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Apresentação
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas FAPEAM realiza anualmente a pesquisa de satisfação junto aos usuários do
seu serviço. O presente relatório disponibiliza os resultados da Pesquisa de
Satisfação referente aos serviços prestados pela FAPEAM no ano de 2021.
A aplicação da pesquisa visa o cumprimento da Lei Federal Nº
13.460/2017, a qual prevê que todos os serviços públicos devem ser objeto
de uma sistemática de avaliação continuada e destaca a avaliação como
requisito relevante na melhoria da oferta de serviços.
Com o objetivo de avaliar o grau de satisfação com o atendimento
dispensado aos usuários, a pesquisa ﬁcou disponível no período de
07/12/2021 a 20/01/2022. Considerando que o foco da pesquisa é o usuário
externo, foi utilizado o banco de dados do cadastro ativo de pesquisadores
que tiveram algum vínculo com a Fundação desde 2016.
Essa pesquisa buscou identiﬁcar os aspectos que os usuários
consideram mais importantes no relacionamento com a instituição,
permitindo avaliar os pontos fortes e fracos dos serviços oferecidos, e
também colher sugestões, críticas e elogios sobre os serviços ofertados.
A motivação principal para aplicação da pesquisa é que esta seja
uma fonte de informação e avaliação para que a direção priorize as ações de
melhoria e, consequentemente, torne a prestação de serviço mais eﬁciente.

2.

Metodologia
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A pesquisa foi aplicada por meio de formulário especíﬁco (questionário) do google
(docs.google.com), cujo link de acesso foi encaminhado por e-mail aos pesquisadores que
compõem o cadastro ativo do banco de dados da Fundação.
O questionário foi organizado com 17 (dezesete) perguntas, sendo 13 (treze) de
múltipla escolha e 4 (quatro) abertas, e sua estrutura abordou os seguintes temas:

A estrutura do questionário abordava os seguintes assuntos:
Identiﬁcação geral;
A importância da Fapeam para o cenário da CT&I;
Canais de Comunicação;
Avaliação do atendimento e grau de satisfação;
Avaliação do sistema Sigfapeam;
Avaliação do Manual de Prestação de Contas ;
Avaliação do atendimento da Ouvidoria;
Pontos favoráveis e desfavoráveis;
Sugestões de melhorias.
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Público-Alvo
Pesquisadores, bolsistas e todos
aqueles da comunidade acadêmica que tem
ou já tiveram projetos amparados pela
Fundação nos últimos cinco anos.

Universo da
Pesquisa
Considerando o público-alvo, o universo
da pesquisa corresponde aos 19.296 (dezenove
mil, duzentos e noventa e seis) pesquisadores que
fazem parte do cadastro ativo.

Período de aplicação
O questionário ﬁcou disponível entre os dias 07 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro
de 2022 e teve sua divulgação no site e nas redes sociais da FAPEAM.

Amostra
A amostra obteve 1.538 (um mil, quinhentos e trinta e oito) respostas, ou seja,
aproximadamente 8% do total do cadastro ativo. Importa destacar que, nesta edição de 2021,
superamos a quantidade de respondentes em 361 (31%), comparada à edição de 2020.

3.

Resultados da pesquisa
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O resultado da pesquisa será apresentado em duas partes para melhor análise e
consolidação das informações.
A primeira parte consta da apresentação dos dados consolidados em gráﬁcos,
referente às questões de múltipla escolha e permite a comparação com os resultados obtidos
na pesquisa de satisfação do ano anterior.
A segunda parte se refere aos dados abertos, por meio dos quais os respondentes
registraram suas impressões quanto à instituição, apontando os pontos favoráveis e
desfavoráveis, as sugestões de melhorias, os elogios e agradecimentos.
Os três primeiros gráﬁcos correspondem à identiﬁcação geral que possibilita o
reconhecimento do perﬁl dos pesquisadores da Fundação.
A ﬁgura 1 indica o perﬁl dos participantes da pesquisa, em percentual, nas categorias
de vínculo predeterminadas pelos Programas ofertados pela Fundação. A ﬁgura 2 reproduz os
percentuais dos participantes por gênero e a ﬁgura 3 demonstra a área de atuação dos
pesquisadores.
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3.1 IDENTIFICAÇÃO GERAL
Qual seu vínculo com a Fapeam?
4,1%

17,4%

Bolsista
Coordenador
Orientador

78,5%

Gráﬁco 1 - Vínculos
Fapeam

Sexo

42,10%

Feminino

57,90%

Masculino

Gráﬁco 2 - Sexo

Qual sua área de atuação?

11,20%

20,30%
34,70%
20,60%
13,10%

Ciências Humanas e Sociais
Ciências da Saúde
Ciências Biológicas
Ciências Agrárias
Ciências Exatas
Gráﬁco 3 - Áreas de
atuação
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3.2 A IMPORTÂNCIA DA FAPEAM PARA O

CENÁRIO DA CT&I

Levando em consideração os
programas ofertados pela instituição,
destaca-se
investimentos

a

importância

dos

realizados

pela

Como você avalia a contribuição da Fapeam
na sua área de atuação?

0,70%

15,80%

Muito relevante
Relevante
Pouco relevante

Fundação, pois conforme a ﬁgura 4 a
FAPEAM contribui expressivamente na
área de atuação da maioria dos

83,40%

Gráﬁco 4 - Contribuição
na área de atuação

pesquisadores, ou seja, mais de 99%

entendem que é “muito relevante ou relevante” a contribuição dessa instituição na sua área de
atuação.
Este indicador aponta que o estímulo da FAPEAM em atender as diversas áreas do
conhecimento é reconhecido pelos participantes da pesquisa.
Na gráﬁco 5 é possível

Qual a relevância das ações de CT&I apoiadas
pela Fapeam para o Estado do Amazonas?

