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PORTARIA DO CONSELHO EXECUTIVO, 
DE 15 DE SETEMBRO DE 2008 

 
 

O SECRETÁRIO-GERAL DA FUNDAÇÃO PLURAL, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 21 do Estatuto, de 18 de janeiro de 2008, homologado pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo, e tendo ouvido o Presidente da Fundação, 

  
RESOLVE: 
 
n° 14/08 – Instituir, com fundamento no art. 28 do Regimento Interno, a Norma Interna 02, 
conforme o texto abaixo:. 
 

“NORMA INTERNA 02 
 

1. BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA 

 

A Fundação Plural oferecerá bolsas no País e no exterior; nas seguintes modalidades: 
Iniciação Científica (IC), Mestrado (MS), Doutorado (DR) e Pós-Doutorado/Notório-Saber (PN), e 
Treinamento Técnico (TT). 

 

1.1 INICIAÇÃO CIENTÍFICA (IC) 

 

Destina-se a alunos em processo de graduação em instituições de ensino superior (IES), 
para desenvolvimento de pesquisa científica ou tecnológica, sob a direção de um orientador. 

O prazo de duração é de 12 a 60 meses.  

O valor será aquele estipulado pela FAPESP para as sua bolsas IC. 

 

1.2 MESTRADO (MS) 

 

Destina-se a graduados, pós graduados lato sensu ou mestrandos em instituições de ensino 
superior (IES), para desenvolvimento de projeto de pesquisa. 

O prazo de duração é de 24 a 36 meses.  

O valor será aquele estipulado pela FAPESP para as sua bolsas MS2. 

 

1.3 DOUTORADO (DR) 

 

Destina-se a mestres ou doutorandos em instituições de ensino superior (IES), para 
desenvolvimento de projeto de pesquisa. 

O prazo de duração é de 24 a 36 meses.  

O valor será aquele estipulado pela FAPESP para as sua bolsas DR2. 
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1.4 PÓS-DOUTORADO/NOTÓRIO SABER (PN) 

 

Destina-se a doutores ou profissionais de notório saber específico acumulado em entidades 
não acadêmicas, para desenvolvimento de projeto de pesquisa, decorrente exclusivamente de 
contrato com terceiros. 

O prazo de duração é de 24 a 36 meses.  

O valor será aquele estipulado pela FAPESP para as suas bolsas PD-BR, podendo ser 
acumulada com uma bolsa TT5. 

 

1.4 TREINAMENTO TÉCNICO (TT) 

 

Destina-se a doutores ou profissionais de notório saber específico acumulado em entidades 
não acadêmicas, para a transferência de conhecimento a agentes públicos e tutoramento de novos 
profissionais, decorrente exclusivamente de contrato com terceiros. 

O prazo de duração é de 24 a 36 meses.  

Para os que provêem o treinamento valor será aquele estipulado pela FAPESP para as 
suas bolsas TT5. 

Para os que recebem o treinamento valor será aquele estipulado pela FAPESP para as 
suas bolsas TT4. 

 

2. ADICIONAIS PARA BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA 

 

Poderão ser pagos aos pesquisadores, desde que decorrente de contrato, os seguintes 
adicionais: 

 

2.1 ADICIONAL PESQUISA E TREINAMENTO 

 

Destina-se a doutores ou profissionais de notório saber específico acumulado em entidades 
não acadêmicas, que acumulares bolsas TT e PN. 

O prazo de duração é de 24 a 36 meses de 10% (dez por cento) do somatório das bolsas 
IC, MS, DR e TT (treinandos). 

 

2.2 AUXÍLIO MORADIA 

 

Destina-se a doutores ou profissionais de notório saber específico acumulado em entidades 
não acadêmicas, que desenvolverão a pesquisa e treinamento fora de seu domicílio, no valor de 
até 5 (cinco) salários mínimos. 
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2.3 AUXÍLIO SAÚDE 

 

Destina-se a doutores ou profissionais de notório saber específico acumulado em entidades 
não acadêmicas, que desenvolverão a pesquisa e treinamento fora de seu domicílio, no valor de 
até 1 (um) salário mínimo. 

 

2.4 AUXÍLIO CONECTIVIDADE 

 

Destina-se a doutores ou profissionais de notório saber específico acumulado em entidades 
não acadêmicas, que desenvolverão a pesquisa e treinamento fora de seu domicílio, no valor de 
até 0,5 (meio) salário mínimo. 

 

 

3. ISONOMIA 

 

 Componentes de um mesmo grupo de pesquisa e treinamento perceberão os mesmos 
adicionais. 

 

 

 

 

 

 

Odmir Andrade Aguiar 

Secretário-Geral 

 
 


