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Carta de Serviço ao Cidadão
A Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato
Grosso – FAPEMAT apresenta sua Carta de Serviços
com o objetivo de dar visibilidade e transparências a
suas ações, levando a informação para a sociedade
matogrossense dos principais serviços prestados e os
meios de obtê-los, afirmando o compromisso de
atendimento de qualidade.
O documento é inspirado na Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, regulamentado no Estado do
Mato Grosso pelo Decreto nº 797, de 22 de janeiro de 2021, que trata de questões relativas ao atendimento
ao cidadão.
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Histórico da FAPEMAT
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT) completou em 2021 o
seu vigésimo quarto ano de atuação em prol da Ciência e Tecnologia no Estado de Mato Grosso.
Instituída pela Lei 6.612, de 21/12/1994, e instalada somente em setembro de 1997, a FAPEMAT
teve seu estatuto aprovado através do decreto no. 2.110, de 29 de janeiro de 1998 e revisado
através do decreto no. 215 de 12 de agosto de 2015 e decreto 1068 de 12 agosto de 2021,
publicado no Diário Oficial na mesma data. Dotada de autonomia administrativa, financeira e
patrimônio próprio com prazo de duração indeterminado e sede e foro na capital do Estado.
Está vinculada a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia- SECITEC e tem por finalidade o
amparo a pesquisa básica, experimental, aplicada e tecnológica no Estado de Mato Grosso, visando
ampliar o conhecimento científico, tecnológico e suas aplicações no desenvolvimento econômico e
social do Estado de Mato Grosso.
A FAPEMAT vem desempenhando um papel primordial no âmbito da Ciência, Tecnologia e
Inovação no Estado de Mato Grosso, apoiando e incentivando a criação, o desenvolvimento e a
execução de projetos de pesquisas básicas e aplicadas, organização de eventos e publicações
científicas, por meio do fomento à bolsas de estudo e auxílios financeiros, por meio de investimentos
públicos expressivos.
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Missão , Visão e Valores
Missão

Fomentar e induzir a pesquisa, humanística, cientifica e tecnológica no Estado
de Mato Grosso, em todas as áreas do conhecimento, com o objetivo de
alavancar a produção do conhecimento cientifico e a inovação tecnológica
assim como sua aplicação no interesse do desenvolvimento social e econômico
do Estado.

Visão

Ser reconhecida como agente de fomento estratégico e relevante ao
desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e de inovação no Estado de
Mato Grosso, através da interação de suas ações e programas.

Transparência, Ética, Eficiência e Eficácia, Inovação, Qualidade, e Atendimento

Valores

humanizado
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Compromissos e padrões de Qualidade
* Execução de suas atribuições fundamentada nos princípios de regularidade, transparência,
continuidade, segurança, efetividade e cortesia;
* Promover tratamento prioritário às pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com crianças de colo e aos obesos, nos
termos da Lei federal nº10.048, de 8 de novembro de 2000;
* Promover tratamento igualitário respeitando as limitações individuais sem distinção de sexo, raça,
cor, idade, religião e posição social;
Proporcionar um atendimento com imparcialidade, respeito, cortesia, clareza e objetividade;
* Proporcionar atendimento por ondem de chegada e/ou por agendamentos, exceto em casos de
urgência.
* Disponibilizar diferentes canais de comunicação com a sociedade: e-mails, números de telefone,
atendimento presencial e virtual por meio da plataforma SIGFAPEMAT e Redes Sociais.
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Linhas de Ação

Linha 1

Linha 2

Linha 3

Linha 4

Linha 5

Amparo a Formação
de Recursos Humanos
em CT&I
Amparar por meio de
bolsas de estudo e
auxílios financeiros, a
formação de recursos
humanos residentes ou
fixados no Mato Grosso,
do Ensino Fundamental
ao Pós doutorado em
instituições de ensino e
pesquisa dentro e fora
do estado, e na iniciativa
privada.

