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Apresentação
Apresentamos o Relatório Técnico das realizações do exercício do ano
2010. Destacamos a criação do Edital Pesquisador Gaúcho e do Edital Doutor
na Empresa como novas formas de incentivo ao desenvolvimento científico e
tecnológico do Estado.
Lamentavelmente, o volume de recursos recebidos é muito aquém do
necessário para colocar o Rio Grande do Sul na vanguarda da pesquisa
científica. De todas as formas, esperamos que o futuro seja melhor e que
ocorra um crescimento dos investimentos em ciência e tecnologia.
O futuro se faz com pesquisa. E pesquisa se faz com recursos.

Rodrigo Costa Mattos
Diretor presidente
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A INSTITUIÇÃO

COMPETÊNCIAS BÁSICAS:
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul
- FAPERGS – vinculada à Secretaria Estadual da Ciência e
Tecnologia do RS define-se como uma agência de fomento, de
apoio à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico do
Estado. Para realizar sua missão, conta com recursos financeiros
alocados na Constituição Estadual e na Lei 9.103, de julho de
1990, a qual estabelece transferências mensais, por parte do
Tesouro do Estado, equivalentes a 1,5% da Receita Líquida de
Impostos – RLI, além de aporte financeiro através de convênios,
junto aos órgãos federais, estaduais e privados.
MISSÃO:
Induzir e fomentar a pesquisa científica, desenvolvimento
tecnológico e inovação nas instituições de pesquisa e no setor
produtivo, buscando a articulação e recursos junto aos diferentes
setores de CT&I.
VISÃO:
Ser o principal agente do Estado do Rio Grande do Sul na
articulação e fomento de processos de desenvolvimento científico
tecnológico e inovação.
VALORES:
ŸÉtica;
ŸTransparência e imparcialidade;
ŸValorização do quadro funcional;
ŸExcelência na prestação dos seus serviços;
ŸPublicidade dos resultados;
ŸCompromisso com o desenvolvimento do Estado do RS.
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COMPOSIÇÃO DA FAPERGS

Conselho Superior
A política e as linhas gerais de atuação da instituição são definidas
pelo Conselho Superior, cabendo sua implementação ao Conselho TécnicoAdministrativo. O Conselho Superior é formado por 12 membros,
nomeados pelo Governo do Estado, tendo como característica básica
curriculum comprovado de atuação na área científica e tecnológica. O
representante legal da instituição é o presidente do Conselho Superior.
Conselho Técnico-Administrativo
Três diretores integram o Conselho Técnico-Administrativo. Eles são
responsáveis pela gestão executiva da fundação e nomeados pelo
Governador do Estado a partir da lista tríplice apresentada pelo Conselho
Superior. A lista tríplice é formada a partir de indicações da Comunidade
Científica.
Quadro Funcional da FAPERGS é composto por:
Cargos

Quadro Permanente

Cargos em Confiança

Total

Quant.

15

10

25

Cargos

Quadro Permanente

Cargos em Confiança

Total

Quant.

14

11

25

2009

2010

A Fundação está dividida em departamentos, setores e assessorias:
Gabinete da Diretoria
Assessoria Técnica
Assessoria de Comunicação
Divisão de Auxílios e Bolsas / Prestação de Contas
Arquivo
Protocolo/Cadastro
Assessoria Jurídica
Serviços Gerais
Setor de Almoxarifado e Patrimônio
Financeiro
Tesouraria
Setor de Pessoal
Contabilidade
Compras
Tecnologia da Informação e Comunicação
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Atuação, clientes,
usuários e parceiros

PRINCIPAIS LINHAS DE ATUAÇÃO:
A FAPERGS possui três grandes linhas de atuação para fomentar a
ciência e a tecnologia:
- Formação de recursos humanos;
- Fomento ao intercâmbio científico, tecnológico, artístico e cultural;
- Fomento à pesquisa.
PRINCIPAIS CLIENTES E USUÁRIOS:
Dentre a gama de clientes/usuários da Fundação destacam-se alguns
segmentos específicos e importantes:
-

Universidades;
Institutos e Centros de Pesquisa;
Escolas Técnicas;
Empresas;
Órgãos do Estado.

