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Carlos Chagas 
Plataforma integrada de dados científicos do CNPq  

 

Sobre  

A RNP foi responsável pelo redesenho dos processos para a construção da nova 

plataforma Carlos Chagas. Está sendo desenvolvido um MVP (em português, 

Produto Mínimo Viável) da nova plataforma para submissão e gestão do fomento 

do CNPq. 

Resumo 

A Plataforma Integrada Carlos Chagas é uma base de dados que reúne informações 

sobre bolsas e auxílios concedidos a pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros. Trata-se de uma interface eletrônica entre os usuários e o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

vinculado ao MCTI.  

O foco da cooperação com a RNP tem como principal objetivo realizar a revisão 

dos processos de negócio relacionados à gestão do fomento, visando obter 

novos processos adequados à atual realidade do órgão, que servirão como 

subsídio para a especificação de uma nova plataforma que substituirá a atual, 

com a realização de capacitação dos interessados tanto no conjunto dos novos 

processos, quanto no novo sistema. 

A RNP tem atuado na remodelagem da Carlos Chagas, que hoje está sendo chamada 

de nova Plataforma de Fomento, por meio da prestação serviços relacionados à 

investigação técnico-científica, otimização de processos, especificação de 

soluções, além de treinamento e capacitação nos novos processos e novas 

tecnologias, considerando a gestão e operação de fomento, em conformidade 

com o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação. 
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Comunidade beneficiada 

Além de dados referentes às bolsas de pesquisa concedidas pelo CNPq, podem 

ser encontradas na Plataforma Carlos Chagas informações sobre auxílios, 

encaminhamento de projetos, andamento dos processos, emissão de pareceres, 

assinaturas de termos de concessão e relatórios técnicos e de prestação de 

contas para pesquisadores brasileiros e estrangeiros. A estimativa é de que 

a plataforma beneficie os cerca de 84 mil bolsistas de pesquisa do Brasil e 

mais de 2,2 mil projetos científicos geridos pelo CNPq. 

Resultados 

Em 2022, os principais resultados obtidos foram a homologação de dois 

macroprocessos da plataforma, restando ainda três dos seis que a compõem. 

Entre os desafios para 2023, estão: finalizar o redesenho e otimização dos 

processos; realizar a especificação dos sistemas de software (prototipação); 

e fazer treinamento e capacitação nos novos processos. 


