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Sumário 

•  Cenário de apoio de pesquisa em desenvolvimento 
infantil no Brasil 

•  Estratégia e prioridades da FMCSV 

•  Mecanismos de apoio a projeto de inovação 



 
Foco sobrevivência - Fundação Bill e Melinda Gates, Ministério da Saúde 
e CNPQ 

2013: Prevenção e Manejo de Nascimentos Prematuros 

2016: Grand Challenges em Zika chamada global 

2016: Grand Challenges Explorations 

 

Foco desenvolvimento - Fundação Bill e Melinda Gates, Ministério da 
Saúde e CNPQ, FAPESP, FMCSV e Grand Challenges Canadá 

2014: Desenvolvimento Saudável para Todas as Crianças 

2010, 2012 e 2015: Desenvolvimento Infantil 

2013 e 2014: Saving Brains 

 

Oportunidades	de	inves/mento	em	desenvolvimento	infan/l	



Gerar e disseminar conhecimento 
para o desenvolvimento integral da 
criança 

missão visão 
Desenvolver a criança para 
desenvolver a sociedade 



pleno desenvolvimento da criança na 
primeira infância 

PRIORITIES causa 
promover mudança sistêmica  

foco de atuação 

conscientizar a 
sociedade 

priorização do DPI 
pelas lideranças 

 melhorar a qualidade 
na educação infantil 

fortalecimento da 
parentalidade 



com 
quem 

falamos 

formadores de opinião e mídia 

disseminar a 
importância do DPI 



gestores públicos (prioritariamente municipais) 

formadores de opinião e mídia 

apoiar criação e 
aprimorar políticas 

públicas com 
quem 

falamos 



profissionais (saúde, educação, assistência social, ongs) 

gestores públicos (prioritariamente municipais) 

formadores de opinião e mídia 

melhorar qualidade 
dos serviços que 

gerem impacto na PI 

com 
quem 

falamos 



sociedade (pais, familiars e adultos de referência)  

profissionais (saúde, educação, assistência social, ongs) 

gestores públicos (prioritariamente municipais) 

formadores de opinião e mídia 

oportunidade de 
fazer a diferença aqui! 

com 
quem 

falamos 



teoria da 
mudança 
Desenvolver a criança para 
desenvolver a sociedade 

parentalidade 

educação infantil 

lideranças públicas 

sociedade 

atuação territorial 

atuação nacional 

criança 

promotores do desenvolvimento na PI 

promotores da mudança sistêmica 

criança pleno desenvolvimento na primeira infância 

promover mudança em sistemas locais 

influenciar agendas relevantes 

inserção internacional 

viabilidade impacto 
sistêmico alavancagem promoção da equidade CRITÉRIOS: 



FINANCIADOR 

INTERMEDIA- 

RIO 

IMPLEMENTA- 
DOR 

CONHECIMENTO 
DA REALIDADE 

INOVAÇÃO E 
MELHORES 
PRÁTICAS 

CONSTRUÇÃO DE 
CAPACIDADES 
LOCAIS  - CENTROS 
DE REFERÊNCIA 

FOMENTO A 
IMPLANTAÇÃO EM 
ESCALA 

modelo	de	atuação	
educação	infan-l	e	parenta-dade	

 
 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE 

QUALIDADE EM 
DPI  



critérios	
apoio	a	pesquisa	aplicada	e	inovação		

”we can´t change the status quo without innovation”  
Sue Desmond Hellmann,  CEO da Bill e Melinda Gates Foundation 

 
O que é Inovação social para a FMCSV: 

solução nova para um problema social, que é mais eficiente e eficaz do 
que as soluções existentes e cujo valor criado atende a necessidades 

prioritárias da sociedade e/ou de grupo específico de indivíduos 
 
 



à apoio a pesquisa aplicada e inovação 

Editais 
Globais 
(n=2) 

Edital 1  
Apoio ao pré-natal até 1 ano 
Visitação domiciliar  
Vínculo mãe bebê - prematuros 
 

Edital 2  
Práticas pedagógicas em pré-escolas 
Visitação domiciliar 

parceiros 

apoio a projetos de pesquisa científica e tecnológica 
sobre Desenvolvimento Integral da  Primeiríssima Infância 

Editais São Paulo (n=3) 

31 projetos apoiados 



iLAB 

à apoio a pesquisa aplicada e inovação 

Financiamento 
de até 4 
projetos  

Edital 
3 workshops 

parceiros 



critérios	
apoio	a	pesquisa	aplicada	e	inovação		

 
ü Atendimento a necessidades não atendidas por políticas e programas atuais 

ü Melhoria de qualidade de sistemas e práticas 

ü Proposta metodológica de teste de hipótese robusta e consistente 

ü Equipe com atitude de insatisfação construtiva em relação ao status quo 

ü Disposição correr riscos, cometer erros, compartilhar e aprender com eles 



Oportunidade


