BOLSISTA PRODUTIVIDADE (PQ e DT) DO CNPq na PUCPR

Bolsa de Produtividade em Pesquisa
Concedida pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia) a pesquisadores
com atuação excepcional em produtividade científica e formação de recursos
humanos por um período de três anos, podendo ser renovada indefinidamente,
a bolsa compreende a concessão ao pesquisador de um valor mensal em torno
de mil reais como prêmio pelo seu desempenho, acrescida de um valor
equivalente como apoio ao seu laboratório, que pode ser gasto com custeio ou
capital, quando o nível atingido é 1. No caso de nível 2 (em geral a concessão
inicial) há apenas uma bolsa para o próprio pesquisador como pessoa física.
Altamente disputada pelos cientistas brasileiros - em torno de 20
candidatos por bolsa - sua concessão, mais do que um prêmio em dinheiro,
representa um reconhecimento público ao contemplado, pois a sua atribuição
ocorre após um exame extremamente rigoroso do currículo dos concorrentes,
através de um comitê escolhido entre os melhores pesquisadores da área do
país. Tanto que um dos critérios de avaliação dos programas de pós-graduação
stricto sensu para atribuição de nota leva em conta o número de bolsistas de
produtividade entre os seus docentes.
Em 2008, eram 15 bolsistas PQ do CNPq na PUCPR. Em 2009, 26. Em
2010, mais 13 novos bolsistas pesquisadores da PUCPR foram agraciados com
bolsas PQ e DT e houve 4 renovações:

Modalidade: Produtividade em Pesquisa - PQ - 2009
1) Roberto Dalledone Machado (PPGEM)
2) Edson Pinheiro de Lima (PPGEPS)
3) Leandro dos Santos Coelho (PPGEPS) - renovação
4) Nathan Mendes (PPGEM) - renovação
5) Paulo César Soares Júnior (PPGEM)
6) Salmo Raskin (PPGCS) - renovação
7) Paula Cristina Trevilatto (PPGCS e PPGO)
8) Fernando Antonio Prado Gimenez (PPGAD) - renovação
9) Cesar Candiotto (PPGF)
10) Fábio Duarte de Araújo Silva (PPGTU)
11) Letícia Peret Antunes Hardt (PPGTU)
12) Pura Lúcia Oliver Martins (PPGE)
13) Fred Lacerda Amorim (PPGEM)
14) Marcelo Eduardo Pellenz (PPGIa)
15) Mauro Sergio Pereira Fonseca (PPGIa)

Modalidade: Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e
Extensão Inovadora - DT - 2009
1)
2)
3)
4)
5)

Altair Olivo Santin (PPGIa)
Carlos Alberto Maziero (PPGIa)
Eduardo Alves Portela Santos (PPGEPS)
Luciano Antonio Mendes (PPGEPS)
Marco Antonio Busetti de Paula (PPGEPS)

Assim, a PUCPR apresenta hoje 40 bolsistas produtividade do CNPq
(PQ/DT): 4 bolsistas nível 1C e 36 nível 2. Uma distribuição por área mostra que
a maior concentração de bolsistas está alocada no Programa de PósGraduação em Informática (10 PPGIa), 7 PPGEM, 7 PPGEPS, 3 PPGTU, 4
PPGF, 2 PPGCS, 2 PPGE, 1 PPGAD, 1 PPGD, 1 PPGO, 1 Agronomia, 1
Serviço Social.
Tendo em vista o aumento expressivo de bolsistas agraciados em 2010
(160% em dois anos), a Pró-Reitoria de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação
parabeniza o esforço dos pesquisadores na manutenção ou aquisição de tão
afortunado mérito, e aporta esforços no estímulo aos pesquisadores, para que
estes possam atingir reconhecimento científico de extrema relevância
acadêmica.
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