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1. PERFIL DA INSTITUIÇÃO

a. Missão, visão e valores da instituição

Nossa missão; Fomentar com equidade e transparência o Sistema Estaduai de Ciência, Tecnoiogia e

Inovação contribuindo, diretamente e transversalmente, com o desenvolvimento socioeconômico de Alagoas.

Nossa visão: Ser reconhecida como instituição estratégica no desenvolvimento econômico,

científico e tecnológico de Alagoas, através da interação de suas ações e programas com as políticas

públicas, atividades produtivas e o sistema de pesquisa e ensino.

Nossos valores: Ética; Transparência; Respeito às diferenças; Proximidade; Valorização das pessoas;
e Atendimento humanizado.

b. Força de trabalho

Força de trabalho Total
Efetivos 15

Comissionados 17

Bolsistas 25

Terceirizados 05

Reeducandos 13

RNP 02

c. Formas de Interação com a Sociedade

Em 2021 a Fapeai recebeu o direito de utilizar o seio do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção,

emitido pela Controladoria Gerai da União, através disso a instituição Fapeai demonstra a total transparência de

suas ações para com a sociedade alagoana e segue como um dos órgãos mais transparentes do Estado, como

também mantém uma excelente posição no Ranking da Qualidade de Serviços Digitais, com pontuações

mensuradas através da equipe da Secretária de Planejamento, Gestão e Patrimônio, via Portai Alagoas Digital.

Com os Projetos Especiais e de inovação, a Fapeai é vista, atualmente, como um ator chave dentro no

Ecossistema Regional de inovação, com grande capilaridade. A Fundação tem se destacado na produção de

Ciência, Tecnologia e Inovação nas empresas, por meio do apoio via editais de fomento à pesquisa aplicada nas

Universidades e Instituições de Ensino Superior, e também diretamente nas empresas, com a estratégia de

reduzir os espaços existentes entre o setor produtivo, a academia e o governo. Editais de subvenção econômica

às empresas, bolsas de fomento tecnológico e auxílio à pesquisa, lançados de forma sistemática, mostram que a

Fapeai tem contribuído para a criação de um ambiente propício ao desenvolvimento sócio econômico do Estado

de Alagoas.



Atualmente FAPEAL mantém seu compromisso Institucional de atender o bem público, o progresso das

ciências e o aprimoramento do sistema produtivo nacional e regional, concedendo bolsas de estudos, auxílios

financeiros e apoio especializado, visando à realização de projetos, estudos e pesquisas, individuais e

institucionais.

Foram firmados Acordos de Cooperação com agências de fomento federais de programas já consolidados,

como o Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (PDCTR), celebrado com o Conselho

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, com recursos financeiros que somam R$

5.465.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) para pagamento de bolsa e auxílio à

pesquisa.

Ressalta-se a participação da FAPEAL no Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) -

Parcerias Estratégicas nos Estados e na região do Semiárido Brasileiro firmado com a Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES que visa promover a capilarização das ações de formação

de recursos humanos altamente qualificados, para desenvolver e fortalecer a pós-graduação e a pesquisa nos

Estados da Federação, por meio da interação entre o Governo, a universidade, a iniciativa privada ou o terceiro

setor, propiciando o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País. O aporte financeiro para

pagamento de bolsa e auxílio será de R$ 10.522.560,00 (dez milhões, quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos

e sessenta reais) de recursos Capes e FAPEAL pelo período de 48 (quarenta e oito) meses de execução.

No ano de 2021 também foram lançados os Editais FAPEAL/EMATER n^ 001/2021 - vagas remanescentes de

bolsa de Extensão Tecnológica, Técnica e Apoio à Pesquisa, e Edital FAPEAL/EMATER ns 002/2021 - concessão de

bolsas de Extensão Tecnológica, Técnica e Apoio à Pesquisa voltada para o Fortalecimento das Ações em

Desenvolvimento pelo EMATER no Estado de Alagoas, executado pelo EMATER e financiado pela FAPEAL,

totalizando R$ 6.636.000,00 (seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil reais) destinados a pagamento de bolsa.

