Estado de Goiás
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Informar o cidadão sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade
da Administração Pública, as formas de acesso aos serviços e seus
compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, em
cumprimento a Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017,
regulamentada no Estado de Goiás pelo Decreto nº 9.277, de 30 de
julho de 2018.

Objetivos

A Carta de Serviço traz informações claras e precisas em relação a cada
um dos serviços prestados e apresenta no mínimo, informações
relacionadas a:
♦ serviços oferecidos
♦ requisitos, documentos, formas e informações necessárias
para acessar os serviços
♦ principais etapas para processamento do serviço
♦ previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
♦ forma de prestação do serviço
♦ locais e formas para o usuário apresentar eventual
manifestação sobre a prestação do serviço.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À
PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS FAPEG

Dados Gerais

CNPJ: 08.156.102/1000-02
Classificação: Administração Indireta Fundacional
Telefone: (62) 3201-8081
E-mail: secretaria@fapeg.go.gov.br / comunicacao@fapeg.go.gov.br
Site: www.fapeg.go.gov.br
Ouvidoria: www.cge.go.gov.br/ouvidoria

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG
Rua Dona Maria Joana, nº 150, Qd. F-14, Lote Área, Setor Sul
Goiânia-GO, CEP: 74.083-140
08h às 18h (Protocolo)
(62) 3201-8081 Ramal 221 - Assessoria de Comunicação Social

Nossa Unidade

Detalhamento
dos Serviços da
FAPEG
Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017
Decreto Estadual nº 9.277, de 30 de julho de 2018

1 - Auxílio à Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação
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Informações Básicas

Nome do serviço

1

Auxílio à Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação

O que é

Fomento (disponibilização de recursos financeiros) à pesquisa científica em diversas áreas do
conhecimento, à difusão de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e a áreas estratégicas para o
desenvolvimento de Goiás

Quem pode solicitar

Pesquisadores doutores e docentes vinculados à Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs)
e/ou Instituições de Ensino Superior (IES), bem como coordenadores de Incubadoras associados à Rede
Goiana de Inovação e coordenadores de Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) vinculados a ICTIs
sediadas no Estado de Goiás, conforme edital específico

Prioridade de atendimento

Lei nº 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo,
pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais

Forma de atendimento

Atendimento virtual: www.fapeg.go.gov.br/oppfapeg, para cadastro e envio de propostas. Atendimento
presencial na Rua Dona Maria Joana, nº 150, Setor Sul, Goiânia - GO, para entrega de documentos

Prazo de entrega

Cronograma específico, definido em cada Chamada Pública e publicado no Diário Oficial do Estado de
Goiás (DOE)

Taxa
Área responsável

Não há cobrança de taxa
Assessoria de Comunicação Social – (62) 3201-8081 Ramal 221
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Auxílio à Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação
Etapas
Nome da etapa

Descrição

Requisitos / Documentação
Necessária

Local e/ou Canal de
Atendimento

Forma como o órgão contata
o cidadão

Cadastro do pesquisador, da
Instituição de Ensino Superior
(IES) e/ou da Instituição de
Ciência e Tecnologia (ICT)

Após conhecimento do edital
por meio do site da Fundação
de Amparo, deverá ser feito o
cadastro do pesquisador, da
Instituição de Ensino Superior
(IES) e/ou da Instituição de
Ciência e Tecnologia (ICT)
no sistema OPP FAPEG
(www.fapeg.go.gov.br/oppfap
eg)

Dados e cópias digitalizadas
dos documentos pessoais e
funcionais, bem como demais
documentos/requisitos
estabelecidos no Edital
específico

Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/

Nesta fase não há contato com
o cidadão

Virtual: ininterrupto (24h)

O pesquisador submete
(cadastra e envia) a proposta
de auxílio pesquisa na
plataforma para aprovação da
FAPEG

Cadastro do pesquisador, da
Instituição de Ensino Superior
(IES) e/ou da Instituição de
Ciência e Tecnologia (ICT), bem
como proposta de auxílio
pesquisa, em conformidade
com os critérios e prazos
estabelecidos no Edital
específico

E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br

E-mail: ininterrupto (24h)
Virtual: ininterrupto (24h)

Envio da proposta de auxílio
pesquisa

Horários / Dias de
Atendimento

Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
Orientações complementares
no campo"Fale Conosco"
http://www.fapeg.go.gov.br/p
esquisador/duvidasfrequentes/#
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Auxílio à Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação
Etapas
Nome da etapa

