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VISÃO GERAL

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) é uma 

entidade de fomento público com a missão de promover a pesquisa 

e o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de Goiás. 

Tem o objetivo de apoiar projetos de pesquisa no ensino superior, 

instituições de pesquisa e empresas em todas as áreas do 

conhecimento e em áreas estratégicas com alto impacto e resultado 

para o Estado.

Em pouco mais de 10 anos de operação, a FAPEG é um forte agente 

responsável pela promoção da colaboração entre universidades e 

pesquisadores, estabelecendo parcerias em todo o território 

nacional além de chamadas internacionais em parcerias com 

diferentes países. Além disso, a FAPEG atua no sentido de levar  

benefício mútuo para o Brasil e países parceiros, promovendo a 

prosperidade económica e social através da ciência, tecnologia e 

inovação.



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

•Apoio à pesquisa científica, tecnológica e de inovação: inclui a pesquisa 

em todos os campos do conhecimento e em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento do Estado de Goiás. Além disso, a FAPEG oferece 

suporte à infraestrutura acadêmica e acesso às demandas da indústria 

por pesquisas.

•Recursos Humanos  qualificados para a pesquisa científica e 
tecnológica:  A FAPEG possui programas específicos para bolsas 

acadêmicas e promove e apoia ainda o intercâmbio e a mobilidade de 

acadêmicos  no Brasil e no exterior, formando pesquisadores qualificados 

e estimulando  o aperfeiçoamento  da ciência e da inovação para o Estado 

de Goiás.

•Ciência aberta: inclui a disseminação de projetos científicos e grupos de 

pesquisa, a  promoção da participação em eventos científicos em todo o 

mundo, trocando conhecimentos e buscando novas soluções, em uma 

abordagem colaborativa entre as instituições. Além disso, a FAPEG tem o 

papel de tornar a educação científica e as carreiras científicas atraentes 

para os jovens, melhorando a  formação em ciência e tecnologia em 

nossa sociedade.



O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA NO CONTEXTO DA 
INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA

Aproximar a capacidade de conhecimento ao setor 

empresarial para gerar riqueza

Produção científica x Inovação no Brasil:

“O Brasil é o décimo quinto maior produtor de artigos 

científicos no mundo e ocupar um distante 69º lugar no 

ranking global de inovação” 

Pesquisa com 127 países, realizada em 2017 pela Universidade de 

Cornell, pela Insead, e pela Ompi - Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual



Ranking dos depositantes residentes de patente de invenção 
(2016)

http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-de-
propriedade-industrial-2017_versao_portal.pdf



FORMAS DE ATUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA

Núcleos de Transferência de Tecnologia

Incubadoras

Agências de Inovação

Parques Tecnológicos



Núcleos de Transferência de Tecnologia em Goiás *

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Arroz e Feijão) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

Instituto Luterano De Ensino Superior De Itumbiara

Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial – Goiás

Unievangélica

Universidade Estadual de Goiás

Universidade Federal de Goiás

* Receberam fomento da FAPEG



Incubadoras em Goiás *

3D - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

Instituto Luterano De Ensino Superior De Itumbiara

Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Unievangélica

Universidade Estadual de Goiás

Athenas - Universidade Federal de Goiás (Catalão)

CEI - Universidade Federal de Goiás (Goiânia)**

Beetech - Universidade Federal de Goiás (Jataí)

Aldeia - Uni-Anhanguera – Centro Universitário de Goiás

* Receberam fomento da FAPEG

** CEI/UFG – Incubadora PROINE tornou-se o Centro de Empreendedorismos e Inovação



Parques Tecnológicos em Goiás

Em operação:

Parque Tecnológico Samambaia - UFG

Em implantação:

Parque Tecnológico Inov@parecida

TECNOParque (Hidrolândia)

GoiasTec (Catalão)

Jataí Tech

Alphaville (Cidade Ocidental)



AÇÕES DE AGÊNCIAS DE FOMENTO

Auxílio:

Estruturação e manutenção de NITs

Estruturação e manutenção de Incubadoras

Projetos de inovação em empresas consolidadas e em startups

Formação de Recursos Humanos:

Bolsas Pós Doc em empresas

Doutorado na Indústria



PRINCIPAIS AÇÕES JÁ REALIZADAS PELA FAPEG

Ação Volume de Recursos

Chamada Pública 01/2011 – PAPPE Integração R$ 16.500.000,00

Chamada Pública 15/2012 – Incubadoras R$ 480.000,00

Chamada Pública 15/2012 – NITs R$ 480.000,00

Chamada Pública 07/2013 – TECNOVA R$ 13.500.000,00

Chamada Pública 06/2015 – Incubadoras R$ 600.000,00

Chamada Pública 07/2015 – NITs R$ 600.000,00

Chamada Pública 08/2017 – Startups R$ 2.200.000,00

Chamada Pública 09/2017 – Empresas Consolidadas R$ 4.300.000,00

Chamada Pública 10/2017 – Parques Tecnológicos R$ 11.000.000,00



PRÓXIMAS AÇÕES

Programa Centelha – Geração de Empreendimentos 

Inovadores - MCTIC/FINEP

Programa TECNOVA 2 - FINEP



LEGISLAÇÃO – O NOVO MARCO DE CT&I

• Ampliação dos estímulos à constituição de alianças estratégicas 

com a participação de ICTs

• Participação de ICTs públicas, agências de fomento, empresas 

públicas e sociedades de economia mista com participação 

minoritária no capital social de empresas

• Regulamentação do apoio à criação, à implantação e à 

consolidação de ambientes promotores da inovação

• Facilidades para a transferência de tecnologia de ICT pública 

para o setor privado

• Internacionalização de ICTs

• Estímulo à Inovação nas empresas por meio de subvenção 

econômica, bônus tecnológico, encomenda tecnológica



CONTATOS

•Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG)

•Endereço: Rua Dona Maria Joana, Qd.14, n° 150, Setor Sul, Goiânia, 

Goiás, Brasil. CEP: 74.083-140.

•Telefone:  (62) 3201-8081

•Website: www.fapeg.go.gov.br

•E-mail: comunicacao@fapeg.go.gov.br