13,60%

identiﬁcar o grau de importância
quanto à existência da Fundação

0,30%

para o estado do Amazonas no que
tange

86%

Muito relevante
Relevante
Pouco relevante
Gráﬁco 5 - Relevância
da CT&I

à

Inovação,

Ciência,
já

que

Tecnologia
86%

e
dos

pesquisadores acreditam que as
ações da instituição são muito
relevantes e 13,6% acham relevantes

as ações de C,T&I para o desenvolvimento social e econômico do estado do Amazonas,
totalizando 99,6% de respostas positivas.
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A Missão da FAPEAM 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

Considera que a Fapeam vem
cumprindo a sua missão?

tecnológicos, assim como sua aplicação, no
interesse do desenvolvimento econômico e
social do Estado.

1,70%

A ﬁgura 6 destaca um percentual
expressivo de pesquisadores (98,3%), que
Não
Sim

98,30%

consideram que a FAPEAM vem cumprindo
com sua missão. Este índice indica que a
instituição tem concentrado seus esforços no

Gráﬁco 6 - Missão

atendimento do seu maior propósito.

3.3 . CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Considerando que os serviços da Fundação são voltados para pesquisa cientíﬁca, é
comum que uma grande parcela dos respondentes (82,8%) tenha tomado conhecimento dos
seus serviços por meio de instituições de ensino e pesquisa. Observa-se também na ﬁgura 7
que, 9,8% conheceram os serviços da FAPEAM pelo próprio site da instituição, 1,3% pelo
instagram, 0,7% pelo facebook e 5,4% por outros meios.
Importa destacar que medidas para aperfeiçoar os canais de comunicação vêm sendo
conduzidas com o objetivo de instituir novas estratégias de divulgação para que a sociedade
como um todo tenha conhecimento do papel da FAPEAM para o desenvolvimento do Estado.
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Como tomou conhecimento
dos serviços da Fapeam?
0,70%
5,40%

1,30%

Instituição de Ensino
e Pesquisa

9,80%

Site da Fundação
Instagram
Facebook

82,80%

Outros
Gráﬁco 7 - Conhecimento
dos Serviços da Fapeam

A Carta de Serviços é um instrumento de informação que permite à sociedade
conhecer os aspectos básicos de uma entidade pública, assim como os serviços oferecidos, os
meios de obtê-los, além dos padrões de qualidade estabelecidos.
Ter conhecimentos das atividades e serviços de uma entidade pública, bem como ter
os serviços prestados de forma adequada às suas necessidades e expectativas são alguns dos
benefícios da carta de serviço ao cidadão. Contudo, a ﬁgura abaixo indica que apenas 17,9%
tem conhecimento desse instrumento.
O item 9 da pesquisa tratava-se de

Você conhece a Carta de
Serviços da Fapeam?

uma questão aberta para aqueles que já
conheciam a carta de serviços e que tinham
interesse em tecer algum comentário. Para esse

17,90%
Não
Sim

82,10%

quesito foram registradas 211 respostas. Para
ilustrar

a

atuação

dos

participantes,

destacamos abaixo algumas dessas respostas,
Gráﬁco 8 - Cartas de
Serviços da Fapeam

ressaltando que 100% dos registros foram
positivos.
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Conheço a carta de serviços da FAPEAM, acredito que ela realiza um
trabalho fundamental pra o incentivo e desenvolvimento regional nas mais
diversas áreas de estudo.
Uma carta bastante esclarecedora pra quem ainda não conhece a
dimensão da relevância da empresa para as pesquisas.
Ajuda na transparência da agência perante a sociedade. Vejo com bons
olhos.
Gostei quando a vi principalmente pela forma que estão abordando os
temas e mostrando para o cidadão os serviços que a Fapeam faz com o nosso
dinheiro, me incluo ai como cidadão que sou.
O documento apresenta de forma clara e objetiva as características e
metas institucionais, as suas principais linhas de ação, ﬂoxogramas de
procedimentos e outras informações úteis para a comunidade acadêmica,
cientíﬁca e para tomadores de decisão.
Trata de todas as etapas da submissão de proposta de uma forma muito
esclarecedora.
Esclarece muito bem as linhas de ação.
Carta bem formulada. Apresenta claramente tudo o que a FAPEAM
pode ofertar, assim como a visibilidade e transparência em suas ações.
Acredito ser importante e necessário.
Excelente. Pois é através da Carta de Serviços que se torna possível
conhecer as possibilidades de pesquisa capaz de ser desenvolvida no âmbito
escolar.
Documento de transparência onde qualquer cidadão pode ter acesso
com linguagem fácil e compreensível sobre as atividades desenvolvidas pela
Instituição

Conheci por meio do site da FAPEAM
A carta de serviços FAPEAM está de acordo com sua missão e contribui
para a Pesquisa, Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas.
Bastante representativa
Acho bem norteadora e clara. Pois as informações são bem
direcionadas.
A carta de serviço explicita com clareza todos os serviços relevantes da
FAPEAM.
É muito esclarecedora, e bastante positiva, é muito importante ter essa
transparência com a sociedade e os pesquisadores, ajuda a incentivar e fazer com
que a ciência ganha visibilidade também.
A Carta de Serviços da Fapeam é bem clara e concisa, material muito
didático.
A carta detalha de uma maneira simples e didática sobre os programas
em que concede auxílio nas mais diversas áreas de pesquisa no Estado do
Amazonas, o que facilita muito ao pesquisador que é mais novo no Estado
conhecer as oportunidades de fomento disponíveis.
Ótima, e muito bem esclarecedora.
A Carta de Serviços da Fapeam é um ótimo material para conhecimento
dos valores e ações da fundação, inclusive listando todos os programas vigentes.
Só me parece faltar uma lista de programas que são apoiados pela fundação de
forma indireta, como o Programa Centelha, por exemplo.
O documento trás informações pertinentes, sanando as principais
dúvidas dos pesquisadores.
Demonstra compromisso com uma ciência amazônica de qualidade,
inclusiva e em prol de um desenvolvimento regional com sustentabilidade e
equanimidade.