2. RESULTADOS DA ÁREA FIM

A seguir serão apresentados os resultados financeiros do ano de 2021 das bolsas concedidas dentro dos

programas vigentes da FAPEAL, como também através de recursos de parceiros e órgãos federais;

PROGRAMA

Quadro I

FONTE DO RECURSO - FAPEAL

QUANT. BOLSA

Apoio à Formação de Recursos Humanos em

Alagoas

Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu

Apoio a Programas Especiais

Apoio aos Grupos de Pesquisa

Apoio aos Jovens Pesquisadores

Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento das Políticas

Públicas em Áreas Estratégicas do Estado de

Alagoas

TOTAL

VALOR TOTAL R$

R$ 3.675.266,33

R$ 969.900,00

R$ 83.400,00

R$ 35.100,00

R$ 1.777.200,00

R$ 280.000,00

R$ 6.820.866,33



FONTE DO RECURSO - PARCEIROS

PROGRAMA INSTITUIÇÃO
QUANT.

BOLSA
VALOR TOTAL R$

Acordo de Cooperação FAPEAL/SEPLAG

(Vetor Brasil)

Termo de Cooperação FAPEAL/SECTI -

Projetos de Cunho Estratégico

Termo de Cooperação FAPEAL/SEDUC -

Projeto de Cunho Estratégico

Convênio SEADES/FAPEAL

Termo de Cooperação FAPEAL/SEADES -

PDPP

Termo de Cooperação FAPEAL/SEDUC -

PDPP

Termo de Cooperação FAPEAL/IMA-

PDPP

Termo de Cooperação FAPEAL/SEFAZ -

PDPP

Termo de Cooperação FAPEAL/SEMARH

-PDPP

Termo de Cooperação FAPEAL/SEPLAG -

PDPP

15SEPLAG

SEDUC

SEADES

SEADES

SEDUC

SEFAZ

SEMARH

SEPLAG

TOTAL

R$ 412.000,00

R$ 253.500,00

R$ 104.000,00

R$ 240.000,00

R$ 226.500,00

R$ 223.500,00

R$ 101.000,00

R$ 99.500,00

R$ 1.273.633,33

R$ 20.000,00

R$ 2.953.633,33

PROGRAMA

Quadro III

FONTE 00 RECURSO - GOVERNO FEDERAI

QUANT.

Programa Especial de Bolsas de Pós-

Graduação Stricto Sensu

Programa de Desenvolvimento da Pós-

Graduação - PDPG

INSTITUIÇÃO

CAPES

CAPES

BOLSA

63

TOTAL

VALOR TOTAL R$

R$ 1.410.300,00

R$ 1.374.800,00

R$ 2.785.100,00

Acerca de recursos destinados para execução de Auxílio à Pesquisa, foram concedidos auxílios aos Programas

de Pós-Graduação Acadêmicos contemplados pelo Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação - PDPG,

parceria CAPES/FAPEAL.

Quadro IV

ONTE DO RECURSO - FAPEAL

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO lES
VALOR DO AUXÍLIO À

PESQUISA

Agricultura E Ambiente

Ciência Animal

Dinâmicas Territoriais e Cultura

Geografia

Recursos Hídricos e Saneamento

UFAL

UFAL

UNEAL

UFAL

UFAL

R$ 45.486,00

R$ 45.486,00

R$ 45.486,00

R$ 45.486,00

R$ 45.486,00

$22



A seguir serão apresentados os resultados financeiros do ano de 2021, os quais estão relacionados aos

Projetos Especiais e Inovação na Fapeal:

EXECUÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTOS DE BOLSAS

FONTE DO RECURSO - TESOURO ESTADUAL

Modalidade

Bolsas dos projetos vinculados ao

Programa Pesquisa para o SUS: Gestão

compartilhada em Saúde (PPSUS)

Bolsa PPG EMPRESA

Bolsa Ideia-ação

Bolsa Centelha II AL (Ação Transversal)

Quant. Valor Total

21 R$ 51.050,00

3  R$40.128,00

6  R$ 30.000,00

R$ 12.000,00

R$ 133.178,00

Modalidade

Bolsa Programa Centelha AL I

FONTE DO RECURSO - PARCEIROS

Inst. Quant. Valor Total

Bolsa Ideia-ação

Bolsa Projeto Cálculo Automático

SECTI 27 R$154.000,00

SECTI 6 R$ 30.000,00

SEFAZ 16
R$ 186.000,00

3S0.000,C

FONTE DE RECURSO - GOVERNO FEDERAL

Modalidade Inst. Quant. Valor Total

Bolsa PPG EMPRESA CNPq 6 R$ 18.000,00



EXECUÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTOS SUBVENÇÃO ECONÔMICA

FONTE DO RECURSO - TESOURO ESTADUAL

Modalidade Quant. Va

CENTELHA I

CENTELHAI!