PARCEIROS INSTITUCIONAIS:
As principais parcerias são com as agências federais: CAPES, FINEP,
CNPq, e internacionais: BADEN-WÜRTTEMBERG, FULBRIGHT, INRIA,
DAAD; Universidades, Institutos/Centros de Pesquisa, SEBRAE,
Ministério da Saúde e da Ciência e Tecnologia, Secretarias e Órgãos
de Estado. As relações de parceria com as instituições de pesquisa
nacionais e internacionais são estabelecidas com o objetivo de
atender às necessidades do mercado.
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
O Programa de Formação de Recursos Humanos tem por
objetivo desenvolver no Estado uma base científica e tecnológica de
alta qualificação, oferecendo diferentes modalidades de bolsas.
Programa de Formação de Recursos Humanos:
- Bolsa de Iniciação Científica - BIC

PROGRAMAS

PROGRAMA DE FOMENTO AO INTERCÂMBIO
CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO ARTÍSTICO-CULTURAL
Este Programa visa favorecer a atualização dos pesquisadores
e fomentar o debate científico, tecnológico e cultural, bem como o
intercâmbio e a divulgação de pesquisas em desenvolvimento no Rio
Grande do Sul.
Programa de Fomento ao Intercâmbio Científico e Tecnológico:
- Auxílio Organização de Eventos – AOE;
- Auxílio Cooperação Internacional – ACI.
PROGRAMA DE FOMENTO À PESQUISA
O Programa de Fomento à Pesquisa tem por objetivo
desenvolver a ciência e a tecnologia, através do financiamento de
projetos apresentados por pesquisadores vinculados a
Universidades, Centros de Pesquisa e empresas públicas e privadas.
O Programa é realizado através de:
- Lançamentos de editais que visem à execução da política de
desenvolvimento científico e tecnológico estabelecida no cenário
nacional e estadual;
- Implementação de convênios com instituições de fomento à
pesquisa, nacionais internacionais, empresas e outras entidades,
com objetivos de buscar recursos adicionais para o financiamento
dos projetos apoiados pela FAPERGS;
- Auxílio a Recém-Doutor - ARD.
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PRINCIPAIS AÇÕES EM 2010
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Em fevereiro de 2010, foi realizada a divulgação dos 54
projetos contemplados pelo Pronex – Programa Nacional de
Grupos de Excelência, envolvendo recursos da ordem de R$ 30
milhões. Este investimento é resultado de convênio firmado entre
a Fapergs – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
Grande do Sul e o CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, sendo R$ 18 milhões aportados pelo
CNPq, para custeio e capital, e R$ 12 milhões pelo governo do
Estado, por meio da Fundação, como contrapartida para custeio e
bolsas, em um prazo de até quatro anos.
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A Oferta de Bolsas de Iniciação Científica
dobrou em 2010

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande
do Sul- FAPERGS lançou o Programa Institucional de Iniciação
Científica- PROBIC 2010, dobrando o número de bolsas ofertadas
em 2009, passando de 500 para 1000 bolsas, com um
investimento de R$3.600 milhões.
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Bolsas de Cooperação Internacional
para agentes do terceiro setor
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A FAPERGS e a Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social
(SJDS) firmaram uma parceria para selecionar nove projetos de
entidades sociais que foram contemplados com bolsas
internacionais.
Os classificados foram a Associação de Auxílio aos
Necessitados (Asan), de Santa Cruz do Sul, a Associação Canoense
de Deficientes Físicos (Acadef), de Canoas, a comunidade
terapêutica Criar Vitória, de Parobé, o Banco de Olhos, a Casa Menino
Jesus de Praga, a Fundação Pensamento Digital, o Instituto do Câncer
Infantil, a Rede Criar e o Hemoamigos, todos de Porto Alegre. Os
projetos apresentados abrangeram oito destinos: Alemanha,
Austrália, Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Itália e Suíça.
As missões abordaram temas como a dependência química,
tecnologias para deficientes físicos, envelhecimento, tratamento de
câncer infantil, transplante de medula óssea e outras doenças
relacionadas ao sangue, tecnologia da informação para jovens,
reabilitação de crianças com baixa visão e modelos de
desenvolvimento socioambiental. Um dos objetivos desta ação foi
estimular a inserção do terceiro setor gaúcho na captação
internacional de recursos.

