
Centro de Pesquisa do Instituto Principia

Os indicadores internacionais mostram que a comunidade cient́ıfica bra-
sileira evoluiu significativamente desde a criação das agências de fomento à
pesquisa no páıs (tais como o CNPq e as FAPs). Nos últimos anos, apesar do
decĺınio de financiamento, a produção quantitativa dessa comunidade teve
substancial incremento.

Em diversas áreas de pesquisa, essa expansão quantitativa foi acompa-
nhada também por uma evolução qualitativa, porém isso não é generalizado.
A necessidade de um salto de qualidade na ciência desenvolvida no Bra-
sil é reconhecidamente um de nossos grandes desafios atuais. Esse salto de
qualidade não só beneficiará a ciência mas também, como ocorreu em ou-
tros páıses, nosso desenvolvimento econômico e resultará inevitavelmente em
uma melhoria da qualidade de vida da população brasileira como um todo. É
nesse sentido que a atuação do Principia Institute Research Center (PIRCe)
se faz importante.

Visão

Ser um Centro de Pesquisa de referência mundial que possa contribuir
para resolver problemas fundamentais de grande impacto cient́ıfico.

Missão

O Centro terá como missão principal estimular o desenvolvimento de ca-
pacidades da comunidade cient́ıfica brasileira, e paulista, em particular, para
a resolução de problemas de grande impacto cient́ıfico e aumentar a relevância
dessas pesquisas cient́ıficas nos setores público e privado brasileiros. Parte da
missão do Centro será de criar elos entre a pesquisa acadêmica e o mundo
dos negócios, buscando fomentar um intercâmbio que possa levar à inovação
e geração de novas tecnologias.

Valores

Excelência, criatividade, arrojo, inovação, integridade, eficiência

Sobre o funcionamento do PIRCe

O PIRCe buscará cumprir a sua missão por meio da organização de pro-
gramas temáticos para pesquisadores visitantes nacionais e internacionais,
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que permitam abordar problemas de fronteira que envolvam f́ısica de ma-
neira geral, mas também outras áreas da ciência necessárias para abordar
os diversos aspectos do problema em questão. Os programas do PIRCe de-
vem ser necessariamente orientados à resolução de problemas nas respectivas
áreas em que se insiram (problem driven).

Os programas do PIRCe devem atacar problemas importantes para os
quais o Brasil já possua uma comunidade cient́ıfica capacitada e com in-
serção internacional consolidada. Esses problemas devem ser, por um lado,
cientificamente relevantes e, por outro lado, estar ao alcance das capacidades
nacionais atuais e projetivas. Devem servir para articular pesquisadores de
diversas instituições e de diversas especialidades, em um esforço comum para
realizar avanços significativos e/ou para traçar o caminho (roadmap) para a
solução do problema. Espera-se que os programas possam, entre outras coi-
sas, definir estratégias, fazer diagnósticos das maiores dificuldades, elencar as
necessidades de desenvolvimento e/ou de capacitação técnica, criar grupos
de trabalho com tarefas espećıficas, definir as etapas e marcos (milestones)
principais para a solução do problema, definir métricas para aferir sucesso e
formas de correção de rumo no caso de insucesso.

O PIRCe poderá se beneficiar de sua proximidade geográfica com as uni-
versidades estaduais paulistas (UNESP, UNICAMP e USP), entre outras da
região, que já têm vários grupos de pesquisa de impacto internacional. Esses
grupos podem servir para atrair cientistas de alta qualidade de outras partes
do páıs e do mundo para vir ao PIRCe por um peŕıodo de tempo longo, que
pode variar de algumas semanas até alguns meses de imersão, para colaborar
na solução de problemas na fronteira do conhecimento. Para isso, o PIRCe
deverá oferecer para os participantes de seus programas cient́ıficos um ambi-
ente atrativo e confortável, com acesso a internet rápida, salas de discussão,
salas de seminários, acesso a revistas internacionais etc.