Divulgação
preliminar

do

resultado

Interposição de recurso ao
julgamento de mérito

Descrição

Após o julgamento e seleção
das propostas pelo Comitê de
Especialistas externo, é
divulgada a relação das
propostas selecionadas

O proponente interessado
pode encaminhar pedidos de
reconsideração do resultado
preliminar do julgamento de
mérito

Requisitos / Documentação
Necessária

Lista de propostas
selecionadas pelo Comitê de
Especialistas

Proposta enquadrada e
apresentação de justificativa(s)
e/ou documentos
comprobatórios

Local e/ou Canal de
Atendimento

Site: www.fapeg.go.gov.br e
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
Telefone: (62) 3201-8081
Ramal 221
E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Presencial na sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
Protocolo na sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Forma como o órgão contata
o cidadão

Site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br
Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/

Horários / Dias de
Atendimento

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
E-mail: ininterrupto (24h)
Virtual: ininterrupto (24h)

Site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br
Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
Virtual: ininterrupto (24h)
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Auxílio à Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação
Etapas
Nome da etapa

Divulgação do resultado final
do julgamento de mérito

Contratação das propostas
selecionadas

Descrição

Consiste na divulgação da
relação das propostas
selecionadas pelo Comitê de
Especialistas e homologadas
pela FAPEG

As propostas selecionadas são
contratadas pela FAPEG

Requisitos / Documentação
Necessária

Local e/ou Canal de
Atendimento

Lista de propostas
homologadas pela FAPEG

Site: www.fapeg.go.gov.br e
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
Telefone: (62) 3201-8081
Ramal 221
E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Presencial na FAPEG - Rua
Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Cópias dos documentos
pessoais e funcionais, bem
como dos demais documentos
estabelecidos no edital
específico

Protocolo da FAPEG - Rua
Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO
Telefone: (62) 3201-8081
Ramal 221
E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/

Forma como o órgão contata
o cidadão

Horários / Dias de
Atendimento

Site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br
DOE e plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/

Site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br
DOE e plaforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
Por e-mail ou telefone do
beneficiário contratado

Virtual: ininterrupto (24h)

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
E-mail: ininterrupto (24h)
Virtual: ininterrupto (24h)
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Auxílio à Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação
Etapas
Nome da etapa

Pagamento das propostas
contratadas

Prestação de contas à FAPEG
do uso dos recursos, análise e
emissão de pareceres e
homologação da prestação de
contas

Descrição

Pagamento das propostas
contratadas, condicionado à
liberação dos recursos
financeiros por parte da
Secretaria de Estado da
Fazenda (SEFAZ)

O proponente contemplado
presta contas por meio de
relatórios à FAPEG sobre o uso
do recurso concedido. Os
Pareceres Técnico e Financeiro
são analisados e emitidos pela
gerência responsável para
homologação da FAPEG

Requisitos / Documentação
Necessária

Local e/ou Canal de
Atendimento

Termo de Outorga do fomento
assinado

Fale Conosco:
www.fapeg.go.gov.br
Telefone: (62) 3201-8081
Ramal 221
E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Presencial na sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Por e-mail ou telefone do
beneficiário contratado

Site: www.fapeg.go.gov.br e
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg
Por telefone: (62) 3201-8081
Ramal 221
Por e-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Presencial na sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Por e-mail, telefone,
mensagem ou
correspondência (AR) ao
beneficiário contratado

Formulários de Prestação de
Contas Parcial e Final
preenchidos pelo beneficiário
do auxílio pesquisa,
documentação comprobatória
e Termo de Depósito para
posterior doação dos bens
adquiridos na pesquisa

Forma como o órgão contata
o cidadão

Horários / Dias de
Atendimento

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
E-mail: ininterrupto (24h)
Virtual: ininterrupto (24h)

E-mail: ininterrupto (24h)
Virtual: ininterrupto (24h)

Informações Básicas

Nome do serviço

2

Bolsas de Formação e Pesquisa

O que é

Fomento (disponibilização de recursos financeiros) destinado à qualificação de recursos humanos em
CT&I, atração e fixação de pesquisadores, bem como à ampliação da cooperação internacional, expansão
das ações de internacionalização da pesquisa e da pós-graduação, com vistas a melhorias no desempenho
das ICTIs, IES e empresas privadas do Estado de Goiás

Quem pode solicitar

Pesquisadores vinculados a ICTIs, IES e empresas privadas, docentes, estudantes e demais profissionais,
conforme definido em cada edital

Prioridade de atendimento

Lei nº 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo,
pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais

Forma de atendimento

Atendimento virtual: www.fapeg.go.gov.br/oppfapeg, para cadastro e envio de propostas. Atendimento
presencial na Rua Dona Maria Joana, nº 150, Setor Sul, Goiânia - GO, para entrega de documentos

Prazo de entrega

Cronograma específico, definido em cada Chamada Pública e publicado no Diário Oficial do Estado de
Goiás (DOE)

Taxa
Área responsável

Não há cobrança de taxa
Assessoria de Comunicação Social – (62) 3201-8081 Ramal 221
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Bolsas de Formação e Pesquisa
Etapas
Descrição

Requisitos / Documentação
Necessária

Local e/ou Canal de
Atendimento

Forma como o órgão contata
o cidadão

Cadastros do pesquisador, do
docente, do estudante, da
empresa, da IES e/ou da ICT

Após conhecimento do edital
por meio do site da Fundação
de Amparo, deverá ser feito o
cadastro do pesquisador, do
docente, do estudante, da
empresa, da IES e/ou da ICT no
sistema OPP FAPEG
(www.fapeg.go.gov.br/oppfap
eg)

Dados e cópias digitalizadas
dos documentos pessoais e
funcionais, bem como demais
documentos/requisitos
estabelecidos no edital
específico

Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/

Nesta fase não há contato com
o cidadão

Envio da proposta de
concessão de bolsas de
pesquisa, formação e bolsas
tecnológicas

Envio da proposta de
concessão de bolsas de
pesquisa, formação e bolsas
tecnológicas no edital de
interesse por meio do sistema
OPP FAPEG
www.fapeg.go.gov.br/oppfape
g

Cadastro do pesquisador, do
docente, do estudante, da
empresa, da IES e/ou da ICT,
bem como proposta de
concessão de bolsa, em
conformidade com os critérios
e prazos estabelecidos no
edital específico

Nome da etapa

Horários / Dias de
Atendimento

Virtual: ininterrupto (24h)

Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
Orientações complementares
no campo"Fale Conosco"
http://www.fapeg.go.gov.br/p
esquisador/duvidasfrequentes/#

Site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br

Virtual: ininterrupto (24h)
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Bolsas de Formação e Pesquisa
Etapas
Nome da etapa

Divulgação do resultado
preliminar

Interposição de recurso ao
julgamento de mérito

Descrição

Após o julgamento e seleção
das propostas pelo Comitê de
Especialistas externo, é
divulgada a relação das
propostas selecionadas

O proponente interessado
pode encaminhar pedidos de
reconsideração do resultado
preliminar do julgamento de
mérito

Requisitos / Documentação
Necessária

Lista de propostas
selecionadas pelo Comitê de
Especialistas

Proposta submetida em
conformidade com os critérios
e prazos estabelecidos no
edital, bem como
apresentação de justificativa(s)
e/ou documentos
comprobatórios

Local e/ou Canal de
Atendimento

Site: www.fapeg.go.gov.br e
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
Telefone: (62) 3201-8081
Ramal 221
E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Presencial na sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
No Protocolo na sede da
FAPEG - Rua Dona Maria
Joana, nº 150, Setor Sul,
Goiânia - GO

Forma como o órgão contata
o cidadão

Site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br
Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/

Site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br
Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/

Horários / Dias de
Atendimento

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
E-mail: ininterrupto (24h)
Virtual: ininterrupto (24h)

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
Virtual: ininterrupto (24h)
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Bolsas de Formação e Pesquisa
Etapas
Nome da etapa

Divulgação do resultado final
do julgamento de mérito

Contratação das propostas
selecionadas

Descrição

Consiste na divulgação da
relação das propostas
selecionadas pelo Comitê de
Especialistas e homologadas
pela FAPEG

As propostas selecionadas são
contratadas pela FAPEG

Requisitos / Documentação
Necessária

Lista de propostas
homologadas pela FAPEG

Cópias dos documentos
pessoais e funcionais, bem
como dos demais documentos
estabelecidos no edital
específico

Local e/ou Canal de
Atendimento

Site: www.fapeg.go.gov.br e
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
Telefone: (62) 3201-8081
Ramal 221
E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Presencial na sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Protocolo da Sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO
Telefone: (62) 3201-8081
Ramal 221
E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Plataforma OPP-FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/

Forma como o órgão contata
o cidadão

Site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br,
DOE e Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/

Site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br
DOE e Plaforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
E-mail ou telefone do
beneficiário contratado

Horários / Dias de
Atendimento

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
E-mail: ininterrupto (24h)
Virtual: ininterrupto (24h)

