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Carta de Serviços
Atribuições e Competências

A Fundação Rondônia (FAPERO) sendo uma entidade com personalidade

jurídica de direito público, autonomia administrativa, financeira e patrimônio próprio,

tem como finalidade fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação

no Estado de Rondônia.

Com a missão de “Fomentar e induzir a pesquisa e a inovação tecnológica do

estado de Rondônia”, e a visão de “Ser reconhecida como o principal agente de

fomento ao desenvolvimento científico no estado de Rondônia”, a FAPERO aplica as

seguintes ações para alcançar suas metas: (i) apoiar, com ideias, práticas e iniciativas

de ciência e tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia; (ii) formular e

gerir a política de recursos humanos em ciência e tecnologia e o apoio à pesquisa

científica, à luz da estratégia de desenvolvimento do Estado; (iii) identificar, adaptar e

transferir, sobretudo para as pequenas e médias empresas, agrícolas ou industriais, a

tecnologia requerida pela estratégia de desenvolvimento de Rondônia; (iv) custear,

total ou parcialmente, projetos de pesquisa, individuais ou institucionais, oficiais ou

particulares; (v) identificar, difundir e fomentar a adaptação de soluções tecnológicas

de domínio público ou privado, adequadas aos setores produtivos do Estado; (vi)

apoiar o acesso das instituições estaduais de pesquisa científica aos recursos federais

reservados ao setor; (vii) articular-se, de forma permanente, com órgãos e instituições

públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e multilaterais, que atuem com pesquisa,

ciência, tecnologia e inovação; (viii) conceder bolsas de estudo e bolsas de pesquisa; e

(ix) conduzir a formulação da política estadual de pesquisa, ciência, tecnologia e

inovação.

Para concretizar essas ações, a FAPERO estabelece relações formais, por meio

de convênios, termos de outorgas, termos de responsabilidades ou contratos, com

pesquisadores, empresas e instituições de ensino, pesquisa, tecnologia e inovação

sediados em Rondônia, através de Chamadas públicas e processos seletivos,

respeitando-se a Meritocracia e os Critérios de Elegibilidade.

Na consolidação da FAPERO, elegem-se dois grandes objetivos estratégicos:

(1) Reduzir o atraso relativo do sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) do

estado em relação ao Sul e Sudeste simultaneamente à redução das assimetrias

regionais, e (2) Contribuir para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas na cadeia

produtiva, a qual requer atenção especial, os investimentos em tecnologia em sua

maioria provêm de recursos próprios, a FAPERO tem procurado parcerias com outras

instituições públicas e privadas municipais, estaduais, nacionais e internacionais para

avançar no desenvolvimento da pesquisa científica-tecnológica em Rondônia.
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Atribuições e Competências

A FAPERO possui três Linhas principais de Atuação:

1. Formação de Recursos Humanos visando desenvolver no Estado uma base

científica e tecnológica de alta qualificação, oferecendo diferentes modalidades de

bolsas.

2. Fomento à Comunicação Científica, tecnológica, e cultural favorecendo a

atualização dos pesquisadores, promovendo o debate científico e tecnológico e o

intercâmbio e a divulgação de pesquisas.

3. Fomento à Pesquisa visando desenvolver a Ciência e a Tecnologia, por meio

do financiamento de projetos apresentados por pesquisadores vinculados a

universidades, centros de pesquisa e empresas públicas e privadas, sem fins

lucrativos.

Os principais Clientes e Usuários da Fundação Rondônia, dentre a gama de

clientes/usuários da FAPERO, pode-se destacar alguns segmentos específicos e

importantes como as Instituições de Ensino Superior (IES), públicas e privadas sem

fins lucrativos, os Institutos Federais (IFs), Institutos e Centros de Pesquisa e

Tecnologia (ICTs), Empresas, e Órgãos do Estado. Ressalta-se aqui, a importante

contribuição e parceria das Secretarias de Estado, como da Secretaria de Estado da

Agricultura (SEAGRI-RO), Secretaria de Estado da Saúde (SESAU-RO) e da

Secretaria de Estado da Educação (SEDUC-RO), os quais realizaram programas

específicos com a FAPERO em prol do desenvolvimento socioeconômico de Rondônia.

