
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bolsas FUNBIO – FAQ - Perguntas e Respostas – 12 a 18 de julho de 2021 
 
 

1. Meu projeto de pesquisa do mestrado prevê sequenciamento de DNA de muitas amostras. A Bolsa FUNBIO também cobre esses custos? 
Resposta: Sim. A Bolsa FUNBIO cobre esses custos. O Edital prevê no item 4.7 “...em que sejam necessárias atividades de campo no 
Brasil e/ou laboratório associadas à dissertação ou à tese”. 
 

2. Gostaria de concorrer às bolsas FUNBIO. Um dos pontos da seleção é a expertise do orientador. No entanto, apesar de estar vinculada a 
um PPG de uma Instituição, não possuo orientador na minha área. A pessoa que iria me orientar teve um contratempo, e acabou como 
colaborador do projeto. Por outro lado, quem está desde o início me auxiliando no projeto e possui, sim, a expertise necessária é a 
minha coorientadora. Essas questões me desqualificariam (orientador de outra área)? 
Resposta:  Neste caso não há problema de o orientador ser de outra área. Este ponto será avaliado pelos avaliadores, mas não é 
eliminatório. 
 

3. No momento, estou sem orientador (a). Existe um grupo de pessoas que me dá suporte no programa ao qual estou vinculada e uma 
coorientadora. Posso participar da seleção? 
Resposta: Não, para participar da seleção é necessária a indicação de um orientador que acompanhará a sua pesquisa. 
 

4. Professor do ensino básico e afastado do serviço para atividades da pós-graduação, porém recebendo salário como professor, pode 
concorrer a seleção de bolsas da FUNBIO? 
Resposta: Sim, essa situação não o impede de concorrer à bolsa.  
 

5. Meu projeto de dissertação de mestrado voltado para a área da conservação de uma espécie ameaçada de extinção consiste em coletas 
em campo e em museus. As despesas envolvendo a visita, a coleta, acondicionamento e o transporte de amostras de museus estariam 
enquadradas como elegíveis para o financiamento? 
Resposta: Sim. Estes gastos são elegíveis, mas somente para viagens nacionais, viagens internacionais não são elegíveis. 
 

6. O cadastro e a responsabilidade da administração do recurso, caso contemplado é do aluno? Em outro Edital que eu li era de 
responsabilidade do professor. Prefiro do aluno, por isso quis me certificar. O CPF é do aluno? 
Resposta: A responsabilidade da gestão do recurso é do aluno, mas o orientador também é responsável pelo acompanhamento da 
execução, aprovação e real cumprimento do orçamento do projeto. O contrato será assinado pelo bolsista e o orientador terá que 
assinar um termo de orientação. 

 
7. No formulário de inscrição devemos indicar artigos publicados em congresso. Seriam artigos completos ou resumos? 

Resposta: Seria a soma dos Resumos e Artigos completos apresentados nos congressos.  
 

8. No formulário de inscrição, devemos indicar a licença para a pesquisa. No entanto, sem financiamento, a pesquisa não será viável e, 
portanto, ainda não foi solicitada. Isso irá interferir na minha inscrição? 
Resposta: Essa é uma informação complementar para obter mais informações do trabalho de pesquisa, não desclassifica o candidato. 
 

9. No processo de seleção (item 10), etapa 1 (inscrição e enquadramento), o link para o formulário online de inscrição no programa não 
está funcionando. Está apontando para uma resposta “Formulário de Inscrição Chamada 2021. A inscrição para o Programa Bolsas 
FUNBIO 2020 está encerrada”. 
Resposta: Verificamos o link indicado no item 10.2 da Chamada e o mesmo está funcionando. Tente abrir o link em uma aba anônima ou 
em outro navegador ou computador e verifique se o problema persiste. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefJqapT5dNiDT-_u8FQGRNzbpLBizRdZrBQnF_F6BNu8D_nQ/viewform


 
 
 
 
 
 

 

 

 

10. Sobre bolsas FUNBIO, somente programas de pós-graduação com nota igual ou superior a 4 pode participar? Alunos matriculados em 
Programa de mestrado com nota 3 não pode submeter?  
Resposta: Infelizmente cursos com nota 3 ou inferior não podem participar como previsto no Item 4.4 “Cursar uma pós-graduação cuja 
classificação na CAPES, na data final de submissão das propostas, seja igual ou superior a 4 (cursos sem notas não estão aptos a 
participar) ”. 
 