11

FAPERGS presente na
1ª Conferência Regional Sul de C,T&I
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Comunidade científica da região Sul debateu ciência e
tecnologia em Porto Alegre.
A FAPERGS participou da organização da 1ª Conferência
Regional Sul de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada em
março de 2010, no Centro de Eventos Plaza São Rafael, em Porto
Alegre, reunindo autoridades e a comunidade científica e
empresarial para debater sobre as políticas do setor, visando a
construção de um panorama estratégico que integre as questões
apontadas pela região Sul. Mais de 200 representantes do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, participaram dos grupos
de trabalho.
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FAPERGS lançou edital de 9 milhões
para o Programa Pesquisador Gaúcho
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A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande
do Sul – FAPERGS lançou o edital Pesquisador Gaúcho, com o
objetivo de valorizar os projetos que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico
e inovador do Estado do Rio Grande do Sul, em qualquer área do
conhecimento.
A Fundação proporcionou um investimento no valor de R$ 9
milhões disponibilizado, conforme critérios e faixas de
financiamento, visando contemplar despesas de custeio e capital.
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FAPERGS lançou edital de apoio aos Núcleos de
Inovação e Transferência de Tecnologia - NITT's
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Com o objetivo de induzir e fomentar a criação, estruturação
ou manutenção, assim como a capacitação da equipe, dos
“Núcleos de Inovação e Transferência de Tecnologia - NITT's, a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do SulFAPERGS, lança o edital 008/2010, visando apoiar as propostas
de Instituições de Ensino Superior (IES), Instituições de Ciência
Tecnologia e Inovação (ICT's), Universidades, Centros
Universitários, Faculdades e Escolas técnicas ou
profissionalizantes sediadas no Estado do RS.
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Lançado o edital para apoiar projetos sobre
mudanças climáticas e eventos extremos
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A FAPERGS publicou um edital para submissão de propostas,
que tenham como objetivo estudar as questões relacionadas com
as Mudanças Climáticas e Eventos Extremos.
A posição do estado no globo terrestre, em uma área de
transição entre o clima tropical e o clima polar, determina a
ocorrência de uma grande variabilidade de eventos
meteorológicos ao longo das estações do ano. Registros da
Defesa Cívil do estado, entre os anos de 2003 e 2010, revelaram
que a instituição foi acionada quase três mil vezes. Os prejuízos
econômicos decorrentes destes fenômenos são imensuráveis.
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Lançado o Edital Cientometria 010/2010
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A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande
do Sul – FAPERGS lançou o Edital Cientometria FAPERGS
010/2010, disponibilizando R$ 250 mil, com o objetivo de
custear projetos que estudem a evolução da pesquisa científica,
tecnológica e artística do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos.
Atualmente, os indicadores da atividade científica estão no
centro dos debates sobre a relação do avanço da ciência e da
tecnologia com o progresso socioeconômico. O
acompanhamento da produção científica e tecnológica feito pelos
órgãos de fomento deve contar com instrumentos eficazes para
determinar políticas de financiamento. Em todos os programas de
fomento e financiamento das atividades de pesquisa, públicos ou
privados, é importante avaliar os resultados, ou seja, os ganhos
da pesquisa em função do recurso investido.
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FAPERGS promove workshop
para elaboração do Programa BIOTA
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Em agosto, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Rio Grande do Sul- FAPERGS deu início ao workshop, com o
objetivo de construir o programa, BIOTA- FAPERGS. Fruto de
sugestões da comunidade científica, que pretende estimular a
realização de projetos de pesquisa para ampliar o conhecimento