Acho bem norteadora e clara. Pois as informações são bem direcionadas.
A carta de serviço explicita com clareza todos os serviços relevantes da
FAPEAM.
É muito esclarecedora, e bastante positiva, é muito importante ter essa
transparência com a sociedade e os pesquisadores, ajuda a incentivar e fazer com que
a ciência ganha visibilidade também.
A Carta de Serviços da Fapeam é bem clara e concisa, material muito
didático.
A carta detalha de uma maneira simples e didática sobre os programas em
que concede auxílio nas mais diversas áreas de pesquisa no Estado do Amazonas, o que
facilita muito ao pesquisador que é mais novo no Estado conhecer as oportunidades de
fomento disponíveis.
Ótima, e muito bem esclarecedora.
O documento trás informações pertinentes, sanando as principais dúvidas
dos pesquisadores.
Acho bem norteadora e clara. Pois as informações são bem direcionadas.
Trata-se de um documento importante, em especial para a comunidade
acadêmica, pois é a oportunidade de conhecermos melhor as ações, projetos, fomentos
etc. que a Fundação tem oportunizado ao público amazonense, com intuito de
contribuir com a ciência, tecnologia e formação de excelência.
A carta é de extrema importância para a sociedade em geral, além de ter uma
leitura simples e de fácil compreensão torna a FAPEAM bem mais acessível com os
meios de acesso aos serviços.
Muito interessante, pois mostra a transparência e compromisso da fundação
para com a sociedade, principalmente na área cientíﬁca.
Trata-se de uma carta bem explicada onde ajuda as pessoas a ter um bom
direcionamento em relação aos serviços oferecidos ao cidadão.
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3.4 AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO

E GRAU DE SATISFAÇÃO

Na análise dos resultados

Como avalia o atendimento da Fapeam
quanto à resolutividade?

acerca

6,70%

1,30%

do

atendimento

quanto

à

resolutividade, observa-se na ﬁgura 9
um resultado positivo, pois 92% dos
Ótimo

42,90% 49,10%

pesquisadores avaliaram o atendimento

Bom

da FAPEAM como “ótimo ou bom”.

Ruim
Regular

É importante ressaltar que
houve um aumento na avaliação da

Gráﬁco 9 - Resolutividade

categoria “ótimo”. O resultado superou
em 8,5 pontos percentuais em relação a 2020. Isso demonstra que a gestão vem
continuamente empreendendo esforços para a melhoria do atendimento.
A ﬁgura 10 é um indicativo de

Qual o seu grau de satisfação
com a nossa instituição?

que a maioria dos pesquisadores tiveram
suas expectativas atendidas, pois cerca
96% dos respondentes apontou como

3,70%

0,80%

“ótimo ou bom” o grau de satisfação com a
FAPEAM. Os conceitos regular ou ruim
não foram tão expressivos apresentando

Ótimo

29%

Bom

66,60%

Relugar
Ruim

um total de 4,5%, o que valida o esforço
da

instituição

em

oferecer

serviço/atendimento eﬁciente.

um

Gráﬁco 10 - Grau de Satisfação
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3.5 AVALIAÇÃO DO MANUAL DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

A pesquisa estimulou a avaliação do Manual de Prestação de Contas, visto que foi
alvo de críticas nas últimas pesquisas. Embora a ﬁgura 11 demonstre uma divisão expressiva
nas opiniões dos respondentes, observa-se uma evolução quanto à avaliação do manual, pois o
conceito

Como você avalia o Manual
de Prestação de Contas?

sofreu

um

acréscimo de 6,2 pontos percentuais
em relação à pesquisa de 2020.

1,60%

8,60%

“ótimo”

Neste quesito, destaca-se
que vem sendo realizado um estudo

Ótimo
Bom

42,70%

voltado para reestruturar o manual

Regular

47,10%

de prestação de contas, com vistas à

Ruim

melhoria
Gráﬁco 11 - Prestação de contas

nos

processos

operacionais.

3.6 AVALIAÇÃO DO SISTEMA SIGFAPEAM
A pesquisa também estimulou a
avaliação do sistema Sigfapeam e a ﬁgura 12
aponta um resultado positivo, já que 91%
dos respondentes sinalizaram como “ótimo

Como você avalia o sistema do SIGFapeam?

7,60%

1,40%
Ótimo

ou bom” o sistema. O aumento, no quesito
ótimo,

de

comparado

4,7
com

pontos
2020,

percentuais

acompanha

o

aumento de satisfação dos pesquisadores
com relação ao trabalho de melhoria que a
instituição vem implementando.

Bom

42,30%

48,70%

Regular
Ruim

Gráﬁco 12 - SIGFAPEAM

3.7 AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA OUVIDORIA
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A Ouvidoria vem se ﬁrmando como um importante instrumento de interlocução
entre a gestão pública e o cidadão. A ﬁgura 13 apresenta o contínuo esforço empreendido na

Como você avalia o atendimento/tratamento
recebido pela Ouvidoria?

1%

7%

busca de melhorias no atendimento e
tratamento

das

manifestações

que

chegam ao setor. Atingir um índice de
satisfação de 92% (avaliação entre ótimo e
Ótimo

46,80%

45,30%

Bom

bom) é uma marca muito signiﬁcativa para

Regular

a instituição, pois se observa um aumento

Ruim

de 14,7 pontos percentuais na categoria

Gráﬁco 13 - Ouvidoria

“ótimo”, comparado à pesquisa de 2020.

4. Série Histórica
N° de participantes

Dada à apresentação dos
resultados da pesquisa de 2021,
apresentamos na ﬁgura 14 uma série
histórica do número de participantes
das pesquisas aplicadas pela FAPEAM

1170

1177

1538

567

nos últimos quatro anos.
Este indicador demonstra

2018

2019

2020

2021

um crescimento que pode ser atribuído não só aos investimentos do Governo do Estado para
o avanço da Fundação, mas às ações de melhorias implementados com base nas
considerações/sugestões apontadas pelos participantes no decorrer dos anos e,
principalmente, pelo reconhecimento dos pesquisadores.
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5. Manifestações dos Participantes
Na área destinada às questões abertas, onde os 1.538 participantes poderiam
expor de forma dissertativa seu ponto de vista, obteve-se o seguinte resultado: 991 registros
para os Pontos Favoráveis da FAPEAM frente ao fomento das ações de C,T&I, 506 registros
para os Pontos Desfavoráveis e 261 registros para as Sugestões.
Diante do exposto, apresenta-se no “Apêndice A” algumas opiniões dos
participantes quanto aos pontos supracitados, classiﬁcados por temas mais recorrentes, bem
como, elogios e agradecimentos à Fundação.

