
 

 

OFÍCIO Nº 136/2022 - GAB     

                                                         Recife 13 de dezembro de 2022.
 

 

Excelentíssima Senhora

Marília Raquel Simões Lins

Secretária de Administração do Estado de Pernambuco – SAD

 

ASSUNTO: Plano de Metas 2023

 

Senhora Secretaria,

 

Em atenção ao que dispõe o § 5º, do artigo 5º, do Decreto n° 38.297 de
12/06/12 e alterações e do do § 1º, do artigo 6°, do Decreto nº 44.043, de
16 de janeiro de 2017 (GOTIC/QSTI), solicitamos a validação dos Planos de
Metas da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
- FACEPE, em anexo, que serão utilizados na Avaliação de Desempenho
concernente aos integrantes dos Grupos Ocupacionais Gestão Pública-GOGP e
Gestão Autárquica ou Fundacional - GOAF, Grupo Ocupacional de
Tecnologia da Informação e do Quadro Suplementar de Tecnologia da
Informação - GOTIC/QSTI, Grupo Ocupacional Saúde Pública, realizada por
este órgão/entidade no exercício de 2023.

 

Diante do exposto, aguardamos a validação das metas para o corrente ano.

 

Atenciosamente,

 

José Fernando Thomé Jucá

Diretor Presidente em exercício

 

Documento assinado eletronicamente por José Fernando Thomé Jucá, em
13/12/2022, às 15:22, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.
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http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 31375139 e o código CRC 84FF8908.

FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PE
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4600, www.facepe.br
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FACEPE - 2023 (Período Avaliativo: janeiro/2023 a dezembro/2023)
Grupo Ocupacional de Tecnologia da Informação e do Quadro Suplementar de Tecnologia da 

Informação - GOTIC/QSTI                                                                                 
Distribuição de pesos

Metas Institucionais

Peso

60%

30%

Instituição: FACEPE Indicador Fonte de Verificação Período de 
Aferição Cálculo do Indicador Meta Critério de 

Pontuação Pontuação

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.

Quantidade de 
bolsas de 

pesquisa e 
formação 

acadêmica

Relatórios (planilhas) de 
acompanhamento gerado 

pelo sistema AgilFAP

Jan/2023 a 
Out/2023

Quantidade de bolsas de 
pesquisa concedidas (1) e 

vigentes, excetuando 
aquelas,cujos responsáveis 

pediram  prorrogação para a 
entrega dos relatórios finais.   

1.000

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

Quantidade de 
auxílios a 

projetos de 
pesquisa

Relatórios (planilhas) de 
acompanhamento gerado 

pelo sistema AgilFAP

Jan/2023 a 
Out/2023

Quantidade de projetos de 
pesquisa vigentes (2). À 
exceção daqueles cujos 
responsáveis solicitaram 

prorrogação para a entrega 
dos relatórios finais. 

400

0 0,0

30%

1 - 99 2,0

100 - 199 4,0

200 - 299 6,0

300 - 399 8,0

400 ou mais 10,0

Metas Intermediárias

40% 40%

SETOR DE CONVÊNIOS Indicador Fonte de Verificação Período de 
Aferição Cálculo do Indicador Meta Critério de 

Pontuação Pontuação

Objetivo

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 
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

Jan/2023 a 
Out/2023

Quantidade de editais 
lançados no período de 
aferição da meta ou de 
jan/2023 a out/2023.

10

0 0,0

1 - 3 2,5

4 - 6 5,0

7 - 9 7,5

10 ou mais 10,0

(1) 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).

(2)
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).



FACEPE - 2023 (Período Avaliativo: jan/2023 a dez/2023)                                                 Grupos 
Ocupacionais Gestão Pública-GOGP,  Gestão Autárquica ou Fundacional-GOAF 

                                                        
Distribuição de pesos

Metas Institucionais

Peso

60%

30%

Instituição: FACEPE Indicador Fonte de Verificação Período de 
Aferição Cálculo do Indicador Meta Critério de 

Pontuação Pontuação

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.

Quantidade de 
bolsas de 

pesquisa e 
formação 

acadêmica

Relatórios (planilhas) de 
acompanhamento gerado 

pelo sistema AgilFAP

Jan/2023 a 
Nov/2023

Quantidade de bolsas de 
pesquisa concedidas (1) e 

vigentes, excetuando 
aquelas,cujos responsáveis 

pediram  prorrogação para a 
entrega dos relatórios finais.   

1.000

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

Quantidade de 
auxílios a 

projetos de 
pesquisa

Relatórios (planilhas) de 
acompanhamento gerado 

pelo sistema AgilFAP

Jan/2023 a 
Nov/2023

Quantidade de projetos de 
pesquisa vigentes (2). À 
exceção daqueles cujos 
responsáveis solicitaram 

prorrogação para a entrega 
dos relatórios finais. 

400

0 0,0

30%

1 - 99 2,0

100 - 199 4,0

200 - 299 6,0

300 - 399 8,0

400 ou mais 10,0

Metas Intermediárias

40% 40%

Diretoria de Gestão Administrativa e 
Financeira Indicador Fonte de Verificação Período de 

Aferição Cálculo do Indicador Meta Critério de 
Pontuação Pontuação

Objetivo

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 
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

Jan/2023 a 
Nov/2023

Quantidade de Termos de 
Outorga (TOs) assinados e 

registrados no Sistema 
AgilFAP, no período de 
aferição da meta ou de 
jan/2023 a nov/2023.

1.000

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) 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).

(2)
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).



FACEPE - 2023 (Período Avaliativo: outubro/2022 a setembro/2023)                                                
Grupo Ocupacional Saúde Pública

                                                        
Distribuição de pesos

Metas Institucionais

Peso

60%

30%

Instituição: FACEPE Indicador Fonte de Verificação Período de 
Aferição Cálculo do Indicador Meta Critério de 

Pontuação Pontuação

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.

Quantidade de 
bolsas de 

pesquisa e 
formação 

acadêmica

Relatórios (planilhas) de 
acompanhamento gerado 

pelo sistema AgilFAP

Out/2022 a 
Jul/2023

Quantidade de bolsas de 
pesquisa concedidas (1) e 

vigentes, excetuando 
aquelas,cujos responsáveis 

pediram  prorrogação para a 
entrega dos relatórios finais.   

1.000

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

Quantidade de 
auxílios a 

projetos de 
pesquisa

Relatórios (planilhas) de 
acompanhamento gerado 

pelo sistema AgilFAP

Out/2022 a 
Jul/2023

Quantidade de projetos de 
pesquisa vigentes (2). À 
exceção daqueles cujos 
responsáveis solicitaram 

prorrogação para a entrega 
dos relatórios finais. 

400

0 0,0

30%

1 - 99 2,0

100 - 199 4,0

200 - 299 6,0

300 - 399 8,0

400 ou mais 10,0

Metas Intermediárias

40% 40%

SETOR DE TERMOS DE OUTORGA Indicador Fonte de Verificação Período de 
Aferição Cálculo do Indicador Meta Critério de 

Pontuação Pontuação

Objetivo

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 
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

Out/2022 a 
Jul/2023

Quantidade de Termos de 
Outorga (TOs) assinados e 

registrados no Sistema 
AgilFAP, no período de 
aferição da meta ou de 
out/2022 a jul/2023.

1.000

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) 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).

(2)
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).


