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FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE ALAGOAS

  

MINUTA

RESOLUÇÃO Nº 195, DE 29 DE JULHO DE 2022.
 

      REAJUSTA OS VALORES DAS MODALIDADES DE BOLSAS DE FOMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E
EXTENSÃO INOVADORA; DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE PROJETOS DE CUNHO ESTRATÉGICO DA
FAPEAL E ATUALIZA OS REQUISITOS BÁSICOS PARA CADA MODALIDADE DE BOLSA.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS -
FAPEAL, no uso das atribuições legais e estatutárias, conforme o inciso X, do art. 6°, do Estatuto da FAPEAL,
aprovado pelo Decreto n° 4.137, de 08 de maio de 2009, e

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os valores das bolsas da FAPEAL para fomento da pesquisa cien�fica,
de inovação (setor público e privado) e de desenvolvimento ins�tucional, bem como dos requisitos básicos a cada
modalidade de bolsa:

 

RESOLVE "AD REFERENDUM" DO CONSELHO SUPERIOR:

Art. 1º Definir, a par�r desta data, a tabela de modalidades de bolsas referentes aos diversos programas e editais
em execução no Estado de Alagoas com recursos do Tesouro Estadual.

Art. 2° O valor da bolsa, respeitados os limites estabelecidos no Anexo Único desta Resolução, será pago de
acordo com os recursos disponíveis da FAPEAL.

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se a Resolução nº 143, de 24 de agosto de 2015,
Resolução nº 157, de 08 e maio de 2017 e Resolução nº 174, de 15 de agosto de 2018.

 

Maceió, em 29 de Julho de 2022.
 
 

FÁBIO GUEDES GOMES
Presidente do Conselho Superior da FAPEAL

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO
 

QUADRO GERAL DAS MODALIDADES DE BOLSA

 

Modalidade Sigla Nível Finalidade Requisitos básicos Valor Duração
Inicial

Iniciação BIC- - Despertar vocação Estar regularmente R$ 250,00 01 a 12
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Cien�fica Júnior JR cien�fica e para a
inovação e o
empreendedorismo
entre estudantes do
ensino fundamental
e médio.

 

matriculado no 1º
ou 2º ano do
ensino médio ou
profissional da
Rede Pública (Rede
Estadual de Ensino
de Alagoas;
Ins�tutos Federais
de Alagoas; Escolas
SESI/SENAI - Rede
EBEP/Educação
Básica e
Profissional).

meses

Iniciação
Cien�fica BIC -

Despertar vocação
cien�fica entre
estudantes de
graduação.

Estar regularmente
matriculado em
curso de graduação
em ins�tuição de
ensino superior
alagoana.

R$ 500,00 01 a 12
meses

Iniciação
Tecnológica e
Inovação

BITI -

Es�mular o
empreendedorismo
e a inovação em
estudantes de
graduação.

Estar matriculado
em curso de
graduação em
ins�tuição de
ensino superior
alagoana.

R$ 500,00 01 a 12
meses

Mestrado MS -

Apoiar a formação
de recursos
humanos em nível
de pós-
graduação stricto
sensu.

Estar regularmente
matriculado em
curso de mestrado
reconhecido pela
Capes.

R$
1.875,00

01 a 24
meses

Doutorado DOC -

Apoiar a formação
de recursos
humanos em nível
de pós-
graduação stricto
sensu.

Estar regularmente
matriculado em
curso de doutorado
reconhecido pela
Capes.

R$
2.750,00

01 a 48
meses

Pós-Doutorado no
País PDOC -

Possibilitar o
intercâmbio
acadêmico de alto
nível junto a
ins�tuições de
excelência.

Possuir �tulo de
doutor; dedicação
integral às
a�vidades
programadas.

R$
5.125,00

01 a 12
meses

Pesquisador
Visitante

PV - Possibilitar ao
pesquisador
brasileiro ou
estrangeiro a
colaboração com
programas de pós-
graduação
alagoanos.

Ter perfil
equivalente a
bolsista de
Produ�vidade em
Pesquisa categoria
1 nível A ou B do
CNPq. Ter
dedicação integral
às a�vidades
programadas na

R$
6.500,00

01 a 36
meses
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ins�tuição de
execução. Se
brasileiro: ter
vínculo
emprega�cio ou
funcional com
ins�tuição de
pesquisa. Se
aposentado: ter
vínculo com
ins�tuição
localizada em
região geográfica
dis�nta da de
vínculo. Se
estrangeiro: estar
em situação regular
no País e
permanecer
durante a vigência
da bolsa.