11. O financiamento da bolsa pode ser extrapolado para pós doutorandos? 
Resposta: Não, somente para alunos matriculados em programas de Mestrado e Doutorado, como previsto na chamada item 4.3. “Estar 
regularmente matriculado em um programa de pós-graduação stricto sensu, reconhecido pelo MEC, mestrado (acadêmico ou 
profissional) ou doutorado”. 
 

12.  No campus da universidade que estou só tem um veículo e vou necessitar me deslocar por várias vezes, desta forma para economizar a 
locação de um veículo posso abastecer o meu carro particular para ir até o lugar da pesquisa? Posso colocar meu carro particular para 
ser utilizado na pesquisa e abastecer com recurso do projeto caso aprovado?  
Resposta: Sim. A Bolsa FUNBIO cobre esse custo. Mas, por favor, não esqueça de solicitar a Nota Fiscal sempre que fizer o abastecimento 
para a comprovação do gasto e do trajeto posteriormente. 
 

13. Mediante projeto nós conseguimos recursos para implantar usina de tratamento de resíduos sólidos por meio de pirólise, biodigestor e 
geração de energia elétrica na região norte do Brasil (Amazônia)? 
Resposta: Não. O Programa Bolsas FUNBIO -Conservando o Futuro não contempla esse tipo de investimento. 
 

14. Qual o valor máximo por unidade de equipamentos e no total de equipamentos? 
Resposta: Não há valor máximo por unidade de equipamento e nem no total do equipamento. Os valores unitários devem se pautar em 
valores de mercado e a quantidade de equipamentos deve estar alinhada com a necessidade da pesquisa em questão. Caso a pesquisa 
requeira insumos e valores adicionais, além dos apoiados pelo Bolsas FUNBIO Conservando o Futuro, os mesmos devem estar claros na 
apresentação da proposta assim como a origem desses recursos. 
 

15. Sou aluna de doutorado e, teoricamente, acabaria minha pesquisa em janeiro de 2023. Porém, com os imprevistos da pandemia aliado 
ao fato de minha pesquisa estar associada a conhecimento ecológico tradicional, com populações tradicionais, em uma região isolada do 
estado do Acre, vou estender meu estudo, pois ainda não realizei o trabalho de campo. O meu prazo de integralização, dado pelo 
Programa de Pós-Graduação, é abril de 2024. Por estas condições, antes de me inscrever, gostaria de saber se sou apta a concorrer. 
Resposta: Conforme a Chamada: “no caso de doutorandos, ter o término do curso previsto para dezembro de 2023 ou posterior”. Se, no 
seu caso, a previsão de término, reconhecida pelo seu Programa de Doutorado e seu Orientador, é em abril/2024, você está dentro da 
condição estipulada. 
 

16. Qual o período de vigência da bolsa oferecida pelo Programa de Bolsas FUNBIO - Conservando o Futuro? Serão parcelas mensais do total 
estipulado no orçamento submetido? 
Resposta: A vigência da Bolsa tem início na data de assinatura do contrato e o final de vigência será até a entrega do relatório e 
prestação de contas final, conforme item 15.5 da Chamada (até 60 dias após o término das atividades de campo previstas no cronograma 
do projeto de pesquisa). Os prazos das atividades do projeto de pesquisa devem respeitar as regras de prazo para mestrado e doutorado 
(ver itens 4.5 e 4.6 da Chamada). Os recursos do programa Bolsas FUNBIO – Conservando o Futuro são disponibilizados em um único 
desembolso, logo após a assinatura do contrato, de acordo com o orçamento enviado previamente. O bolsista será responsável por 
cumprir as obrigações descritas na Chamada do programa. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

17. Não consigo acessar o Anexo II do edital de Pesquisa de campo, o link não está funcionando no edital. Por gentileza me informem um link 
que abra.  
Resposta: Testamos o link e ele está funcionando normalmente e, até o momento, não tivemos informações de problemas com outros 
candidatos. Sugerimos tentar acessar o link com outro navegador ou mesmo de um outro computador. 
 