Amparo a Projetos de
Pesquisa em Ciência,
Tecnologia e Inovação
Amparar projetos de
pesquisa básica,
aplicada, tecnológica
que visem promover o
desenvolvimento de
produtos ou processo
científico, tecnológico ou
de inovação, relevantes
para o desenvolvimento
de Mato Grosso, em
qualquer área do
conhecimento,
desenvolvidas por
pesquisadores em
instituições de CT&I e
iniciativa privada.

Popularização e
Difusão da Ciência,
Tecnologia e Inovação
Fomentar ações de
extensão, difusão e
popularização da CT&I
produzidas no Mato
Grosso visando ampliar
o acesso ao
conhecimento científico
e tecnológico e seus
benefícios
estabelecendo um
processo de apropriação
por parte da sociedade
das conquistas
científicas de MT.

Amparo a Inovação
Tecnológica
Fomentar o
empreendedorismo de
base tecnológica por
meio do amparo a
ambientes de
inovação, ideias
inovadoras e
empresas para
melhoria de processos
e produtos no MT,
sistema ou serviço
com interesse
empresarial ou social.

Amparo a
Infraestrutura para
Ciência, Tecnologia e
Inovação
Amparar a manutenção,
modernização e
ampliação da
infraestrutura para ICT&I
com sede em MT
possam desenvolver
conhecimento científico,
tecnológico e de
inovação de alta
qualidade.
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Canais de Atendimento ao Usuário
Principais Contatos
Gabinete da presidência :
presidencia@fapemat.mt.gov.br

Atendimento Presencial e
Protocolo
Fundação de Amparo a
Pesquisa do Estado de Mato
Grosso – FAPEMAT
Endereço: Rua Mistral, nº 457 ,
1º Andar
Bairro: Jardim Bom Clima
CEP 78048-222 - Cuiabá - MT

Diretoria Técnico Científica:
dtc@fapemat.mt.gov.br

Redes Sociais

NGER :
annasantos@fapemat.mt.gov.br

Instagram: @fapemat.fap

Coord. de Bolsas:
bolsas@fapemat.mt.gov.br

Facebook: www.facebook.com/Fapemat-MT

Coord. de Pesquisa:
cpesquisa@fapemat.mt.gov.br

YouTube: FAPEMAT- FUNDAÇÃO DE
AMPARO À PESQUISA MT

Coord. de Inovação Tecnológica:
inovacaotecnologica@fapemat.mt.gov.br
Prestação de contas :
pcontas@fapemat.mt.gov.br

Atendimento de segunda a sextafeira, das 08h às 12h e das 13h às
17h.

Ouvidoria:
https://ouvidoria.controladoria.mt.gov.br/falecidadao/
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Serviços FAPEMAT
Edital / Chamada Pública
A FAPEMAT lança diferentes editais voltados
ao apoio financeiro dentro de suas linhas de
atuação, para projetos de pesquisa científico
ou tecnológico, bolsas, eventos, publicações,
projetos inovadores que asseguram o
desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.
Lança editais em parceria com instituições
nacionais, secretarias do estado e a iniciativa
privada.

Formas de Prestação de Serviço:
Será por submissão de propostas, quando do lançamento do edital na
página eletrônica http://www.fapemat.mt.gov.br, a ser realizada on-line na
Plataforma do SIGFAPEMAT, bem como a inserção de todos os
documentos exigidos no edital. Requisitos / Público Alvo :
Pesquisadores vinculados ou não a Instituições de Ciência, Tecnologia e
Inovação, docentes, graduandos, graduados, professores da educação
básica e demais profissionais, de acordo com os requisitos e o objetivo
específico de cada edital.
Documentos e informações necessárias:
Essas informações constam de forma detalhadas em cada edital
Custos:
Para as inscrições, não há custos ou taxas
Etapas e prazos:
Essas informações são específicas constarão no edital quando for
publicado
Prestação de contas técnica e financeira: Seguem as orientações e
prazos estipulados no edital e no manual de prestação de contas da
FAPEMAT.