sobre a biodiversidade dos biomas do Estado do Rio Grande do
Sul. O encontro contou com a participação de professores e
pesquisadores de diversas universidades do Estado como: UFRGS,
FURG, UFSM, UNIPAMPA, UFFS, UERGS, UNISINOS, PUCRS, URI.
Também estiveram representadas a Fundação Zoobotânica, a
Embrapa, Fepagro e o Instituto Curicaca.
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Prêmio Futuro da Terra, um reconhecimento
à pesquisa agrária e ambiental
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A realização da 14ª edição do Prêmio Futuro da Terra, que
destaca pesquisas relacionadas ao desenvolvimento do
agronegócio e à preservação do meio ambiente do Rio Grande do
Sul, é uma parceria entre o Jornal do Comércio e a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul- FAPERGS. A
escolha e indicação dos agraciados foi feita através do comitê da
área das Ciências Agrárias da Fundação.
O Prêmio foi concedido em cinco categorias: Prêmio
Especial: Prof. João Carlos Gonzales – UFRGS; Cadeias de
Produção Agrícola: Prof. Claúdio Mário Mundstock - UFRGS, Profª
Marta Gomes da Rocha – UFSM, Prof. José Fernando Piva Lobato –
UFRGS, José Ricardo Pfeifer Silveira – Fepagro; Tecnologia Rural:
João Vieira de Macedo Neto - Associação Nacional de Criadores
(ANC);Novas Alternativas Agrícolas:- Luis Fernando Gerhardt
Emater-RS, Prof. Carlos Eugenio Daudt – UFSM, Osmar Nickel Embrapa Uva e Vinho;Preservação Ambiental: Luiza Chomenko –
Fepam; Prof. Fernando Luiz Ferreira de Quadros – UFSM.
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Estado começa a construir
a Rede Clima Fapergs
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A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande
do Sul - Fapergs realizou o 1º Workshop Rede Clima, fruto de
sugestões da comunidade científica, com a intenção de induzir
projetos de pesquisa voltados para o estudo das mudanças
climáticas, adaptação e mitigação a diversos setores e sistemas,
como: biodiversidade, agricultura, energias renováveis, zonas
costeiras, recursos hídricos, saúde humana, desastres naturais e
políticas públicas.
O objetivo da rede é gerar e disseminar conhecimento e
tecnologia para que o Estado possa responder às demandas e aos
desafios provocados pelas mudanças climáticas globais. A
Fapergs pretende que a rede atue na realização de estudos sobre
a vulnerabilidade do Estado nas mudanças climáticas, além de
estudar alternativas de adaptação dos sistemas sociais,
econômicos e naturais frente a essas mudanças.
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Realizado o Concurso
Público da FAPERGS
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A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande
do Sul - FAPERGS – realizou um concurso público para o
provimento de 17 vagas. A realização deste concurso é uma
conquista importante nesta nova fase da Fapergs, onde há uma
grande demanda da comunidade científica por investimentos em
pesquisa e paralelamente, a necessidade de suprir a deficiência
do quadro funcional da Fundação, com uma seleção de novos
integrantes preparados para esse atendimento. A realização
desse processo seletivo foi um dos itens do acordo de resultados
firmado com o governo do estado.
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FAPERGS participa da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia debatendo a importância
do investimento em pesquisa
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Na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, o programa
Cidadania, da TVE, contou com a participação da FAPERGS para
debater a importância do investimento em pesquisa.
Foram entrevistados os integrantes do Conselho Superior da
Fundação, o pró-reitor de Graduação e Pesquisa da Universidade
Federal de Santa Maria, Hélio Leães Hey e o professor integrante do
Grupo de Processamento Paralelo e Distribuído do Instituto de
Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Philippe
Olivier Navaux. A entrevista iniciou abordando o ensino nas
universidades, a necessidade de formar um maior número de
engenheiros e as lacunas entre o ensino médio e a universidade. Os
professores enfatizaram a importância de preparar os jovens
estimulando o espírito científico.
