
Indicador Fonte de Verificação
Período de 

Aferição
Cálculo do Indicador Meta

Critério de 

Pontuação
Pontuação

0 0,0

1 - 399 2,0

400 - 599 4,0

600 - 799 6,0

800 - 999 8,0

1.000 ou mais 10,0

0 0,0

1 - 99 2,0

100 - 199 4,0

200 - 299 6,0

300 - 399 8,0

400 ou mais 10,0

Indicador Fonte de Verificação
Período de 

Aferição
Cálculo do Indicador Meta

Critério de 

Pontuação
Pontuação

0 0,0

1 - 399 2,0

400 - 599 4,0

600 - 799 6,0

800 - 999 8,0

1.000 ou mais 10,0

(1)

(2)

FACEPE - 2021 (Período Avaliativo: jan/2021 a dez/2021)                                                 Grupos 

Ocupacionais Gestão Pública-GOGP,  Gestão Autárquica ou Fundacional-GOAF Distribuição de pesos

Peso

60%

40%

30%

30%

40%

Engloba as seguintes modaldiades de auxílios: Projetos de pesquisa em CT&I (APQ e SIN); Participação 

em (e organização de) eventos/cursos científicos e tecnológicos, nacionais e internacionais (ACP, ACE e 

ARC); e Auílixo à Mobilidade Discente (AMD).

Objetivo

Objetivo

Conceder apoios financeiros 

na forma de auxílios e bolsas 

para desenvolvimento de 

atividades de pesquisa em 

entidades (IES, ICTs e 

empresas) pernambucanas 

de modo a promover a 

expansão qualificada da 

formação acadêmica e o 

desenvolvimento da Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

(CT&I) no estado.

Controlar a concessão de 

auxílios a projetos de 

pesquisa e a bolsas de 

pesquisa e formação 

acadêmica pelo registro dos 

Termos de Outorga 

concedidos para promoção 

do desenvolvimento da 

Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I) no estado.

Quantidade de 

bolsas de 

pesquisa e 

formação 

acadêmica

Quantidade de 

auxílios a 

projetos de 

pesquisa

Quantidade de 

termos de 

outorga 

concedidos para 

auxílios a 

projetos de 

pesquisa e/ou 

bolsas de 

pesquisa e 

formação 

acadêmica

Relatórios (planilhas) de 

acompanhamento 

gerado pelo sistema 

AgilFAP

Relatórios (planilhas) de 

acompanhamento 

gerado pelo sistema 

AgilFAP

Relatórios (planilhas) de 

acompanhamento 

gerado pelo sistema 

AgilFAP

Jan/2021 a 

Nov/2021

Jan/2021 a 

Nov/2021

Jan/2021 a 

Nov/2021

Quantidade de bolsas de 

pesquisa (1) que receberam 

ao menos um pagamento ao 

longo do ano

Quantidade de projetos de 

pesquisa (2) que receberam 

ao menos um pagamento ao 

longo do ano

Metas Institucionais

Instituição: FACEPE

Metas Intermediárias

Diretoria de Gestão Administrativa e 

Financeira

Engloba as seguintes modalidades de bolsas: Incentivo Acadêmico (BIA), Iniciação Científica (BIC), Pós-

graduação (BPG, níveis: mestrado e doutorado) e Fixação de pesquisador (BFP, DCR e BCT-PNPD).

Quantidade de Termos de 

Outorga (TOs) assinados e 

registrados no Sistema 

AgilFAP ao longo do ano

1.000

400

1.000



Indicador Fonte de Verificação
Período de 

Aferição
Cálculo do Indicador Meta

Critério de 

Pontuação
Pontuação

0 0,0

1 - 399 2,0

400 - 599 4,0

600 - 799 6,0

800 - 999 8,0

1.000 ou mais 10,0

0 0,0

1 - 99 2,0

100 - 199 4,0

200 - 299 6,0

300 - 399 8,0

400 ou mais 10,0

Indicador Fonte de Verificação
Período de 

Aferição
Cálculo do Indicador Meta

Critério de 

Pontuação
Pontuação

0 0,0

1 - 399 2,0

400 - 599 4,0

600 - 799 6,0

800 - 999 8,0

1.000 ou mais 10,0

(1)

(2)

FACEPE - 2021 (Período Avaliativo: Junho/2020 a Maio/2021)

Grupo Ocupacional Magistério Superior Distribuição de pesos

Peso

60%

40%

30%

30%

40%

Engloba as seguintes modaldiades de auxílios: Projetos de pesquisa em CT&I (APQ e SIN); Participação 

em (e organização de) eventos/cursos científicos e tecnológicos, nacionais e internacionais (ACP, ACE e 

ARC); e Auílixo à Mobilidade Discente (AMD).