Com o objetivo de formar Recursos Humanos de excelência, transferir o

Conhecimento para ações Tecnológicas envolvendo os arranjos produtivos locais e

apoiar a aquisição, instalação, modernização, ampliação ou recuperação da

infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nas instituições públicas ou privadas,

sem fins lucrativos, de ensino superior e/ou de pesquisa do estado, a FAPERO vem

executando diversos programas e importantes ações estratégicas como forma de

reduzir as desigualdades regionais e locais do sistema de CT&I envolvendo a Pesquisa

e Desenvolvimento (P&D) no estado de Rondônia. Essas ações Afirmativas

possibilitam à interação público-privado, a consolidação de grupos de pesquisa e pós-

graduação, a interação científico-acadêmica, o estímulo de novas linhas de pesquisa,

ampliando a formação na graduação e pós-graduação, e promovendo a mobilidade

discente e docente com outros centros regionais, nacionais e internacionais.
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Organograma Institucional

Legenda:

FAPERO – Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e

Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia

DC – Diretoria de apoio à pesquisa e de formação em recursos humanos em Ciência e Tecnologia

DPE – Diretoria de Planejamento Estratégico

DITT – Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia

DAF – Departamento Administrativo e Financeiro

NRH – Núcleo de Recursos Humanos

NCPB – Núcleo de Controle de Projetos e Bolsas

NPC – Núcleo de Prestação de Contas

NCAPT – Núcleo de Controle de Almoxarifado, Patrimônio e Transportes
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Carta de Serviços
Atribuições Setoriais

Cabe à FAPERO criar e desenvolver os programas que visem à melhoria geral

da qualidade de vida da sociedade rondoniense por meio do sistema de CT&I, atuando

de formas variadas, concedendo recursos para desenvolver os arranjos produtivos

locais, a divulgação e a comunicação científica, a aquisição de material de consumo, os

serviços de manutenção, a aquisição de equipamentos, a mobilidade de pesquisadores

e estudantes, e, a atração e a fixação de recursos humanos especializados, além de

sua formação in loco, por meio de bolsas de estudos e outros mecanismos, devem ser

valorizados como estratégia a médio e longo prazos para o desenvolvimento

socioeconômico do Estado.

Presidente da FAPERO
A Fundação Rondônia (FAPERO) é dirigida por um Presidente, o qual tem as

seguintes atribuições e deveres: (i) dirigir, supervisionar e orientar a ação institucional

da Fundação; (ii) realizar a gestão administrativa, financeira e patrimonial; (iii)

representar a Fundação, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo

designar procuradores e prepostos; (iv) participar das reuniões do Conselho Curador;

(v) cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias, regulamentares e as deliberações

do Conselho Curador, bem como a legislação pertinente às fundações de direito

público e as determinações do poder público relativamente à fiscalização institucional;

(vi) representar a Fundação junto às entidades de incentivo à pesquisa científica e

tecnológica; (vii) manter intercâmbio com entidades governamentais e não

governamentais, nacionais ou estrangeiras; (viii) assinar e/ou autorizar a celebração de

convênios, contratos, termos de parceria, termos de compromissos, editais, protocolos

de intenções, termos aditivos e outros instrumentos operacionais; (ix) movimentar

recursos e ordenar despesas juntamente com o Diretor de Planejamento Estratégico e

o Gerente Administrativo e Financeiro, respeitada a legislação pertinente e outros

instrumentos reguladores emanados do poder público; (x) encaminhar ao Conselho

Curador o plano de trabalho, a proposta orçamentária anual e plurianual, o relatório de

atividades, os demonstrativos financeiros e os balanços contábeis e patrimoniais, para

aprovação; (xi) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, após aprovação do

Conselho Curador, a prestação de contas anual; e (xii) propor ao Conselho Curador

alterações no Estatuto da Fundação e em seu Regimento.

E-mail: fundacaorondonia@gmail.com

Presidente: Dr. Leandro Soares Moreira Dill
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Chefe de Gabinete da Presidência

Compete ao Chefe de Gabinete do Presidente: (i) prestar apoio e assistência à

Presidência da Fundação, no desenvolvimento das suas atividades administrativas, políticas e

de representação social; (ii) organizar o seu expediente; (iii) controlar a pauta e a realização de

audiências; (iv) realizar atividades de comunicação social; e (v) executar outras atribuições

correlatas ou do âmbito de sua competência e as que lhe forem conferidas ou determinadas.