Pesquisador
Visitante Especial PVE -

Possibilitar ao
pesquisador
estrangeiro a
colaboração com
programas de pós-
graduação
alagoanos.

Demonstrar
atuação altamente
relevante e
liderança em
pesquisa cien�fica,
tecnológica e/ou de
inovação.
Dedicação integral
às a�vidades
programadas junto
ao grupo de
pesquisa, durante o
período de estadia
no Brasil. Receber
par�cipantes do
grupo de pesquisa
alagoano na sua
ins�tuição de
origem.

R$
11.131,78

01 a 36
meses

Produ�vidade em
Pesquisa

PQ 1A Des�nada aos
pesquisadores que
se destaquem entre
seus pares segundo
regulamentação e
métrica do CNPq.

Ter, no mínimo, 8
(oito) anos, de
doutorado;
demonstração de
capacidade de
formação de
recursos humanos
principalmente na
pós-graduação; ter
inserção nacional e
internacional
(a�vidades de
gestão cien�fica, a
organização de
eventos,
par�cipação em
comitês assessores

R$
1.875,00

01 a 36
meses

1B R$
1.750,00
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estaduais ou
nacionais,
sociedades
cien�ficas, revistas
cien�ficas,
assessoria de
órgãos de governo
estaduais ou
nacionais, e
conferências
proferidas a convite
e/ou em plenárias
de congressos) e
produção cien�fica
condizente com o
status de PQ 1A e
1B.

1C

Ter, no mínimo, 8
(oito) anos, de
doutorado.
Demonstrar uma
crescente
contribuição à
formação
principalmente na
pós-graduação e à
produção de
ciência e
tecnologia; ter
contribuído na
organização de
grupos de pesquisa
e programas de
graduação e pós-
graduação de sua
ins�tuição; ter
par�cipado de
forma significa�va
em a�vidades de
pesquisa em suas
ins�tuições.

R$
1.625,00

1D Ter, no mínimo, 8
(oito) anos, de
doutorado.
Demonstrar uma
crescente
contribuição à
formação de
recursos humanos
e à produção de
ciência e
tecnologia; ter
par�cipado de
forma significa�va
em a�vidades em
órgãos de fomento
à pesquisa.

R$
1.500,00
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2

Ter, no mínimo, 3
(três) anos, de
doutorado. A
avaliação se
concentra na
produ�vidade do
pesquisador, com
ênfase nos
trabalhos
publicados e
orientações, ambos
referentes aos
úl�mos 5 (cinco)
anos.

R$
1.375,00

Produ�vidade em
Desenvolvimento
Tecnológico e
Extensão
Inovadora

DTEI

1A

Dis�nguir o
pesquisador,
valorizando sua
produção em
desenvolvimento
tecnológico e
inovação segundo
regulamentação de
edital específico.

Ter, no mínimo, 8
(oito) anos, de
doutorado ou pelo
menos 10 (dez)
anos de
experiência em
a�vidades de
desenvolvimento
tecnológico e em
a�vidades de
extensão inovadora
e de transferência
de tecnologia.

R$
1.875,00

01 a 36
meses

1B R$
1.750,00

1C R$
1.625,00

1D R$
1.500,00

2

Ter, no mínimo, 3
(três) anos, de
doutorado ou pelo
menos 3 (três) anos
de experiência em
a�vidades de
desenvolvimento
tecnológico e em
a�vidades de
extensão inovadora
e de transferência
de tecnologia. Será
avaliada a
produção técnica
comprovada com:
pedidos de
patentes, registros
de so�ware e
processos,
publicações de
natureza
tecnológica e
acordos de
transferência de
tecnologia.

R$
1.375,00

Desenvolvimento
Cien�fico e

DCR A Es�mular a fixação
de recursos
humanos em

Possuir o �tulo de
doutor há, no
mínimo, 10 (dez)

R$
7.750,00

01 a 36
meses



01/08/22, 09:42 SEI/AL - 13694112 - Minuta

https://sei.al.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14883511&infra_siste… 6/11

Tecnológico
Regional

ciência, tecnologia e
inovação e com
reconhecimento de
ins�tuições de
ensino superior e
pesquisa, ins�tutos
de pesquisa,
empresas públicas
e/ou privadas de
pesquisa e/ou
inovação.

anos com
experiência na
execução de
projetos cien�fico-
tecnológicos;
coordenação de
projetos de CT&I e
na criação e
consolidação de
grupos de
pesquisa. Ter
publicado trabalhos
considerados de
relevância nos
âmbitos
internacional e
nacional e ter
formado mestres
e/ou doutores.