A pandemia de Covid-19 permitiu uma maior aproximação da academia
com a sociedade, mostrando pela primeira vez para muitos brasileiros a im-
portância da ciência na solução de problemas que afetam a todos. Por outro
lado, diversas vulnerabilidades do páıs foram reveladas. Essas vulnerabilida-
des existem nas áreas da saúde, mas também na f́ısica e na ciência brasileira
de maneira geral. Temos uma oportunidade para comunicar à sociedade como
um todo as vantagens de ter uma comunidade cient́ıfica local competente e
internacionalmente relevante, não apenas para solucionar os problemas de
hoje, mas, sobretudo, para estarmos preparados para os desafios de amanhã.

Assim, os programas do PIRCe devem procurar contemplar atividades
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que envolvam pesquisadores da academia e também de outros setores da
sociedade, como indústria, comércio e organizações governamentais e não-
governamentais, que permitam discussões formais e informais com o objetivo
de cooperar na busca de soluções para problemas de interesse comum.

Os programas do PIRCe devem igualmente procurar contemplar ativi-
dades que envolvam informação e divulgação da ciência desenvolvida para
toda a sociedade, por meio de colóquios, palestras de divulgação, podcasts,
livestreams, mesas redondas, artigos em jornais etc.

Implementação da ideia

O PIRCe selecionará anualmente os programas de pesquisa que financiará
parcialmente ou integralmente entre as propostas da comunidade cient́ıfica
nacional e internacional apresentadas ao Instituto Principia. Essas propostas
deverão enquadrar-se nos grandes temas de fronteira envolvendo a f́ısica e
suas aplicações indicados nos editais das chamadas do Centro. O julgamento
das propostas no primeiro ano de implementação será realizado pelo Conselho
Cient́ıfico do Instituto Principia (Principia Institute - PI) e, nos anos subse-
quentes, também por um Comitê Internacional. Os grandes temas escolhidos
para esse primeiro ano foram: Aprendizagem de Máquinas, Astronomia de
Multimensageiros, Mudanças Climáticas: Complexidade e Sustentabilidade e
Informação Quântica .
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Chamada do Instituto Principia - n◦1/2022

O PI torna pública a presente chamada e convida os interessados a apre-
sentarem propostas nos termos estabelecidos a seguir.

1 Finalidade e caracteŕısticas

Essa chamada destina-se a abrigar nas instalações do PIRCe e apoiar finan-
ceiramente e logisticamente programas de pesquisa de fronteira nas áreas
de Aprendizagem de Máquinas, Astronomia de Multimensageiros, Mudanças
Climáticas: Complexidade e Sustentabilidade e Informação Quântica .

As propostas de programa apresentadas deverão ser orientadas para a
abordagem e solução de problemas estratégicos e de grande relevância nas
respectivas áreas, para os quais a comunidade cient́ıfica brasileira já tenha
maturidade e competência suficientes para articular uma iniciativa mais ar-
rojada e contundente visando sua resolução.

Programas que envolvam articulação de diversos setores da sociedade
(indústrial, comercial, governamental etc.) nas discusões e reflexões mais am-
plas do problema serão particularmente bem-vindos.

Os programas propostos deverão apresentar claramente o problema a ser
abordado, discutir a oportunidade da temática escolhida, descrever quais os
objetivos do programa, os passos necessários para avançar na solução do pro-
blema em questão e demonstrar a capacidade de congregar as competências
nacionais e internacionais necessárias para esse fim.

As propostas devem estar de acordo com a missão principal do PIRCe,
que é de estimular o desenvolvimento de capacidades da comunidade cient́ıfica
brasileira e, em particular, paulista, para a resolução de problemas de grande
impacto cient́ıfico de forma a aumentar a relevância dessas pesquisas ci-
ent́ıficas nos setores público e privado brasileiros. Nesse sentido, todas as
propostas devem produzir um resultado concreto (veja item 13), que per-
mita avaliar o sucesso do programa proposto.

2 Duração

Os programas poderão ter duração mı́nima de 2 semanas e máxima de 8
semanas e ocorrer entre 31 de outubro de 2022 e 29 de setembro de 2023.
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3 Cronograma

A data limite para submissão da pré-proposta é 25 de março de 2022. A
análise e julgamento ocorrerá entre 28 de março e 2 de maio de 2022. A
divulgação da decisão sobre as pré-propostas aprovadas ocorrerá em 2 de
maio de 2022. Uma proposta final mais detalhada deverá ser enviada pelos
selecionados na chamada até 3 de junho de 2022 e o resultado final será
divulgado até 04 de julho de 2022.

