
 

 
 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 0001/2023 

Atualizar a tabela de Bolsa de Pesquisa e de 

Estímulo à Inovação da Resolução do Conselho de 

Administração nº 02/2019. 

 

 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em 

reunião realizada em 05/11/2021, e considerando: 

1. As disposições da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre estímulos ao 

desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação; 

2. Os incentivos à inovação e à pesquisa cinética e tecnológica no ambiente produtivo, 

conforme disposto na Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Atualizar a tabela de Bolsa de Pesquisa e de Estímulo à Inovação da Resolução do 

Conselho de Administração nº 02/2019, conforme ANEXO I dessa resolução. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data 
 

Presidente 
EDUARDO MORESI (Conselheiro)    

 

Conselheiros 
MARCIO LEÃO COELHO (Conselheiro)      

GILBERTO CLOVIS JOSEMIN (Conselheiro)      

HÉRCULES ANTONIO DO PRADO (Conselheiro)      

MAC CARTAXO (Conselheiro)     

MÁRIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO (Conselheiro-Substituto)   



 

ANEXO 1 
CATEGORIAS, MODALIDADES DE BOLSAS E VALORES 

REFERENCIAIS. 
Bolsa de Pesquisa e de Estímulo à Inovação 

Modalidade Descrição Nível 
Critério de 

Enquadramento 
Valor Mensal 

 

 

 

 

 

 

 
Pesquisador 

Sênior 

 

 

 

Pesquisador com 

doutorado e 

experiência 

profissional 

superior a cinco 

anos ou 

profissional com 

experiência na 

execução de 

projetos de 

pesquisa e 

desenvolvimento 

(PD) 

 

 

 

A 

Pesquisador com 
qualificação e 
experiência de pelo 
menos cinco anos na 
execução de projetos 
de PD ou 

experiência 
profissional 
comprovada de 
mesmo período 

 

 
 
R$ 15.000,00 a 

R$ 18.000,00 

 

 

 

B 

Pesquisador com 
qualificação e 
experiência de pelo 
menos três anos na 
execução de projetos 
de PD ou 
experiência 
profissional 
comprovada de 
mesmo período 

 

 

 
R$ 7.500,00 a 

R$ 9.150,00 

 

 
Pesquisador 

Pesquisador em 

projetos de 

pesquisa e 

desenvolvimento 

(PD) 

A 
Pesquisador com 

título de Doutor 

R$ 2.700,00 a 

R$ 7.000,00 

B 
Pesquisador com 

título de Mestre 

R$ 1.614,62 a 

R$ 4.840,62 

C 
Pesquisador com 

nível superior 

R$ 1.100,00 a 

R$ 1.650,00 

 

Apoio Técnico 

à Pesquisa, 

Desenvolvimen

to e Inovação 

(PD&I) 

 
Execução de 

atividades de apoio 

técnico a projetos 

de PD&I e 

extensão 

 

 

A 

Profissional técnico 

com perfil e 

experiência de pelo 

menos dois anos 

para apoio a 

atividades de PD&I 

e 

extensão 

 

 
R$ 3.800,00 a 

R$ 6.000,00 

 

Apoio 

Operacional à 

Pesquisa, 

Desenvolvimen

to e Inovação 

(PD&I). 

 
Execução de 

atividades de 

apoio operacional 

a projetos de 

PD&I e extensão 

 

 

 

X 

Alunos de 

graduação e pós- 

graduação com 

experiência e 

conhecimentos 

técnicos necessários 

para apoio a 

atividades de PD&I 

e 
extensão 

 

 

R$ 1.050,00 a 

R$ 1.650,00 

IPCA (IBGE) 11/2021 a 12/2022 


