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1. PERFIL DA SECRETARIA
a. Missão e visão de futuro da Secretaria
Missão: Promover a ciência, a tecnologia e a inovação, fomentando e induzindo a pesquisa para o
desenvolvimento sustentável do Estado de Alagoas. Visão: Ser referência nacional como instituição
estadual de fomento à pesquisa, tendo a sua atuação reconhecida pela comunidade científica de
Alagoas.
b. Órgãos vinculados
c. Força de trabalho: total de servidores por tipo de vínculo
Força de trabalho
Secretaria
FAPEAL
Efetivos

14

Comissionados

16

Bolsistas

41

Terceirizados

20

Órgão vinculado
2

Total
91

d. Formas de Interação com a Sociedade
A Fapeal tem fortalecido a interação com a sociedade, não apenas no âmbito acadêmico, mas com a
população de uma maneira geral. Hoje podemos dizer que a FAPEAL é vital para o Estado de Alagoas.
No ano de 2015 tivemos inúmeros eventos (seminários, congressos, palestras) e com isso pudemos
levar o conhecimento cada vez mais para perto da sociedade. Podemos destacar que a exposição de
25 anos da FAPEAL foi um grande sucesso e que repercutiu, positivamente, para a sociedade
alagoana. Com isso houve o aumento da popularidade/democratização da ciência e tecnologia
através da instituição. Quando se fala sobre Fapeal, nós falamos sobre tecnologia, inovação,
desenvolvimento, educação, enfim, fomento à pesquisa no Estado de Alagoas, mas de uma maneira
interligada a tudo que se faz essencial e necessário para desenvolvimento da sociedade. O ponto
chave é que seja através dos editais de pesquisas, seja por programas, apoios ou auxílios, bolsas,
eventos ou seminários, o impacto positivo da Fapeal para sociedade é reconhecido dentro e fora do
Estado e os bons resultados se multiplicam em vários âmbitos. Anteriormente a população não sabia
de fato o que era a Fapeal e o que era sua finalidade; hoje grande parcela importante da população
sabe o que e isso também tem sido ampliado por uma nova estratégia de comunicação que interage
com o cidadão através do site institucional e os diversos mecanismos das redes sociais.
e. Mapa estratégico da Secretaria (colar a imagem do mapa estratégico)
(Anexo)

2. RESULTADOS DA ÁREA FIM
a. Novos serviços implantados para atender à sociedade
A FAPEAL reestruturou as ações de sua área finalística, fomento a ciência e pesquisa, através do
lançamento de vários programas e editais. Dentre os Programas e ações destacamos os seguintes:
1. Programa 25 anos Fapeal
a. Participação com stand e exposição no Congresso Acadêmico Integrado de Tecnologia e
Inovação – Caiite
b. Lançamento de novo portal na internet - http://www.fapeal.br/;
c. Realização de seminários e palestras alusivas ao papel da ciência e tecnologia no
desenvolvimento (UFAL, UNIT, CESMAC);
d. Exposição Fapeal 25 anos no Shopping Pátio Maceió;
e. Realização da quarta e última reunião do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de
Amparo à Pesquisa;
f. Jantar comemorativo dos 25 anos da Fapeal e entrega de comendas de mérito a
pesquisadores e cientistas de Alagoas.
2. Programa de Popularização da Ciência e Tecnologia
a. Lançamento da Revista Fapeal;
b. Realização da Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em parceria com o
MCTI.
3. Programa Calendários Temáticos
a. Lançamento e publicação do calendário Fapeal 2015.
4. Programa de Apoio à Participação e Realização de Eventos Científicos, Acadêmicos e
Tecnológicos – PAPRE
a. Lançamento do Edital Fapeal 04/2015 de apoio a participação de pesquisadores em
eventos acadêmicos e científicos nacionais e internacionais;
b. Lançamento do Edital Fapeal 06/2015 de auxílio à organização de eventos acadêmicos,
científicos e tecnológicos em Alagoas de porte local, regional, nacional e internacional.
5. Programa de Apoio aos Grupos de Pesquisa do Estado – PGP
a. Lançamento do Edital CNPq/Fapeal - 08/2015 de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico Regional (PDCR) em parceria com o CNPq, contemplando 20 projetos de
pesquisadores-doutores que se destinarão para Alagoas.
6. Programa de Apoio à Formação de Jovens Pesquisadores – PAF/Jovem
a. Lançamento do Edital Fapeal/CNPq 01/2015 PIBIc/Jr. de bolsas de iniciação científica para
alunos do ensino público fundamental do estado de Alagoase Institutos de Pesquisa (204
bolsas);
b. Concessão e elevação das cotas de bolsas de Iniciação Científica para alunos da rede de
ensino superior do estado de Alagoas:
i. Universidade Federal de Alagoas: 100 bolsas (2014) para 166 (2015);
ii. Universidade Estadual de Alagoas: 40 bolsas (2014) para 60 (2015);
iii. Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas: 54 bolsas;
iv. Instituto Federal de Alagoas: não tinha cota e agora conta com 20 bolsas;
v. Centro Universitário CESMAC: 15 bolsas;
vi. Centro Universitário Tiradentes: não tinha cota agora conta com 15 bolsas;
vii. Embrapa: não tinha cota e agora conta com 5 bolsas.
7. Programa de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu- PSS