B

Possuir o �tulo de
doutor há, no
mínimo, 5 (cinco)
anos com
experiência
comprovada na
execução de
projetos cien�fico-
tecnológicos;
apresentar
experiência na
coordenação de
projetos de CT&I.
Ter publicado
trabalhos
considerados de
relevância nos
âmbitos
internacional e
nacional.

R$
6.500,00

C

Possuir o �tulo de
doutor há menos
de 5 (cinco) anos
ter experiência na
execução de
projetos cien�fico-
tecnológicos e com
publicações no
mínimo de âmbito
nacional.

R$
5.250,00

Desenvolvimento
Tecnológico e
Industrial

DTI A Possibilitar o
fortalecimento da
equipe responsável
pelo
desenvolvimento de
projeto de pesquisa,
desenvolvimento ou

Ter, no mínimo, 6
(seis) anos de
efe�va experiência
em a�vidades de
pesquisa,
desenvolvimento
ou inovação.

R$
5.000,00

01 a 36
meses
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inovação, por meio
da incorporação de
profissional
qualificado para a
execução de uma
a�vidade específica.

B

Ter, no mínimo, 2
(dois) anos de
efe�va experiência
em a�vidades de
pesquisa,
desenvolvimento
ou inovação.

R$
3.750,00

C Profissional de
nível superior.

R$
1.375,00

Especialista
Visitante

EV

A

 

 

 

 

 

Complementar a
competência da
equipe de execução
do projeto, por
meio da
par�cipação
temporária de
profissional
qualificado.

Não estar vinculado
às ins�tuições
par�cipantes do
projeto; dedicar-se
às necessidades do
projeto, conforme
definido no plano
de trabalho. Ter, no
mínimo, 8 (oito)
anos de
experiência
profissional de
nível superior em
projetos de P&D,
extensão inovadora
ou na implantação
de processos de
produção e
a�vidades
gerenciais.

R$
6.250,00

01 a 24
meses

B

Não estar vinculado
às ins�tuições
par�cipantes do
projeto; dedicar-se
às necessidades do
projeto, conforme
definido no plano
de trabalho. Ser
profissional de
nível superior com
experiência mínima
de 4 (quatro) anos
em projetos de
P&D, extensão
inovadora ou na
implantação de
processos de
produção e
a�vidades
gerenciais.

R$
4.375,00

C Não estar vinculado
às ins�tuições
par�cipantes do
projeto; dedicar-se
às necessidades do

R$
3.125,00
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projeto, conforme
definido no plano
de trabalho. Ser
profissional de
nível médio com
experiência efe�va
mínima de 3 (três)
anos em projetos
de P&D, extensão
inovadora ou na
implantação de
processos de
produção e
a�vidades
gerenciais.

Extensão
Tecnológica

EXT

A

Apoiar profissionais
e especialistas em
ações voltadas para
o desenvolvimento
de produtos e
processos
inovadores para a
inclusão social e o
desenvolvimento
econômico do
Estado.

Ter nível superior e
conhecimento da
a�vidade a ser
desenvolvida;
dedicar-se às
necessidades do
projeto, conforme
definido no plano
de trabalho. Ser
profissional com
atuação efe�va
mínima de 3 (três)
anos em a�vidades
de extensão,
desenvolvimento
e/ou transferência
de tecnologia.

R$
5.000,00

01 a 36
meses

 

B

Ter nível superior e
conhecimento da
a�vidade a ser
desenvolvida;
dedicar-se às
necessidades do
projeto, conforme
definido no plano
de trabalho. Ser
profissional com
atuação efe�va
mínima de 2 (dois)
anos em a�vidades
de extensão,
desenvolvimento
e/ou transferência
de tecnologia.

R$
3.750,00

C Ter nível médio e
conhecimento da
a�vidade a ser
desenvolvida;
dedicar-se às
necessidades do
projeto, conforme

R$
1.375,00
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definido no plano
de trabalho. Ser
profissional com
atuação em
a�vidades de
extensão,
desenvolvimento
e/ou transferência
de tecnologia.

