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Anualmente, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas – FAPEAM realiza a Pesquisa de Satisfação dos usuários 
que permite mensurar a qualidade dos serviços prestados pela 
Fapeam no ano de 2020. O objetivo da pesquisa é avaliar o grau de 
satisfação com o atendimento dispensado aos pesquisadores que 
tem ou já teve projetos amparados pela Fundação.

A aplicação da pesquisa visa o cumprimento da Lei Federal Nº 
13.460/2017, a qual prevê que todos os serviços públicos serão 
objeto de uma sistemática de avaliação continuada e destaca 
a avaliação como requisito relevante na melhoria da oferta de 
serviços.  

Considerando que o foco da pesquisa é o usuário externo, foi 
utilizado o banco de dados de pesquisadores que submeteram 
propostas de projeto ou tiveram algum vínculo com a Fundação 
entre os anos de 2016 e 2020, contabilizando um total de 22.912 
(vinte e dois mil, novecentos e doze) cadastros ativos. 

Com o resultado da pesquisa, a Fapeam espera obter subsídios para 
priorização das ações de melhoria e consequentemente tornar a 
prestação de serviço mais efi ciente.

1. apReSentaçãO

������2016 e 2020, 
contabilizaram um total de 
�����������������������
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Para realização da pesquisa foi encaminhada mensagem eletrônica, aos 
pesquisadores que compõem o banco de dados ativo da Fundação, com o link de 
acesso ao formulário google (docs.google.com), onde constava o questionário 
organizado com 17 (dezesete) perguntas, sendo 13 (treze) de múltipla escolha e 
4 (quatro) abertas destinadas a inserção de texto livre pelo usuário. 

2. MetOdOlOgIa

A estrutura do questionário abordava os seguintes assuntos: 

1) Identifi cação geral; 

2) Missão da Fapeam; 

3) A signifi cância da Fapeam para o cenário da CT&I no Amazonas e 

para área de atuação do pesquisador; 

4) Percepção sobre o atendimento, 

5) Avaliação na prestação de contas e do SigFapeam; 

6) Conhecimento e confi abilidade dos meios de comunicação utilizados 

pela Fundação; 

7) Pontos favoráveis e desfavoráveis e sugestões de melhorias.  

A pesquisa fi cou disponível no período de 15 de janeiro 
a 15 de fevereiro de 2021, e obteve 1.177 (um mil, cento 
e setenta e sete) respostas. Quanto aos itens de resposta 
aberta, nem todos os participantes opinaram.

O resultado da pesquisa será apresentado em duas 
partes para melhor análise dos dados e das informações. 
A primeira parte consta da apresentação dos dados 
consolidados em gráfi cos, referente às questões de 
múltipla escolha. 

3. ReSUltadO da peSqUISa

������������������������������
����������������������
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���	�����������
���������������



resulTAdo pesquIsA de sATIsFAção - 2021

6

A segunda parte se refere à coleta das informações, as quais os usuários da 
pesquisa registraram suas opiniões, críticas, sugestões ou elogios, através de 
texto ou frase. Essas manifestações foram organizadas em tabela para posterior 
análise da gestão.

4. apReSentaçãO dOS ReSUltadOS

Considerando o estímulo da Fapeam à pesquisa científi ca básica e aplicada e 
ao desenvolvimento tecnológico, bem como a sua articulação interinstitucional 
entre as instituições de Educação, Ciência e Tecnologia – ICTs e organizações 
governamentais e não governamentais, os três primeiros gráfi cos correspondem 
à identifi cação geral que possibilita o reconhecimento do perfi l dos pesquisadores 
da Fundação. 

O gráfi co 1 indica os resultados da participação, em percentual, nas categorias 
de vínculo predeterminadas pelos Programas ofertados pela Fundação. O 
gráfi co 2 reproduz os percentuais dos participantes por faixa etária e o gráfi co 3 
apresenta o percentual por gênero.

víNCulo

GRÁFICO 1: VÍNCULO COM A FAPEAM

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021
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FAIxA eTárIA

Fazendo um comparativo com a pesquisa de satisfação 
de 2020, observou-se que na faixa etária de até 19 anos 
houve um acréscimo de 0,2%, na faixa etária de 20 a 
29 anos de 9,7% e na faixa etária de 40 a 49 anos de 
0,4%. Porém, na faixa etária de 30 a 39 anos observou-
se decréscimos de 1,23% e na faixa etária 50 anos ou 
mais de 5,6%.

���������������
����������

���������������
�	�
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GRÁFICO 2: Faixa Etária

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021

sexo

A pesquisa de satisfação de 2020 apontou um percentual 
de 53% dos participantes serem do sexo feminino e 
47% do sexo masculino. No gráfi co abaixo, constata-se 
que houve um acréscimo de 1,7% do público feminino 
na pesquisa.

��������������
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GRÁFICO 3: SEXO

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021

grAu de relevâNCiA dA CT&I

No gráfico 4 é possível identificar o grau de 
importância quanto a existência da Fundação para 
o estado do Amazonas no que tange à Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Aproximadamente 87% 
dos pesquisadores acreditam que as ações 
da instituição são muito relevantes e 12,1% 
relevantes para o desenvolvimento social e 
econômico do estado do Amazonas.