a. Lançamento do EditalConfap/Fundo Newton/Fapeal 03/2015 de oficina de treinamento
para comunicações científicas em ambientes internacionais (Research Connect);
b. Lançamento do Edital Capes/Fapeal 07/2015 de bolsas para a pós-graduação em Alagoas
(130 bolsas de mestrado e 40 de doutorado);
c. Preparação e aprovação pela PGE do Edital Fapeal de Excelência Acadêmica, objetivando
estimular a produção e publicação de trabalhos de mestrandos e doutorandos revistas
científicas de alto impacto;
d. Preparação e aprovação pela PGE do Edital Fapeal de auxílio aos periódicos científicos do
estado de Alagoas e à publicação de livros originados de pesquisas.
8. Programa de Auxílio à Pesquisa – PAP
a. Preparação e aprovação pela PGE do Edital Fapeal/Humanidades/Ciências Sociais
Aplicadas de auxílio a pesquisas científicas;
b. Preparação e aprovação pela PGE do Edital Fapeal/Universal de auxílio a pesquisas
científicas
c. Execução do Convênio 795188/2013 CNPq/Fapeal Primeiros Projetos de Pesquisa (PPP),
contemplando 59 projetos de pesquisadores-doutores em início de carreira;
d. Execução do Convênio CNPq/Fapeal 795222/2014 CNPq/Fapeal de Apoio a Núcleos
Emergentes de Pesquisas (Pronem), contemplando 10 pesquisadores-doutores master’s;
9. Programa de Apoio à Consolidação das Instituições de Ensino Superior do Estado de Alagoas –
PROIES
a. Preparação e aprovação pela PGE do Edital Fapeal/Uneal de bolsas e auxílio a pesquisas
voltadas para aprimoramento e consolidação dos Polos Tecnológicos;
b. Instalação e implantação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) nos campis da
Uneal localizados em Santa de Ipanema, Arapiraca, Palmeira dos Índios e Maceió;
c. Renegociação e prorrogação do Convênio Fapeal/Uncisal/Finep de construção do Biotério
da Uncisal.
10. Programa de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento das Políticas Públicas do Estado de Alagoas PDPP
a. Lançamento do Programa (21.08.2015), com a presença do governador;
b. Assinatura dos termos de cooperação com 11 órgãos da administração direta e indireta
do Estado;
c. Implantação de 12 projetos de pesquisas envolvendo 80 bolsistas.
11. Programa de Apoio aos Projetos Especiais de Pesquisas e Inovação
a. Execução do Contrato 05130175-00 e o Convênio 01130174-00Finep/Fapeal –Tecnova
2014/2015 de subvenção econômica para processos produtivos inovadores em
ambientes empresariais, contemplado 13 projetos de empresas de pequeno e médio
porte;
b. Execução do Convênio 774777/2013 CNPq/Fapeal de Apoio a Pesquisas para
Aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS), contemplando 39 projetos de
trabalho;
c. Execução do Convênio 776041 CNPq/Fapeal de Apoio a Pesquisas sobre o Canal do
Sertão, contemplando 3 projetos de trabalho.
b. Entregas realizadas no ano
Como resultados dos programas e ações acima, a Fapeal realizou as seguintes entregas:
1. Concessão de 335 bolsas de iniciação científica universitária, no valor total de R$ 1.608.000,00 em
12 meses;
2. Concessão de 30 bolsas de iniciação científica fundamental, no valor total de R$ 36.000,00 em 12
meses;

