
FORUM DE IMPACTO

Impacto & Agências de Fomento

“O que as agências de fomento costumam buscar e considerar 

ao avaliarem o impacto dos projetos de pesquisa selecionados 

para receberem financiamentos”



Composição Atual do CA-AE/CNPq

• Administração e Contabilidade
• Profa. Marcia Dutra de Barcellos (UFRGS)

• Profa. Mônica Cavalcanti Sá de Abreu (UFC)

• Profa. Ilse Beuren (UFSC)

• Prof. Hudson Fernandes Amaral (UFMG)

• Economia
• Prof. Fernando Perobelli (UFJF) - Coordenador do Comitê

• Profa. Fabiana Rocha (USP)

• Profa. Maria de Lourdes Mollo (UnB)

• Prof. Raul da Mota Silveira Neto (UFPE)



1). Para a Academia o projeto de pesquisa tem que proporcionar:

➢Estudos em temas que estejam na fronteira do conhecimento;

➢Avanço teórico;

➢Contribuição gerencial;

➢Formação de redes de pesquisa;

➢Consolidação de parcerias institucionais no âmbito nacional e 
internacional;

➢Abordagem multidisciplinar em temas estratégicos;

➢Formação e capacitação de recursos humanos.



2) Para a Sociedade o projeto de pesquisa tem que proporcionar:

➢Avanço científico, tecnológico e de inovação nas diversas áreas do
conhecimento;

➢Ampliação da transversalidade do conhecimento;

➢Aplicabilidade dos resultados obtidos pela pesquisa nas organizações públicas,
privadas e do 3º setor;

➢ Progressos e ganhos sociais, econômicos e culturais para os indivíduos,
organizações públicas, privadas e do 3º setor;

➢ Redução do impacto ambiental;

➢ Promover a transição para o desenvolvimento sustentável;

➢Difusão da relevância e conceitos no multinível: Individual, organizacional e
institucional.



Para isso os projetos têm que explicitar:

✓Contexto atual do tema (problematização, objetivos geral e

específicos, justificativa/relevância);

✓Suporte teórico robusto e alinhado aos objetivos;

✓Metodologia consistente com os objetivos;

✓Expectativas dos resultados pretendidos;

✓Contribuição do projeto em relação ao estado da arte do tema.



Critérios de Julgamento para 
Concessão de Bolsas PQ - CNPQ



Objetivos de nosso encontro

• Buscar apoio da área para suas próprias demandas junto ao CNPq;

• Discutir junto com a área os melhores caminhos para o trabalho do CA-AE-
CNPq;

• Dar transparência a todo o trabalho do CA-AE-CNPq;

• Em 2018, o CA-AE avaliou mais de:
• 300 solicitações de bolsas PQ

• 500 projetos da Chamada Universal

• 130 solicitações de BEs

• 80 ARC



Retrato das Condições de Oferta do CNPq (PDE+SWE)
PDE + SWE ADM/CONT 

Demanda BEs em 2019-1 64 

Recomendação CA 34 

Atendimento BEs 2019-1  Prorrogação resultados 31/10 

Demanda BEs em 2018-2 49 

Recomendação CA em 2018-2 25 

Atendimento BEs em 2018-2 1 

Demanda BEs em 2018-1 39 

Recomendação CA em 2018-1 27 

Atendimento BEs em 2018-1 1 

Demanda BEs em 2017-3 64 

Recomendação CA em 2017-3 49 

Atendimento BEs em 2017-3 1 

Demanda BEs em 2017-2 43 

Recomendação CA em 2017-2 28 

Atendimento BEs em 2017-2 1 

Demanda BEs em 2017-1 39 

Recomendação CA em 2017-1 24 

Atendimento BEs em 2017-1 1 

 



Retrato da Posição de Bolsas PQ

• 198 bolsas PQ ativas
• SR = 1

• 1A = 7

• 1B = 6

• 1C = 5

• 1D = 24

• 2 = 155

• Distribuição Por Região
• Norte = 01

• Nordeste = 18

• Centro-Oeste = 08

• Sudeste = 109

• Sul = 62

• Distribuição por Tipo de Instituição
• Públicas = 97

• Privadas = 101



Demanda e Oferta

Vencendo em 02/2020 = 67
SR = 0   - 1A = 0   - 1B = 1   - 1C = 1   - 1D = 5   - 2 = 60

• Nos últimos anos não há expansão do sistema de cotas, mas simplesmente o
preenchimento das bolsas em vencimento.

