
TABELA DE MODALIDADE E VALORES DE BOLSAS

VIGÊNCIA: À PARTIR DE 01/07/2020

Modalidade Critérios de Enquadramento Limite de Valor  

I. BOLSA DE ENSINO

BE-II Aluno de  Graduação de ensino superior em Instituição Pública ou Privada  R$                  630,00 

II. BOLSA DE PESQUISA

BP - I

Mestrado: Aluno matriculado regularmente em programas de pós-graduação (Stricto 

sensu) de Instituição Pública ou Privada engajado em Projeto de Pesquisa, desde 

que estejam mencionados no Plano de Trabalho 

 R$               4.329,15 

BP - II

Doutorado: Aluno matriculado regularmente em programas de pós-graduação 

(Stricto sensu) de Instituição Pública ou Privada engajado em Projeto de Pesquisa, 

desde que estejam mencionados no Plano de Trabalho. 

 R$               6.420,75 

BP - III

Pós-Doutorado: Possuir título de Doutor com destacado desempenho científico e 

tecnológico para desenvolvimento de pesquisa em Projetos de pesquisa da UNESP, 

desde que estejam mencionados no Plano de Trabalho. 

 R$               7.373,10 

III. BOLSA DE EXTENSÃO

BEX

Voltada a projetos de extensão, mesmo que dissociados de matricula em cursos, em 

interação com a iniciativa privada ou com o Poder Público, inclusive na geração, 

transferência e desenvolvimento de habilidades, funcionalidades e conhecimentos 
 R$               3.675,00 

IV. BOLSA DE ESTÁGIO

BES

Voltada à participação de alunos matriculados em curso médio profissionalizante ou 

cursos superior, inclusive pós-graduação, em atividades de ensino, pesquisa e 

atividades de interesse do desenvolvimento institucional tanto da UNESP, quanto do 

desenvolvimento nacional. Contratação via RH  

 Definição pela 

Coordenação do 

Projeto 

V. BOLSA AUXÍLIO

BAUX
Voltada a alunos carentes, de instituições privadas ou públicas, mais notadamente 

da UNESP    R$                  420,00 

VI. BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA

BIC
Voltada a alunos de graduação de instituições privadas ou públicas, mais 

notadamente da UNESP.  R$                  730,48 

VII. BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL  - DTI

DTI 1

Profissional de nível superior com 01 (um) ano de experiência comprovada em 

atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação e que estejam qualificados 

para a execução de atividades específicas em projetos de fomento desenvolvidos 

no âmbito da UNESP e que possuam necessidades explícitas desta modalidade de 

bolsa.

 R$               1.597,36 

DTI 2

Profissional de nível superior com 02 (dois) anos de experiência comprovada em 

atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação e que estejam qualificados 

para a execução de atividades específicas em projetos de fomento desenvolvidos 

no âmbito da UNESP e que possuam necessidades explícitas desta modalidade de 

bolsa.

 R$               2.296,20 

DTI 3

Profissional de nível superior com 05 (cinco) anos de experiência comprovada em 

atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação e que estejam qualificados 

para a execução de atividades específicas em projetos de fomento desenvolvidos 

no âmbito da UNESP e que possuam necessidades explícitas desta modalidade de 

bolsa.

 R$               3.327,83 

VIII. BOLSA DE TREINAMENTO TÉCNICO  - TT

TT 1

Aluno de Graduação, a partir do 2º ano do nível superior, sem vínculo empregatício, 

com dedicação de 15 horas semanais às atividades de apoio ao projeto de 

pesquisa.  

 R$                  439,60 

TT 2

Aluno de Graduação do último ano do nível superior ou egresso do nível médio 

técnico, sem vínculo empregatício, com 16 a 40 horas semanais de dedicação às 

atividades de apoio ao projeto de pesquisa.  

 R$                  878,00 

TT 3 
Graduado do nível superior, sem vínculo empregatício, com 16 a 40 horas semanais 

de dedicação às atividades de apoio ao projeto de pesquisa.   R$               1.228,00 

TT 4

Graduado do nível superior, sem vínculo empregatício, com 01 (um) ano de 

experiência, com 16 a 40 horas semanais de dedicação às atividades de apoio ao 

projeto de pesquisa.  

 R$               1.649,20 

TT 5

Graduados, especialistas em qualquer área do conhecimento, com 2 (dois) anos de 

experiência ou título de mestrado na área com 16 a 40 horas semanais de 

dedicação às atividades de apoio ao projeto de pesquisa. 

 R$               3.104,80 

TT 6

Graduados, especialistas em qualquer área do conhecimento, com 4 (quatro) anos 

de experiência ou título de mestrado na área com 16 a 40 horas semanais de 

dedicação às atividades de apoio ao projeto de pesquisa. 

 R$               5.087,20 

TT 7

Graduados do nível superior, especializados em qualquer área do conhecimento, 

com 6 (seis) anos de experiência ou portador do título de doutorado com 16 a 40 

horas semanais de dedicação às atividades de apoio ao projeto de pesquisa. 
 R$               7.372,40 

BOLSA DE COORDENADOR DE PROJETO

BC

Profissional de nível superior com:

- experiência mínima de 6 (seis) anos na coordenação de projetos de Pesquisa ou 

Inovação; ou com experiência profissional mínima de 10 (dez) anos;

-  título de Mestre ou Doutor há no mínimo 2 (dois) anos.
 R$               8.000,00 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS  -  FUNDUNESP

OBS.: A liberação de Valores acima dos estabelecidos e ou Casos Omissos serão deliberados pela Alta Direção.