Objetivo

Objetivo

Conceder apoios financeiros 

na forma de auxílios e bolsas 

para desenvolvimento de 

atividades de pesquisa em 

entidades (IES, ICTs e 

empresas) pernambucanas 

de modo a promover a 

expansão qualificada da 

formação acadêmica e o 

desenvolvimento da Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

(CT&I) no estado.

Controlar a concessão de 

auxílios a projetos de 

pesquisa e a bolsas de 

pesquisa e formação 

acadêmica pelo registro dos 

Termos de Outorga 

concedidos para promoção 

do desenvolvimento da 

Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I) no estado.

Quantidade de 

bolsas de 

pesquisa e 

formação 

acadêmica

Quantidade de 

auxílios a 

projetos de 

pesquisa

Quantidade de 

termos de 

outorga 

concedidos para 

auxílios a 

projetos de 

pesquisa e/ou 

bolsas de 

pesquisa e 

formação 

acadêmica

Relatórios (planilhas) de 

acompanhamento 

gerado pelo sistema 

AgilFAP

Relatórios (planilhas) de 

acompanhamento 

gerado pelo sistema 

AgilFAP

Relatórios (planilhas) de 

acompanhamento 

gerado pelo sistema 

AgilFAP

Jun/2020 a 

Mar/2021

Jun/2020 a 

Mar/2021

Jun/2020 a 

Mar/2021

Quantidade de bolsas de 

pesquisa (1) que receberam 

ao menos um pagamento ao 

longo do ano

Quantidade de projetos de 

pesquisa (2) que receberam 

ao menos um pagamento ao 

longo do ano

Metas Institucionais

Instituição: FACEPE

Metas Intermediárias

Diretoria de Gestão Administrativa e 

Financeira

Engloba as seguintes modalidades de bolsas: Incentivo Acadêmico (BIA), Iniciação Científica (BIC), Pós-

graduação (BPG, níveis: mestrado e doutorado) e Fixação de pesquisador (BFP, DCR e BCT-PNPD).

Quantidade de Termos de 

Outorga (TOs) assinados e 

registrados no Sistema 

AgilFAP ao longo do ano

1.000

400

1.000



Indicador Fonte de Verificação
Período de 

Aferição
Cálculo do Indicador Meta

Critério de 

Pontuação
Pontuação

0 0,0

1 - 399 2,0

400 - 599 4,0

600 - 799 6,0

800 - 999 8,0

1.000 ou mais 10,0

0 0,0

1 - 99 2,0

100 - 199 4,0

200 - 299 6,0

300 - 399 8,0

400 ou mais 10,0

Indicador Fonte de Verificação
Período de 

Aferição
Cálculo do Indicador Meta

Critério de 

Pontuação
Pontuação

0 0,0

1 - 3 2,5

4 - 6 5,0

7 - 9 7,5

10 ou mais 10,0

(1)

(2)

FACEPE - 2021 (Período Avaliativo: janeiro/2021 a dezembro/2021)

Grupo Ocupacional de Tecnologia da Informação e do Quadro Suplementar de 

Tecnologia da Informação - GOTIC/QSTI                                                                                 

Distribuição de 

pesos

Peso

60%

40%

30%

30%

40%

Engloba as seguintes modaldiades de auxílios: Projetos de pesquisa em CT&I (APQ e SIN); Participação 

em (e organização de) eventos/cursos científicos e tecnológicos, nacionais e internacionais (ACP, ACE e 

ARC); e Auílixo à Mobilidade Discente (AMD).

Objetivo

Objetivo

Conceder apoios financeiros 

na forma de auxílios e bolsas 

para desenvolvimento de 

atividades de pesquisa em 

entidades (IES, ICTs e 

empresas) pernambucanas 

de modo a promover a 

expansão qualificada da 

formação acadêmica e o 

desenvolvimento da Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

(CT&I) no estado.

Acompanhar os convênios 

(estaduais, nacionais e 

internacionais) através dos 

editais lançados de modo a 

promover a expansão 

qualificada da formação 

acadêmica e o 

desenvolvimento da Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

(CT&I) no estado.