��������
��������������
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GRÁFICO 4: A RELEVÂNCIA DAS AÇÕES DE C T&I APOIADAS PELAS FAPEAM 
PARA O ESTADO DO AMAZONAS

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021

mIssão

No gráfico 5 destaca-se um percentual expressivo de pesquisadores 
(96,4%), o qual considera que a Fapeam vem cumprindo com sua missão 
que é fomentar a pesquisa científica básica e aplicada e o desenvolvimento 
tecnológico experimental, no estado do Amazonas e em diversas áreas de 
conhecimento, com o objetivo de aumentar o estoque de conhecimentos 
científicos e tecnológicos, assim como sua aplicação, no interesse do 
desenvolvimento econômico e social do Estado. 

GRÁFICO 5: MISSÃO DA FAPEAM

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021
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progrAmAs de CT&I

Baseada na sua missão, a Fapeam atua por meio de seis linhas de ação que 
são voltadas para apoiar/fomentar os programas ofertados. O trabalho de 
divulgação que vem sendo feito, principalmente nas redes sociais, bem 
como as parcerias junto às Instituições de Ensino e Pesquisa, apontam no 
gráfico 6 que 20,9% conhecem totalmente os programas da Fundação, 
72,6% conhecem parcialmente e 6,5% não conhecem.

GRÁFICO 6: PROGRAMAS OFERTADOS PELA FAPEAM

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021

áreA de ATuAção

Levando em consideração os programas ofertados pela instituição foi 
perguntado como os pesquisadores avaliam a contribuição da Fapeam 
na sua área de atuação. As respostas apontadas no gráfico 7 demonstram 
que os investimentos realizados pela Fapeam são de grande importância 
para a área de atuação da maioria dos pesquisadores, pois 68,9%  dos 
pesquisadores acham muito relevante, 27,8% relevante, 2,5% acha 
pouco relevante e apenas 0,8% acreditam não ter nenhuma relevância a 
contribuição da Fapeam em sua área de atuação. 
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GRÁFICO 7: AVALIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAPEAM NA ÁREA DE ATUAÇÃO

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021

CArTA de servIço

Como um instrumento de gestão que reflete a transparência das ações 
da Fapeam, a Carta de Serviços informa à sociedade acerca dos principais 
serviços prestados, bem como os meios de obtê-los. Contudo, o gráfico 
abaixo indica que 76,6 % dos pesquisadores não conhecem a Carta de 
Serviços da Fundação e apenas 23,4% conhece esse instrumento.

GRÁFICO 8: CARTA DE SERVIÇOS

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021

76,6%
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ATeNdimeNTo – CorTesiA e ATeNção

Na análise dos resultados acerca do atendimento 
quanto à cortesia e atenção é possível observar 
no gráfico 9 um resultado positivo, demonstrando 
assim eficiência no atendimento por parte dos 
colaboradores da instituição. Mais de 90% dos 
pesquisadores avaliam o atendimento da Fapeam 
como ótimo ou bom; 6,6% como regular e apenas 
1% acredita ser ruim. 

����������������
��������������

avaliam o atendimento 
da Fapeam como 

������������

GRÁFICO 9: AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA FAPEAM 

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021

ATeNdimeNTo - resoluTividAde

Na análise do gráfico 10, entre os participantes da pesquisa, 589 (50%) 
avaliam e consideram o quesito como bom, 478 (40,6%) avaliam como 
ótimo, 92 (7,8%) consideram como regular e apenas 18 (1,5%) assinalaram 
como ruim.
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GRÁFICO 10: AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA FAPEAM QUANTO À RESOLUTIVIDADE

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021

mANuAl de presTAção de CoNTAs

Na opção que trata da avaliação do Manual de Prestações de Contas da 
Fapeam, observa-se no gráfico 11 que mais da metade dos pesquisadores 
avaliam positivamente o referido manual, uma vez que mais de 50% 
classificaram como bom, 36,5% avaliaram como ótimo e 1,2% como ruim.

GRÁFICO 11: AVALIAÇÃO DO MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021
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sIgFApeAm

No item que trata do sistema SigFapeam, o gráfico abaixo apresenta 
uma avaliação positiva. Dentre os participantes da pesquisa, 567 (48,2%) 
classificaram como bom, 518 (44%) como ótimo, 75 (6,4%) acham regular e 
apenas 17 (1,4%) opinaram como ruim.

GRÁFICO 12: AVALIAÇÃO DO SISTEMA SIGFAPEAM

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021

redes soCIAIs

As redes sociais são ótimas ferramentas de comunicação, porém é possível 
verificar no gráfico 13 que quase metade dos respondentes da pesquisa, 
ou seja, 549 (46,6%) não acompanham as redes sociais da Fapeam. Porém, 
importa destacar que em relação à pesquisa de 2020, o percentual que não 
acompanham as redes sociais diminuiu em 5,4%, enquanto que o número 
de pessoas que passaram a acessar o facebook da instituição aumentou 
em 5%, Instagram 13,2% e Twiter 3,1%.
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GRÁFICO 13: ACOMPANHAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA FAPEAM

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021

porTAl dA TrANspArêNCiA

Com o objetivo de garantir e ampliar a transparência, a Fapeam criou no 
ano de 2020 o portal da transparência no site da instituição. A avaliação dos 
participantes, de um modo geral, foi positiva. Dentre os participantes, 319 
(27,1%) participantes avaliaram como ótimo, 464 (39,4%) avaliaram como 
bom e 52 (4,4%) classificaram como regular e apenas 6 (0,5%) classificaram 
como ruim. Em contrapartida, um número razoável 336 (28,5%) não pôde 
avaliar porque não conhecem o Portal da Transparência da Fundação.

