PROJETOS ESTRATÉGICOS
1 Finalidade
Apoiar projetos de pesquisa que sejam estratégicos para o estado do Espírito Santo
definidos na política estadual de promoção do desenvolvimento e uso do conhecimento
científico e tecnológico, que visem à melhoria da gestão pública, através da busca de
indicadores, instrumentos e ferramentas de avaliação dos impactos correspondentes, com
o objetivo da criação ou aperfeiçoamento de marcos regulatórios e/ou de dar suporte à
formulação de políticas públicas.
2 Local de execução do projeto
O projeto deverá ser desenvolvido em instituições de ensino e pesquisa sediadas no
estado do Espírito Santo, com a concordância formal das mesmas.
3 Modalidade de apoio financeiro
O apoio será concedido na modalidade de cooperação financeira não reembolsável. Os
projetos estratégicos serão apresentados em regime de fluxo contínuo e só poderão ser
contemplados no limite da disponibilidade de recursos financeiros da FAPES.
4 Beneficiários
Proponente residente no estado do Espírito Santo e vinculado a instituição de ensino e/ou
pesquisa pública ou privada, sediadas neste estado ou pertencente ao próprio órgão
estadual interessado.
5 Requisitos
I - Do proponente:
Possuir no mínimo título de mestre e preferencialmente de doutor, vinculado a instituição
na qual o projeto será desenvolvido, com currículo cadastrado e atualizado na plataforma
Lattes.
II – Da equipe:
A equipe envolvida deverá incluir pesquisadores com titulação de doutor e demonstrar
habilitação, através de relevante produção científica na área do projeto, para a obtenção
dos resultados nele esperados. Para aferição desta habilitação, serão utilizados os
currículos Lattes dos participantes.
III - Do projeto:
Deverá necessariamente se enquadrar em uma das modalidades de apoio do presente
documento, inclusive obedecer às normas específicas correspondentes. Além dos
documentos e formulários previstos na modalidade de solicitação, será necessária a Carta
do dirigente do órgão estadual interessado na solicitação, tornando explícito o interesse e
a relevância do projeto para a respectiva área de atuação.