4 Financiamento

As propostas receberão um aporte de, no máximo, R$ 100.000,00 (cem mil
reais) do PI.

5 Proponentes e participantes

Os programas poderão ter até três proponentes responsáveis, que deverão ser
pesquisadores com t́ıtulo de doutor e v́ınculo empregat́ıcio em instituições
nacionais e/ou internacionais. Os participantes poderão ser pesquisadores
do Brasil ou do exterior. Os programas poderão contar com no máximo 20
participantes simultâneos. Membros dos Conselhos ou funcionários do PI não
poderão ser responsáveis por propostas.

6 Formato para apresentação da pré-proposta

As pré-propostas, que devem ser apresentadas em inglês, devem ter um t́ıtulo
e aproximadamente dois ou três parágrafos explicando o propósito do pro-
grama, quais as questões da área que ele deve ajudar a responder, qual a sua
relevância cient́ıfica e porque ele deveria ser realizado no PIRCe. Em parti-
cular, deve ser indicado nas pré-propostas qual o impacto local esperado pelo
programa e quais indicadores de sucesso devem ser utilizados pelo PI para
avaliá-lo. As pré-propostas devem também indicar a duração esperada do
programa, número total de participantes, assim como uma data preliminar
para sua realização. Devem conter também os nomes dos proponentes da pré-
proposta que irão organizar e coordenar as atividades do programa. Devem
listar o nome de cerca de 10 pesquisadores-chave que confirmaram interesse
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em participar do programa presencialmente, refletindo a diversidade da co-
munidade cient́ıfica da área e demonstrando a capacidade do programa para
atrair pesquisadores relevantes para abordar o problema em questão. Devem
prever uma palestra de divulgação cient́ıfica e uma mesa-redonda com jorna-
listas para divulgação da área para o público geral. Devem também indicar
se o programa será presencial ou h́ıbrido. Devem, finalmente, apresentar uma
estimativa do orçamento (com previsão do número de passagens, de diárias
etc.) necessário para a realização do programa e indicar se haverá outra fonte
de financimento além do PI. Propostas detalhadas, com informações sobre
questões loǵısticas, incluindo comprovantes de aceite de pesquisadores con-
vidados, não são necessárias nesse estágio.

7 Submissão da pré-proposta

As pré-propostas deverão ser submetidas em forma de um arquivo PDF até
as 23h59 do dia 25 de março de 2022 através do formulário que se encon-
tra na página http://institutoprincipia.org/PIRCe. Caso a pré-proposta seja
enviada fora do prazo de submissão, ela não será considerada pelo PI. É
responsabilidade dos proponentes entrar em contato com o PI (através do e-
mail contato@institutoprincipia.org) em tempo hábil para obter informações
e esclarecimentos que eventualmente se façam necessários.

8 Formato para apresentação da proposta fi-

nal

A proposta final, que deve ser apresentada em inglês, deve explicar de maneira
clara a motivação cient́ıfica para o programa proposto, contextualizando-o na
área mais ampla da chamada, de forma a comunicar a importância da pro-
posta também para os não especialistas do Conselho Cient́ıfico. Deve também
comentar porque esse é o momento correto para alcançar progressos nessa
área e como isso poderá ser feito. Ela deve igualmente descrever qual será a
metodologia de avaliação de sucesso do programa. A proposta deve descre-
ver em linhas gerais as atividades previstas durante o programa, incluindo
também uma justificativa para sua duração e uma proposta de datas para o
programa. Essa programação deve prever uma palestra de divulgação e uma
mesa-redonda com jornalistas para divulgação da área para o público geral.
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A proposta final deve apresentar uma lista de pesquisadores que participarão
do programa, por quanto tempo cada um irá participar e se a participação
será presencial ou remota. Finalmente, ela deve apresentar um orçamento
detalhado de gastos para viabilizar o programa, respeitando o orçamento ini-
cialmente aprovado pelo PI. Aqui devem ser inclúıdos os nomes de jornalistas,
aceites de pesquisadores, tema de palestra para público amplo etc.

