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MISSÃO

Editada pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo,  
(FAPESP), a revista Pesquisa FAPESP 
tem como objetivo básico difundir e 
valorizar os resultados da produção 
científica e tecnológica brasileira, da 
qual a FAPESP é uma das mais 
importantes agências de fomento.
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FOCO

Trata-se da única publicação jornalística do país 
especializada no segmento de ciência e tecnologia que 
tem por foco primordial a produção científica nacional, 
apesar de cobrir pontualmente as novidades 
internacionais. 

A revista funciona como um polo de contato e 
reconhecimento contínuo dos pesquisadores brasileiros e 
como referência para editorias de ciência e tecnologia dos 
veículos de comunicação nacionais.
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UM POUCO DE HISTÓRIA

Lançada em 1999, Pesquisa FAPESP 
é resultado da evolução editorial do 
informativo Notícias FAPESP. Criado 
em 1995, o informativo começou 
com uma distribuição gratuita para 
os pesquisadores paulistas, gestores 
da política nacional de ciência e 
tecnologia e jornalistas. 
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CIRCULAÇÃO

Desde março de 2002, além de ser enviada para uma 
carteira de assinantes subsidiados composta de 
pesquisadores, Pesquisa FAPESP conta com cerca de 6,1 mil 
assinaturas pagas, recebe publicidade e é comercializada em 
bancas de jornais no estado de São Paulo e nas principais 
cidades brasileiras.

A tiragem atual é de cerca de 30.000 exemplares
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EDIÇÕES INTERNACIONAIS

A partir de 2002, a revista impressa ganhou edições em inglês, 
espanhol e francês, com circulação restrita.

Desde o início da pandemia, devido às restrições de circulação, as 
edições foram suspensas. 

Todas as reportagens da revista são traduzidas para o inglês e 
espanhol e estão disponíveis no site (revistapesquisa.fapesp.br) 
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PESQUISA FAPESP ON-LINE

Contém todas as matérias da revista impressa em 
português, inglês e espanhol, reportagens on-line, vídeos, 
podcasts, galerias de imagens

617 mil – média de visitas/mês

4 milhões de usuários entre novembro de 2019 e outubro 
de 2020.

Celular foi o principal meio de acesso: 2,6 milhões.

Principal origem de acesso foi a busca orgânica (sites de 
busca): 2,7 milhões. 
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PROGRAMA DE RÁDIO E PODCAST
O Pesquisa Brasil é um programa semanal de uma 
hora de duração baseado no conteúdo da revista

Entrevistas com três pesquisadores

Veiculação como podcast aos sábados às 14 horas

Disponível em revistapesquisafapesp.br e em 
agregadores de podcasts (Spotify, Deezer, Apple 
podcasts, Google podcasts)

Veiculação como programa de rádio na USP-FM -
São Paulo e Ribeirão Preto

Sexta-feira às 13h, com reapresentação no sábado, 
às 18h, quinta às 2h

Web Rádio Unicamp (rtv.unicamp.br). Segunda às 
13h 
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VÍDEOS

229 vídeos produzidos - 2,5 milhões de visualizações no Youtube em 2020 
(https://www.youtube.com/user/PesquisaFAPESP)

O canal de TV por assinatura Futura veiculou 12 vídeos de Pesquisa FAPESP nos intervalos de 
sua programação entre outubro de 2020 e janeiro de 2021.

O Jornal Nacional solicitou autorização para exibir trecho de vídeo sobre Carolina Maria de 
Jesus, “A poética da diáspora”, em reportagem sobre a escritora veiculada em 25/02/2020
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MÍDIAS SOCIAIS

Número de 
seguidores:

Facebook - 145 mil

Twitter - 94 mil

Youtube - 76 mil

Instagram - 54 mil
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NEWSLETTERS
Assinantes que se cadastrarem no site da revista podem receber as seguintes 
newsletters:

SEMANAL: enviado toda sexta-feira com conteúdo exclusivo do site

DESTAQUES: enviado toda segunda-feira com conteúdo do site e da revista impressa

SUMÁRIO: enviado uma vez por mês, na data de publicação da edição de Pesquisa 
FAPESP no site

INOVAÇÃO & EMPRESAS: criado em março de 2021, esse boletim mensal reúne os 
destaques recentes sobre inovação

SUGESTÕES DA REDAÇÃO: ao final de cada mês, um jornalista da equipe da revista 
recomenda uma seleção das melhores reportagens publicadas nos últimos 30 dias

ESPECIAIS: newsletter sem periodicidade definida, enviada para todas as bases 
cadastradas, com temas específicos, selecionados por sua relevância ou por 
efeméride
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REFERÊNCIA NA IMPRENSA E NA ACADEMIA

Citações de 
reportagens de 
Pesquisa 
FAPESP em 
sites, veículos 
de imprensa e 
trabalhos 
acadêmicos
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REFERÊNCIA PARA O
VESTIBULAR E O ENEM

No ENEM 2019, a questão 22 baseou-se na reportagem “Ora pois, uma língua bem brasileira” 
(edição 230). 

No ENEM 2020, a questão 34 (1º caderno) cita trecho de resenha escrita por Emerson Tin sobre 
o livro “Cartas Provincianas”, publicado em Pesquisa FAPESP (edição 259). A questão 35 (1º 
caderno) cita trecho da entrevista de Ataliba Castilho (edição 259). A questão 110 (2º caderno) 
cita trecho da reportagem “Remédio na planta” (edição 206). 

Na FUVEST 2021, a questão 05 (pág.30) cita trecho da nota “Os limites entre a Amazônia e o 
Cerrado” (edição 278).
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OBRIGADO!

fmarques@fapesp.br
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