18. Para onde envio apresentação do meu projecto localizado em Portugal e o pedido de bolsa? O meu obrigado. 
Resposta: Prezado, é necessário verificar se seu projeto é elegível para concorrer a bolsa, estas informações, assim como a forma de se 
inscrever, são encontradas na Chamada de projetos 2021. 
 

19. É necessário o envio do Lattes do orientador também? Quanto à conta corrente, pode ser conta de banco digital, ou apenas contas 
correntes tradicionais de bancos físicos? 
Resposta: Sim, no formulário de inscrição existe um campo onde é solicitado o link do currículo Lattes do seu orientador. A conta corrente 
pode ser de qualquer banco, inclusive bancos digitais.  

 
20. É necessário colocar resumo e sumário? Nas instruções e no modelo não pedem, daí fiquei na dúvida. 

Resposta: Não, estes não são itens obrigatórios. 
 

21. O orçamento pode reduzir a fonte, posso fazer o mesmo para o cronograma? 
Resposta: Sim, pode-se reduzir a fonte, desde que estejam facilmente legíveis no documento final. 
 

22. Não entendi muito bem o item 15.13. Devo ceder para a instituição todo o material de campo que adquirir com a bolsa, ou apenas aqueles 
indicados como "para doação" na planilha? Caso seja a segunda opção, a doação dos materiais para a instituição é opcional? 
Resposta: Dentro da planilha existem itens de consumo, assim é importante identificar os itens de doação para que os mesmos possam ser 
filtrados e conferidos no momento da prestação de contas. Fica autorizado que permaneça com o bolsista a posse de equipamento 
adquirido com a bolsa, desde que o item não ultrapasse o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Entretanto, será necessária a anuência do 
orientador, que deve enviar ao final da pesquisa, uma carta informando que o bolsista ficará com o equipamento. Assim, qualquer 
equipamento que não for doado à instituição de pesquisa deverá ter o “de acordo” do orientador. Equipamentos com valores superiores a 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverão ser obrigatoriamente doados a uma entidade de pesquisa. O orçamento faz parte do projeto, e será 
avaliado pela banca quanto a coerência e valores apresentados no mesmo. 
 

23. Dentro dos gastos elegíveis, inclui-se equipamento importado? No meu caso, não encontro no Brasil. 
Resposta: Sim, equipamentos importados são elegíveis. 
 

24. Entrei no doutorado com edital de fluxo contínuo e a previsão de defesa é em outubro de 2023. No tópico 4.6, a exigência é ter o 
término do curso previsto para dezembro de 2023 ou posterior. Essa diferença de dois meses inviabiliza o pedido de apoio financeiro? 
Resposta: Sim, nesta condição você não estaria elegível. 
 

25. Posso reduzir a fonte das referências também? Ou tem que ser na fonte que é exigida para a redação do projeto? 
Resposta: Não, a fonte das referências deve ser a mesma do restante do projeto. 
 

26. No item 5 sobre os eixos temáticos, na letra a) conservação, manejo e uso sustentável da fauna e da flora, só inclui as espécies do anexo 
1? ou pode-se propor conservação, manejo e uso sustentável de outras espécies da flora brasileira, componentes da sócio biodiversidade 
brasileira? 
Resposta: Não, o eixo “a)” abrange todas as espécies. O anexo é uma indicação para projetos relacionados a inovação para as cadeias 
produtivas.  

  

https://drive.google.com/file/d/1vi3sN_T0fr2VctmFkiXpGctnzESZHUm6/view?usp=sharing
https://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Bolsas-Chamada-2021.pdf


 
 
 
 
 
 

 

 

 

27. O meu coorientador pertence à uma Instituição a qual não é a do meu programa da pós, mas é ele que tem mais conhecimentos sobre a 
minha pesquisa e quem estará me acompanhando em campo na maior parte. Minha dúvida é se eu posso colocar o nome dele como 
orientador ou tem que ser o nome orientador mesmo da dissertação o qual está vinculado ao programa de mestrado? 