Total

lor Total

21
R$153.039,31

61 R$ 333.350,00

Em 2021, no Programa Centelha I AL, o valor de R$ 153.039,31 foi repassado para 21 empresas, como

valores de segunda parcela, oriundos de recursos do Tesouro. Já para o Programa Centelha II AL, foram

aportados R$ 333.350,00 na conta do Contrato de Subvenção Econômica Centelha II AL. No entanto, os valores

serão desembolsados às empresas apenas em 2022.

CENTELHA I

TECNOVA II

CENTELHA I

Total

FONTE DE RECURSO - GOVERNO FEDERAL

Modalidade Inst. Quant.

21

11

61

Valor Total

R$ 196.764,70

R$ 858.000,89

R$ 1.000.000,00

Em 2021, no Programa Centelha I AL, o valor de R$ 196.764,70 foi repassado para 21 empresas, oriundos de

recursos do governo federal. Já para o Programa Centelha II AL, foram aportados R$ 1.000.000,00 de recursos

oriundos da FINEP, na conta do Contrato de Subvenção Econômica Centelha II AL. No entanto, esse valor será

desembolsado às empresas apenas em 2022.

Quanto ao Programa Tecnova II AL, R$ 858.000,89 foram desembolsados às empresas contempladas em

2021.

EXECUÇÃO FINANCEIRA - AUXÍLIO À PESQUISA

FONTE DO RECURSO - TESOURO ESTADUAL

Modalidade Valor Total

PPSUS (Auxílio a pesquisador) R$ 184.168,97

Total R$'l84.163,97

FONTE DO RECURSO - PARCEIROS

Modalidade

PPSUS (Auxílio a pesquisador)

Projeto Cálculo Automático (auxílio)

Total

Inst. Valor Total

SESAU R$ 315.750,00

SEEAZ R$ 17.900,00

R$333.650,00



EXECUÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS (CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE

TERCEIRA - PESSOA JURÍDICA)

FONTE DO RECURSO - TESOURO ESTADUAL

PLATAFORMA OPP - SPARKX FAPEAL

QUANTIDADE TOTAL PAGO EM 2021 (R$)

09 MESES R$ 150.300,00

CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FONTE DO RECURSO - TESOURO ESTADUAL

Convênio PPSUS 2020 - AVALIADORES AD HOC

QUANTIDADE TOTAL PAGO EM 2021 (R$)

18 R$ 65.750,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIO DE AÇÃO TRANSVERSAL CENTELHA II AL

FONTE DO RECURSO - TESOURO ESTADUAL

Modalidade Valor Total

CENTELHA II AL - AÇÃO TRANSVERSAL R$ 21.500,00

Total

Em 2021, a FAPEAL aportou na conta do convênio de Ação Transversal - Programa Centelha II AL, o valor de

R$ 33.500, sendo que R$12.000, foram utilizados com bolsas em 2021 e R$ 21.500 serão ainda utilizados em

outras despesas correntes no ano de 2022.

FONTE DE RECURSO - GOVERNO FEDERAL - FINEP

Modalidade Valor Total

CENTELHA II AL - AÇÃO TRANSVERSAL R$ 100.000,00

Total

Em 2021, a FINEP aportou na conta do convênio de Ação Transversal - Programa Centelha II AL, o valor de

R$ 100.000,00, sendo que ainda utilizados em outras despesas correntes no ano de 2022.



A seguir, temos o apanhado dos dados de apoio à organização de eventos, à Pesquisas e periódicos

científicos:

APOIO À ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

EVENTO

129 Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da

Construção: Indústria 4.0 e os novos desafios da gestão

da construção

89 Seminário e 79 Curso Internacional de Convivência

com o Semiárido

XXII Reunião Anual Da Sociedade Nordeste-Norte De

Pesquisa Odontológica

VALOR TOTAL R$

PELD - CCAL

Popularização da ciência: integração de saberes e

difusão da ciência, tecnologia, inovação e cultura.

