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COLOCANDO A PESQUISA EM PRIMEIRO PLANO:
SIMPLIFICAÇÃO NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E
DESCOBERTA DE COLABORAÇÃO

Universidad de los Andes

Desde a sua fundação em 1948, a Universidad de los Andes, uma universidade privada localizada no centro 
histórico de Bogotá, na Colômbia, tem assumido um senso de responsabilidade de contribuir para o
desenvolvimento do país e sua projeção internacional. Sua missão é proporcionar aos seus alunos e
professores um ambiente de educação abrangente e fl exível, incentivando os docentes a cultivar uma vida 
acadêmica e profi ssional de excelência. Seu compromisso com a educação continuada se estende ao apoio 
valioso da universidade nas atividades de pesquisa de estudantes e professores.



Com 12.500 alunos de graduação, 2.500 estudantes em programas de 
mestrado e um adicional de 300 em programas de doutorado atualmente, a 
tarefa da Universidad de los Andes de encontrar fi nanciamento de pesquisa 
continua a aumentar. Gerenciando uma equipe de cerca de 600 professores 
em tempo integral e 30 gestores de pesquisa, Andrea Navas Calixto, Gerente 
de Pesquisa e Doutorado da Universidad de los Andes, tem sido desafi ada 
a satisfazer a necessidade de pesquisadores que procuram assegurar o 
fi nanciamento. “Quando eu entrei na Los Andes, em 2010, grande parte 
do processo de pedido de fi nanciamento era gerido manualmente enviando 
pedidos de subvenções e fi nanciamento. Tivemos uma base de dados de 
pesquisa, mas a maioria era subutilizada “, Andrea admite.

A NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO AUMENTOU
“A nossa pesquisa, o número de estudantes de PHD e os programas de 
doutorado têm aumentado nos últimos 6 anos, por isso o interesse   em 
melhorar e diversifi car os nossos fundos de pesquisa. Com Pivot, começamos 
a implementar uma nova cultura no campus, a de encontrar recursos 
para a pesquisa de professores e estudantes de doutorado da Los Andes.” 
Andrea promove o uso da base de dados Pivot e de redes acadêmicas para 
o fi nanciamento de pesquisa, além de implementar estratégias para a busca 
de fi nanciamento para a pesquisa e o aconselhamento dos pesquisadores em 
gestão de projetos.

Frequentemente, é responsabilidade do escritório de pesquisa assegurar 
o fi nanciamento. À semelhança de outros gabinetes de investigação, o da 
Los Andes é confrontado com o compromisso de envolver o corpo docente 
para apoiar e ajudar no crescimento da instituição em pesquisa. Transmitir a 
informação do escritório de pesquisa para o corpo docente e os alunos de
pós-graduação de forma relevante pode ser inestimável. Engajar-se em uma 
visão compartilhada de sucesso de pesquisa faz uma diferença signifi cativa.

ENCONTRAR FINANCIAMENTO LEVA TEMPO
O objetivo de Andrea como Gerente de Pesquisa e Doutorado é fortalecer a 
preparação de doutores na universidade e ela acredita que a melhor maneira 
de alcançar este objetivo é treinar os alunos e professores para pesquisarem 
suas próprias bolsas. O grande peso para os pesquisadores individuais inclui 
a quantidade de tempo que vai levar para encontrar o tipo apropriado de 
concessão e que os requisitos de cada solicitação são muito detalhados e 
compilar todos os documentos pode se tornar trabalhoso. A importância da 
obtenção de fi nanciamento para a pesquisa é fundamental e com a ajuda de 
Pivot, professores e alunos são capazes de se concentrar em suas pesquisas 
em vez de gastar grandes quantidades de tempo tentando encontrar as bolsas 
que estão disponíveis.

GARANTIR A MELHOR BOLSA, SIMPLESMENTE
Com o apoio da universidade, Andrea foi capaz de ir além, educando os 
investigadores para se conectarem com os fundos. Ela promove Pivot em cada 
uma das reuniões de boas-vindas dos departamentos ou escolas. Ela coordena 
reuniões para estudantes de pós-graduação e se reúne com pesquisadores 
individualmente para compreender melhor seus interesses de pesquisa e as 
necessidades de fi nanciamento. Em todas as sessões, Andrea mostra-lhes 
como usar palavras-chave e tipos de fi nanciamento no Pivot para localizar as 
melhores oportunidades de fi nanciamento para atender às suas necessidades 
de pesquisa.

Quando os pesquisadores têm a capacidade de, pessoalmente, pesquisar suas 
oportunidades de fi nanciamento, estes podem aumentar suas chances de 
conseguir. Eles têm o melhor conhecimento de quais os requisitos em que se 
encaixam, quais são os seus interesses, e quem poderia ser o parceiro ideal 
para colaboração em projetos de pesquisa. Professores e alunos equipados com 
a capacidade e conhecimento para procurar e captar seus próprios recursos 
permite que Andrea concentre sua energia em incutir a importância de buscar 
subsídios para trabalho de pesquisa e formação de mais indivíduos. “Um dos 
meus maiores desafi os é garantir que os professores e os pesquisadores 
entendam a importância de encontrar fi nanciamento para suas pesquisas 
através da obtenção de recursos que são relevantes para o trabalho que estão 
fazendo”, diz Andrea.