ADM (198 bolsas ativas – 06/2019)
Demanda PQ em 2018 301
Recomendação em 2018 102
Atendimento em 2018 82 (27,4%)
Demanda PQ em 2017 271
Recomendação em 2017 50
Atendimento em 2017 39 (14,4%)
Demanda PQ em 2016 245
Recomendação em 2016 70
Atendimento em 2016 69 (28,1%)
Demanda PQ em 2015 268
Recomendação em 2015 84
Atendimento em 2015 74 (27,6%)



Processo de Concessão de Bolsas PQ

• Solicitação por parte do interessado via formulário eletrônico (Plataforma
Carlos Chagas). Passou ao formato de “Chamada” em 2016 (até então tinha
um perfil de programa de fluxo contínuo);

• Análise de adequação da solicitação pelo corpo técnico do CNPq;

• Distribuição das solicitações aos pareceristas ad hoc é feita pelo corpo técnico
do CNPq;

• Pelo menos dois pareceristas ad hoc recebem o projeto para análise. Todos os
bolsistas PQ são pareceristas e devem consultar frequentemente a Plataforma
Carlos Chagas, uma vez que não há aviso de envio dos projetos;

• A avaliação da consultoria ad hoc serve de subsídio à análise pelos Comitês de
Assessoramento e não compõe a nota final da proposta.



Processo de Concessão de Bolsas PQ
• Análise final pelo CA: Julgamento presencial das solicitações (durante 4 ou 5

dias de outubro/novembro em Brasília), tendo como base as informações
públicas disponibilizada pelo CNPq (e declaradas pelos solicitantes) aplicando
os parâmetros pré-definidos na Chamada;

• O CA classifica, emite pareceres consubstanciados individuais e indica as
solicitações como Recomendadas ou Não Recomendadas, limitado pelo no. de
bolsas;

• A pontuação final de final cada proposta é aferida pela média ponderada dos
itens;

• A implantação das bolsas Recomendadas pelo CNPq é feita com base no
orçamento disponível.;

• Novos solicitantes (que não possuem bolsa PQ em vigor) sempre entram como
PQ2. Se houver espaço para ascensão de PQ2 para PQ1, os melhores PQ2
solicitantes concorrem a essa vaga.



Condições Gerais Básicas

• Atividade principal do bolsista: vinculação formal em instituição com atividade
contínua de pesquisa e /ou ensino em nível de mestrado e/ou doutorado.

• Tempo de obtenção do título de doutor/livre docente:
• para o nível 2 - ter obtido título de doutor ou livre docente até o ano de 2016

• para o nível 1 - ter obtido título de doutor ou livre docente até o ano de 2011

• Conclusão de quatro orientações de mestrado ou duas orientação de
doutorado, sendo considerada a equivalência de 2 orientação de mestrado
para 1 orientação de doutorado.



Critérios de Avaliação (Vigência 2018/2020)

ITENS CNPq CA-AE

Projeto 10% 10%

Produção Intelectual 45% 45%

Formação de Mestres e Doutores 25% 18%

Coordenação de Pesquisa, Liderança e 
Reconhecimento Científico

20% 27%



Critérios de Avaliação – Projeto (10%)
• O projeto de pesquisa é avaliado, preferencialmente, por dois consultores ad hoc;

• A opinião desses consultores é considerada, pelo Comitê Assessor, como fonte
importante para a avaliação da proposta. Por isso, é fundamental que o consultor
tenha um olhar crítico, porém construtivo e abrangente sobre o projeto (Mérito
científico, originalidade e relevância do projeto para o desenvolvimento científico
e tecnológico do País, considerando seus potenciais impactos, aplicabilidade e
caráter inovador);

• Em casos em que as avaliações são discrepantes, há somente uma ou não há
avaliação ad hoc, cabe ao CA a reanálise do projeto;

• Nota de 0 a 10 em função das avaliações dos consultores.