GRÁFICO 14: AVALIAÇÃO DO NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA FAPEAM

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021
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ATeNdimeNTo - ouvidoriA

A Fapeam disponibiliza vários canais de 
atendimento aos seus usuários, o que possibilita 
uma maior interação de forma democrática.  
A Ouvidoria como um canal entre o cidadão 
e a instituição foi muito bem avaliada pelos 
respondentes da pesquisa, uma vez que mais 
de 30% dos participantes avaliou como ótimo o 
atendimento da Ouvidoria e quase 60% avaliou 
como bom.

Ao realizar a comparação das respostas da 
pesquisa 2020, importa destacar que houve um 
acréscimo percentual em relação à opção “ótimo” 
de 15,6% e da opção “bom” de 27,1%.

��������	�������
�������������
avaliou como

�����

GRÁFICO 15: AVALIAÇÃO NO ATENDIMENTO DA OUVIDORIA

Fonte: Ouvidoria/Fapeam 2021
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5. cOMentÁRiOS dOS peSqUiSadOReS

Na pesquisa de satisfação desse ano optou-se por inserir algumas questões 
abertas como forma de deixar o participante à vontade para expressar sua 
opinião ou seu sentimento em relação à Fapeam.

A primeira questão aberta refere-se à justificativa da resposta sobre a Missão 
da Fapeam. Como foi visto na análise do gráfico 5, 1.135 participantes da 
pesquisa, ou seja, 96,4% consideram que a Fapeam vem cumprindo com a 
sua Missão e apenas 42 (3,6%) não concordam com essa afirmativa. 

Contudo, apenas 583 participantes utilizaram o campo para registro da sua 
opinião como apresentado na tabela abaixo. 

��� ��������� ������ ����� ���� ��� ��
�����������������������

O fomento à pesquisa é essencial e tornou-se 
o principal problema para o desenvolvimento 
científico e tecnológico do país. Com apoio a projetos 
e a estudantes em todos os níveis (esses que realizam 
grande parte das pesquisas), a FAPEAM se tornou 
essencial e fundamental para o fomento à pesquisa 
no Estado.

A Fundação vem cumprindo sua missão, pois estimula 
o meio acadêmico a prosseguir no desenvolvimento 
de pesquisas que beneficiarão a sociedade em 
diversas áreas de conhecimento.

A Fapeam com o seu papel de apoiar as pesquisas em todo 
o Amazonas reflete aos educadores a preocupação com a 
disseminação do ensino e conhecimento científico.

Para uma região de realidade socioeconômica como a nossa, 
incentivar a pesquisa é importantíssimo. E a Fapeam cumpri 
sua Missão por fomentar a ciência em nossa região.

Com todas as dificuldades que a presidência do Brasil vem 
estabelecendo para a pesquisa, a FAPEAM vem reafirmando 
a importância de se remunerar pesquisadores em processo 
de formação, com o custeio o estudante se senti motivado e 
além disso propõe sempre pesquisas de relevância no campo 
educacional do Amazonas!
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O incentivo dado pela Fapeam em prol da pesquisa é, com 
certeza, uma missão importantíssima, não só para o estado 
do Amazonas, mas para o Brasil e para o mundo. Estudos, 
pesquisas e resultados relevantes têm sido alcançados.

Através dos incentivos para o desenvolvimento 
científico no estado, e assim contribuindo com 
o resto do país.

A Fundação de Amparo a Pesquisa do Amazonas 
tem papel essencial no desenvolvimento da 
Ciência no nosso Estado. Deve ser valorizada 
para que possa continuar a dar apoio aos 
pesquisadores no desenvolvimento dos projetos 
que trabalhamos vinculados a Fundação.

A FAPEAM contribui para que surjam novos 
pesquisadores em diversas áreas da ciência.

Sim, levando em consideração as atividades exercidas, a 
instituição vem mostrando maestria na sua desenvoltura.

Tem implementado bons projetos sustentáveis 
para bom andamento da ciência e também 
implementando nossas tecnologias no combate 
a varias doenças tropicais.

Com relação ao programa Ciência na Escola 
a missão da Fapeam é bem executada, pois 
atende as demandas científicas escolares, 
incentivado e reconhecendo habilidades e 
conhecimentos nos educandos.

A FAPEAM cumpre papel essencial na pesquisa 
científica aqui no Amazonas contribuindo com 
o desenvolvimento de diversos estudos.
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Ao financiar pesquisas que visam somar tanto 
ao campo científico quanto à educação de 
modo geral, a Fapeam se mostra uma grande 
aliada da sociedade amazonense, pois ajuda a 
construir um país melhor através dos avanços 
alcançados por seus pesquisadores.