“É REALMENTE MUITO SIMPLES, E É FANTÁSTICO.”
O feedback dos pesquisadores tem sido positivo. “Uma vez que eles aprendem a 
salvar suas buscas de fi nanciamento no Pivot, eles começam a receber alertas 
de bolsas que estão disponíveis. E, isso é realmente onde a sua oportunidade 
para fi nanciamento de pesquisa começa. É realmente muito simples, e é 
fantástico “, explica Andrea.

Pivot funciona em uma escala global, centralizando US$33 bilhões em 
oportunidades de fi nanciamento em uma base de dados que faz com que 
o processo de encontrar o fi nanciamento seja mais fácil de gerenciar. Além 
da extraordinária amplitude de conteúdo internacional que organiza e torna 
acessíveis, suas tecnologias inventivas agilizam o trabalho dos gabinetes para 
apoiar proativamente a iniciativa de pesquisa da universidade. Pivot também 
fornece descoberta de colaboradores em uma poderosa e intuitiva ferramenta. 
Há mais de 3 milhões de perfi s de autores disponíveis para a descoberta 
e colaboração entre pesquisadores. A busca avançada e alertas em Pivot 
permitem aos pesquisadores refi nar facilmente sua busca, adequando-a 
às suas especifi cações. O centro da utilidade de Pivot é o seu serviço de 
recomendações que coincide oportunidades  e potenciais colaboradores. Com 
facetas para fi ltragem e classifi cação, a lista de resultados pode ser combinada 
com precisão para os interesses de cada pesquisador individualmente. Da 
mesma forma, potenciais colaboradores podem ser refi nados para os que 
melhor se encaixam em uma oportunidade. Segundo Andrea, “Antes de 
começarmos a empregar a dinâmica base de dados, geralmente, só se 
tentavam ofertas nacionais porque não havia muita informação sobre os fundos 
internacionais. Nosso foco principal foi encontrar informações organizadas e 
confi áveis   sobre as oportunidades de fi nanciamento internacionais para nossos 
projetos de pesquisa”.

O SUCESSO DE DOUTORANDOS NA BUSCA DE FINANCIAMENTO
Lina Cuellar Wills é uma estudante da Los Andes, que espera encontrar este 
tipo de pesquisa no exterior com oportunidades disponíveis em Pivot porque 
ela teve outro sucesso com o uso da base de dados. “Meu principal desafi o 
tem sido encontrar oportunidades que correspondem às minhas necessidades 
como doutoranda na Colômbia - às vezes ainda é muito cedo para tentar, 
às vezes é tarde demais. Além disso, tem sido muito importante para mim 
encontrar oportunidades que podem cobrir meus custos de vida no exterior, 
que geralmente são maiores do que aqueles em minha cidade natal.”

Pivot tem sido muito útil para Lina, “Normalmente não é muito fácil saber
como e onde encontrar oportunidades de fi nanciamento no exterior. Pivot
mostrou-me que há muitos recursos provenientes de diferentes tipos de 
organizações e de que é possível a apresentar propostas, ou como parte de 
uma instituição, ou de forma independente. Eu tenho um projeto pessoal em 
que usei Pivot para saber mais sobre os tipos de fi nanciamentos oferecidos a 
instituições, ONGs e a governos para apoiar organizações sem fi ns lucrativos, o 
que eu estou apenas começando.”

É MAIS DO QUE SOMENTE FINANCIAMENTO
Pivot auxilia ao conectar fi nanciamento e colaboradores que correspondam à 
interesses e objetivos semelhantes em pesquisa, no âmbito internacional. Pivot 
combina uma base de dados mantida editorialmente com oportunidades de 
fi nanciamento e mais de três milhões de perfi s de estudiosos pré-populados e 
apoia tudo isso com um algoritmo conector próprio que coincide fi nanciamento, 
professores e colaboradores, tudo em uma única etapa. A base de dados 
é continuamente atualizada pela equipe editorial de Pivot com as últimas 
oportunidades para garantir a confi abilidade. “A adoção de Pivot tem gerado 
uma mudança cultural. Os pesquisadores simplesmente não sabiam para onde 
ir para encontrar fi nanciamento “, compartilha Andrea.

PESQUISA RACIONALIZADA E SIMPLIFICADA
Encontrar oportunidades para fomentar a pesquisa não precisa ser uma tarefa 
difícil. Com a ajuda de Pivot, as universidades podem agilizar o processo de 
desenvolvimento da pesquisa facilitando ao pesquisador mais tempo disponível 
para se concentrar no que realmente importa.

Pivot é único, uma vez que integra a possibilidade de descobertas de 
fi nanciamento e colaboração em uma ferramenta de grande alcance para que 
os usuários possam efetivamente colaborar com colegas, bem como descobrir 
rapidamente as oportunidades de fomento adequadas. Com uma tecnologia 
intuitiva e de fácil implementação, Pivot ajuda a aumentar a efi ciência no 
departamento ou escritório de pesquisa, assim como dá suporte a pesquisas 
de campo, atendendo às crescentes demandas e permitindo trabalhar de 
forma efi ciente, em parceria com outros pesquisadores, para assegurar o 
fi nanciamento. Pivot oferece conexões globais e locais, o que fortalece a 
pesquisa, explorando novas vias de fi nanciamento e colaboração, e os usuários 
também são capazes de partilhar e comunicar as informações encontradas 
com seus colegas. E, mesmo sem muito treinamento, todos podem começar a 
receber recomendações imediatamente.
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