Apoio Técnico em
Pesquisa e
Extensão

ATPE

Nível Superior

Auxiliar o
desenvolvimento de
projeto mediante a
par�cipação de
profissional técnico
no apoio à
execução, por meio
de a�vidades de
trabalhos de
laboratório, de
campo e afins.

Ter, no mínimo,
formação superior;
ter experiência e
domínio em
a�vidades
indispensáveis ao
projeto; dedicar-se
às necessidades do
projeto, conforme
definido no plano
de trabalho.

R$
3.750,00

01 a 24
meses

Nível Médio

Ter, no mínimo, o
ensino médio
completo; ter
experiência e
domínio em
a�vidades
indispensáveis ao
projeto; dedicar-se
às necessidades do
projeto, conforme
definido no plano
de trabalho.

 

R$
1.375,00

Professor Tutor PT _

Es�mular
professores da
educação básica a
atuarem como
tutores em projeto
de iniciação à
ciência, tecnologia,
inovação,
empreendedorismo,
artes & cultura e
projetos de vida,
realizados em
escolas de educação
básica sediadas em
Alagoas.

Ser professor de
escola pública de
ensino
fundamental ou
médio; ser Mestre
da Cultura
alagoana (ou
equivalente) para
projetos de artes e
cultura, para
dedicar-se aos
projetos segundo
requisitos previstos
em edital.

R$
1.875,00

01 a 24
meses

Taxas de Bancada - - - - R$ 500,00 -

Taxas Escolares -
Doutorado - - R$ 550,00 -

Mestrado - - R$ 375,00 -

Desenvolvimento
e Modernização

DPP Doutorado Possibilitar o
fortalecimento de

Possuir doutorado
em qualquer área

R$
5.355,00

01 a 36
meses
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de Programas e
Projetos da
FAPEAL

ações nas áreas de
Ciência, Tecnologia
e Inovação, através
da incorporação de
profissional
qualificado para a
execução de
a�vidades
específicas, e que
atendam a polí�ca
de qualidade da
FAPEAL.

do conhecimento.

Mestrado
Possuir mestrado
vem qualquer área
do conhecimento.

R$
4.165,00

Especialização

Ter, no mínimo, 05
(cinco) anos de
comprovada
experiência na área
de CT&I.

R$
2.856,00

Graduação
Possuir graduação
em qualquer área
do conhecimento.

R$
2.380,00

Nível Médio

Ter, no mínimo, 05
(cinco) anos de
comprovada
experiência na área
de CT&I.

R$
1.547,00

Projetos de Cunho
Estratégico
- Inovação para o
Setor Público e
Inovação para o
Setor Privado

PCE

Doutorado

Apoiar projetos de
inovação (soluções
para os problemas e
necessidades) do
setor público e
setor privado,
conforme diretrizes
especificadas na
Resolução nº
185/2021.

 

Possuir doutorado
em qualquer área
do conhecimento.

 

R$
5.000,00

à

R$
10.000,00

De 01 a
24
meses

Mestrado
Possuir mestrado
em qualquer área
do conhecimento.

R$
3.500,00

à

R$
6.000,00

Especialização

Possuir
especialização em
qualquer área do
conhecimento.

R$
3.500,00

à

R$
5.000,00

Graduação
Possuir graduação
em qualquer área
do conhecimento.

R$
2.000,00

à

R$
4.000,00

Nível Médio
Possuir cer�ficado
de conclusão de
ensino médio.

R$
1.000,00

à

R$
2.000,00

Mentor de
Empreendimentos
Inovadores

 

MEI

-  Ter qualificação
específica de
acordo com

R$
8.0000,00
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critérios previstos
em edital, de modo
a apoiar os
empreendedores
atendidos nos
programas de
incen�vo ao
empreendedorismo
inovador do Estado
a acelerar o
desempenho de
suas empresas no
tocante à busca de
oportunidades e
ganhos de mercado
para seus próprios
negócios.

 

Maceió, em 29 de Julho de 2022.

 

FÁBIO GUEDES GOMES
Presidente do Conselho Superior da FAPEAL

Documento assinado eletronicamente por Fábio Guedes Gomes, Diretor-Presidente em 29/07/2022, às
13:37, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 13694112 e o
código CRC 93B3E698.
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