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
E-mail: ininterrupto (24h)
Virtual: ininterrupto (24h)
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Bolsas de Formação e Pesquisa
Etapas
Nome da etapa

Pagamento das propostas
contratadas

Prestação de contas à FAPEG
do andamento da pesquisa,
análise e emissão dos
Pareceres Técnico e Científico
e homologação do Relatório
Final de Prestação Contas

Descrição

Pagamento das propostas
contratadas, condicionado à
liberação dos recursos
financeiros por parte da
Secretaria de Estado da
Fazenda (SEFAZ)

O proponente contemplado
presta contas por meio de
relatórios à Fapeg sobre o
andamento da pesquisa. Os
Pareceres Técnico e Científico
são analisados e emitidos pela
gerência responsável para
homologação da FAPEG

Requisitos / Documentação
Necessária

Termo de Concessão e
Aceitação de Bolsa assinado

Formulários de Prestação de
Contas Parcial e Final
preenchidos pelo beneficiário
da bolsa, documentação
comprobatória e Parecer
Técnico-científico

Local e/ou Canal de
Atendimento

Fale Conosco:
www.fapeg.go.gov.br
Telefone: (62) 3201-8081
Ramal 221
E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Presencial na sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Site: www.fapeg.go.gov.br e
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg
Telefone: (62) 3201-8081
Ramal 221
E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Presencial na sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Forma como o órgão contata
o cidadão

E-mail ou telefone do
beneficiário contratado

Horários / Dias de
Atendimento

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
E-mail: ininterrupto (24h)
Virtual: ininterrupto (24h)

E-mail, telefone, mensagem e
correspondência (AR) ao
beneficiário contratado

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
E-mail: ininterrupto (24h)
Virtual: ininterrupto (24h)

Informações Básicas

Nome do serviço

3

Subvenção Econômica à Inovação

O que é

Apoio financeiro à inovação tecnológica, ao microempreendedor individual (MEI), bem como a
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas em Goiás visando o fortalecimento da integração
entre as IES, ICTIs e setor empresarial

Quem pode solicitar

Empresários e empresas de micro e pequeno porte de base tecnológica do Estado de Goiás, conforme
definido em cada edital

Prioridade de atendimento

Lei nº 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo,
pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais

Forma de atendimento

Atendimento virtual: www.fapeg.go.gov.br/oppfapeg, para cadastro e envio de propostas. Atendimento
presencial na Rua Dona Maria Joana, nº 150, Setor Sul, Goiânia - GO, para entrega de documentos

Prazo de entrega

Cronograma específico, definido em cada Chamada Pública e publicado no Diário Oficial do Estado de
Goiás (DOE)

Taxa
Área responsável

Não há cobrança de taxa
Assessoria de Comunicação Social – (62) 3201-8081 Ramal 221
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Subvenção Econômica à Inovação
Etapas
Nome da etapa

Descrição

Cadastro do empresário, da
empresa de micro ou pequeno
porte de base tecnológica
sediada em Goiás, do
coordenador de Incubadora
associado à Rede Goiana de
Inovação ou do coordenador
de Núcleos de Inovação
Tecnológica (NITs) vinculados a
ICTIs

Após publicação do edital, no
site da Fundação de Amparo,
deverá preencher o cadastro
do empresário, da empresa de
micro ou pequeno porte de
base tecnológica sediada em
Goiás, do coordenador de
Incubadora associado à Rede
Goiana de Inovação ou do
coordenador de Núcleos de
Inovação Tecnológica (NITs)
vinculados a ICTIs

Envio da proposta de
subvenção econômica

O proponente submete
(cadastra e envia) a proposta
de subvenção econômica na
plataforma

para aprovação da FAPEG

Requisitos / Documentação
Necessária

Dados e cópias digitalizadas
dos documentos referentes a
pessoas física e/ou jurídica,
bem como demais
documentos/requisitos
estabelecidos no edital
específico

Cadastro do empresário, da
empresa de micro ou pequeno
porte de base tecnológica
sediada em Goiás, do
coordenador de Incubadora
associado à Rede Goiana de
Inovação ou do coordenador
de Núcleos de Inovação
Tecnológica (NITs) vinculados a
ICTIs , bem como proposta de
subvenção econômica, em
conformidade com os critérios
e prazos estabelecidos no
edital

Local e/ou Canal de
Atendimento

Forma como o órgão contata
o cidadão

Horários / Dias de
Atendimento

Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/

Instituição de Ensino Superior
(IES),
Instituição de Ciência e
Tecnologia (ICTI),
Sistema S
Site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br