Sim, pois investe e apoia a ciência e 
tecnologia no nosso Estado, através das bolsas 
proporcionando a realização das pesquisas em 
diversos âmbitos e possibilitando a capacitação 
dos profissionais que usufruem dos centros 
de pesquisas do Estado, além de retribuir para 
pesquisas significativas para a comunidade.

A FAPEAM cumpre papel essencial na pesquisa científica 
aqui no Amazonas contribuindo com o desenvolvimento 
de diversos estudos.

Devido ao apoio dado vem cumprindo muito para a 
pesquisa no Amazonas e isso é muito necessário.

A FAPEAM fomenta importantes projetos de pesquisa no estado do Amazonas, 
incentivando pesquisadores desde a iniciação científica até a fixação de 
doutores no estado, contribuindo de forma ativa nos avanços científicos da 
região Norte do país. Atua com transparência e responsabilidade na oferta e 
execução de fomentos à pesquisa em ciência e educação.

Incentivando a pesquisa nas escolas, trazendo o aluno 
para as várias descobertas na ciência.

Com certeza cumpre a missão de colaborar 
muitíssimo para o conhecimento com o 
apoio aos estudos de pesquisas científicas 
e proporcionar maiores informações ao 
público e ao meio científico.
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A FAPEAM não tem apoiado estudos no campo 
das ciências humanas e sociais.

Ainda que o financiamento seja de extrema 
importância somente ele não providencia 
uma pesquisa de qualidade quando não há 
compreensão da fundação sobre a realidade 
dos pesquisadores. A fapeam prioriza prazos 
e não a qualidade dos trabalhos, isso foi 
nítido quando não houve aumento no tempo 
de relatório/trabalho durante a pandemia, 
mantendo as datas mesmo com centenas de 
prejudicados.

Falta muita divulgação sobre os editais, 
principalmente sobre Iniciação Científica. 
Existe pouca concorrência nas inscrições.

Tenho diversas ressalvas sobre o desempenho 
da Fapeam principalmente perante os bolsistas 
e os compromissos estabelecidos.

O fortalecimento de grupos e 
instituições de pesquisas no interior 
do Estado não está sendo realizado 
a contento. O fomento não chega, 
exceto por meio de bolsas de IC.

São poucos editais que apoiam pesquisa 
na área da saúde, não há bolsa de 
produtividade para os pesquisadores e 
os editais universais geralmente falham 
na aprovação por mérito, os avaliadores 
são parciais.
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Não vejo ações de divulgação das 
atividades. É necessário publicitar as 
mais relevantes.

Há necessidade de apoiar projetos de 
doutoramento realizados no exterior com 
excelentes resultados para região. Contudo, 
não há nada neste sentido.

Projetos não recebem apoio logístico 
e suporte financeiro para compra de 
insumos necessários para a melhor 
execução da atividade.

Muita burocracia pouca Ciência.

Burocrática.

Falta aproximar mais o setor produtivo 
industrial e primário do conhecimento 
científico a fim de gerar inovação 
tecnológica.

Concordo, ressalvo que a FAPEAM poderia buscar maior 
visibilidade para a pesquisa científica, sendo assim, 
dando mais importância para o trabalho dos bolsistas e 
todos os envolvidos, até como para um maior incentivo 
a outros acadêmicos a ingressarem nesse meio com 
tantas oportunidades.

Creio que a FAPEAM poderia melhorar a seletiva dos 
projetos de pesquisa, elevando cada vez mais os 
padrões de projetos selecionados. Outro ponto é o 
horrível atraso no pagamento de bolsas, o que atrapalha 
e atrasa as pesquisas.



resulTAdo pesquIsA de sATIsFAção - 2021

22

A segunda alternativa aberta trata-se da área de atuação de cada participante 
da pesquisa. Nesse quesito diversas áreas foram citadas, como: Área da 
Educação, Saúde, Ciências Humanas, Ciências Exatas, Ciências Agrárias, 
entre outras.

Conforme apresentamos no gráfico 8, 901 participantes da pesquisa, ou 
seja, 76,6% disseram que conhecem a Carta de Serviços da Fapeam. Desse 
total, 197 participantes comentaram que consideram esse instrumento 
satisfatório para a sociedade de um modo geral. 

��� �������� ���������� �� �����

Sim, considero bem alinhada todo 
o documento e realizando todos 
os objetivos descritos na Carta de 
Serviço.

Considero sim. A carta é de fácil 
entendimento e útil.

O sítio eletrônico da Fapeam é 
bem explanado, permitindo o 
fácil acesso a carta de serviços.

Sim, totalmente uma vez 
que viabiliza transparência e 
conhecimento.Essa transparência mostrada pela fundação, 

demostra a seriedade em seus serviços 
fornecidos.

Sim... pois podemos identificar o 
campo de atuação da Fapeam.

Possui informações 
relevantes sobre a instituição 
que fomenta o conhecimento 
no Estado. 
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Conheço parcialmente, preciso avaliar melhor, 
mas nos tópicos que necessito acho satisfatória.

