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Visão
Ser uma instituição de reconhecida excelência na promoção da
Ciência, da Tecnologia e da Inovação como elementos centrais do
pleno desenvolvimento da nação brasileira.

O CNPq – Missão e Visão

Missão
Fomentar a Ciência, Tecnologia e Inovação 

e atuar na formulação de suas políticas 
contribuindo para:
o avanço das fronteiras do conhecimento,
o desenvolvimento sustentável e
a soberania nacional.



“Ser uma instituição de reconhecida 
excelência na promoção da Ciência, da 

Tecnologia e da Inovação como 
elementos centrais do pleno 

desenvolvimento da nação brasileira.” 

O CNPq – Visão Estratégica 2025



• Geração de Conhecimentos, Novas Tecnologias, 

Produtos e Processos Inovadores;

• Transversalidade na Promoção da Pesquisa e na 

Formação e Capacitação de Pessoas;

• Mobilidade Internacional de Estudantes e 

Pesquisadores;

• Cidadãos Qualificados em C,T&I;

• C,T&I Impulsionando o Desenvolvimento Social, a 

Preservação do Meio Ambiente e a Sustentabilidade; 

• Brasil em Destaque entre os Países Inovadores. 





O CNPq – Apoio a C, T & I





O CNPq - Fluxo de avaliação



O CNPq – Fluxo Avaliação
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Modalidades de bolsa no CNPq



Formação de pesquisadores 
Inovadores para o Brasil

Artur Avila Cordeiro de Melo



Fomento à pesquisa para atender 
as demandas estratégicas

PROARQUIPELAGO

Nanotecnologia



Centros de excelência para a 
pesquisa e inovação



http://inct.cnpq.br/institutos/



CNPq – Ações Recorrentes para 

TODAS as áreas do conhecimento

•Edital Universal

•Editoração, Olimpíadas, Feiras e Mostras, SNCT

•Apoio à Realização de Eventos Científicos

•Bolsas no País (PQ, DT, PDJ, PDS, PDI, SWP, SWI, PV)

•Bolsas no Exterior (PDE, SWE, GDE, ESN)



CNPq – Ações recentes em Parceria

•CHAMADA CNPq/MCTIC/MDS TECNOLOGIA SOCIAL 

(2018) – Apoiar projetos de desenvolvimento, 

reaplicação, aperfeiçoamento, e avaliação de Tecnologias 

Sociais que promovam geração de renda, inclusão no 

mundo do trabalho e autonomia econômica, contribuindo 

para o alcance das metas da Agenda 2030.

•Esta  chamada foi elaborada na área de Ciências Humanas e 

Sociais, sendo que os projetos aprovados foram de caráter 

transversal e/ou multidisciplinar.

•Foram 967 propostas submetidas e 67 propostas 

aprovadas.



Mensagens mais Importantes

•O CNPq apoia projetos de pesquisa em todas as áreas do 

conhecimento.

•A decisão (de aprovação) é baseada em critérios 

estritamente científicos e de relevância da proposta para 

o desenvolvimento científico e tecnológico do país.

•O julgamento das propostas é feito pelos pares e, 

portanto, representa o quê a comunidade científica 

identifica como a excelência do país em cada área.



OBRIGADO