Virtual: ininterrupto (24h)

Site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br

Virtual: ininterrupto (24h)

Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
Orientações complementares
no campo "Fale Conosco"
http://www.fapeg.go.gov.br/p
esquisador/duvidasfrequentes/#
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Subvenção Econômica à Inovação
Etapas
Nome da etapa

Divulgação do resultado
preliminar

Interposição de recurso ao
julgamento de mérito

Descrição

Requisitos / Documentação
Necessária

Consiste na divulgação da
relação das propostas
selecionadas pelo Comitê de
Especialistas externo

Lista de propostas
selecionadas pelo Comitê de
Especialistas

O proponente interessado
pode encaminhar pedidos de
reconsideração do resultado
preliminar do julgamento de
mérito

Proposta submetida em
conformidade com os critérios
e prazos estabelecidos no
edital, bem como
apresentação de justificativa(s)
e/ou documentos
comprobatórios

Local e/ou Canal de
Atendimento

Site: www.fapeg.go.gov.br e
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
Telefone: (62) 3201-8081
Ramal 221
E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Presencial na sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
Protocolo na sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Forma como o órgão contata
o cidadão

Site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br
Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/

Site da FAPEG
www.fapeg.go.gov.br
Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/

Horários / Dias de
Atendimento

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
Virtual: ininterrupto (24h)

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h

Virtual: ininterrupto (24h)

3

Subvenção Econômica à Inovação
Etapas
Nome da etapa

Divulgação do resultado final
do julgamento de mérito

Contratação das propostas
selecionadas

Descrição

Consiste na divulgação da
relação das propostas
selecionadas pelo Comitê de
Especialistas e homologadas
pela FAPEG

As propostas selecionadas são
contratadas pela FAPEG

Requisitos / Documentação
Necessária

Lista de propostas
homologadas pela FAPEG

Dados e cópias digitalizadas
dos documentos referentes a
pessoas física e/ou jurídica,
bem como demais
documentos estabelecidos no
edital específico

Local e/ou Canal de
Atendimento

Site: www.fapeg.go.gov.br e
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
Telefone (62) 3201-8081
Ramal 221
E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Presencial na sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Plataforma OPP-FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
Telefone: (62) 3201-8081
Ramal 221
E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Protocolo na Sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Forma como o órgão contata
o cidadão

Site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br
DOE e Plataforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/

Site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br
DOE e Plaforma OPP FAPEG
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg/
e-mail e telefone do
beneficiário contratado

Horários / Dias de
Atendimento

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
E-mail: ininterrupto (24h)
Virtual: ininterrupto (24h)

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
E-mail: ininterrupto (24h)
Virtual: ininterrupto (24h)

3

Subvenção Econômica à Inovação
Etapas
Nome da etapa

Pagamento das propostas
contratadas

Prestação de contas à FAPEG
do uso dos recursos, análise e
emissão de pareceres e
homologação do Relatório
Final de Prestação Contas

Descrição

Pagamento das propostas
contratadas, condicionado à
liberação dos recursos financeiros
por parte da Secretaria de Estado
da Fazenda (SEFAZ)

O proponente contemplado
presta contas por meio de
relatórios à FAPEG sobre o uso
do recurso. Os Pareceres
Técnico e Financeiro são
analisados e emitidos pela
gerência responsável para
homologação da FAPEG

Requisitos / Documentação
Necessária

Contrato assinado

Formulários de Prestação de
Contas Parcial e Final
preenchidos pelo beneficiário
da subvenção econômica,
documentação comprobatória,
bem como Pareceres Técnico e
Financeiro

Local e/ou Canal de
Atendimento

Fale Conosco:
www.fapeg.go.gov.br
Telefone: (62) 3201-8081
Ramal 221
E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Presencial na sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Site: www.fapeg.go.gov.br e
http://www.fapeg.go.gov.br/o
ppfapeg
Telefone: (62) 3201-8081
Ramal 221
E-mail:
comunicacao@fapeg.go.gov.br
Presencial na sede da FAPEG Rua Dona Maria Joana, nº 150,
Setor Sul, Goiânia - GO

Forma como o órgão contata
o cidadão

E-mail ou telefone do
beneficiário contratado

Horários / Dias de
Atendimento

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
E-mail: ininterrupto (24h)
Virtual: ininterrupto (24h)

E-mail, telefone, mensagem e
correspondência (AR) ao
beneficiário contratado

Dias úteis
das 8h às 12h e
das 14h às 18h
E-mail: ininterrupto (24h)
Virtual: ininterrupto (24h)