9 Submissão da proposta final

As propostas detalhadas deverão ser submetidas até as 23h59 do dia 3 de
junho de 2022 de acordo com as intruções que estarão na página do PIRCe
(http://institutoprincipia.org/PIRCe) após a aprovação da pré-proposta. Ca-
so a proposta seja enviada fora do prazo de submissão, ela não será mais
considerada pelo PI. É responsabilidade dos proponentes entrar em contato
(através do e-mail contato@institutoprincipia.org) com o PI em tempo hábil
para solicitar informações e esclarecimentos que eventualmente se façam ne-
cessários.

10 Julgamento

Todas as pré-propostas recebidas até o prazo final de aceitação serão sub-
metidas a pelo menos um parecerista (consultor ad hoc) da área, escolhido
pelo Conselho Cient́ıfico do Instituto Principia para embasar as suas decisões.
Todas as pré-propostas e pareceres serão apreciados e analisados pelo Con-
selho Cient́ıfico que recomendará a aprovação ou não das mesmas de acordo
com os respectivos méritos. O Conselho Cient́ıfico poderá ainda recomendar
ajustes e correções que devem ser levados em conta pelos proponentes na
proposta final. Os proponentes das pré-propostas aprovadas devem submeter
uma proposta detalhada ao PI que será apreciada pelo Conselho Cient́ıfico.
Nessa etapa, o Conselho Cient́ıfico verificará que a proposta final contém
todas as informações esperadas, contempla as expectativas previstas do pro-
grama e está de acordo com as recomendações do Conselho. Após a aprovação
final, as datas do programa serão fixadas, assim como os detalhes sobre o fi-
nanciamento e apoio técnico e organizacional do programa pelo PI, com a
assinatura do termo de compromisso por ambas as partes.
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11 Obrigações dos proponentes

Os coordenadores do programa devem garantir que pelo menos um deles
estará presente no PIRCe todos os dias do programa. Um relatório cient́ıfico
com uma avaliação dos principais resultados deverá ser submetido ao PI
para apreciação do Conselho Cient́ıfico em até dois meses após o término do
programa.

12 Publicações

Todas as publicações cient́ıficas que forem realizadas por pesquisadores que
participaram de um programa do PIRCe e que sejam fruto das discussões
travadas durante esse programa devem obrigatoriamente colocar também a
filiação ao PIRCe entre os endereços do pesquisador, assim como citar o apoio
financeiro do PIRCe nos agradecimentos.

13 Formas de avaliação do programa

Todos os programas do PIRCe precisam produzir algum resultado palpável.
Considerando as variadas caracteŕısticas dos programas que pretendemos fo-
mentar, há diversos indicadores de sucesso que podem ser utilizados na ava-
liação. Para programas especialmente focados e com um prazo suficiente de
execução, a produção de artigos cient́ıficos é estimulada, assim como apre-
sentações em conferências internacionais relevantes. Em programas envol-
vendo interação com o setor privado, o estabelecimento de convênios de coo-
peração, indicando a continuidade da interação criada durante o programa, é
um exemplo de resultado favorável. Outra possibilidade é a produção de um
plano estratégico, explicitando claramente as conclusões do programa quanto
aos principais desafios a serem superados, delineando os próximos objetivos
a serem atingidos, indicando expectativas de sucesso e potenciais riscos, com
estratégias de correção de erros em cada etapa (roadmap).

A metodologia de avaliação dependerá, em geral, do tipo de programa
proposto. Na pré-proposta deve ser explicitada a metodologia preferida, com
os indicadores de sucesso que permitam verificar se os resultados atingidos
pelo programa justificaram o orçamento atribúıdo a ele pelo PI.

Será importante avaliar o impacto cient́ıfico do programa na comuni-
dade cient́ıfica nacional e internacional, assim como o quanto o programa
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contribuiu para esclarecer, informar, estimular discussões e envolver agen-
tes econômicos, poĺıticos e da sociedade como um todo sobre o processo de
solução do problema em questão.

Deve ser posśıvel determinar o progresso obtido e as lições aprendidas
pelo programa de forma a orientar programas futuros.
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