6. Considerações Finais

19

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 dezembro de 2021 e janeiro de
2022, a pesquisa de satisfação com os pesquisadores que compõem o cadastro ativo do banco
de dados da Fundação.
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 medir a
qualidade do atendimento.
A pesquisa ﬁcou disponível por 43 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 da Fundação (facebook e Instagram).
De maneira geral, o resultado da pesquisa foi muito positivo em relação aos serviços
prestados pela Fundação, pois foi possível observar na análise dos gráﬁcos que mais de 98%
dos participantes acreditam que o apoio da FAPEAM nas ações de CT&I é relevante para o
Estado e que ela vem cumprindo com sua missão.
Com base nas análises realizadas no resultado da pesquisa, no que diz respeito às
manifestações

livres

acerca

dos

pontos

favoráveis,

das

sugestões

e

dos

elogios/agradecimentos, percebe-se uma grande satisfação com os serviços prestados pela
FAPEAM e o reconhecimento quanto à importância da instituição para o desenvolvimento
social e econômico do estado do Amazonas.
Contudo, apesar do resultado positivo e reconhecimento, ainda existem melhorias a
serem implementadas, pois a partir dos pontos desfavoráveis apontados pelos participantes é
possível promover uma reﬂexão sobre a necessidade de aperfeiçoar os serviços, melhorar os
processos internos e gerar resultados satisfatórios.
Destarte, a FAPEAM vem empreendendo esforços coletivos para cumprir com sua
Missão, com foco em uma gestão democrática, transparente e participativa, alinhada ao Plano
Plurianual (PPA) 2020-2023, aos objetivos de Desenvolvimento Sustentável, baseada na ética
e no compromisso não só com a comunidade acadêmica, mas com toda a sociedade
amazonense.
Silvana Bezerra
Ouvidora/FAPEAM
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APÊNDICE A

(Manifestações dos participantes)
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Pontos Favoráveis

APOIO E INCENTIVO
O apoio aos órgãos e alunos em prol do avanço a pesquisa, a contemplação de
vários níveis de alunos do universitário ao doutorado, e o esclarecimento do edital.
O estímulo intenso em ações, editais, prêmios e concessão de bolsas de estudo e
pesquisa.
O investimento em educação e ciência no Amazonas. Isso é muito importante!
Ações sempre congruentes com as necessidades regionais.
A FAPEAM no Estado do Amazonas vem contribuindo para o avanço da ciência e
tecnologia, com uma aproximação mais presente junto às universidades e institutos de
pesquisa.
Contribuição relevante aos temas amazônicos para as pesquisas de acadêmicos e
demais pesquisadores.
Começou a fomentar pesquisas no interior do estado e estas pesquisas são
aplicadas a realidade da população local.
Abrangência inclusiva não somente para instituições de pesquisa, mas também
pequenas e micro empresas.
Gera oportunidade para inovação em todas as áreas do conhecimento e também
ﬁnancia doutorado para alunos fora do Estado do Amazonas.
Contribui para que as pesquisas continuem em andamento em favor da sociedade
de modo geral.
O volume de recursos empregados na formação de RH para o Amazonas.
O envolvimento da pesquisa para alunos da rede pública de ensino.
Desenvolvimento das potencialidades dos discentes.
Investimento em ações direcionadas para áreas estratégicas ao desenvolvimento
sustentável do Estado do Amazonas e na capacitação e ﬁxação de mão de obra qualiﬁcada
no Estado.

Desenvolvimento regional, oportunidade de crescimento intelectual.
Busca uma constante atualização frente às demandas da ciência amazônica,
fomentando programas perﬁlados com essas demandas. Promove a ﬁxação de proﬁssionais
na região. Auxilia e estimula a publicação de artigos cientíﬁcos.
Desenvolvimento de novas linhas de pesquisa constantemente, oportunidade de
atuar em diversas áreas.
Seriedade, oportunidade, parceria, incentivo.
Fortalecimento da ciência e tecnologia no estado proporcionando a realização de
pesquisas importantes em todas as áreas do conhecimento.
Incentivo à produção de produtos e materiais que podem beneﬁciar a sociedade
bem como contribuir para a disseminação da ciência desde as séries iniciais.
Oportunidades de pesquisa em diferentes editais que abrangem também as
cidades do interior do Amazonas e incentivo à interação da sociedade com o conhecimento
cientíﬁco.
Dar oportunidade aos alunos da rede pública de ensino de conhecer e desenvolver
ações paralelas às disciplinas da grade curricular vigente, contribuindo para uma formação
mais eﬁcaz.
Primeiramente o apoio ﬁnanceiro ao pesquisador, os eventos promovidos para
ampliação dos conhecimentos, assim como todo o movimento em favor do desenvolvimento
das ações de CT&I.
Crescimento da pesquisa no Estado.
Responsabilidade;

comprometimento;

acessibilidade;

ampliação

das

oportunidades.
É uma instituição acessível e estratégica para o desenvolvimento de pesquisa
cientíﬁca.
Promoção e desenvolvimento da tecnologia na Amazônia, atendimento de
públicos variados no fomento à pesquisa e inovação, parceria com instituições renomadas
para programas e bolsas de pós-graduação (inter) nacionais.

O compromisso com o desenvolvimento pesquisa através do aporte ﬁnanceiro e
da divulgação e premiação dos trabalhos.
Inclusão das ciências sociais aplicadas.
Incentivo a iniciação cientíﬁca de jovens
Geradora de oportunidades ao ensino.

EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Regularidade e honestidade com a coisa pública, especialmente as ﬁnalidades da
instituição.
Comprometimento com datas e ótimo atendimento, sem atraso de nada.
Transparência, comunicação e credibilidade.
Facilidade no acesso às informações.
Disponibilidade, responsabilidade, resolutividade, qualidade.
O atendimento e o feedback são sempre dados de maneira rápida e eﬁcaz.
A transparência, resolutividade e excelente atendimento.
Foco e respeito pela sociedade amazonense.
Uma excelente prestação de serviço
Comprometimento; cordialidade; responsabilidade.
Excelente atendimento da equipe aos coordenadores de projeto.
Compromisso, efetividade, e grande relevância para todos que atuam frente ao
fomento das ações de CT&I.
Organização
Valorização, Oportunidade e Credibilidade.
Disponibilidade

BOLSAS
As bolsas, e o fomento oferecido de maneira equitativa entre os órgãos de
pesquisa e ensino do Estado.

Reajuste dado para as bolsas é um dos principais pontos positivos.
Compromisso com o pagamento de bolsa.
Financiamento de bolsas para alunos do ensino básico até as especializações.
O aumento do número de bolsas tanto para graduação e pós.
Aporte de bolsas nos diferentes segmentos da pesquisa.
Pontualidade no pagamento das bolsas de estudos; coerência na elaboração dos
editais para novos projetos de fomento condizentes com a realidade do estado do
Amazonas.
Apoio, por meio de bolsas de estudo e auxílio ﬁnanceiro, os quais possibilitam o
andamento das pesquisas.
O ﬁnanciamento dos projetos através das bolsas de pesquisas permite o acesso de
crianças e adolescentes de baixa renda a ter oportunidades na área da ciência e tecnologia,
favorecendo o conhecimento teórico cientíﬁco, prático e ajudando no desenvolvimento de
várias habilidades muitas vezes antes não conhecidas.
Investimento em bolsas de pesquisa para o aprimoramento e desenvolvimento
regional
Possibilidades de bolsas fomentando projetos variados, contribuindo para o
desenvolvimento de pesquisas, inclusão e despertar de pesquisadores de diversas faixas
etárias.
Os pontos favoráveis são as condições dadas aos/às pesquisadores/as por meio de
bolsas de estudo que ajuda bastante nessa caminhada pela busca do conhecimento e da
informação por meio da pesquisa.
A ciência, sua divulgação e difusão são primordiais para valorização da ciência e
como mecanismo de acesso a população dos avanços, novas descobertas e pesquisas
desenvolvidas em CT&I, por essa razão, consideram a FAPEAM um importante agente neste
processo. É através do incentivo como é o caso, de bolsas de mestrado que foi possível sair
do interior do Estado para fazer o mestrado em outra cidade, bem como, desenvolver minha
pesquisa, ser mais uma pesquisadora do Amazonas.

As ações da FAPEAM no estado são de extrema relevância e cumprem um papel
muito importante para o desenvolvimento de C&T na região. As bolsas ofertadas são
melhores que a média das bolsas das outras FAPs do país.

EDITAIS
A abertura de editais, como o Centelha.
Investimento constante em novos editais.
Os editais da FAPEAM cobrem áreas estratégicas, fomentando ações de CT&I em
diversos campos da pesquisa.
Editais direcionados à resolução de problemas regionais.
Eixos de atuação, constância na abertura de novos editais, programas de grande
relevância.
Os editais promovidos pela FAPEAM têm contribuído fortemente para o
desenvolvimento local e regional.
Editais diversiﬁcados e que atendem os diferentes grupos de pesquisa; editais
voltados para o interior do estado.
A oferta de editais todos os anos.
Os programas e editais de pesquisa são voltados à realidade a as necessidades do
Estado, sempre visando desenvolvimento nas diferentes áreas de conhecimento.
Equipe muito bem treinada e sempre disposta a auxiliar os pesquisadores naquilo
que for necessário. Transparência sobre as principais ações da Instituição, sempre através
de Editais públicos e as correspondências que são por canais oﬁciais.
A diversiﬁcação de editais, aumento do percentual das bolsas, o atendimento
durante a pandemia, fortalecimento e inclusão de novos pesquisadores do Amazonas. O
apoio incondicional, sem a parceria da FAPEAM seria inviável o desenvolvimento da
pesquisa no Amazonas.
O aumento no número de editais oferecidos durante o ano. Além das formas de
divulgação de suas ações como forma de demonstrar os esforços realizados e avanços
alcançados.

DIVULGAÇÃO
Incentivo a publicações e produções cientíﬁcas, fomento a pesquisa.
Divulgação de editais, boa equipe de trabalho, fomento e imparcialidade.
Favorece a pesquisa e divulgação cientíﬁca do estado do Amazonas.

SIGFAPEAM
O Sigfapeam é ótimo e fácil de navegar e o atendimento é bom.
Os objetivos são bem precisos, o acesso ao Sigfapeam é rápido e atendimento
também.
Para mim o ponto mais favorável é a plataforma pela agilidade do processo.

OUTROS COMENTÁRIOS
Cria condições materiais para que os pesquisadores se dediquem de maneira
exclusiva a pesquisa, ciência e inovação.
A FAPEAM contribui signiﬁcativamente para o desenvolvimento a pesquisa no
Amazonas.
De extrema relevância para toda sociedade amazonense
É muito abrangente e apoia diversas áreas.
De suma importância no desenvolvimento cientiﬁco.
Vem desempenhando o melhor para pesquisa no Estado do Amazonas.
A FAPEAM vem melhorando e ﬂexibilizando com as demandas nos interior do
Amazonas, isso é bom!
Sempre disposta a contribuir com o desenvolvimento da pesquisa e extensão no
estado.
A sua contribuição excelente na geração de informações de saúde na Amazônia.
A diversidade de ações.
Preocupação com o desenvolvimento de ciência e tecnologia no Estado do
Amazonas.
Favorece o início de bionegócios no Amazonas.
Parcerias com instituições externas.