A pesquisa foi a pauta principal do programa, abordando o
baixo investimento como o principal problema para que o estado
possa fixar doutores e retomar a sua posição de destaque nacional
conquistada no passado. Segundo os entrevistados, atualmente, o
Rio Grande do Sul é formador e exportador de doutores.
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FAPERGS presente no Fórum
de Sustentabilidade em Pelotas
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O diretor presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio Grande do Sul- FAPERGS, Rodrigo Costa Mattos,
esteve presente no Fórum Internacional – A sustentabilidade no
século XXI – Meio Ambiente e Saúde em Debate, que ocorreu em
novembro na Universidade Federal de Pelotas. Na ocasião foi
realizada a apresentação de um dos Projetos do PAPPE, apoiado
pela Fundação- Construa Brincando, que desenvolveu módulos
para a construção civil tendo como base material reciclado.
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FAPERGS e SEBRAE/RS lançam
o Edital Doutor na Empresa
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A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande
do Sul- FAPERGS e o SEBRAE-RS lançaram o Edital Doutor na
Empresa, inédito no Brasil, que visa estimular a cultura da
inovação nas micro e pequenas empresas. Com um investimento
total de R$ 7,2 milhões, resultado do convênio FAPERGS/SEBRAERS e com a contrapartida das MPEs, foram ofertadas 50 bolsas no
valor de R$ 6 mil durante 24 meses.
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Edital Museus
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O Edital de Apoio a Museus de Ciência é resultado de uma
parceria entre o Ministério da Ciência e Tecnologia- MCT,
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoCNPq, Secretaria da Ciência e Tecnologia para Inclusão SocialSECIS/MCT, com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Rio Grande do Sul- FAPERGS. O objetivo deste Edital foi selecionar
propostas que buscavam obter apoio financeiro para espaços
científicos-culturais como centros museus de Ciência e
Tecnologia, planetários, jardins zoobotânicos e instituições
similares, para a promoção de atividades de divulgação científica
que valorizam a interatividade. O investimento total foi de R$ 630
mil.
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SISBIOTA BRASIL
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O SISBIOTA foi um programa lançado em Rede Nacional, por
intermédio do CNPq. A FAPERGS foi uma das FAP’s que participou
da parceria deste edital buscando a formação do Sistema Nacional
em Biodiversidade “SISBIOTA BRASIL”, visando iniciar um
Programa com o objetivo de estruturar uma iniciativa nacional
para ampliar e fomentar pesquisas sobre a diversidade de
recursos do patrimônio biológico do Brasil. Integrando também,
ações já existentes e buscando a consolidação de competência
científico-tecnológica nacional em biodiversidade. O
investimento total foi de R$ 2 milhões para o Rio Grande do Sul.
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Edital REPENSA – BRASIL
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A FAPERGS em parceria com o CNPq participou do Edital
22/2010- REPENSA- BRASIL, que tem como objetivo fomentar
atividades de P,D&I, focadas na sustentabilidade e na
agrodiversidade da agropecuária brasileira, no formato de redes
de pesquisas inter-regionais e interdisciplinares. O investimento
total foi de R$ 3 milhões para o Rio Grande do Sul.
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Fapergs comemora os seus 46 anos
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A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande
Sul- FAPERGS reuniu a comunidade científica, no dia 8 de
dezembro, no auditório da AMRIGS, para comemorar os seus 46
anos de atuação no fomento à pesquisa, no intercâmbio científico
e na formação de recursos humanos.
Na presença de autoridades, de reitores, pró-reitores,
pesquisadores, diretores de institutos de pesquisa, de
empresários e de alunos de universidades, foram realizados
alguns anúncios sobre a programação de atividades para 2011,
com um investimento de mais de 20 milhões em editais.
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APLICAÇÃO DE RECURSOS