Quantidade de 

bolsas de 

pesquisa e 

formação 

acadêmica

Quantidade de 

auxílios a 

projetos de 

pesquisa

Quantidade de 

editais para 

concessão de 

auxílios a 

projetos de 

pesquisa e/ou 

bolsas de 

pesquisa e 

formação 

acadêmica

Relatórios (planilhas) de 

acompanhamento 

gerado pelo sistema 

AgilFAP

Relatórios (planilhas) de 

acompanhamento 

gerado pelo sistema 

AgilFAP

Relatórios (planilhas) de 

acompanhamento 

gerado pelo sistema 

AgilFAP

Jan/2021 a 

Out/2021

Jan/2021 a 

Out/2021

Jan/2021 a 

Out/2021

Quantidade de bolsas de 

pesquisa (1) que receberam 

ao menos um pagamento ao 

longo do ano

Quantidade de projetos de 

pesquisa (2) que receberam 

ao menos um pagamento ao 

longo do ano

Metas Institucionais

Instituição: FACEPE

Metas Intermediárias

SETOR DE CONVÊNIOS

Engloba as seguintes modalidades de bolsas: Incentivo Acadêmico (BIA), Iniciação Científica (BIC), Pós-

graduação (BPG, níveis: mestrado e doutorado) e Fixação de pesquisador (BFP, DCR e BCT-PNPD).

Quantidade de editais 

lançados ao longo do ano

1.000

400

10



Indicador Fonte de Verificação
Período de 

Aferição
Cálculo do Indicador Meta

Critério de 

Pontuação
Pontuação

0 0,0

1 - 399 2,0

400 - 599 4,0

600 - 799 6,0

800 - 999 8,0

1.000 ou mais 10,0

0 0,0

1 - 99 2,0

100 - 199 4,0

200 - 299 6,0

300 - 399 8,0

400 ou mais 10,0

Indicador Fonte de Verificação
Período de 

Aferição
Cálculo do Indicador Meta

Critério de 

Pontuação
Pontuação

0 0,0

1 - 399 2,0

400 - 599 4,0

600 - 799 6,0

800 - 999 8,0

1.000 ou mais 10,0

(1)

(2)

FACEPE - 2021 (Período Avaliativo: outubro/2020 a setembro/2021)                                                

Grupo Ocupacional Saúde Pública Distribuição de pesos

Peso

60%

40%

30%

30%

40%

Engloba as seguintes modaldiades de auxílios: Projetos de pesquisa em CT&I (APQ e SIN); Participação 

em (e organização de) eventos/cursos científicos e tecnológicos, nacionais e internacionais (ACP, ACE e 

ARC); e Auílixo à Mobilidade Discente (AMD).

Objetivo

Objetivo

Conceder apoios financeiros 

na forma de auxílios e bolsas 

para desenvolvimento de 

atividades de pesquisa em 

entidades (IES, ICTs e 

empresas) pernambucanas 

de modo a promover a 

expansão qualificada da 

formação acadêmica e o 

desenvolvimento da Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

(CT&I) no estado.

Controlar a concessão de 

auxílios a projetos de 

pesquisa e a bolsas de 

pesquisa e formação 

acadêmica pelo registro dos 

Termos de Outorga 

concedidos para promoção 

do desenvolvimento da 

Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I) no estado.

Quantidade de 

bolsas de 

pesquisa e 

formação 

acadêmica

Quantidade de 

auxílios a 

projetos de 

pesquisa

Quantidade de 

termos de 

outorga 

concedidos para 

auxílios a 

projetos de 

pesquisa e/ou 

bolsas de 

pesquisa e 

formação 

acadêmica

Relatórios (planilhas) de 

acompanhamento 

gerado pelo sistema 

AgilFAP

Relatórios (planilhas) de 

acompanhamento 

gerado pelo sistema 

AgilFAP

Relatórios (planilhas) de 

acompanhamento 

gerado pelo sistema 

AgilFAP

Out/2020 a 

Jul/2021

Out/2020 a 

Jul/2021

Out/2020 a 

Jul/2021

Quantidade de bolsas de 

pesquisa (1) que receberam 

ao menos um pagamento ao 

longo do ano

Quantidade de projetos de 

pesquisa (2) que receberam 

ao menos um pagamento ao 

longo do ano

Metas Institucionais

Instituição: FACEPE

Metas Intermediárias

SETOR DE TERMOS DE OUTORGA

Engloba as seguintes modalidades de bolsas: Incentivo Acadêmico (BIA), Iniciação Científica (BIC), Pós-

graduação (BPG, níveis: mestrado e doutorado) e Fixação de pesquisador (BFP, DCR e BCT-PNPD).

Quantidade de Termos de 

Outorga (TOs) assinados e 

registrados no Sistema 

AgilFAP ao longo do ano

1.000

400

1.000


