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Política Nacional de Memória da  C & T 

“Proposta de Política Nacional  de Memória da Ciência e da 

Tecnologia” , elaborada em 2003, por  Comissão especial *, do 

CNPq, Brasil. 
 

*Com contribuição de pessoas/entidades nacionais 

envolvidas no tema (Participação da FAPESP, na pessoa do 

seu Diretor Presidente, Prof. Francisco Romeu Landi)  
                                          

 
Fonte: CNPq. Uma proposta de Política Nacional de Memória da Ciência  e Tecnologia.  
Brasília, 2003. p. 8-9. 
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Acesso à Informação 

Instituições fundamentais para a sua Implementação 
 

“Universidades; Institutos de Pesquisa;  

Sociedades científicas e sociedades literárias;  

Arquivos públicos e particulares; [...] Museus,  

Memoriais e Centros de documentação e informação; 

Instituições de fomento;  
[...] e Escolas Técnicas.” 

 
 

Fonte: CNPq. Uma proposta de Política Nacional de Memória da 
Ciência  e Tecnologia.  Brasília, 2003. p. 8-9. 
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 Criada formalmente em 1960 (Lei Orgânica 5.918, de 18 de outubro de 1960); 
 Funcionamento efetivado em 1962 (Decreto 40.132, de 23 de maio de 1962); 
 Conta com 1%  da receita tributária do Estado de São Paulo (Constituição de 1989)  
 
 Entre as Finalidades: 
• Apoiar projetos de pesquisa em C&T (Bolsas e Auxílios), para pesquisadores do Estado  
     de São Paulo, em todas as áreas do conhecimento; 
• Promover a divulgação dos resultados das pesquisas apoiadas,  à comunidade cientifica, 

no  estado, país e no exterior, e à sociedade civil.  

Canais de Informação e Comunicação 

http://www.fapesp.br/  

http://www.fapesp.br/
http://agencia.fapesp.br/inicial/
http://revistapesquisa.fapesp.br/
http://www.bv.fapesp.br/namidia/
http://www.bv.fapesp.br/linha-do-tempo/
http://www.bv.fapesp.br/pt/
http://www.fapesp.br/
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O que é 
 
 Um sistema de informação referencial, criado em 2004, de acesso aberto, sobre os 
auxílios e bolsas concedidos pela FAPESP, incluindo as referências dos resultados das 
pesquisas realizadas ( produção científica, acadêmica e técnica), para conhecimento 
da comunidade científica e  da sociedade civil.  
 
• Informações essenciais dos projetos 
• Interfaces em português e inglês 
• Paginas de valor agregado 
 
 
 
Procedimentos: identificação, obtenção, tratamento da informação (segundo normas e 
padrões nacionais e internacionais*), armazenagem e disponibilidade pela Web dos 
conteúdos indexados.  
 

 
 *AACR2 -  Código de Catalogação Anglo-Americano,  2.ed.  (2005) 
 *Assuntos: Vocabulário controlados: USP, DeCS, entre outras fontes especializadas 
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Objetivo 
 
 

 Contribuir  para o acesso público à  informação  em C&T, em nível 
nacional e internacional, tanto  para facilitar o compartilhamento das   
pesquisas realizadas  e incentivar a geração de novos conhecimentos, 
como para fornecer subsídios à tomada de decisões. 

 
 
 

“Colaborações são fundamentais para desenvolver uma ciência de alto 
impacto – intelectual, social e econômico – e uma ciência que torne a 
humanidade mais sábia”.  

 Carlos Henrique de Brito Cruz (Diretor Cientifico da FAPESP). 
 FAPESP Week Munich, 15-17 out. 2014.  
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Página de um Auxílio à Pesquisa Página inicial  



Página inicial  Página de Bolsas no Brasil 
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Página inicial  Página de um  Programa FAPESP 
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Página inicial  Página de um Acordo/Convênio 
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Páginas de valor agregado às informações indexadas na BV 
(contribuem para reforçar a visibilidade dos conteúdos)  
 
 
• Pesquisador  
• Assunto  
• Publicações científicas e acadêmicas (resultados das pesquisas) 
• Instituições-sede das pesquisas  
• Mapas e Gráficos 
• Acordos de cooperação da FAPESP, com a respectiva 
     vinculação de bolsas e auxílios 
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Página do Pesquisador 

A Página do Pesquisador inclui: 
. Foto/Resumo LATTES;  
. Acesso aos principais CVs; 
. Índices de citações; 
. Apoios FAPESP; 
. Rede de colaboração; 
. Palavras-chave das pesquisas 
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Página de Assunto 

A Página de Assunto reúne projetos   
sobre o mesmo tema, separados por  
modalidades (Bolsas/Auxílios), e  
indica assuntos relacionados. 
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Mapas e Gráficos Os mapas ilustram a distribuição do fomento 
por município do Est. de São Paulo e  por 
cidade ou país de destino dos pesquisadores.  

Os gráficos demonstram o histórico do 
fomento por mês e ano.  
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Interação/compartilhamento da 
BV com outros sistemas 

- 

- 
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http://iadrp.nia.nih.gov/  

 

http://iadrp.nia.nih.gov/
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Interação/Compartilhamento  
com outros sistemas - Expectativas 

 Estabelecer modelo de Biblioteca Virtual para as Fundações 
de Amparo à Pesquisa no país (FAP’s), com vistas à criação e 
operacionalização de uma rede interativa de fontes de 
informação sobre conteúdos científicos, gerados com o apoio 
das FAP’s, utilizando metodologia compatível. (FAPEAM; FAPESC); 

 
 Ampliar a cooperação técnica com as IES do Estado de São 
Paulo, para o compartilhamento das informações dos projetos 
apoiados pela FAPESP (BV/FAPESP) e dos seus resultados de 
pesquisa (repositórios institucionais). 
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Em 2013, observa-se acréscimo de 84,1% em relação a 2012. 

(Posição em: 31.12.2013. Fonte: Google Analytics) 
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Considerações finais 

 Adoção crescente de repositórios institucionais, bibliotecas eletrônicas/ 
digitais/virtuais, especialmente nas instituições acadêmicas, interessadas em 
armazenar, divulgar (dar acesso gratuito à sociedade em geral) e preservar o 
conhecimento produzido por suas comunidades; 

 
 

Os resultados positivos desses sistemas de informação vêm: 
 • estimulando o compartilhamento e a cooperação entre instituições, no   

sentido da  adoção de interfaces e motores de busca abertos , compatíveis, 
que facilitem e tornem mais ágil o intercâmbio de conteúdos na Web; 
 

• oferecendo grandes benefícios ao ensino e à pesquisa,  por facilitar e 
ampliar o  acesso livre à informação e ao conhecimento científico, 
acadêmico e técnico, em nível nacional e internacional. 
 

 

 

 

As ações de órgãos do governo federal e estadual - a exemplo das agências de 
fomento FAPESP, CAPES e CNPq - consistem em extraordinário suporte à 
comunidade acadêmica, científica e a sociedade civil, contribuindo para a 
produção, transmissão/acesso e compartilhamento do saber humano gerado no 
país e no exterior.  
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Obrigado! 

Rosaly e equipe 
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• Arquitetura do sistema BV/FAPESP 

 

 

 

BV 

Apache 

Django 

Python 

Linux Sistema Operacional 

L. de Programação 

Framework Web 

Sistema de Informação 

MySQ
L 

SGBD 

Solr 

Índice 

Mem-
cache 

Cachê 

Servidor Web 

Softwares Open Source – Sem custo com licenças e ganha com desenvolvimento 
da comunidade Software Livre que mantêm as ferramentas. 