Sim é muito boa assim nos ajuda a 
compreender melhor o que a fapeam 
proporciona.

Apresenta os serviços prestados 
pela Fapeam de forma clara e 
objetiva, dando um norte para 
participação nos diversos programas 
desenvolvidos.

Sim. São orientações pertinentes a 
cada linha de programa.

É de extrema importância essa atitude 
da Fapeam em gerar transparência a 
sociedade e automaticamente gerar 
confiança e credibilidade.

Sim, pois contém informações 
necessárias.

É satisfatória porque 
esclarece as ações da FAPEAM 
junto a comunidade, bem 
como mostra os meios para 
obter recursos.

Uma carta de orientação 
muito relevante.

Sim. É bastante satisfatória, 
pois contribui com clareza 
aos pesquisadores.
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Sim, considero. A transparência da fapeam traz ao 
público o seu comprometimento com o universo 
científico e com a sociedade.

Sim. É um documento que trata 
sobre o atendimento ao cidadão.

É um documento que trata 
sobre o atendimento ao 
cidadão pesquisador.

Sim. Grande ajuda para os 
pesquisadores e alunos.

Abrange todas as 
informações necessárias.

Bastante satisfatória com 
as ideias propostas e seus 
serviços.

Considero satisfatória. Tudo 
pode melhorar o que não quer 
dizer que não está satisfatória a 
proposta da Carta de Serviços.

A transparência da Fapeam 
permite o conhecimento das 
ações realizadas.

Por fim, no último campo destinado para registro dos pontos favoráveis, 
desfavoráveis e até sugestões de melhorias quanto às ações de fomento/
apoio da Fapeam à CT&I, obtivemos uma participação de 409 respondentes. 
A seguir separamos em duas tabelas alguns comentários:
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Tudo que precisei da FAPEAM, sempre fui muito 
bem atendida.

A FAPEAM tem como objetivo promover 
e apoiar o desenvolvimento científico e 
tecnológico no estado do Amazonas por 
meio da criação de Ações de Fomento e 
acredito que vem desempenhando seu 
papel corretamente como descrito na Carta 
de Serviços.

Fomentar a ciência em uma região como a 
nossa. A comunicação com todos os bolsistas e 

orientadores, tem sido bem importante. 
Ainda mais na situação que estamos agora. 
E o apoio a distância.

Apoio integral aos pesquisasdores da região norte.

������������ ��

Pagamentos de bolsa em dia, ótimo atendimento e 
resolução de problemas.

Acredito que a Fapeam é muito importante para os 
projetos de pesquisa, podemos ter erros, sim. Mais 
vamos continuar com as pesquisas. Esse é o futuro.

Contudo, somente tenho a relatar 
positivamente das ações, ao passo 
que, foi bem atendido do início ao fim 
do projeto e, foi uma honra fazer parte 
da FAPEAM que diante as suas ações 
muito me ensinou.

Minha experiência com a Fapeam 
foi excelente, só aguardo próximos 
editais de trabalho.

Feedback dos atendimentos, 
pagamento em dias, resolutividade.

Ajuda na realização de ideias que podem trazer grandes 
benefícios para a sociedade. Não vejo ponto desfavorável 
em fomentar pesquisas e estudos voltados para a Ciência e 
Tecnologia.

Os pontos favoráveis são as atividades de fomento 
tanto para professores da rede básica quanto para 
professores pesquisadores.
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Pontos favoráveis são os editais lançados às 
comunidades que podem desenvolver seus estudos 
com apoio da Fundação.

Integração do futuro especialista na área 
do mercado. Atualização de conhecimento 
universitário na área de atuação. 
Ganhar experiência real na empresa de 
pesquisa aplicada. Desejo obter cursos 
de capacitação de gestão de projetos e 
aplicativos de gerenciamento de projetos.

Esforço em atender demanda dos 
pesquisadores, mas deveria ter uma forma 
online de sugestões para o financiamento 
de pesquisas. Fapeam deve retomar 
financiamento aos pesquisadores do 
interior do Amazonas em seus processos 
formativos. Fapeam deve ser do Amazonas 
e não só de Manaus.

Vários programas, como o FIXAM que 
garantem a permanência de pessoas 
capacitas do estado.

Os pontos favoráveis é o incentivo, a 
dedicação, a transparência. Não vejo 
pontos desfavoráveis.Os incentivos as pesquisas de pós-

graduação.

Programas de incentivo a inovação 
tecnológica e ao empreendedorismo. Os pontos favoráveis são o dinheiro 

e as aulas dinâmicas.

Como iniciei um projeto ciência 
na escola pela primeira vez, afirmo 
que ocorreu de forma positiva e 
correta. Foram experiências ótimas.

Sempre nos acompanha e ajuda da 
melhor forma possível em certas dúvidas.

O ponto favorável é a própria bolsa que ajuda a 
manter o pesquisador na sua pesquisa e o fomento 
de projetos. O programa ajuda a estruturar a 
pesquisa na região de forma que ela possa sim ser 
realizada aqui.

Atualmente não tenho queixas e creio que sua 
atuação contempla boa parte dos segmentos 
sociais.