3. Auxílio à realização de 20 eventos acadêmicos e científicos de caráter local, regional, nacional e
internacional, no valor total de R$ 350.000,00;
4. Auxílio à realização do Congresso Acadêmico Integrado de Tecnologia e Inovação, no valor total de
R$ 250.000,00;
5. Fomento à participação de pesquisadores em 16 eventos realizados no exterior e 39 no país, no
valor total de R$ 100.000,00;
6. Apoio a 8 Programas de Pós-Graduação (mestrado e doutorado) no valor de R$ 192.961,15
7. Apoio a 19 projetos de Pesquisas para Aprimoramento do Sistema único de Saúde (SUS) no valor
de R$ 698.109,00;
8. Concessão de 24 bolsas de Pesquisas para Aprimoramento do Sistema único de Saúde (SUS) no
valor de R$ 63.976,00
9. Concessão de 80 bolsas do Programa de Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento das Políticas
Públicas do Estado de Alagoas – PDPP no valor de R$ 2,4 milhão
10. Apoio a 4 projetos dos Núcleos Emergentes de Pesquisas (Pronem) no valor de R$ 177.083,29;
11. Apoio a 12 projetos do Programa Primeiros Projetos de Pesquisa (PPP) no valor de R$ 155.755,00;
12. Concessão de 33 bolsas do Projeto de Pesquisa do Canal do Sertão no valor de R$ 122.600,00;
13. Apoio a 12 projetos de inovação produtiva do Programa Tecnova no valor de R$ 1.869.321,37
14. Lançamento dos Números 1 e 2 da Fapeal em Revista;
15. Visitação de 2.336 pessoas à exposição Fapeal 25 anos no Pátio Shopping Maceió.
TOTAL DE AUXÍLIOS À PESQUISAS E BOLSAS DE PESQUISAS E ESTUDOS: R$ 8.023.805,81
c. Indicadores socioeconômicos (ou de governo) impactados positivamente pelos resultados da
Secretaria e órgãos vinculados
Ainda não foi possível levantar indicadores que medem os impactos positivos das políticas públicas
empreendidas pela Fapeal nesse período de gestão. Levantamento preliminar está sendo elaborado
para fazer comparativos entre as ações realizadas em 2015 e as executadas em 2014. Certamente,
em 2016 teremos um quadro muito mais claro sobre os impactos causados pelas ações da Instituição
instituídas em 2015. Entretanto, podemos apontar como um indicador importante a popularização da
Fapeal como instituição de estado e seus objetivos. O trabalho de comunicação foi intenso e
juntamente com o estreitamento das relações da instituição com a comunidade acadêmica e
científica, a Fapeal passou a ser vista de maneira mais ampla e estratégica. Somente para se ter uma
ideia disso, na última reunião para composição do seu Conselho Deliberativo, para duas vagas se
inscreveram 12 candidatos e as eleições foram marcadas pela participação de 384 pesquisadoresdoutores na votação. Algo, de fato, inédito na história da Fundação.
d. Diferenciais deste governo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valorização da capacidade técnica na formação da maioria de seus auxiliares
Respeito ao trato dos recursos públicos;
Proximidade com o cidadão
Transparência nas ações e negociações
Democratização dos recursos e ações
Foco na qualidade e eficiência da gestão pública
Integração dos gestores e respectivas políticas públicas
Cumprimento das promessas de campanha e respeito a proposta de Programa de Governo
Visão macro e estratégica dos principais problemas e desafios do estado.

3. RESULTADOS DA ÁREA MEIO
a. Resultados relacionados à melhoria de processos internos (listar Secretaria e órgãos vinculados)