Carta de serviço - Fapemat

Serviços FAPEMAT
Cooperações Técnicas/ Convênios
A FAPEMAT realiza acordos de cooperações
técnicas e convênios em parceria com agências e
órgãos financiadores de pesquisa, Instituições de
Ciência, Tecnologia e Inovação sem fins
lucrativos, Secretarias dos Estado, empresas,
associações e organizações multinacionais, com
o objetivo de lançar chamadas públicas para
seleção de propostas de pesquisa
para
atendimento de uma demanda específica em
áreas de interesse comuns e co-financiados pelas
partes.

Formas de Prestação de Serviço:
São detalhadas no plano de ação do termo de cooperação técnica/convênio,
podendo ser por meio de lançamento de editais pela instituição parceira, ou
edital via Fapemat.
Requisitos / Público Alvo : Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação
sem fins lucrativos, Secretarias dos Estado, empresas, associações e
organizações multinacionais.
Documentos e informações necessárias:
Essas informações constam de forma detalhadas em cada cooperação
assinada, conforme o objetivo da cooperação.
Investimentos:
Os investimentos e co-financiamento pelas partes são definidos no termo de
cooperação técnica, e constam no plano de ação conforme o objetivo da
cooperação.
Etapas e prazos:
Essas informações são específicas constarão no plano de ação da
cooperação técnica quando for assinada.

Prestação de contas técnica e financeira:
Seguem as orientações e prazos estipulados no termo de cooperação
técnica.
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Serviços FAPEMAT
SIGFAPEMAT
Sistema de Gestão da FAPEMAT
É uma plataforma digital utilizada para tramitar
todos os processos da FAPEMAT, agilizando
toda a execução de procedimentos, desde o
lançamento do edital, acompanhamento de todos
os projetos e bolsas aprovados nos editais, até a
prestação de contas pelo beneficiário, de forma
online e segura, garantindo melhor gestão e
vários benefícios para a comunidade acadêmico
– científica. É uma plataforma digital utilizada
para tramitar todos os processos da FAPEMAT,
agilizando toda a execução de procedimentos, desde
o lançamento do edital, acompanhamento de todos
os projetos e bolsas aprovados nos editais, até a
prestação de contas pelo beneficiário, de forma online
e segura, garantindo melhor gestão e vários
benefícios para a comunidade acadêmico – científica.

Meio de acesso:
http://sigfap.fapemat.mt.gov.br
Horário de funcionamento:
24h on-line.
Serviço de auxílio ao usuário na plataforma
(dúvidas):
Segunda a sexta- feira - das 08h às 12h e das 13h às
17h
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Serviços FAPEMAT
OUVIDORIA – Fale Cidadão
Descrição :
Receber, analisar e encaminhar
aos setores competentes, pedidos de informação,
dúvidas, denúncias, reclamações, críticas,
opiniões, sugestões e elogios.

Meios de acesso ao serviço :
https://ouvidoria.controladoria.mt.gov.br/falecidadao/
Forma de prestação de serviço : As manifestações serão analisadas e
respondidas ao usuário
obedecendo aos prazos previstos na Lei 13.460/2017.

Prazo de resposta : As respostas serão dadas, imediatamente, após o
encaminhamento da informação da ouvidoria para a FAP. Exceto nos casos
em que as informações não estejam disponíveis, será dado um prazo de 30
dias corridos, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa.
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Serviços FAPEMAT
Declaração de Participação em projetos
As declarações podem ser emitidas pelo próprio
coordenador do projeto, bolsista na área do seu
projeto contratado dentro da plataforma.

Meios de acesso ao serviço :
http://sigfap.fapemat.mt.gov.br

Forma de prestação de serviço :
Após emissão da declaração via sistema, o usuário deverá encaminhar o
documento para o e-mail da coordenadoria específica, para assinatura da
diretoria técnica.