Acerca dos pontos favoráveis é o não atraso no 
que diz respeito ao pagamento das bolsas que 
ajudam bastante o pesquisador.

Considero os programas da Fapeam bem 
desenvolvidos e que cumprem com a demanda 
científica e tecnológica, justamente em um 
período pandêmico em que enfrentamos tais 
ações são reconhecidas e apreciadas.

Fapeam tem feito um esforço muito grande 
para se manter na liderança da pesquisa e 
formação de recursos humanos no nosso país.

Um dos principais apoios que saliento entre outros é o financeiro, especificamente. Fazemos pesquisa, 
produzimos, implementamos, sistematizamos e apresentamos conhecimento, mas sem recurso financeiro 
não é possível desenvolver tais coisas. A maioria dos pesquisadores bolsistas não tem outra forma de renda 
para manter-se ou para realizar suas atividades, ou mesma para ajudar no consumo familiar (existe bolsistas 
cujo apoio da FAPEAM é a única forma de sustentação da família), FAPEAM tem participação diretamente 
nesse aspecto.
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Precisa ponderar suas decisões de modo singular, analisando cada 
caso em suas especificidades, sobretudo em período de pandemia, 
na qual o pesquisador que se encontra no interior do Amazonas 
tem limitações excepcionais no desenvolvimento de projetos de 
pesquisa. Em 2020 solicitei prorrogação de prazo em projeto de 
pesquisa, que por conta da pandemia, obviamente parou. Não foi 
concedida prorrogação por alegarem ter perdido o prazo para pedir 
prorrogação, estourando este prazo em alguns dias. Expliquei os 
vários motivos de perder o prazo, mesmo assim, não foi concedido. 
Isto é um fator crucial para desmobilizar pesquisador no interior 
do estado do Amazonas, considerando que nos meses finais de 
realização do projeto, tudo estava parado.

As três bolsas para os bolsistas Jr 
são importantes demais, e um ponto 
desfavorável seria a falta de estrutura 
nas escolas, mas isso a FAPEAM não pode 
resolver.

O ponto desfavorável é a quantidade de 
fomento, o governo do Estado precisa 
investir mais na ciência.

Acredito que um dos pontos nevrálgicos do 
desenvolvimento de pesquisa é a análise de 
risco dos projetos e programas.

Desfavoráveis no programa de ciência as escolas, pois precisa está 
voltado também a professores e estudantes das redes municipais.

Pontos desfavoráveis são as escolas tem muitos computadores 
não funcionando e as ações de fomento são ótimas e muito 
boas no auxílio escolar.

eu CiTAriA os CurTos 
prAzos pArA A eNTregA 
de diversos doCumeNTos 
pArA que os FuTuros 
pesquisAdores CoNsigAm 
Ter ACesso à bolsA 
FApeAm.

O ponto negativo é que não é possível remanejar 
recursos. Algumas vezes é o único recurso 
disponível que vai ser de grande ajuda para 
alguma demanda e este não pode ser utilizado.

Acredito quanto à parte de 
documentações e relatórios, 
acho que poderiam ser mais 
simplificados e com menos 
burocracias.

Meu único ponto de crítica é o fado de que o 
bolsista não pode ter outra remuneração, sendo 
que é muito baixo o valor da bolsa. O certo seria 
aumentar a bolsa, ou permitir outras atividades 
remuneradas, pois o estudante que depende de 
si para sobreviver provavelmente jamais poderá 
realizar uma pesquisa nesse sentido.

Desfavoráveis o número 
de projetos de matemática 
aprovados mais para os anos 
finais do ensino médio.

Prestação de contas muito burocrática e 
destoante da realidade do interior amazonense, 
falta de fomento a pesquisa em instituições do 
interior do estado, além das Ics.

Eu por exemplo tive problemas ao adentrar no 
programa de iniciação científica da mesma, 
pois saí prejudicada por um erro e até hoje 
não tive ainda o ressarcimento da bolsa de 
pesquisa referente ao início do projeto. Acho 
que deveriam começar a viabilizar e organizar 
melhor esses procedimentos para que não 
houvesse mais esse tipo de problemas com os 
pesquisadores e bolsistas da Fundação.

A falta de oportunizar a divulgação dos trabalhos 
realizados e seus projetos, na medida em que possa 
incentivar o reconhecimento e talvez continuação e/
ou ampliação dos mesmos.

Desfavoráveis é o curto prazo para execução de 
algumas pesquisas que necessitam de prazo maior para 
serem concluídas. Sugestões: Mais editais voltados 
para o desenvolvimento de pesquisas científicas 
visando agricultura sustentável, especialmente para 
áreas desmatadas.
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São poucos editais que apoiam pesquisa na área da saúde, 
não há bolsa de produtividade para os pesquisadores e 
os editais universais geralmente falham na aprovação 
por mérito, os avaliadores são parciais. Muito burocrática 
desde a contratação até a prestação de contas. Um 
desestímulo total. Alguns pesquisadores nem olham os 
editais por causa disso.