Critérios de Avaliação – Produção (45%)

• Produção científica regular nos estratos superiores do Qualis CAPES (A1, A2,
B1 e B2) na área de Administração ou Contabilidade;

• Para o ranqueamento das propostas, o comitê priorizará a produção pela
ordem decrescente dos estratos (Peso A1 = 4; Peso A2 = 3; Peso B1 = 2; Peso
B2 = 1);

• Distribuição das notas em função da produção ponderada dos solicitantes;

• Toda a avaliação acontece de forma comparativa/competitiva. Assim o
resultado de cada solicitante é função do desempenho dos outros solicitantes
(não há pontos fixos de corte!!!);

• Nota de 0 a 10



Critérios de Avaliação - Produção

• 5 anos de produção para bolsistas PQ2;

• 10 anos de produção para bolsistas PQ1;

• Para a concessão de bolsas nível 1 é considerada a produção dos últimos dez
anos para os proponentes com bolsas vigentes nos níveis 1 e 2;

• Já para concessão de bolsas nível 2 é considerada a produção dos últimos
cinco anos para os proponentes com bolsas vigentes nos níveis 1 e 2 que não
foram contemplados com bolsas nível 1 (análise de 10 anos) e para os que se
candidataram ao ingresso ou reingresso no sistema.



Critérios de Avaliação – Formação Mestres/Doutores (18%)

• Conclusão de quatro orientações de mestrado ou duas orientações de
doutorado (critério mínimo);

• Para análise conjunta de orientações de mestrado e doutorado será
considerada a equivalência de duas orientações de mestrado para uma
orientação de doutorado;

• Avaliação das orientações ao longo dos 5 ou 10 anos;

• Pontuação de 0 a 10 pontos



Critérios de Avaliação – Coordenação de pesquisa, liderança 
e reconhecimento científico (27%)

➢Para Coordenação de Projetos de Pesquisa (13,5%):

• Nota máxima 10 (dez) para proponentes bolsistas PQ1 e para os que coordenam ou 
tenham coordenado cinco ou mais projetos de pesquisa financiados por agência de 
fomento internacional e/ou federal e/ou estadual nos últimos 5 anos. Para análise de 10 
anos foi utilizado 9 ou mais projetos para nota 10;

• Nota 8 (oito) para proponentes que coordenam ou tenham coordenado quatro projetos 
de pesquisa financiados por agência de fomento internacional e/ou federal e/ou 
estadual nos últimos 5 anos. Para análise de 10 anos foi utilizado 7 ou 8 para nota 8;

• Nota 6 (seis) para proponentes bolsistas PQ2 e para os que coordenam ou tenham 
coordenado três projetos de pesquisa financiados por agência de fomento internacional 
e/ou federal e/ou estadual nos últimos 5 anos. Para análise de 10 anos foi utilizado 5 ou 
6 para nota 6



Critérios de Avaliação – Coordenação de pesquisa, 
liderança e reconhecimento científico

➢Para Coordenação de Projetos de Pesquisa:

• Nota 4 (quatro) para proponentes que coordenam ou tenham coordenado dois (2)
projetos de pesquisa financiados por agência de fomento internacional e/ou federal e/ou
estadual nos últimos 5 anos. Para análise de 10 anos foi utilizado 3 ou 4 para nota 4;

• Nota 2 (dois) para proponentes que coordenam ou tenham coordenado um (1) projeto de
pesquisa financiado por agência de fomento internacional e/ou federal e/ou estadual nos
últimos 5 anos. Para análise de 10 anos foi utilizado 1 ou 2 projetos para nota 2;