RS 20.000,00

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

R$ 6.300,00

R$ 120.000,00

R$ 176.300,00

APOIO A PESQUISA

VALOR R$PESQUISA

Execução da Rede Lógica do Centro de Inovação do Polo Tecnológico de

Maceió e Instalação do Centro de Inovação em Ciência dos Dados

R$ 700.000,00

OBS. Parceria com a SECTI

R$ 500.000,00

(Bolsas: R$ 378.000,00; Auxílio: R$

122.000,00) OBS. Parceria com a SECTI

Programa LaCCAN de Residência em Ciência dos Dados

Sistema Agrofotovoltaico Em Alagoas - Uma Integração Cana-De-Açucar E

Geração De Energia Fotovoltaica

RS 1.024.429,50

(Bolsas: RS 254.400,00; Auxílio: RS

770.029,50) OBS. Parceria com SEFAZ



Transformações Recentes na Educação Básica e as Políticas Públicas: do

diagnóstico à construção de alternativas estratégicas

R$ 337.000,00

(Bolsas: R$ 312.000,00; Auxílio: R$
25.000,00) OBS. Parceria a SEDUC.

PELD-APA Costa dos Corais - AL (PELD-CCAL) Fase 2: ResHiência

socioecológica e capacidade adaptativa da APA Costa dos Corais
R$ 200.000,00

Estruturação e implantação de uma unidade da escola superior de redes no

centro de inovação do polo tecnológico de alagoas
R$ 200.000,00

Programa LaCCAN de Gestão de Laboratórios de Qualificação Técnica em

Tecnologia da Informação - Projeto OxeTech

R$ 1.685.674,04

OBS. Parceria com a SECTI.

APOIO À PUBLICAÇÃO DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS

Quant. de

Modalidade periódicos

comtemplados

Edital FAPEAL Ne 07/2020 - Apoio à

Editoração e Publicação de Periódicos
11Científicos

Total

R$ 12.440,00

3. RESULTADOS DA AREA MEIO

•  Trabalho de protocolo: envio de processo aos setores (via SEI), Abertura de processos e

cadastramento de pessoas, a pedido do Científico. Além do cadastro de pessoas externas para assinatura de
documentos no SEI;

•  Manutenção em alguns condicionadores de ar;

•  Mensalmente, confecção e Envio de processo com cópias dos Relatórios de Movimentação de
Almoxarifado (RMA) e de Bens (RMB) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas em 2021,
atendendo a determinação da Sefaz e Transparência da Fapeal;

•  Entrega de material para manutenção, consumo de colaboradores (café, açúcar) e limpeza da Fapeal,
mesmo durante a o período de teletrabalho;

•  Preenchimento de Estudo Técnico Preliminar e Plano de Suprimentos, para participaçãy enr^ossíveis
Atas de Registo de Preços; \\



•  Pagamentos de serviços, de; Telefonia móvel, Telefonia Fixa, internet Móvel, energia. Publicações no
diário Oficiai de Alagoas (Cepal), terceirizados (inove). Cooperados da Secretaria de Estado da Ressociaiização e
inclusão Social — SERIS, Locação de Veículos (RVM), pagamentos de avarias em carros locados (RVM) e
serviços postais (Correios);

•  Solicitação de pagamento de taxas de locação e Lixo: E; 60030.0000000069/2021 e
E:60030.0000000067/2021;

•  Renovação do contrato Amgesp n? 047/2019 que englobam os serviços de Recepcionista, Office-Boy,
CopeiraGEM, Auxiliar de Serviços Gerais e Jardinagem, celebrado com a INOVE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS
EiRELi, através do processo E:60030.0000000606/2021;

•  Repactuação do contrato Amgesp n® 047/2019 que englobam os serviços de Recepcionista, Office-
Boy, CopeiraGEM, Auxiliar de Serviços Gerais e Jardinagem, celebrado com a INOVE TERCEIRIZAÇÃO E
SERVIÇOS EiRELi motivado pelo aumento de valores determinados em convenção coletiva, através do processo
E:60030.0000000223/2021;

•  Renovação do Termo de Cooperação n° 009/2018 com a Secretaria de Estado da Ressociaiização e
inclusão Social — SERiS, do E:60030.0000000591/2019;

•  Solicitação de contratação de dedetização na Fapeal, processo E:60030.0000000061/2021;
•  Solicitação de mão de obra da Seris para a realização de serviço no telhado da Fapeal, processo

E :60030.0000000122/2021;

•  Solicitação de contratação de empresa especializada em seguro de vida de estagiários da Fapeal,
processo E:60030.0000000448/2021;

•  Solicitação de instalação e desinstalação de condicionadores de ar, no processo
E:60030.0000000701/2021;

•  Solicitação de aquisição de eletrodomésticos para a revitalização da copa, no processo
E:60030.0000000403/2021;

•  Solicitação de aquisição de garrafa térmica, processo E:60030.0000000496/2021;