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
O Fomento para a Formação de Recursos Humanos foi
proporcionado através de Bolsas, sendo a Bolsa de Iniciação
Científica a mais expressiva.
PROGRAMAS
Seleção Pública de Propostas para
Concessão de Cotas de Bolsas de
Iniciação Científica.
Bolsa para Agentes Locais de Inovação
Bolsas PAPPE Subvenção

Sigla

2010

BIC

1.467

4.178.230,00

ALI

44

424.000,00

PAPPE
Subvenção

13

100.912,82

1.524

4.703.142,82

TOTAL

-Valores em Reais

PROGRAMA DE FOMENTO AO INTERCÂMBIO CIENTÍFICO –
TECNOLÓGICO ARTÍSTICO-CULTURAL
O Fomento ao intercâmbio científico ocorreu na viabilização e
participação em eventos (AOE, APE), e no Auxílio de Cooperação
Internacional.

Pagamentos em 2010.
CONVÊNIOS E COOPERAÇÃO

Sigla

2010
Quant.

Valor

Auxílio Cooperação Internacional

ACI

11

71.834,00

Auxílio à Participação em Eventos

APE

27

61.110,00

Auxílio Organização de Eventos

AOE

99

735.461,00

110

868.405,00

TOTAL
-Valores em Reais
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PROGRAMA DE FOMENTO À PESQUISA

APLICAÇÃO DE RECURSOS

O Fomento à pesquisa foi proporcionado por intermédio de
convênios e editais.
CONVÊNIOS E EDITAIS
Os programas de fomento à pesquisa oferecidos no decorrer dos
anos, em sua maioria, foram viabilizados, através de Convênios
firmados junto ao Governo Federal, por meio das agências de
fomento: CAPES, FINEP, CNPq e o Ministério da Saúde – SUS. Essas
parcerias possibilitaram o atendimento a diferentes linhas de
pesquisa, qualificação de recursos humanos nos programas de
pós-graduação, fixação de recém-doutores junto aos centros de
pesquisas, intercâmbio entre Universidades, assim como
oportunizaram a realização de eventos regionais.
Auxílios vinculados a Editais e Convênios - 2010
EDITAIS/CONVÊNIOS

2010

Sigla
Quant.

Seleção pública de projetos de pesquisa
e desenvolvimento prioritários para o
Sistema Único de Saúde

Valor

PPSUS

42

2.983.160,69

PRONEX

54

15.680.000,00

PROCORE
DES VII

26

697.252,00

Auxílio Recém Doutor

ARD

156

Programa de Pesquisa de Infecções
Respiratórias Causadas por Vírus

PPIR

12

556.419,70

Cientometria

CIENT

10

300.009,00

Núcleos de Inovação e Transferência de
Tecnologia

NITT’s

16

582.419,70

Museu

MUS

5

298.609,67

Mudanças Climáticas

CLI

20

426.201,00

Programa de apoio a Núcleos de
Excelência em CT&I
Prog. Apoio Desenv. CientíficoTecnológico Regional no RS / Processo
de Participação Popular (PPP)

TOTAL

341

1.968.500,00

23.492.571,76

-Valores em Reais
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Único de Saúde no RS