PROGRAMAS VIGENTES
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Programa

Objetivo

Público

Programa de Cooperação para
consolidação da formação de recursos
humanos e pós graduação no
Matogrosso.

Apoio ao fortalecimento e a consolidação
dos cursos de graduação e programas de pós-graduação stricto sensu das Instituições
de Pesquisa e ou Ensino
Superior – IPES, de natureza pública
ou privada sem fins lucrativos

Pesquisadores vinculados a
instituições de ensino
superior ou instituições de
pesquisa e desenvolvimento
científico ou tecnológico,
públicos ou privados (sem
fins lucrativos), sediados no
Estado de Mato Grosso

Programa de Pesquisa Aplicada em
Políticas Públicas - PPAPP

Oportunizar em parceria com as Secretarias
de Estado do Governo de Mato Grosso o apoio
a projetos de pesquisas científica, tecnológica
e de inovação para produção de
conhecimentos aprofundados nas áreas
estratégicas e prioritárias dos órgãos públicos
visando o desenvolvimento do estado; e
considerando o Plano de Governo.

ICTs e órgãos públicos

PROGRAMAS VIGENTES
Programa
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Objetivo

Público

Programa de Pesquisa com
Alto Nível de Maturidade
Tecnológica - PANMT

Apoiar projetos de pesquisa com alto nível de
maturidade tecnológica (PANMT) que busquem o
desenvolvimento de produtos ou processos inovadores
voltados para o desenvolvimento econômico, social e
ambiental do Estado de Mato Grosso.

Pesquisadores doutores vinculados a instituições de
ensino superior ou instituições de pesquisa e
desenvolvimento científico ou tecnológico, públicos
ou privados (sem fins lucrativos), sediados no Estado
de Mato Grosso.

Programa de Apoio Estratégico
ao Desenvolvimento Científico,
Tecnológico, Econômico e
Social de MT.

Apoiar e financiar atividades de pesquisa que visem
promover o desenvolvimento científico, tecnológico,
econômico, social ou de inovação do estado de Mato
Grosso, em qualquer área do conhecimento.

Pesquisadores vinculados a instituições de ensino
superior ou instituições de pesquisa e
desenvolvimento científico ou tecnológico, públicos
ou privados (sem fins lucrativos), sediados no Estado
de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito privado
sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis
brasileiras, que inclua em sua missão institucional ou
em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa
básica ou aplicada de caráter científico ou
tecnológico ou desenvolvimento de novos produtos,
serviços ou processos (lei 13.243/16);

Programa Mulheres nas
Ciências - PMC

Apoiar e incentivar a participação, formação de meninas
e a permanência de mulheres na carreira das Ciências
Exatas, Comutação, Engenharias e Matemática
considerando que a pluralidade de ideias e
multiplicidade de olhares na ciência proporciona melhor
tomada de decisões na resolução de problemas e na
produção de conhecimentos aprofundados em ciência ,
tecnologia e inovação.

Estudantes mulheres e pesquisadoras vinculadas as
instituições de ensino superior ou instituições de
pesquisa e desenvolvimento científico ou
tecnológico, públicos ou privados (sem fins
lucrativos), sediados no Estado de Mato Grosso.

PROGRAMAS VIGENTES
Programa
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Objetivo

Público

Programa de Redes de
Pesquisa em MT- PRP

Financiar projetos de pesquisa, visando o estabelecimento e/ou fortalecimento
de redes de cooperação entre grupos de pesquisa sediados em Mato Grosso,
internacionalização/nacionalização das pesquisas desenvolvidas no estado,
racionalização dos recursos públicos investidos em CT&I, priorização das
pesquisas em áreas estratégicas do Estado, promoção da interação
universidade-sociedade.