•  Solicitação de aquisição de refletores para substituição dos que não estavam funcionando, processo
E:60030.0000000565/2021;

•  Solicitação de utilização de Atas Amgesp: Água mineral, canetas, certificado digitai, desinfetante,
sabão liquido, café solúvel e locação de carros;

•  Aquisição de 4 condicionadores de ar de 30.000 BTUS. Além da instalação e desinstalação de
condicionadores deles;

•  Escuta Terapêutica: Em virtude da pandemia, o serviço foi disponibilizado o serviço através de
teieatendimento. Foram realizadas cerca de 35 (trinta e cinco) escutas terapêuticas;

•  Mediação de conflitos: Com retorno graduai dos trabalhos presenciais, em juiho/2021, foram
realizadas cerca de 3 (três) mediações. Durante a realidade de teietrabalho, o serviço foi remodelado;

•  Entrevistas de seleção, integração e de desligamentos: Até março/2020, foram realizadas cerca de 07
(sete) entrevistas de integração/desligamento;

Acolhimento e integração dos novos colaboradores: O respectivo serviço pode ser reativado na sua

totalidade com o retorno graduai do teietrabalho a partir de juiho/2021. Antes disso eram realizadas as
entregas de documentação e cadastro do colaborador no formato virtual. Foram realizados 28 (cinte e cinco)
cadastros de cartão de aproximação;

•  Arquivamento de documento de servidores antigos e documentação da folha dos bolsistas: No mês de
setembro, a GEVP fez um levantamento gerai de todos os documentos aptos para serem direcionados ao
arquivo e houve o encaminhamento de todos estes, culminando na redução de 02 (duas) estantes grandes, que
foram retiradas do setor por inutilização;

•  Controle da freqüência dos servidores: Em 2021, com o retorno gradual dos trabalhos presenciais,
foram elaborados e enviados 34 (quadro) relatórios de freqüências mensais de servidores, através de processos
administrativos no SEI; Além disso, foram analisados, contabilizados, cadastrados e finalizados cerca de 70
(setenta) relatórios individuais de teietrabalho, durante todo o tempo de permanência dessa modaiida^ de
trabalho; [f \

•  Envio de freqüências de colaboradores cedidos e dos servidores do quadro de livre iotação:|Foi damo
continuidade ao serviço em função dos teletrabaihos e disponibilidades de sistemas e serviços virtuaisj j



Controle da freqüência e dos relatórios dos bolsistas: O respectivo serviço foi retornado a partir de

julho/2021, com o retorno gradual dos trabalhos presenciais;

•  Controle de diárias em portaria: Em 2021, foram enviados 12 (doze) relatórios com diárias publicadas

ou informações sobre a não ocorrência;

Disponibilização de vales-transportes e gerenciamento da compra e do convênio: Esse serviço foi

encerrado, em virtude da PGE ter extinguido o direito antes concedido aos servidores. O serviço para a Seris

ficou a cargo da Gerência Administrativa;

•  Controle da concessão de férias: Para usufruir os seus dias de férias, os servidores efetivos precisam

abrir um processo no SEI e solicitar o Gozo. Em virtude da pandemia, todas as férias programadas tiveram que

ser gozadas, sem possibilidade de alteração e/ou cancelamento. Dessa forma, esse ano foi realizado cerca de

120 (cento e vinte) concessões de períodos de férias;

•  Auxílio na concessão de perícias médicas: Esse ano, foram concedidas cerca de 4 (quatro) licenças

médicas;

•  Contratação de estagiário: Este ano a Fapeal participou do primeiro edital, e a GEVP conduziu todo o

processo, realizando levantamento de necessidade de vagas, enviando processo para Seplag, conferindo todas

as documentações dos estagiários selecionados, através de sistema Pontapé/Seplag, realizando as entrevistas

obrigatórias e abriu os processos para contratação do seguro de vida, necessário à contratação;

•  Elaboração, conferências e alterações na folha de pagamento dos servidores, bem como a abertura de

13 (treze) aberturas de processo de pagamentos de encargos relacionados à folha de servidores;

•  Convênio SERIS: Desempenho de algumas funções ligadas ao Convênio n° 007/2016 entre a Fapeal e a

Seris: Acolher e fazer a integração; Realizar entrevistas admissionais; Realizar cadastro no sistema de RH e no

relógio de ponto; Emitir mensalmente espelhos de pontos e encaminhar para a Gerência Admistrativa/Chefia