Resultados do PPSUS no Rio Grande do Sul
O PPSUS foi implantado em 2004 no Rio Grande do Sul, tendo
contemplado três edições, em 2004, 2006 e 2008. Com 105 projetos
contratados, envolveu R$ 5,4 milhões em recursos estaduais e
federais, alocados pela FAPERGS e pelo DECIT/MS através do CNPq.
Confira os resultados obtidos e a evolução do PPSUS no estado.
O PPSUS NO RIO GRANDE DO SUL: GESTÃO QUASE COMPARTILHADA*
O PPSUS foi implantado em 2004 no Rio Grande do Sul, tendo
contemplado três edições, em 2004, 2006 e 2008. Com 105
projetos contratados, envolveu R$ 5,4 milhões em recursos
estaduais e federais, alocados pela FAPERGS e pelo DECIT/MS através
do CNPq.
ANÁLISE DOS DADOS
Gráfico 1

Fonte: Fapergs, 2010

Gráfico 2

Fonte: Fapergs, 2010
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Programa de apoio ao Sistema
Único de Saúde no RS

Gráfico 3

Fonte: Fapergs, 2010

Gráfico 4

Fonte: Fapergs, 2010

RESULTADOS
Quadro 1 – Resultados das edições de 2004 e 2006 do
PPSUS/RS
Difusão do
Conhecimento

Formação de
Recursos Humanos

Depósito de
Patentes

668

289

3

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES:
O desempenho do PPSUS, no estado do Rio Grande do Sul, foi
positivo em relação ao nível de qualidade dos projetos gerando
conhecimento e inovação e contribuindo para a melhoria do SUS/RS.
Seu desempenho, entretanto, foi limitado pelo volume de recursos
envolvidos, com demanda de projetos muito superior ao número de
projetos contratados, o que evidencia a necessidade de mais recursos
do Estado, a fim de que seja mais bem aproveitado o potencial de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico das instituições de pesquisa
em saúde existentes no Rio Grande do Sul.
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Programas destaques apoiados pela FAPERGS
e as demandas do Estado em 2010

PPqG: Programa Pesquisador Gaúcho
R$ 44 milhões
R$ 9 milhões

Demanda

Apoiado

Investimento em
pesquisa em
qualquer área do
conhecimento,
chamado de
Programa Universal.

ARD: Auxílio Recém Doutor
R$ 7,4 milhões

8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
-

R$ 2 milhões

Demanda

É o auxílio para quem fez
doutorado há pouco tempo e
serve para que o pesquisador
faça o seu enxoval para
prosseguir nas pesquisas.

Apoiado

NITT: Núcleos de Inovação e Transeferência de Tecnologia
R$ 639 mil

Apoiado
R$ 602 mil

Demanda
580,00

600,00

620,00

640,00

É um programa que tem
como objetivo investir na
manutenção ou na criação
dos Núcleos de Inovação e
Transferência de
Tecnologia. É moderno e
focado na Inovação
Tecnológica, fator muito
importante para o
desenvolvimento.

IUE: Integração Universidade Empresa
2.000,00

R$ 1,9 milhão

1.500,00
R$ 770 mil

1.000,00
500,00
Demanda

A Fapergs é pioneira neste
tipo de programa que visa a
integração da pesquisa feita
na universidade com a
empresa. Tivemos uma
demanda de 1 milhão e 888
mil e conseguimos atender
apenas 770 mil.

Apoiado
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FONTES DE RECURSOS
Os recursos contratados junto às agências do Governo Federal,
repassados à FAPERGS, têm como origem, quase em sua
totalidade, convênios firmados em 2009 e 2010.
Este destaque é importante porque configura a continuidade da
prática de compartilhamento para investimentos em pesquisa
científica e tecnológica entre esferas de governo.
Recursos Financeiros destinados à Pesquisa
Período de 2009 e 2010
Período

Tesouro do
Estado

FINEP

CNPq

OUTROS

TOTAL

2009

8.963.780

-

4.000.000

440.000

13.403.780

2010

23.890.327

-

16.000.000

1.560.000

41.450.327

– Valores em Reais

EVOLUÇÃO DOS GASTOS
A Tabela abaixo mostra o histórico das despesas realizadas
pela Fundação em 2009 e 2010.
Despesas da FAPERGS de 2009 e 2010
Elemento
Custeio

