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Introdução: Acompanhando a tendência nacional de retração nos investimentos em diversas áreas como educação, saúde e C&T, 
o Grupo de Pesquisa e Pós Graduação objetiva a readequação da gestão dos recursos para financiamento de projetos de 
pesquisa baseados no novo sistema de orçamentação anual do Hospital. Atualmente os recursos são disponibilizados após a 
aprovação dos projetos e sua utilização está associada as necessidades de insumos, serviços e atividades necessárias ao 
desenvolvimento dos mesmos. Objetivo: Descrever o perfil do comportamento da execução financeira dos projetos de pesquisa 
apoiados pelo FIPE, analisando as principais variáveis relacionadas aos projetos. Metodologia: Amostra constituída por dados dos 
projetos de pesquisa aprovados no  HCPA, no período de 2000 a 2015, com recursos do FIPE, nas situações de ENCERRADO, 
ENCERRADO PRAZO. Os dados foram coletados a partir de relatórios contendo informações referentes aos recursos gastos pelo 
FIPE. Os dados foram exportados para o Excel com as seguintes variáveis: tipo de projeto; tempo de execução do recurso; 
comprometimento do recurso e percentual da receita concedida por tipo de projeto. Os dados foram agrupados quanto à 
classificação do tipo de projeto (Seres Humanos = SH; Banco de Dados = BD; Material Biológico = MB; Desenvolvimento = D e 
Outros = o) Resultados: A amostra teve a seguinte distribuição, quanto ao número de projetos e o percentual de recursos 
financeiros concedidos em relação ao total: SH (1456; 69,8%); BD (265; 2,2%); MB (255; 18,4%); D (131; 8,7%) e O (27; 0,8%). O 
tempo médio (meses) para utilização do recurso para cada tipo de projeto teve como resultado: SH = 36,7 (DP = 24,6); BD = 28,1 
(DP = 25,8); MB = 32,8 (DP = 24,0); D = 43,8 (DP 33,2) e O = 17,4 (DP = 18,5). O percentual de comprometimento dos recursos 
FIPE da amostra foi de 77,3%, quanto ao tipo de projeto verificam-se os seguintes dados: SH = 75,8%; BD = 55,8%; MB = 77,0%; 
D = 98,0% e O = 51,4%. Conclusão: O HCPA tem o seu recurso orçamentário definido para uso num período de 12 meses. O 
tempo médio do uso do recurso é superior a 30 meses, logo há a necessidade de definir, quanto à temporalidade, o volume de 
recursos a serem concedidos para o período de um ano. Ressalta-se que dentro dos tipos de projetos observados, o de 
Desenvolvimento teve comprometimento superior a 95% recurso concedido, enquanto os de Base de Dados pouco mais da 
metade. Palavras-chaves: fomento em pesquisa, gestão de projetos, financiamento de pesquisa 

 