Administrativa; Providenciar a confecção dos catões de vale-transporte e realizar a recarga; Atuar na

minimização de conflitos e adequação profissional;

•  Realizar reuniões periódicas com os colaboradores;

•  Processos de Progressão Vertical dos servidores efetivos: Ao longo desse ano a GEVP orientou,

acompanhou e tomou todas as providências cabíveis nos processos de progressão vertical dos servidores da

Fapeal. Dos 04 (quatro) processos abertos, todos foram finalizados e implantados;

•  Processos de cessões e redistribuições: A GEVP abriu e conduziu Ol(um) processo de cessão,

culminando na cessão de uma servidora para Fapeal, sem ônus para a Fundação;

•  Publicação de portarias: Foram elaboradas e encaminhados para o DOE/AL cerca de 130 (cento e

trinta) portarias, partindo da gerência de Valorização de Pessoas;

•  PacqualiFapeal: A GEVP faz a comunicação dos prazos e dá o suporte aos servidores para o cadastro

dos certificados e preenchimento correto dos formulários;

•  E-mail institucional: Com uma média semestral de 300 (trezentas) mensagens enviadas e 130 (cento e

trinta) mensagens recebidas, o e-mail institucional da GEVP/Fapeal tratou e mobilizou cerca de 860 (oitocentos

e sessenta) mensagens de e-mail nesse ano;

•  Organização de Eventos de Integração, sem aglomeração;

•  Ações de promoção à saúde e qualidade de vida: Foram trazidas ações inseridas em eventos de

integração ou comemorações, com o objetivo de valorizar e cuidar do colaborador, principalmente nesse

período de pandemia. Como exemplo disso, temos: Mensagens de reflexão e de incentivo ao autocuidado;

•  Elaboração do protocolo sanitário, para retorno dos trabalhos presenciais; participação através de

mensagens, de campanhas de saúde e qualidade de vida;

•  Medalha Silvio Carlos Luna Vianna: A GEVP organizou a seleção e inscrição dos colaboradores para

concorrer a Medalha Silvio Carlos Luna Vianna, ação da Seplag, que compõe os eventos em comemoração ao

mês do servidor público. Em 2021;

•  Foram feitas algumas aquisições de materiais para serem utilizados na reforma da Rede Lógica na

GETI, Presidência e Diretoria Científica, como escadas, lixa, material elétrico e de rede, alicate Rj45^j|^pos
para tomada. Todos esses materiais foram adquiridos por projetos; / U

•  Desenvolvimento de algumas ferramentas para auxiliar as atividades dos demais setores daJFAPEAÍ:



•  Instalação de VPN: Durante a pandemla do Covid 19, alguns colaboradores ficaram em regime de

teletrabalho e precisaram utilizar serviços internos em suas casas. Para isso acontecer, foram feitas instalações

de VPNs em seus computadores e celulares;

•  Atualização do webmail institucional (@fapeal.br) para corrigir alguns erros observados, dentre eles os

problemas no envio de e-mails para contas do Gmail. Essa ação também visou a melhoria da segurança do

serviço. Houve uma redução de 600 contas inativas para 60 contas, aumentando a capacidade de

armazenamento;

•  Migração do domínio para um novo servidor, o que foi necessário para resolver problemas de

instabilidade, bem como o aumento da capacidade de armazenamento;

•  Foi feita a integração do domínio com o webmail institucional (autenticação centralizada), onde com

uma mesma senha o usuário poderia acessar o domínio e o e-mail institucional;

•  Instalação de fibras ópticas na Fapeal, ligando todos os setores à GETI, o que possibilitou uma

melhoria nos serviços de conectividade e de rede;

•  Aquisição e substituição dos aparelhos Wi-fi, que anteriormente eram roteadores domésticos, e agora

são soluções corporativas (Ubiquiti);

•  Segmentação da rede lógica, através da instalação de alguns Racks em alguns setores;

•  Instalação de câmeras IP no data center e na GETI, em parceria com a RNP;

•  Instalação de TVs para divulgação de campanhas publicitárias internas e ações do governo de Alagoas

(utilização do sistema próprio Publik);

•  Reforma física e lógica da GETI em parceria com a RNP, que contou com uma redistribuição dos

subsetores em áreas distintas (Coordenação, Suporte e Desenvolvimento, Administrativo e NOC);

•  Estruturação de um espaço de Coworking no corredor da GETI: Espaço colaborativo de trabalho, com

wifi e tomadas.