2009

2010

591.385,76

738.176,16

5.698,28

44.191,99

Pessoal e Encargos

1.096.029,91

1.482.220,76

Total

1.693.113,95

2.264.588,91

Investimento

– Valores em Reais
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Os recursos concedidos aos pesquisadores, depois de realizada a
pesquisa, passam por um exame quanto à sua contribuição científica
e quanto à boa e regular aplicabilidade financeira, em conformidade
com normas estipuladas no Manual de Prestação de Contas e na
legislação vigente.
Prestações de Contas 2009 e 2010

PPRESTAÇÃO DE CONTAS
DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS

ANO
2009
2010
TOTAL

Quantidade PCs
Valores em Ata
em Ata
276
74
350

13.140.527,52
7.431.440,89
20.571.968,41

Aprovadas

Aprovadas
Parcialmente

Desaprovadas

269
72
341

5
1
6

2
1
3

-Valores em Reais

EVOLUÇAO FÍSICA DAS ANÁLISES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS
Movimentação Física
MOVIMENTAÇÃO

2009

2010

SALDO ANO ANTERIOR *

332

298

x

1) INGRESSOS PCS

242

296

537

2) ( - ) BAIXADAS EM ATA

276

74

349

3) ( - ) ANALISADAS C/ PENDÊNCIAS DE PC OU RT

183

180

x

4) ( - ) PRONTAS P/ATA

TOTAL

0

140

x

5) SALDO PCS Á ANALISAR

115

200

x

ESTOQUE FINAL (3+4+5)

298

520

x

-Valores em Reais

Ressalta-se que as análises do ano de 2010 concentraram-se nos
projetos de editais oriundos de convênios, com finalidade de
prestação de contas da FAPERGS para as agências de fomento, tais
como PAPPE e PROJETO ESTRUTURANTE (FINEP), CASADINHOS,
MINTER e DINTER (CAPES), PAT (SJDS) e PPSUS 2006 (CNPq).
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Produção FORÇA TAREFA
ANO

Quantidade PCs em Ata

2009
2010
TOTAL

33
20
53

Valores em Ata
479.896,47
278.247,00
758.143,47

Aprovadas

Aprovadas Desaprovadas

33
20
53

0
0
0

0
0
0

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS

– Valores em Reais

As análises de prestações de contas a cargo da Força Tarefa foram
concluídas em agosto/2008, porém a finalização dos procedimentos
para baixa em Ata continua em andamento. Ressalta-se que em 2006
eram 5.200 processos.
DOAÇÕES - PRESTAÇÃO DE CONTAS/FORÇA TAREFA
Em 2010 foram efetuadas doações, que são bens utilizados na execução
das pesquisas, no montante de R$ 2.111.006,66 beneficiando 20
Instituições. Após a utilização dos mesmos são doados às Instituições de
Pesquisa. A figura abaixo retrata a distribuição dessas Doações.
2010 - DISTRIBUIÇÃO DAS DOAÇÕES – R$ 2.111.006,66

DEVEDORES
Os procedimentos de cobrança de DEVEDORES de Prestação de Contas
que se iniciaram em 2008, tiveram continuidade, tanto para antigos
débitos quanto para processos vencidos recentemente - cujas cobranças
não obtivemos êxito. Foram encaminhados para Tomada de Contas
Especial, a cargo do setor financeiro da FAPERGS, no ano de 2010, 38
processos dos editais de 1993 a 2006, totalizando R$ 355.576,98.
Acrescentando-se a estes os processos encaminhados em 2009
chegamos ao total de 117 processos, que somam R$ 1.138.423,25.
Esse procedimento tem demonstrado eficácia, já que a resposta dos
pesquisadores e interesse em regularizar a sua situação com a Fapergs é
evidenciado desde o recebimento do ofício da Prestação de Contas, onde
o primeiro contato é feito, antes mesmo dos procedimentos formais de
Tomada de Contas pelo setor competente.
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