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A Biblioteca Virtual da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (www.bv.fapesp.br) é um 
sistema de informação referencial, 
em português e inglês. 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos reuniu esforços 
para se estabelecer como ferramenta 
institucional com o objetivo de 
fornecer informações referenciais 
atualizadas, sobre projetos de 
pesquisa e bolsas no Brasil e no 
exterior, em andamento e concluídos, 
para conhecimento da comunidade 
científica e sociedade em geral. 

http://www.bv.fapesp.br/


Na Biblioteca Virtual essas áreas 
juntas somam mais de 56.000 
registros que podem ser 
livremente acessados. 

A FAPESP pretende trazer à luz os 
avanços significativos no 
conhecimento científico e 
tecnológico que podem ser obtidos 
por meio de suas políticas de 
financiamento de pesquisas. Em 
2011, aproximadamente 44% dos 
recursos totais da FAPESP foram 
destinados às áreas de Ciências da 
Saúde e Ciências Biológicas. 
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Registros disponíveis na Biblioteca Virtual por Área do 
Conhecimento 

Ciências Agrárias  

Ciências da Saúde  

Ciências Biológicas 

Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Humanas 

Ciências Sociais Aplicadas  

Engenharias  

Interdisciplinar  

Linguística, Letras e Artes 



METODOLOGIA  
 
A partir de 2009, novas funcionalidades 
de pesquisa estão sendo desenvolvidas 
na BV para a obtenção e recuperação 
de informação de forma mais eficiente. 
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Visitas à Biblioteca Virtual da FAPESP 

Em 2011, o aumento de tráfego, 
representou 57% a partir de 
motores de busca, 64,7% de tráfego 
direto e 38% do tráfego referencial 
oriundo de 176 países / territórios, 
totalizando 1.394,539 visitas, como 
demonstrado pelo Google Analytics. 



Dentre as novas funcionalidades a BV coleta e apresenta os artigos científicos 
produzidos como resultado da pesquisa financiada, e publicados em revistas de 
grande impacto em todo o mundo. A base de dados Web of Science e o Google 
Scholar são as fontes de informação utilizadas para a recuperação desses dados.  

RESULTADO E DISCUSSÃO 



Página de Pesquisadores 
 
Recentemente a BV passou a 
disponibilizar em suas buscas a Página 
de Pesquisadores, com o intuito de 
fornecer informações sobre os 
auxílios e bolsas dos pesquisadores 
que receberam apoio da FAPESP.  
 
Nesta página é possível acessar os 
links para: Currículo Lattes; Google 
My Citations; ReasercherID. 
 
Apresenta os Índices de citações de 
cada autor, utilizando como fonte o 
Google Scholar.  



Outro recurso importante, a 
possibilidade de localizar no Mapa de 
distribuição de fomento por município 
do estado de São Paulo oportunidades 
de colaboração científica com 
pesquisadores e instituições de 
pesquisa. 

O gráfico apresenta a 
quantidade de Auxílios e Bolsas 
apoiados pela FAPESP, na área 
de Ciências da Saúde, entre 
1992 e 2012. 



CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS 
  
Os novos recursos foram importantes para aumentar o acesso à informação 
sobre Bolsas e Auxílios de pesquisa apoiados pela FAPESP e seus resultados 
(publicações científicas e tecnológicas). Recentemente o sistema de 
informação da Biblioteca Virtual bateu recorde de visitantes e atingiu a marca 
de mais 10 mil acessos em um único dia. Essas funcionalidades auxiliam na 
tomada de decisão, em todas as áreas do conhecimento, com destaque para 
as áreas de Ciências da Saúde e Ciências Biológicas. 

@BVFAPESP cdi@fapesp.br www.bv.fapesp.br 