Foi desenvolvido e implantado um conjunto de soluções integradas para atender as áreas
administrativas no que se refere a automatização de seus processos. Nesse conjunto de software
foram utilizadas ferramentas Open Source: linguagem de programação Pyton e Banco de Dados
Postgresq. Assim, não se geraram quaisquer despesas com licença de software para a instituição.
Dentre as soluções desenvolvidas, destacamos:
- GERADOC: sistema para padronizar os documentos oficiais da Instituição, tais como: CI, ofícios,
despachos, ata de reunião, termo de referência, modelos de documentos e formulários e manuais de
gestão da qualidade.
- FROTA: sistema para gerenciamento dos veículos da instituição.
- ALMOXARIFADO: sistema para gerenciamento do estoque dos bens de consumo e bens
permanentes e sua distribuição.
- PATRIMÔNIO: sistema para gerenciamento dos bens permanentes e sua movimentação e
conservação na instituição.
- GESTÃO DE PESSOAS: sistema para gerenciamento da força de trabalho e seu desenvolvimento na
instituição.
- INDICADORES: sistema para construção e monitoramento de indicadores.
- MONITOR: sistema construção de pesquisa, tais como clima organizacional, satisfação etc.
- MONITORAMENTO DE PROCESSOS: sistema de acompanhamento dos processos internamente e o
tempo de permanência, por setor, baseado nas tramitações via INTEGRA.
- FOLHA DE PAGAMENTO: sistema para gerenciamento das folhas de pagamento dos Bolsistas.
Ainda, estamos em fase de estudos e desenvolvimento do redesenho dos fluxos de processos,
relativo a todas as áreas da instituição.
b. Resultados relacionado à gestão de pessoas (listar Secretaria e órgãos vinculados)
 Treinamento da equipe do Científico para confecção das folhas de pagamento;
 Finalização do processo dos vales-transportes, entrega dos cartões. Compra para 7 meses de
vales-transportes;
 Acolhimento e Integração dos novos colaboradores (recolhimento e conferência de documentos;
cadastro no sistema de folha de pagamento e nos sistemas de RH da Fapeal; confecção de Atos
de Posses e declarações diversas; atualização de planilhas e tabelas com os dados dos
servidores; Integração);
 Regularização do controle de freqüência dos colaboradores (Aquisição do Ponto Eletrônico e
controle de freqüência - cadastro de todos os colaboradores, emissão dos espelhos de 4 (quatro)
meses);
 Elaboração e controle da concessão de férias, licenças, publicações, declarações, perícias médicas
e documentos oficiais;
 Encaminhamento e inscrição dos servidores nos cursos da escola de Governo de Alagoas;
 Apoio à comunicação interna (uso do e-mail Institucional para todas as informações oficiais,
reuniões setoriais);
 Alimentação do mural interno;
 Reuniões internas, externas e setoriais;
 Seleção dos bolsistas internos da Fapeal (inscrição, seleção, e apoio ao setor científico para
construção dos Termos de Outorga);
 Censo Gestão de Pessoas 2015 (em andamento);
 Revisão do Manual de Gestão de Pessoas (MGPE – em andamento);
 Capacitação e instituição de cartilhas para recepcionistas (finalizado), vigilantes, serviços gerais e
office-boys (em andamento) da Fapeal;
 Pesquisa de Clima Organizacional 2015;
 Controle e encaminhamento de diárias e portarias 2015;
 Disseminação Política da Qualidade 2015;
 Preenchimento e encaminhamento de planilhas de práticas de inclusão e ação do PPA;










Realização de 36 entrevistas para recrutamento e seleção;
Oito entrevistas de desligamento;
Resoluções de conflitos;
Aconselhamento psicológico;
Textos motivacionais para os colaboradores (Reflete FAPEAL);
Plano de Capacitação para Escola de Governo 2016;
Organização integral de eventos (cotação, compra e decoração)
Elaboração do programa “mens sana in corpore sano”, Projeto de Fardamento, Projeto
Calendário de Eventos e Comemorações Internas;
 Datas Comemorativas:
Carnaval;
Páscoa e I Cine Fapeal;
Dia das Mulheres;
Dia das Mães;
São João;
Dia Do Servidor Público;
 Programa Momento Saúde;
 Arrecadação e entrega de donativos para instituições de caridade.
c. Resultados relacionados à infraestrutura operacional: ambientes físico e tecnológico (listar
Secretaria e órgãos vinculados)
Ambiente físico adequado com mobiliário e cadeiras novas, todas as salas climatizadas com novos
condicionadores de ar tipo “split”, com capacidade adequada para cada ambiente. Área interna
bem conservada e com a distribuição dos setores por eixo de atuação, ou seja, Diretoria Científica
ocupando um único bloco; Área administrativa subdividida em blocos por atuação. A parte de
Tecnologia da Informação e Comunicação, em sua estrutura de rede lógica, é atendida por
cabeamento estruturado e rádio. Todos os setores estão estruturados com computadores novos e
possuem projetos de ampliação para 2016.
Por abrigar o Ponto de Presença em Alagoas, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, a Fapeal
dispõe de um link de Internet de 10GB, para atender as instituições de Ensino Superior e Pesquisa, e
para uso próprio. A Fapeal dispõe de Sala de videoconferência equipado e data center que abriga
servidores dos Projetos da RNP e Equipamentos da FAPEAL, além de ter parcerias em projetos de
informática com a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos.
d. Resultados relacionados orçamento e finanças (custos e captação de recursos)

Pela Constituição do Estado, Capítulo IV, Artigo 216, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Alagoas “pelo menos 1,5% (um e meio por cento) da receita estimada anual decorrente do exercício
da competência tributária estadual, deduzidas as transferências aos Municípios”.
Em 2014, o financeiro da Fundação alcançou 9,3 milhões de reais. Em 2015 a evolução foi de 11,8%,
alcançando o financeiro 10,4 milhões.
Dados ainda não consolidados indicam que as despesas com pessoal foram de 1,5 milhão de reais
enquanto as de manutenção do órgão 1,3 milhão.
A área finalística executou, em 2015, cerca de 7,4 milhões de reais em pagamento de bolsas, auxílios
à pesquisas e contrapartidas de convênios e contratos. Ficando, portanto, um resultado líquido de
200 mil reais em saldo.