Formulários dos projeTos 
muiTo Complexos. deveriAm 
promover um Curso de 
CApACiTAção A Fim de orieNTAr 
o preeNCHimeNTo de TANTos 
Formulários. priNCipAlmeNTe 
prA quem É iNiCiANTe. Perda de informações, desconsideração de 

documentos mandados por instituição de pesquisa 
gerando cancelamento de bolsa de mestrado; lentidão 
dos processos relativos a verificações e transferência 
de bens materiais da FAPEAM à instituição de 
pesquisa. A alta rotatividade de RH (estagiários?) 
poderia explicar em parte esses problemas?

E o ponto negativo está relacionado à falta 
de resgate por alunos empenhados na 
pesquisa científica, apesar da escolha dos 
orientadores ainda assim encontram-se 
pequenos erros nas escolhas.

A Fapeam não apoia a área das humanas. Cria justificativas 
para cortar projetos das ciências humanas. Nunca há verbas 
para essa área, essa é a eterna justificativa. Curiosamente, 
para as agrárias e ambientais, sempre há verbas.

Sinto apenas falta de projetos de apoio a 
infraestrutura, principalmente devido a 
diminuição dos apoios dados pela Finep.

Alguns formulários são muito engessados 
e muitas vezes nos deparamos com 
necessidades de ajustes que o sistema 
não contempla, mas algumas vezes são 
sanados através de atendimento por 
pessoas responsáveis.

Um ponto negativo a ser considerado é 
o valor das bolsas, principalmente as de 
PIBIC e apoio técnico. Também, os valores 
oferecidos para os eventos nacionais e 
internacionais.
As ações da Fapeam tem sido direcionadas 
a demanda da sociedade, um fator 
importante na relação da instituição com 
as demais instituições da esfera regional, 
estaduais e federais.

Burocracia para uso de recursos de projetos deveria ser 
como o CNPq, menos burocrático e adequado às realidades 
do interior, portanto mudar a legislação, explicar isso 
para os setores jurídicos toma tempo e atrapalha. Pede-
se muitos documentos para quem tem projeto aprovado, 
deve mudar a lei e simplificar como o CNPq. Não há 
continuidade nos editais, quando termina um edital o 
próximo não vem com condições de continuidade do 
projeto que finalizou.

Pontos fracos e problemáticos: 1) as bolsas de doutorado de 3 anos (e apenas a possibilidade de extensão, que 
nunca fica clara como é decidida) é extremamente ruim para a formação dos nossos alunos, que gastam muito 
tempo tentando entender como conseguir a extensão necessária de mais 1 ano e fazendo a burocracia para isso, 
além de terem um desgaste psicológico que atrapalha a condução do trabalho. As bolsas de doutorado devem 
ser de 4 anos como todas as outras agencias fazem! 2) as regras para uso de recursos ainda são complexas e 
pouco flexíveis, oque limita muito o que podemos fazer, especialmente em campo. É necessário entender, p.ex., 
as limitações do interior do estado, onde as pessoas que vão trabalhar como assistentes de campo nem sempre 
tem todos os documentos e conta bancaria. Simplificar as regras de prestação de contas significaria em enorme 
avanço na direção de usarmos mais o tempo para pesquisa e menos para burocracia. 3) os canais de comunicação 
com a FAPEAM também precisam ser aperfeiçoados. Há muita dificuldade de conseguir informações de forma 
continuada e coerente, pois muitos funcionários da FAPEAM são trocados o tempo todo e não sabem informar 
corretamente. Também tive dificuldades em conseguir informações corretas quando houve editais conjuntos com 
outras agências e os funcionários da FAPEAM não sabiam as regras para nos informar. No caso dos estudantes, 
esta comunicação é ainda pior, e a FAPEAM deveria ter um canal específico como eles poderem usar, pois a 
comunicação via programas de PG e pró-reitorias não é democrático ou eficiente. 4) como indicado acima, o foco 
excessivo em fomento à tecnologias e pouco à ciência básica é um ponto fraco importante.
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Como participante do PCE apenas (até o momento) noto que não 
há um cumprimento do início do projeto, mesmo sendo datado e as 
bolsas pagas como tal. No entanto, como ficamos ocupados em busca 
de obter toda a documentação dos bolsistas, não é possível iniciar as 
atividades junto aos alunos com um prazo bom.
No entanto, a minha sugestão é de que seja verificada a melhor 
forma de se obter o resultado final antes do mês de julho, para que 
os coordenadores de projeto tenham tempo hábil para iniciar as 
atividades dentro do cronograma do programa.

Deveriam dar um prazo 
maior para o cumprimento 
das documentações.

Gostaria de o valor das bolsas 
aumentassem para realizar uma 
pesquisa mais qualitativa.

O processo seletivo deveria ser bem 
antecipado da data do início dos 
projetos.

A sugestão é dar mais celeridade a analise 
dos processos de prestação de contas. A 
demora na resposta muitas vezes reduz a 
nossa possibilidade de ajuste.

projetos.

O portal da fapeam quanto a prestação 
de contas deveria ser mais simples e 
editais de fomento deveriam ocorrer com 
maior frequência se possível.

Os mestrados e doutorados profissionais 
deveriam ser também amparados pela 
agencia.
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Verificar os formulários de prestação de contas 
e o tempo de processamento dos relatórios no 
sigfapeam. A espera é muito Grande.