• Nota 0 (zero) para os demais



Critérios de Avaliação – Coordenação de pesquisa, liderança 
e reconhecimento científico (continuação)

➢Para Liderança e Reconhecimento Científico (13,5%):

• Nota 10 (dez): Para proponentes que tenham exercido funções de direção das
associações científicas ANPAD ou ANPCONT; funções de direção ou de coordenação de
Comitês de Área/Assessoramento na CAPES ou no CNPq ou em agências estaduais de
fomento; ou ainda editoria geral de periódicos de nível A1 (ou equivalente) no Qualis –
CAPES;

• Nota 8 (oito): Para proponentes que tenham exercício cargo de pró-reitor de pesquisa e
pós-graduação (ou equivalente), ou participação em Comitê de Assessoramento de Área
do CNPq; ou Coordenação Adjunta do Comitê de Área (Acadêmico ou Profissional) na
CAPES; ou, ainda, editoria associada de periódicos de nível A1 (ou equivalente) ou
editoria geral de periódicos de nível A2 (ou equivalente) no Qualis – CAPES; ou
organizador geral (Chair) de um dos seguintes eventos: AOM, POMS, EUROMA, AIB,
EIBA, EMAC, AMA, AAA, EAA, AFA, EFA, AMCIS e ECIS



➢Para Liderança e Reconhecimento Científico:

• Nota 6 (seis): Para proponentes que tenham participado de Comitê de Área da CAPES ou
de agências estaduais de fomento; coordenações de divisão/área dos eventos da ANPAD,
da ANPCONT e do Congresso USP de Controladoria e Contabilidade; funções de direção
em uma das seguintes associações científicas SBFIN, SBEO, SBAP; coordenação de
divisão/área em um dos seguintes eventos: AOM, POMS, EUROMA, AIB, EIBA, EMAC,
AMA, AAA, EAA, AFA, EFA, AMCIS e ECIS; editoria geral de periódicos de nível B1 ou B2 (ou
equivalente) no Qualis – CAPES, ou, ainda, coordenação de programa de pós-graduação
em administração ou contabilidade autorizados pela CAPES;

• Nota 4 (quatro): Para proponentes que tenham atuado como pareceristas ad hoc de
agências de fomento ao ensino e pesquisa; editoria geral de periódico de nível inferior a
B2 (ou equivalente) no Qualis - CAPES ou, ainda, membro do comitê científico ou líder de
tema nos eventos da ANPAD ou de grupo de pesquisa cadastrado e atualizado no Diretório
de Grupos do CNPq;

• Nota 2 (dois): Proponentes que tenham tido atuação como parecerista ad hoc de
periódicos;

• Nota 0 (zero): para os demais casos.



Observações

• Situação financeira/orçamentária do CNPq;

• Aumento da demanda gera alta concorrência (107 PPGs acadêmicos, 2700
docentes credenciados em Adm e Contábeis);

• Critérios evoluindo com foco na meritocracia;

• O atendimento aos critérios mínimos não garante a concessão de bolsas (os
solicitantes são classificados considerando-se o desempenho dos pares
naquela demanda);

• Não há renovação automática de bolsas PQ (na chamada anterior ao término
do período de concessão da bolsa, os solicitantes devem entrar novamente no
processo de avaliação);

• O CA utiliza as informações públicas declaradas pelos solicitantes (lattes
congelado na data da submissão) e reunidas pelo CNPq;

• A decisão final cabe ao CNPq.



Considerações finais

• Chamada CNPq N. 06/2019 Bolsas de Produtividade em Pesquisa
(submissão finalizada em 31/07 e o resultado do julgamento é esperado para
09/01/2020)

• http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8722

• Discussão contínua com os pesquisadores de ADM/CONT;

• Sugestões da área para novos indicadores e mecanismos de avaliação.

Email: cosae@cnpq.br

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8722
mailto:cosae@cnpq.br


Obrigado!!!

Comitê de Assessoramento de Administração, Contabilidade e Economia do CNPq 2019