Pontos Desfavoráveis
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BUROCRACIA NOS PROCESSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Muita burocracia e pouco fomento à pesquisa de bolsistas.
Burocracia excessiva e engessamento no uso dos recursos
Diﬁculdade de postergar uso de recursos
Excesso de relatórios.
Demora no trâmite documental.
Os pesquisadores em geral ﬁcam retidos a mecanismos burocráticos no momento
da execução dos projetos, o que muitas vezes diﬁculta a execução dos projetos.
Demora na resposta quanto a pedido de prorrogação de bolsa e situações
semelhantes.
Pouca ﬂexibilidade nos orçamentos
A exigência documental e o curto prazo para entrega.
Prestação de contas burocrática e muito tempo para sair ao resultado de
homologação.
O processo de prestação de contas é um desaﬁo para novos pesquisadores.
A rigorosidade na prestação de contas afasta o interesse pela participação nos
editais
Forte engessamento no uso do recurso disponibilizado e prestação de contas.
Burocracia para submissão de projetos e principalmente prestação de contas.
Exigências demasiadas na prestação de contas.
Um dos pontos desfavoráveis é a complexidade das exigências nos documentos
dos bolsistas.

BOLSA – BAIXO QUANTITATIVO
A demanda de bolsa é muito pouca para a quantidade de alunos que desejam ser
inseridos na pesquisa.
O fomento não alcançar um número signiﬁcativo de propostas.

Gostaria que houvesse maior fomento para bolsas que vislumbrem contribuições
regionais.
O número limitado de bolsas e recursos
O número de bolsas para doutorado
A quantidade de bolsas são poucas, para a demanda de pesquisadores.
Nos últimos anos, a Fapeam têm prestado serviços com mais qualidades então
dessa forma só chamo atenção para o lado negativo para a quantidade de bolsas distribuídas
aos pesquisadores. Como citado anteriormente, quanto mais investimento nesse setor, mais
benefício poderá trazer para nosso estado.
Poderiam ser ofertadas mais bolsas para PCE.

BOLSA – ATRASO
Falta de agilidade nos pagamentos das bolsas.
O atraso no pagamento das bolsas nos primeiros meses.
Insegurança no recebimento da bolsa.

BOLSA – VALORES ULTRAPASSADOS
Infelizmente a bolsa do bolsista e do coordenador ainda é insuﬁciente para o
trabalho realizado.
Valores de bolsas ainda menores do que a realidade vivida pelos pesquisadores.
Não supre as necessidades e para o bolsista, que não pode trabalhar devido o tempo
integral, (necessário para as pesquisas), isto por vezes se torna um fator que desestimula e
que causa desistência.
Só a bolsa que possui um valor baixo.
Acredito que como ponto desfavorável principal, se encontram os valores das
bolsas que acabam por não suprir de modo global as necessidades dos pesquisadores.

BOLSA – IMPLEMENTAÇÃO
Demora na implementação das bolsas.

ATENDIMENTO
Demora em responder os e-mails enviados e atraso na divulgação do resultado
ﬁnal dos editais.
Demora na resolução de alguns problemas.
Falta celeridade.
Muita demora em receber decisões de recursos.
A falta de comunicação imediata da FAPEAM quando precisamos tirar dúvidas.
A demora no atendimento.
Os pontos desfavoráveis às vezes são os prazos estabelecidos pela FAPEAM para
respostas e decisões, muitas vezes os prazos para respostas são demasiadamente longos,
desta forma, acaba por comprometer às vezes o bom andamento dos projetos e/ou eventos.

SIGFAPEAM
O Sigfapeam poderia ser mais dinâmico.
O sistema e a plataforma SIGFAPEAM são bastante confuso, precisa simpliﬁcar o
designer e usabilidade.
Melhorar a interface do Sigfapeam.
Deixar o sistema do Sigfapeam mais explicativo.
Que a navegação do site seja intuitiva, pois os estudantes do ensino médio tem
diﬁculdade de acesso.
A plataforma Sigfapeam é muito antiquada. A diﬁculdade de consertar erros na
documentação é bizarra.
Acredito que o Sigfapeam poderia ser atualizado, especialmente, em relação à
prestação de contas.
Algumas funcionalidades do Sigfapeam poderiam ser melhoradas, tornando o
acesso mais intuitivo.
Sistema não informa para o bolsista se o relatório foi enviado pelo orientador.
O Sigfapeam às vezes não atualiza o envio de alguns documentos, como o envio do
relatório técnico do bolsista.

EDITAIS
Frequência irregular de editais em certas áreas.
Descontinuidade de editais de apoio à pós-graduação em instituições fora do
Amazonas.
Poucos editais de maneira geral.
Demora no lançamento de novos editais.
Edital de pós-graduação somente uma vez por ano.
Longo tempo entre um edital e outro.
Penso que tornar os editais mais presentes, anualmente se possível, seria uma boa
ação da FAPEAM. A demora entre um edital e outro seria um ponto a ser melhorado.
Deveria haver mais editais de fomento às pesquisas para recém-doutores.
Faltam editais para auxiliar as pesquisas nas áreas de humanas/sociais.
Atrasos no cronograma de alguns editais, geralmente no resultado ﬁnal.

RECURSOS PARA O FOMENTO
Pouco fomento a pesquisas de longa duração, pois a maioria dos editais tem
duração inferior a 24 meses.
Precisa de mais recursos para aumentar o fomento.
O alcance das ações ainda é limitado.
Com relação ao valor que a agência tem, infelizmente não contempla a demanda.
A limitação de recursos para mais e mais pesquisadores possam ter auxílio e
acompanhamento, para que juntos desenvolvam ciência e tecnologia dentro do Estado do
Amazonas, independente do local.
A complexidade dos trâmites para remanejar o recurso entre material de capital e
consumo e vice-versa.

DIVULGAÇÃO
Falta de divulgação e oportunidade de acesso.