E-mail: fundacaorondonia@gmail.com

Chefe de gabinete: Sr. Euro Tourinho Filho

Secretário do Gabinete

O Secretário de Gabinete funciona junto ao Gabinete do Presidente da Fundação, tendo

por finalidade o desempenho de funções de natureza administrativa, protocolar, logística e

operacional do expediente da Presidência, incluindo a execução dos serviços de datilografia,

reprografia, digitação e controles administrativos da Presidência, como também a outras

tarefas correlatas que lhe forem cometidas pelo Chefe de Gabinete.

Assessoria

A Assessoria exerce funções de natureza técnica, de apoio metodológico, comunicação

social e execução de tarefas especiais, competindo-lhe: (i) prestar apoio e assessoramento

técnico em matéria de interesse da Fundação; (ii) elaborar documentos, estudos e projetos

específicos de interesse da Fundação Rondônia; (iii) realizar estudos e levantamentos de

dados quando solicitados; (iv) acompanhar e prestar assessoramento às atividades realizadas

pela Fundação; (v) emitir pareceres técnicos relativamente a questões e assuntos específicos,

encaminhados à sua apreciação; (vi) cumprir agendas e outras missões que lhe forem

atribuídas em todo território estadual, e (vii) exercer outras atividades compatíveis com suas

funções e que lhe forem atribuídas pelo seu superior.

Diretor de Planejamento Estratégico

Compete ao Diretor do Departamento de Planejamento Estratégico: (i) elaborar as

propostas de planos de trabalho, estratégicos, plurianuais e orçamentários anuais da

Fundação e submetê-las à apreciação e à aprovação do Presidente; (ii) formular e implantar o

processo de administração estratégica; (iii) estabelecer medidas de desempenho que

possibilitarão à Fundação atingir seus objetivos de longo prazo; (iv) apoiar as instituições de

pesquisa e desenvolvimento e empresas na elaboração de seus planos estratégicos em

harmonia com a política de ciência, tecnologia e inovação; (v) medir o desempenho global da

fundação em relação aos planos e padrões estabelecidos; (vi) monitorar e avaliar o processo

de gestão; (vii) elaborar a proposta de plano de carreira e remuneração do quadro permanente

do pessoal da Fundação; e (viii) elaborar relatório anual das atividades da Fundação e

providenciar sua divulgação, após aprovação do Conselho Curador.

E-mail: planejamentofapero@gmail.com

Diretor: Sr. José Afonso Pimentel
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Diretor do Departamento de Apoio à Pesquisa e de Formação em Recursos Humanos

em Ciência e Tecnologia

Compete ao Diretor de Apoio à Pesquisa e de Formação em Recursos Humanos em

Ciência e Tecnologia: (i) coordenar e implementar a política de fomento à ciência e tecnologia

estabelecida pela Fundação; (ii) articular-se com as instituições federais de formação de

recursos humanos em pesquisa, ciência e tecnologia para assuntos relativos à concessão de

bolsa de estudo e bolsa de pesquisa; (iii) indicar ao Presidente da Fundação os membros das

Câmaras de Assessoramento e Avaliação; (iv) propor ao Presidente as diretrizes para o

desenvolvimento de programa de apoio à pesquisa e à formação de recursos humanos; (v)

gerir a política de capacitação de recursos humanos do pessoal da Fundação; (vi) gerir a

política de capacitação de recursos humanos do pessoal da Fundação; (vii) coordenar os

trabalhos das Câmaras de Assessoramento e Avaliação promovendo reuniões para apreciar

as solicitações recebidas pela Fundação e acompanhar os resultados dos investimentos

realizados; (viii) indicar ao Presidente a aprovação ou o indeferimento de solicitações de

bolsas e auxílios; (ix) manter controle sobre os relatórios dos pesquisadores que receberam

financiamento da Fundação, tendo em vista o acompanhamento, avaliação e fiscalização; (x)

coordenar levantamentos atualizados sobre as atividades de pesquisa localizadas no Estado

e as principais linhas de investigação em curso; (xi) auxiliar na elaboração do relatório anual

das atividades da Fundação, com informações básicas a respeito da sua área de atuação; e

(xii) exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Presidente da Fundação.