28. Resposta: No formulário de inscrição, deve ser indicado o orientador que você está vinculada ao programa de mestrado, mas é possível 
indicar no projeto de pesquisa os dados do seu coorientador.  
 

29. São elegíveis gastos com viagens (passagens aéreas, hospedagens, etc) para a realização de análises laboratoriais em outro estado no 
Brasil? 
Resposta: Se as análises forem realizadas pelo próprio bolsista em um laboratório a que o mesmo tenha acesso, as despesas de 
deslocamento podem ser incluídas no orçamento. Caso realizadas por terceiros, somente o envio das amostras deverá ser listado nos custos 
do projeto. 

 
30. Como encaminhar projetos ao FUNBIO? 

Resposta: Basta acessar o site do FUNBIO (clique aqui) e verificar a chamada com os detalhes de como fazer  o envio. 
 

31. Prezados, dia 14 de julho de 2021 realizarei a qualificação da minha proposta de Mestrado junto à Universidade dos Açores/Pt. A partir de 
então darei início os trabalhos de campo, a serem realizados integralmente no Brasil, cidade de João Pessoa. Minha pesquisa se enquadra 
no item "Gestão territorial para a proteção da biodiversidade", com defesa prevista até outubro de 2022. Não tenho bolsa e estou com 
dificuldades para bancar o segundo ano (143 Euros/mês), pois perdi meu trabalho como professora em função da Pandemia. Gostaria de 
saber: 1) É possível adicionar o valor da mensalidade na planilha de custos? 2) É possível concorrer com projetos a partir de universidades 
internacionais? 
Resposta: Pesquisadores ligados a Universidades internacionais não são elegíveis para o Programa, pois as mesmas não possuem nota na 
Capes. Gastos com mensalidade tampouco são elegíveis. 

 
32. Sou a proponente e não possuo assinatura eletrônica. Devo imprimir, assinar a punho e escanear a carta de manifestação de interesse? 

Resposta: Exatamente, caso não consiga assinar por meio digital, favor assinar uma via física e escanear o documento. 
 

33. Minha tese apresenta duas vertentes, uma ligada a revisão sistemática sobre um tema relacionado a um gênero e a outra relacionada a 
diversidade deste mesmo gênero. As duas partes caminham de formas independentes, mesmo sendo sobre um mesmo grupo de 
organismos. A parte de revisão sistemática será finalizada ou quase finalizada antes mesmo do resultado do Bolsas FUNBIO sair, ou seja, 
não utilizará nenhum recurso do FUNBIO caso o meu projeto seja selecionado. Neste sentido, gostaria de saber se posso submeter somente 
a parte do projeto que diz respeito sobre a diversidade (que envolve coletas e análises laboratoriais), sem incluir no título e no 
detalhamento do projeto as informações sobre a parte de revisão sistemática? 
Resposta: O projeto apresentado deve ser o mesmo da pesquisa de pós-graduação. Nele, devem ser identificados os passos já realizados 
e as etapas que precisarão de financiamento do programa Bolsas FUNBIO. 

 
34. Quais os aspectos da gestão territorial para proteção da biodiversidade que podem ser abordados neste item? Citar exemplos. 

Resposta: Projetos relacionados ao monitoramento, estudos e criação de Unidades de Conservação e Terras Indígenas, definição de áreas 
de uso e não uso em áreas protegidas (como acordos de pesca) são exemplos do eixo temático. 

 
35. O financiamento cobre passagem área ou de ônibus (entre Estados) para o discente? 

Resposta: Sim, passagens aéreas e de ônibus são gastos elegíveis. 
 

36. No meu projeto tem alguns itens que não tenho como apresentar nota fiscal, como diária de barqueiro e auxiliar de campo. Nestes casos 
posso apresentar declaração ou recibo? Caso não, qual documento devo apresentar para comprovar o gasto? 

https://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Bolsas-Chamada-2021.pdf


 
 
 
 
 
 

 

 

 

Resposta: Nesses casos são aceitos como comprovação de gastos, recibos e declarações de recebimento de valores. Aos projetos 
escolhidos serão repassadas mais informações sobre a prestação de contas. 