Deveriam ser enviados os editais, as publicações para os bolsistas ou pessoas que
possuem algum vínculo com a FAPEAM.
Deveria possuir maior divulgação para que muito mais estudantes tivessem
conhecimento e assim contribuir para o crescimento da pesquisa em nossa região.
Pouca publicação nas mídias.
Pouca divulgação e eventos para mostrar a sociedade o que está sendo
desenvolvido.
Pouca divulgação das ações de CT&I.
Falta de exposição dos serviços prestados frente à sociedade com seminário ou
mesmo congresso.
Maior abrangência na divulgação dos editais, Demora no feedback da resposta dos
editais.
A falta de divulgação, e pouco investimento em startups.

EXECUÇÃO DOS PROCESSOS
Demora nas avaliações, baixo contingente de servidores, deve haver melhorias na
transparência de verba e recursos públicos.
A demora no andamento de processos de avaliação de projetos, relatórios e
solicitações. Fica-se muito tempo na espera de uma resposta sobre as análises documentais.
Demora nos processos e ﬁnalização dos projetos.
O período longo de retorno da avaliação dos relatórios da bolsa.
Demora na devolutiva dos relatórios parciais e ﬁnais encaminhados via Sigfapeam.

PRAZOS
O prazo de execução das propostas não é adequado para algumas áreas. Por
exemplo, pesquisas com plantas perenes em condições de campo, estudos sujeitos a
inﬂuência de variações climáticas, entre outros, os quais exigiriam no mínimo 36 meses de
execução para conclusões válidas.

Prazos curtos para solicitação das bolsas.
Deveria ter mais tempo para a pesquisa, os prazos são curtos.
O prazo exíguo dado aos pesquisadores em algumas situações.
Não cumprimento de prazos.

ÁREAS DE CONHECIMENTO
Ampliar as áreas de conhecimento.
Não contempla todos os segmentos.
Falta de maior promoção das atividades de pesquisas relacionadas a outras áreas
além da tecnologia.
Falta mais incentivo as ciências humanas, nesse ponto observo que o
desenvolvimento tão somente cientíﬁco e tecnológico como humano e social frente aos
direitos humanos.
Atenção a áreas e temas que não são ofertados no estado, no caso dos mestrados
e doutorados, como o caso da arqueologia. Pensar alternativas para atender o fomento de
bolsas a programas que atendam essa demanda na região norte.
Recursos e incentivos incipientes na área de Linguagem e Sociedade (Letras,
Linguística e estudos com línguas indígenas da Amazônia).

INCENTIVO AO INTERIOR DO ESTADO
Desenvolvimentos de poucos projetos de pesquisa voltados para as realidades de
cada município.
A meu ver, a ciência como um todo ainda precisa ser mais divulgadas em áreas mais
afastadas de centros urbanos como comunidades ribeirinhas, por exemplo, não sei se é bem
pontuar como um ponto desfavorável, mas acredito que a agência deve no futuro próximo
destinar investimento para levar a ciência a esses locais.
Ainda é muito limitada a capital do Amazonas.
Falta um investimento maior no interior do Estado.

BANCO BRADESCO

Vínculo com o Bradesco.
A abertura de conta no Bradesco, banco com péssimo tratamento e cobranças
indevidas.
Diﬁculdade com o banco BRADESCO no que se refere ao gerenciamento da conta
bancária do projeto.

RESTRIÇÕES
Problemas na criação dos editais como restrições orçamentárias aos
coordenadores e diárias apenas para bolsistas.
Não ter mais fomento (diárias e passagens) para pesquisadores mestre para
apresentarem trabalhos em eventos cientíﬁcos no Brasil e fora dele.
Algumas modalidades não permitem bolsas aos pesquisadores. A bolsa é um
incentivo a mais. O Auxilio pesquisa deve ser usado integralmente para o projeto, mas pelo
menos uma porcentagem poderia ser acrescida no edital para o pagamento do coordenador.

ENSINO BÁSICO
Ausência de investimento na educação básica.
Seria boa a inclusão de mais projetos nas escolas.

VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Não ﬂexibilização trabalhista para membros bolsistas, isto é, impossibilidade de
obter recursos ﬁnanceiros além da bolsa de estudos.

OUTROS COMENTÁRIOS
Pouco suporte a jovens doutores e pouca integração com as principais agências de
pesquisa internacionais.
Falta ﬁnanciamento para projetos de pesquisa vinculados a projetos de extensão.
Somente professores com vínculos podem participar.
Rotatividade de técnicos nas funções o que inviabiliza o andamento dos processos.
Não lançar propostas acessíveis de Mestrado aos Educadores do ensino básico.
Manuais disponíveis no site são complicados de entender.
A bolsa de doc ser oferecida em anos aleatórios e não todo ano.
Pouco tempo de duração da aplicabilidade dos projetos PCE.
A falta
(recém-doutores).

de

editais

para

pesquisadores

sem

vínculos

institucionais
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Sugestões:
BOLSA
Aumento do número de alunos bolsistas por projeto.
Prorrogar a bolsa até o estudante terminar o mestrado.
Celeridade do pagamento das bolsas.

Devem ser criadas bolsas para os coordenadores de projetos, assim como bolsas
de pós-doutorado.
Remuneração da bolsa de Doutorado durante 4 anos.

BOLSA
Implementação de programa de ﬂuxo contínuo (programa complementar ao
PIBIC) que vise à capacitação técnica do aluno, para atuar como técnico em instituições de
ensino, ciência e tecnologia.
Estabelecer Edital para ampliação de tecnologias (básicas e avançadas) voltadas
ao processo de digitalização da produção de bens e serviços rumo à Ind. 4.0, assim como à
aplicação conforme a aptidão do Estado: agricultura (cultivo maracujá, cultivo mandioca é
base fécula), piscicultura, óleos essenciais, produtos ecológicos em geral, etc.
Alguns dos editais poderiam ser montados a partir de consulta online aos
pesquisadores cadastrado no SIGFAPEAM.
Regularidade nos editais.
Criar mais programas que auxilie pesquisadores que estão fora do mercado de
trabalho, em nível de mestrado, por exemplo.
Apresentar editais com parcerias com outras FAPES da região norte.

SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS
Agilidade nas respostas e análises de documentações.
Maior agilidade em responder os e-mails e na divulgação dos resultados ﬁnais dos
editais.
Melhorar a comunicação e a uniﬁcação das versões sobre regra de utilização de
recursos.

Maior celeridade no pagamento das bolsas e menor burocracia na documentação.
Uma explicação melhor sobre os diferentes tipos de relatórios

PRETAÇÃO DE CONTAS
Simpliﬁcar a prestação de contas e diminuir o tempo do retorno das solicitações
realizadas via Sigfapeam.
Gostaria que o manual de prestação de contas fosse mais claro sobre o
preenchimento dos relatórios.
Sugiro melhorar a sistemática de prestação de contas ﬁnanceira, deixando
totalmente automatizado, da maneira como funciona para o CNPq. Isso facilita a prestação
de contas por parte do pesquisador e análise por parte da FAPEAM.
Melhorar as orientações para a prestação de contas

SIGFAPEAM
Deveriam atualizar a plataforma, investindo em CSS mais modernas.
Criar um sistema que envie mensagens do Sigfapeam diretamente ao e-mail do
estudante/pesquisador.
Atualização do site Sigfapeam, pra uma plataforma mais moderna.
Melhoria para acessibilidade e navegação com melhor facilidade na plataforma
Sigfapeam.
Alerta para relatórios com pendências, às vezes esquecemos as datas.

BANCO
Permitam que seja usado outro banco além do Bradesco. Toda a tratativa com eles
é um pesadelo.
Banco exclusivo para pesquisadores com pessoas a nos orientar sobre o que pode
e o que não pode fazer em termos de operações. Pesquisador NÃO é Contabilista,
Economista, somos cientistas!
Que deveria ter uma parceria direta com o banco para melhorar na parte
burocrática.
Negociação da instituição junto ao Bradesco para que não cobre taxas nem faça
aplicações nas contas de projetos ou mudança para outro banco.

EDUCAÇÃO BÁSICA
Mais editais para professores/pesquisadores da educação básica.
Abrir para as séries iniciais, tem muito projeto bom.
Que tenha um projeto voltado aos professores que não são mestres para que
possam organizar eventos nas escolas.
Ofereça mais vagas de mestrado para professores da rede pública de ensino.
O programa ciência na escola poderia ocorrer durante todo ano letivo, o prazo
maior garantiria melhores resultados.
Aumento no tempo de aplicabilidade dos projetos do PCE.

DIVULGAÇÃO
A sugestão é na divulgação de editais, é preciso promover mais os editais com
marketing e divulgação nos jornais locais, principalmente em rádio e TV.
A FAPEAM na rua, na feira, no bairro, em qualquer lugar do Amazonas. Apoiando a
ciência para o bem de todos.
Maior divulgação para que a sociedade saiba do papel importante da FAPEAM
para a Ciência no AM.
Difundir as novidades pelo YouTube pode ser um bom canal com o público.
Mais divulgação dos resultados dos projetos.
Mais oportunidades de publicação dos artigos.

PREMIAÇÃO E INCENTIVO
Incentivo para que todos os alunos sentissem vontade de participarem dos
projetos.
Convite anual de reunião com todos os bolsistas em uma reunião festiva de
conquista de mais um ano fomentando a ciência e resgatando os valores humanos.
Premiar os projetos por áreas do conhecimento. Buscando valorizar alunos e
coordenadores.

AÇÕES DE CT&I NO INTERIOR DO ESTADO
Direcionar de forma mais efetiva a CT&I para o interior.
Aumentar a cota de bolsa para os alunos do interior do Estado.
Poderiam expandir o fomento aos interiores.

ATENDIMENTO
Melhorar a comunicação com os pesquisadores, melhorar o manual de prestações
de contas.
A alta rotatividade dos técnicos nas funções acaba interrompendo o andamento
de alguns processos, que até que o substituinte comece a entender os aspectos que
compõem os mesmos, inviabiliza o tempo do processo caminhar. Melhorar esse quesito.
Possibilitar a comunicação com os pesquisadores de outra forma, não apenas via
e-mail. Possibilitar o repasse das bolsas tão logo o projeto tenha seu cronograma iniciado.

SITE
O site poderia ser mais intuitivo.
Um site mais explicativo.

DOCUMENTOS DIGITAIS
A única sugestão é sobre a exigência da FAPEAM para entrega de alguns
documentos ainda impresso, a exemplo de termo de outorga. Instituições como CAPES,
CNPQ e outras já trabalham 100% digitais a mais de uma década.
Desburocratização de serviços de implementar bolsas, uso de documentos 100%
digitais para celeridade em processos, seja em anexos, sejam em prestação de contas.

OUTRAS SUGESTÕES
Fomento a amazonenses que passam em doutorado em outro estado. Acabei de
passar e gostaria muito dessa ajuda.
Estudar e implementar modelos mais ﬂexíveis para uso da verba publica em
pesquisa.
Que tivéssemos um comprovante de rendimento mensal durante o recebimento
das bolsas.
Apoio aos alunos de Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) que cursam fora do
estado do Amazonas, principalmente em cursos Stricto Sensu que não são oferecidos pelas
universidades locais.
Enviar notiﬁcações antes do vencimento de qualquer atividade a ser entregue.
A instituição poderia atuar fortemente no ensino médio do estado de modo a
preparar e incentivar a pesquisa e o acesso ao ensino superior.

A FAPEAM poderia ampliar seu escopo de atuação para acolher pesquisadores de
outros estados da região norte.
A possibilidade de uma mesma pessoa coordenar dois projetos seria muito
interessante.
Que seja dado um prazo mínimo de pelo menos 7 dias úteis para atendimento de
solicitações como abertura de contas, envio de documentos, dentre outras.
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isso é muito bom e enriquecedor para a educação no AMAZONAS!
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por trilhar um caminho tão árduo e difícil com os incentivos do nosso país.
Parabéns pelo prêmio criado Prêmio Fapeam de CT&I.
O crescimento da pesquisa é de sim importância para o nosso estado. Obrigada
por trilhar um caminho tão árduo e difícil com os incentivos do nosso país.
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