E-mail: fapero.cientifico@gmail.com

Diretor: Dr. Andreimar Martins Soares

Diretor do Departamento de Inovação e Transferência de Tecnologia

Compete ao Diretor do Departamento de Inovação e Transferência de Tecnologia, que

coordena, supervisiona, executa, controla e avalia as atividades de fomento à inovação

tecnológica, bem como de empreendedorismo da Fundação Rondônia: (i) propor à Diretoria

Executiva políticas, diretrizes, estratégias, normas e procedimentos, no seu campo de

atuação; (ii) implementar a política de fomento à tecnologia e inovação da Fundação

Rondônia; (iii) desenvolver, implementar, gerenciar e/ou participar de redes e sistemas de

informações sobre tecnologia e inovação; (iv) articular-se com pessoas físicas e jurídicas,

visando ao desenvolvimento de ações, no âmbito da sua competência; (v) propor à Diretoria

Executiva sugestões de nomes de especialistas de Câmaras de Assessoramento e Avaliação

Científico-Tecnológicas; (vi) coordenar a prospecção de soluções tecnológicas adequadas à

demanda dos produtores de Rondônia e apoiar sua adaptação aos processos produtivos; (vii)

coordenar os estudos setoriais e diagnósticos sobre o estágio do avanço tecnológico da

cadeia produtiva; (viii) acompanhar a execução dos programas de desenvolvimento científico

e dos programas estratégicos e de indução, financiados pela Fundação; e (ix) exercer outras

atividades que lhe forem delegadas pelo Presidente.

E-mail: inovacao.fapero@gmail.com

Diretor: Sr. Vitor Hugo dos Santos Garcia
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Gerente do Departamento Administrativo e Financeiro 

Compete ao Gerente do Departamento Administrativo e Financeiro: (i) acompanhar e

controlar, quanto aos aspectos administrativo-financeiros, os projetos, convênios, contratos,

termos de outorga e demais instrumentos firmados pela Fundação; (ii) elaborar o relatório

anual de atividades da Fundação na sua área de competência; (iii) exercer a gestão, o

acompanhamento, a supervisão e o controle das atividades relativas a recursos humanos,

recursos financeiros, contabilidade e materiais da Fundação; (iv) exercer a gestão dos bens

imóveis da Fundação, promovendo sua locação, desocupação, alienação, transferência ou

baixa; (v) orientar e supervisionar diretamente todas as atividades relativas às operações

financeiras da Fundação; (vi) assinar cheques, ordens de pagamento, outros títulos de

crédito ou semelhantes, juntamente com o Presidente da Fundação; (vii) cumprir e fazer

cumprir, no âmbito da Fundação, as disposições legais, estatutárias e regulamentares; (viii)

orientar e supervisionar os procedimentos de auditoria contábil e financeira, junto às

instituições beneficiárias de apoio financeiro pela Fundação; (ix) assessorar a Diretoria do

Departamento de Planejamento Estratégico; (x) examinar e emitir pareceres sobre relatórios e

documentos de prestação de contas das instituições financiadas pela Fundação Rondônia no

que concerne sua área de atuação; e (xi) supervisionar ou executar outras atividades

correlatas que lhe forem conferidas pela Presidência.

E-mail: financeirofapero@gmail.com

Gerente: Sra. Maria Dionéia Nogueira da Silva Oliveira
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A FAPERO tem o compromisso institucional de estimular, apoiar e promover o

desenvolvimento do sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), no âmbito do

Estado de Rondônia, por meio de apoio financeiro a projetos que sintonizam com as

atribuições regimentais e estatutárias da Fundação, bem como pela captação de

recursos nacionais e internacionais.

Para você, cidadão, promovemos diversos editais/chamadas públicas voltados

ao apoio financeiro a projetos de pesquisas, em parceria com instituições públicas e/ou

privadas sem fins lucrativos do cenário acadêmico, científico ou tecnológico, bem como

apoio a projetos inovadores que asseguram o desenvolvimento socioeconômico do

Estado de Rondônia e que se contextualizam com as finalidades regimentais e

estatutárias da FAPERO.
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Acesso à informação - prestação de 

informações públicas em geral que por algum 

motivo não estejam disponíveis no Portal da 

Transparência

http://www.transparencia.ro.gov.br/. 

Como solicitar: informações de livre acesso 

podem ser solicitadas mediante identificação 

da autoria. Basta formular o pedido da 

informação desejada informando nome do 

solicitante, CPF, endereço, telefone e meio de 

contato para o envio da resposta.

Canal: Sistema Eletrônico (e-SIC

http://esic.cge.ro.gov.br), por meio de 

formulário eletrônico. Serviço disponível 24 

horas (on-line).

Prazo: até 20 dias para o atendimento. Prazo 

que poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) 

dias, mediante justificativa.
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