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INTRODUÇÃO 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí “Prof. Afonso Sena Gonçalves” - 

FAPEPI foi instituída pela Lei Nº 4.664, de 20 de dezembro de 1993, dotada de personalidade 

jurídica de direito público, duração indeterminada, com sede e foro na capital do Estado do Piauí.  

A FAPEPI, que tem por missão promover o desenvolvimento científico e tecnológico do 

Estado do Piauí, através do fomento à formação e capacitação de recursos humanos, de pesquisa, de 

difusão de informação e tecnologias, está vinculada institucionalmente à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Tecnológico - SEDET, conforme Lei Complementar Nº 042, de 02 

de agosto de 2004.  

Para cumprir sua agenda de prioridades, a FAPEPI vem mantendo parcerias com agências 

de fomento nacional e órgãos estaduais, como: o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação– 

MCTI, através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, da 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES; o Ministério da Saúde – MS, através do Departamento de Ciência e 

Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (DECIT/SCTIE); a Rede 

Nacional de Pesquisa – RNP, a Secretaria Estadual de Educação e Cultura – SEDUC-PI e a 

Secretaria de Saúde do Piauí. Estas parcerias propiciaram o ambiente para a ampliação da produção 

do conhecimento técnico-científico e o atendimento das demandas tecnológicas dos arranjos 

produtivos locais voltados para a melhoria do desenvolvimento econômico sustentável do Estado. 

A FAPEPI vem, em consonância com a sua finalidade, promovendo o desenvolvimento 

científico e tecnológico do Estado do Piauí, através do incentivo e fomento à ciência, tecnologia e inovação.  

Para tanto, vem concedendo auxílio financeiro a pesquisadores a fim de subsidiar projetos de 

pesquisa científica e tecnológica com recursos oriundos do Tesouro Estadual, e mantendo parcerias 

com órgãos da esfera federal, com o objetivo de promover novos grupos de pesquisa na área de 

ciência e tecnologia do Estado do Piauí. 

Além disso, vem apoiando atividades desenvolvidas por pesquisadores do Piauí, a fim de 

propiciar o intercâmbio do conhecimento científico e/ou tecnológico, como participação em eventos 
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científicos e tecnológicos; publicação e divulgação científica; e, realização de eventos científicos e 

tecnológicos. 

A seguir estão elencadas as ações que foram programadas como metas da FAPEPI para o 

exercício de 2014. Estas ações estão alinhadas às finalidades da FAPEPI, conforme seu regimento, 

e às diretrizes do desenvolvimento do Estado do Piauí. Estão também em harmonia com as políticas 

das agências de fomento à pesquisa do governo federal. 

AÇÕES DE FOMENTO CONFORME ORÇAMENTO 2014 

1. BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO   

Objetivo: Implantação e manutenção de bolsas de Mestrado e Doutorado para promover o 

desenvolvimento científico e tecnológico no Estado do Piauí visando apoiar os Programas de Pós-

Graduação stricto sensu do Estado do Piauí, ampliando a formação de recursos humanos de alto 

nível em áreas estratégicas do Estado. 

Recursos no Valor de R$: 2.206.425,00 

Meta:  

1) Manutenção 35 (trinta e bolsas) bolsas de doutorado no valor unitário de R$ 2.200,00; 

2) Manutenção 40 (quarenta) bolsas de mestrado no valor unitário de R$ 1.500,00; 

3) Implantar 20 (vinte) bolsas de doutorado no valor unitário de R$ 2.200,00; 

4) Implantar 40 (quarenta) bolsas de mestrado no valor unitário de R$ 1.500,00; 

5) Conceder 36 (trinta e seis) auxílios financeiros no valor unitário de R$ 10.000,00. 

2. BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E APOIO TÉCNICO  

Objetivo: Estimular ações de cooperação técnico-financeira, visando o apoio a projetos de 

pesquisas científica e tecnológica em Instituição de Ensino e Pesquisa, através da concessão de 

bolsas de Iniciação Científica aos estudantes do ensino médio da rede pública de ensino básico e 

profissionalizante. E ainda, possibilitar ações de cooperação técnico-financeira para implantação de 

bolsas de apoio técnico visando incentivar e apoiar o envolvimento do técnico em atividades de 

transferência e/ou difusão científica e tecnológica, com aplicação imediata para o Estado do Piauí. 
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Recursos no Valor de R$: 550.000,00 

Meta: 1) Implantar 200 (duzentas) bolsas de PIBIC-Jr, no valor unitário de R$ 100,00; 

            2) Manutenção de 03 (três) bolsas de apoio técnico de divulgação científica no valor unitário 

de R$ 1.240,00. 

3. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES NO 

ESTADO DO PIAUÍ - PPP   

Objetivo: Promover auxílio financeiro a jovens pesquisadores no desenvolvimento de projetos de 

pesquisas de interesse do Estado do Piauí com o objetivo de apoiar instalação ou recuperação da 

infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nas instituições públicas de ensino superior e/ou 

de pesquisa, oferecendo suporte à fixação de jovens doutores em quaisquer áreas do conhecimento. 

Recursos no Valor de R$ 1.050.030,00 

Meta: 1) Acompanhamento da execução dos 41 projetos contemplados no Edital FAPEPI 

004/2011;  

2) Contratar e acompanhar a execução dos projetos de pesquisas a serem contemplados no 

novo Edital FAPEPI vinculado ao convênio a ser firmado com o CNPq. 

4. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO REGIONAL - DCR   

Objetivo: Atrair e contribuir para fixação de Doutores em Instituições públicas e privadas de ensino 

superior e de Pesquisa no Estado do Piauí através da concessão de 28 cotas de bolsas de 

Desenvolvimento Científico Regional (DCR), oriundas do Acordo de Cooperação Técnica mantido 

com o CNPq, com a finalidade de: 

1. Estimular a fixação de recursos humanos com experiência em ciência, tecnologia e inovação e/ou 

reconhecida competência profissional, em instituições de ensino superior e pesquisa, institutos de 

pesquisa, empresas públicas de pesquisa e desenvolvimento, empresas privadas e microempresas 

que atuem em investigação científica ou tecnológica. 

Recursos no Valor de R$ 60.000,00  

Meta: 1) Contratar 12 (doze) projetos de pesquisas no valor unitário de R$ 5.000,00 que foram 

submetidos ao EDITAL N
o
 007/2013 – FAPEPI/CNPq. 
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5. FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO ESTADO DO 

PIAUÍ   

Objetivo: Promover o desenvolvimento de pesquisas na área de Ciência e Tecnologia no Estado do 

Piauí. 

Recursos no Valor de R$ 271.290,00 

Meta:  1)  Estimular a execução de projetos de pesquisa que visem ao desenvolvimento 

científico, tecnológico e de inovação em áreas consideradas estratégicas para o 

desenvolvimento do Estado do Piauí. 

6. PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA - PRONEX  

Objetivo: Apoiar a execução de projetos de grupos consolidados ou de novos grupos de pesquisas 

científicas, tecnológicas e de inovação, visando dar suporte financeiro aos trabalhos dos grupos de 

pesquisa, vinculados a instituições de ensino e/ou pesquisa sem fins lucrativos. 

Meta: 1) Acompanhamento da execução dos 04 projetos contemplados no Edital FAPEPI 

006/2011. 

7. COORDENAÇÃO GERAL DA FAPEPI  

Objetivo: Promover o custeio das atividades desta Fundação no exercício de 2013. 

Recursos no Valor de R$ 1.825.495. 

Meta:   1) Pagamento da folha dos servidores da FAPEPI; 

             2) Manutenção e conservação da Sede da FAPEPI; 

             3) Pagamento das despesas fixas e variáveis da FAPEPI; 

 4) Manutenção da edição e publicação do Informativo Científico SAPIÊNCIA; 

5) Implantação do Programa de Premiação ao Mérito Científico da FAPEPI, com o objetivo 

de homenagear (com entrega de troféu e certificado) personalidades, pesquisadores e autoridades 

que contribuíram com o progresso da ciência no Piauí; bem como para a divulgação da ciência 

tecnologia e inovação no Estado, tendo por finalidade: 

a) Popularizar e divulgar ações de CTI no Piauí; 

b) Aproximar a CTI da sociedade; 

c) Incentivar o desenvolvimento de ações de divulgação de CTI no Estado do Piauí; 
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d) Aumentar a interação entre pesquisadores do Estado; 

e) Estimular o desenvolvimento de pesquisas de relevância no estado do Piauí. 

8. AUXÍLIO FINANCEIRO A EVENTOS, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

Objetivo: Conceder apoio financeiro visando a participação de pesquisadores em eventos 

científicos e tecnológicos; a publicação e divulgação científica; e, a realização de eventos 

científicos e tecnológicos, possibilitando a divulgação e publicação de projetos científicos e 

tecnológicos de trabalhos de interesse do Estado do Piauí. 

Recursos no Valor de R$ 181.000,00 

Meta: 1) Contratar 50 (cinquenta) propostas para apoiar a participação de pesquisadores em 

eventos científicos com valores de R$ 750,00 (eventos nacionais) e R$ 1.000,00 (eventos 

internacionais); 

2) Contratar 20 (vinte) propostas para apoiar a organização de eventos científicos com 

valores unitários de R$ 4.000,00 e R$ 6.000,00; 

3) Contratar 12 (doze) propostas para apoiar a publicação científica. 

9. PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE  

Objetivo: Apoiar projetos de pesquisa que visem ao desenvolvimento científico, tecnológico e 

inovação em áreas consideradas prioritárias ao SUS, no Estado do Piauí. 

Recursos no Valor de R$ 60.020,00 

Meta: 1) Acompanhamento da execução dos 26 projetos de pesquisas contemplados no EDITAL 

FAPEPI/SESAPI/MS/CNPq/ Nº 003/2013; 

          2) Realização de seminário de acompanhamento e avaliação parcial das propostas. 

10. PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS EMERGENTES – PRONEM 

Objetivo: Apoiar Núcleos Emergentes de Pesquisa visando:  

a) consolidar linhas de pesquisa prioritárias, através da indução da formação de novos núcleos 

de excelência no Estado;  
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b) ampliar e consolidar a capacidade científica e tecnológica instalada no Piauí;  

c) incentivar a formação e capacitação de recursos humanos de alta qualificação;  

d) fortalecer a infraestrutura de pesquisa das ICTIs;  

e) fortalecer o Sistema Estadual de C, T & I.  

Recursos no Valor de R$ 960.040,00 

1) Contratar e acompanhar a execução dos projetos de pesquisas a serem contemplados no 

novo Edital FAPEPI vinculado ao convênio a ser firmado com o CNPq. 


