
Ano Nº Assinatura/Vigência CONCEDENTE CONVENENTE TOTAL

CNPq

2014

s/n
30/10/2014 à 

29/10/2019

Vigência: 30/10/2014 

à 29/10/2021

Continuidade ao PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR - ICJ no Estado de Sergipe, cujo objetivo é 

estimular a educação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de Ensino Fundamental, 

Médio e Profissionalizante da rede pública de ensino do estado Sergipe, mediante participação em atividades 

de pesquisa desenvolvidas por pesquisador qualificado. 768.000,00R$         256.000,00R$         1.024.000,00R$      

CAPES

2015

s/n
14/04/2015 à 

01/03/2020

14/04/2015 à 

01/03/2021

O presente Termo de Acordo tem por objeto a implementação pela CAPES e pela FAPITEC/SE das ações e das 

metas descritas no Plano de Trabalho visando a apoiar os Programas de Pós-Graduação stricto sensu 

aprovados pela CAPES de Instituições de Ensino Superior do Estado de Sergipe ampliando assim a formação de 

recursos humanos de alto nível em áreas estratégicas desse Estado. 53.382.376,00R$    16.708.210,00R$    70.090.586,00R$   

MCT 2011 s/n
17/10/2011 à 

16/10/2021

-

Estabelecimento das condições de cooperação mútua entre os partícipes, para a produção e aperfeiçoamento 

dos indicadores estaduais de ciência e tecnologia (C&T) , tradicionalmente denominados de indicadores de 

C&T de insumos e de resultado, segundo normas e recomendações internacionais, adaptadas ao plano 

estadual, em consonância com as práticas seguidas pela Coordenação Geral de Indicadores de MCT-CGIN/MCT, 

e compatíveis entre todas as Unidades da Feredação. -R$                        -R$                        -R$                        

UFMS 2018 02/2018 02/05/2018 à 

01/05/2020 -

 Propiciar por meio de cooperação entre os convenentes, o desenvolvimento de uma pesquisa para propor um 

modelo, baseado no BPM, para mapear e representar o processo de gerenciamento de projetos no domínio 

das Fundações de Amparo à Pesquisa. 

-R$                        

210.200,00R$         210.200,00R$         

CNPq 2015 s/n
25/11/2015 à 

24/11/2020

-

Propiciar a atuação conjunta do CNPQ e da FAPITEC/SE, no sentido de confinanciar, no Estado de Sergipe, 

projeto que visa contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País no 

âmbito do Programa de Capacitação em Taxonomia - PROTAX, em conformidade com o estabelecido na 

Chamanda CNPq/MCTI/FAP/PROTAX Nº 001/2015 - Programa de Capacitação em Taxonomia - PROTAX e com a 

descrição contida no PLANO DE TRABALHO, que, independente de transcrição, passam a fazer parte integrante 

desse instrumento. 65.400,00R$            24.094,74R$            89.494,74R$           

SEMARH 2017 02/2017
30/10/2017 à 

30/10/2020

30/10/2017 à 

30/02/2021

Realização de despesa destinada a execução tecnica e científica de ações de gerenciamento de recursos 

hídricos, visando ao cumprimento de metas assumidas no Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela 

Gestão das Águas - PROGESTÃO  e a contratação de bolsistas por terceiro e com recursos do incentivo 

financeiro do programa. 309.600,00R$         - 309.600,00R$         

SEAGRI 2021 06/2021
28/07/2021 à 

28/07/2023

-

Implementação de ações conjuntas que assegurarem a realização de estudos  e pesquisas no âmbito da 

Agropecuária e do Desenvolvimento Rural Sustentável. Os presupostos de métodos sistemicos deverão ser 

priorizados, de modo a serem incluídos tanto os aspectos tecnológicos da produção agricola e pecuária, quanto 

os que dizem respeito às relações sociais de produção, valorizando, assim, a multidisciplinaridade das variáveis 

econômicas, sociais, ambientais, culturais e éticas da sustentabilidade. - 186.000,00R$         186.000,00R$         

FAPITEC/SE

GOVERNO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SERGIPE

Órgão

GERENCIAMENTO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

Acordo de Cooperação Valor Convertido
Objeto1° Termo Aditivo



SEDUC 2021 14/2021 08/2021 à 08/2026

-

Execução de ações conjuntas voltadas à análise e proposituras e políticas publicas destinadas ao 

aprimoramento do ambiente de formação de pessoal e ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação do Esporte e da Cultura, no escopo de realização de 

despesa através de Destaque Orçamentário da SEDUC/SE para a FAPITEC/SE, destinado inclusive a concessão 

de bolsas e auxílios em programas de fomento a Ciência, Tecnologia e Inovação que tenham tido propostas 

aprovadas em Chamada Pública reguladas e lançadas, em processo definido pela SEDUC/SE e pela FAPITEC/SE. 198.200,00R$         8.290.400,00R$      8.488.600,00R$      

SEDURBS 2022 01/2022
23/02/2022 à 

23/02/2026

-

Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, a execução técnica e científica de ações de 

gerenciamento de recursos hídricos, dentre as quais o aprimoramento do Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos, o apoio à Sala de Situação de Sergipe, bem como, o cumprimento de metas assumidas no 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO. R$ 540.000,00 R$                          - R$ 540.000,00