Apesar de fazer um trabalho louvável, creio que a 
fundação pode atuar mais fortemente para reduzir 
as desigualdades de gênero, raça e região no 
financiamento de pesquisa, lançando editais para 
grupos específicos ou criando critérios de avaliação 
de projetos que considerem a heterogeneidade 
e diversidade das esquipes proponentes. Julgo 
também que o incentivo às iniciativas de 
democratização de ciência poderiam ser maiores 
pela valorização de iniciativas e promoção de 
prêmios e outras formas de reconhecimento a quem 
as desenvolve.

Melhorias no sites, layout.

Temos que ter mais projetos 
voltados para o ensino básico!

Acredito que uma sugestão relevante seria a 
modernização do portal SIGFAPEAM, ainda que seja 
de uso até intuitivo. Penso que um layout (e até 
um aplicativo) mais atualizado, tiraria a sensação 
de intimidação aos novos pesquisadores, sempre 
preocupados em não preencher nada de errado na 
plataforma.

Poderia ter programas mais curtos e pontuais 
para grupos de pesquisa trabalhar em soluções 
específicas em curto prazo voltado a potencializar 
o ecossistema de inovação estadual e torná-lo cada 
vez mais sustentável e robusto.

Dar oportunidade para a capacitação de recursos 
humanos, e a instituição poderia ampliar editais 
que favoreçam principalmente a área de docência, 
ampliando bolsas para professores que atuam no 
interior do estado a fim de cursarem pós-graduação.
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Duas sugestões:
1) A interface com o usuário (e a experiência do 
usuário) do sig.fapeam poderia ser melhorado. Às 
vezes tenho dificuldades para encontrar algumas 
opções específicas. Sugiro um novo design. 

2) Outra sugestão seria apoio da FAPEAM, 
possivelmente através de bolsas, além do projeto 
CENTELHA, para startups do estado que se enquadrem 
dentro de algum critério a ser estabelecido. “Alguns 
startups precisam de bolsistas para alavancar o seu 
projeto.”

A estrutura da agência é um ponto muito favorável, as 
etapas para o processo de tramitação de uma proposta, 
sua aprovação, contratação, acompanhamento e 
prestação de contas possuem muitos passos o que 
considero um ponto desfavorável. Como sugestão a 
otimização dos passos do processo seria muito bem-
vinda.

Disponibilizar os certificados de participação 
no portal sigfapeam.

Sugestões: apoiar a 
internacionalização da 
graduação e da pós-
graduação; apoiar ações 
afirmativas para indígenas, 
negros, e outras minorias.

Ampliar o financiamento de 
bolsas para as series iniciais 
do ensino fundamental.

Acredito que nos projetos PCE, 
seria interessante uma visita da 
FAPEAM, nos locais onde ocorre 
projeto, para se certificar de que 
está sendo executado mesmo.

Criar vínculos com empresas e levar as informações 
e importância das pesquisas concluídas e com 
resultados significativos ao público e para quem 
possa interessar no mercado de trabalho, quando 
possível.
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6. cOnSideRaçõeS finaiS

Ouvir é uma característica fundamental para quem quer aprimorar suas 
atividades e buscar cada vez mais o desenvolvimento da instituição. Nesse 
sentido, a Fapeam realizou entre os meses de janeiro e fevereiro do corrente 
ano, a pesquisa de satisfação com os usuários do serviço, pesquisadores, 
que nos últimos cinco anos receberam apoio da Fundação para a pesquisa 
com foco em Ciência, Tecnologia e Inovação.

Para William Deming (1989) não se gerencia o que não se mede. Assim, 
a Fapeam utilizou a Pesquisa de Satisfação como uma ferramenta para 
aprimorar a gestão e a qualidade do atendimento. A pesquisa ficou 
disponível por 30 dias e mediu o grau de satisfação desses usuários. As 
estratégias de divulgação e incentivo à participação foram conduzidas no 
próprio site e nas redes sociais (facebook e Instagram) da Fundação.

A Ouvidoria compreende que o papel essencial de interlocução com o 
usuário tem como cerne o aperfeiçoamento contínuo da prestação dos 
serviços e a ampliação dos canais de comunicação com os pesquisadores. 
A avaliação geral foi muito positiva em relação aos serviços prestados pela 
Fapeam, isso nos permite dizer que a maioria dos usuários está satisfeita e 
feliz com a contribuição da Fapeam para as ações de CT&I.

Um ponto que chama bastante atenção está relacionado ao reconhecimento 
dos usuários quanto à importância da instituição para o desenvolvimento 
social e econômico do estado do Amazonas, em que 99% dos participantes 
da pesquisa acreditam ser muito relevante o apoio da Fapeam e mais de 
96% consideram que a Fundação vem cumprindo com sua missão.

Dessa maneira, percebe-se que a Fapeam vem exercendo com maestria 
o seu papel principal, sempre pensando numa gestão democrática e 
participativa, baseada na ética e no compromisso não só com a comunidade 
acadêmica, mas com toda sociedade amazonense.
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Onde teM cIêncIa,
teM fapeaM!
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