 
37. Há modelo de carta de manifestação de interesse e carta de recomendação? 

Resposta: Não há modelo para tais itens. 
 

38. Se caso o orçamento der menos do que o previsto para o doutorado (38 mil reais) será dado apenas o valor correspondente ao 
orçamento ou o valor total de 38 mil reais? 
Resposta: O valor depositado será igual ao orçamento apresentado, até o limite de R$ 38 mil. 
 

39. Caso ao final do projeto não for usado todo o valor da bolsa, o valor restante será devolvido?   
Resposta: Sim, o valor deverá ser devolvido. 
 

40. As notas fiscais precisam estar com o CPF do aluno?  
Resposta: Sim. Aos projetos escolhidos serão repassadas mais informações sobre a prestação de contas. 
 

41. Precisa colocar as referências dos valores do orçamento com link ou orçamento de onde vai comprar cada material? 
Resposta: Não é necessário incluir referências dos valores orçados. 
 

42. Pode personalizar a planilha de orçamento, como por exemplo mudar as cores das linhas? 
Resposta: Não é permitida alteração na planilha modelo.  
 

43. No campo de hospedagem precisa especificar os locais onde serão as hospedagens ou pode colocar uma estimativa? 
Resposta: Não é necessário indicar local da estadia, mas uma estimativa de gastos. 
 

44. No campo de gasolina precisa especificar o local de partida e chegada com a quilometragem para custo de gasolina ou pode ser feito 
uma estimativa? 
Resposta: Não é necessário indicar trajeto, mas uma estimativa de gastos. 
 

45. Em orçamentos para compras online, o preço do frete pode ser incluso no preço ou precisa especificar o valor do frete separadamente? 
Resposta: O preço do frete poderá ser incluído no valor indicado. 
 

46. Alguns itens podem variar o preço, posso colocar apenas uma estimativa ou o preço exato atualmente? 
Resposta: Atualizações serão permitidas e mais informações de como proceder com os ajustes serão repassados aos projetos 
selecionados. 
 

47. Quais são as configurações para as margens do projeto? 
Resposta: Não há determinação. 
 

48. As referências podem ter fonte e espaçamento menor? 
Resposta: Não, a fonte das referências deve ser a mesma do restante do projeto. O espaçamento pode ser ajustado. 
 

49. No projeto pode ser informado apenas o link do currículo lattes? 
Resposta: Somente o link que está sendo solicitado na primeira página do projeto. 
 

50. Precisa enviar também os documentos comprobatórios de atividades contidas no lattes? 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Resposta: Não é necessário. 
 

51. O cronograma pode ter apenas uma planilha com fonte e espaçamento menor, ou é necessário incluir também o texto corrido mais 
detalhado? 
Resposta: Poderá ser apenas uma planilha com planejamento das tarefas. 
 
 

52. No modelo de projeto não tem perguntas, hipóteses e predições, mas pode-se incluir esses itens? 
Resposta: Não, o projeto deve conter apenas os campos previstos no modelo indicado. 
 

53. A metodologia pode ser dividida em tópicos correspondentes aos capítulos do projeto tese? 
Resposta: Sim, a forma de apresentação da metodologia é de responsabilidade do aluno e de seu orientador. 
 

54. Qual a diferença entre a metodologia e as atividades previstas? 
Resposta: Em “atividades previstas”, o aluno deverá descrever de modo detalhado as atividades que serão realizadas. Na metodologia, o 
método científico que será seguido para realização das atividades descritas.  
 

55. A planilha com o cronograma é para ser separada em meses, trimestres ou bimestres? 
Resposta: O proponente pode escolher a divisão que preferir. 
 

56. A paginação é em que lugar da página? Geralmente é na parte superior direita 
Resposta: Não há diretriz determinada, a escolha é do proponente. 
 

57. No caso de alunos do doutorado precisa ser anexada a dissertação no ato da inscrição ou apenas o comprovante de matrícula? 
Resposta: Apenas o comprovante de matrícula é exigido. 
 

 