Pesquisadores doutores ligados a grupos de
pesquisa consolidados, vinculados a instituições de
ensino superior ou instituições de pesquisa e
desenvolvimento científico ou tecnológico, públicos
ou privados (sem fins lucrativos), sediados no
Estado de Mato Grosso.

Programa de Apoio a
Popularização e
Divulgação da Ciência PAPODC

Apoiar a divulgação dos resultados das pesquisas cientifica, tecnológica e de
inovação , bem como, a realização de eventos científicos contribuindo para a
promoção do intercâmbio científico e tecnológico

Pesquisadores vinculados a instituições de ensino
superior ou instituições de pesquisa e
desenvolvimento científico ou tecnológico, públicos
ou privados (sem fins lucrativos), sediados no
Estado de Mato Grosso.

Programa de Apoio a
Pesquisa,
Desenvolvimento e
Inovação Tecnológica
em Empresas - PAIE

Subvenção econômica à pesquisa e desenvolvimento de processos e/ou
produtos inovadores em empresas sediadas em Mato Grosso

Empresas sediadas em Mato Grosso

Programa Ciência e
Inovação na Escola PCIE

Incentivar a participação de professores e estudantes de escolas públicas
estaduais do Mato Grosso em projetos de pesquisa científica e tecnológica a
serem desenvolvidos nas escolas

Professores e estudantes do ensino fundamental, e
ensino médio

Programa de apoio a
manutenção de
equipamentos – Pró
equipamentos

Apoio a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de laboratório de
pequeno, médio e grande porte destinados ao desenvolvimento de pesquisa
científica e tecnológica no Mato Grosso.

Pesquisadores doutores ligados a grupos de
pesquisa consolidados, vinculados a instituições de
ensino superior ou instituições de pesquisa e
desenvolvimento científico ou tecnológico, públicos
ou privados (sem fins lucrativos), sediados no
Estado de Mato Grosso.

PROGRAMAS VIGENTES
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Programa

Objetivo

Público

Programa de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico Regional –
PDCTR

O PDCTR tem por objeto reduzir as desigualdades regionais e
estimular a mobilidade e a fixação de doutores com experiência
em ciência, tecnologia e inovação e/ou reconhecida competência
profissional em instituições ou empresas, públicas ou privadas, de
ensino superior (IES) e/ou de Ciência, Tecnologia e Inovação
(ICTI) para atuarem no Estado de Mato Grosso em duas vertentes:
Regionalização e Interiorização.

Pesquisadores com no mínimo de 1-10 anos de
doutorado, que estejam desvinculados do mercado
de trabalho e que apresentem experiência
comprovada na execução/coordenação de projetos
científico-tecnológicos e de inovação, e na
criação/consolidação de grupos de pesquisa,
conforme especificação do edital.

Programa Pesquisa para o SUS:
Gestão Compartilhada em Saúde PPSUS

Financiar projetos de pesquisa que promovam a melhoria da
qualidade da atenção à saúde no estado de Mato Grosso no
contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), representando
significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&I local.

Pesquisadores vinculados a instituições de ensino
superior ou instituições de pesquisa e
desenvolvimento científico ou tecnológico, públicos
ou privados (sem fins lucrativos), sediados no
Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos legalmente constituída
sob as leis brasileiras, que inclua em sua missão
institucional ou em seu objetivo social ou estatutário
a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico
ou tecnológico ou desenvolvimento de novos
produtos, serviços ou processos (lei 13.243/16);

Programa de Pesquisa Ecológica
de Longa Duração - PELD

Apoio à pesquisa ecológica de longa duração em ecossistemas
brasileiros, no sentido de garantir a continuidade do PELD.

Pesquisadores doutores vinculados a instituições de
ensino superior ou instituições de pesquisa e
desenvolvimento científico ou tecnológico, públicos
ou privados (sem fins lucrativos), sediados no
Estado de Mato Grosso.

PROGRAMAS VIGENTES
Programa
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Objetivo

Público

Programa de Apoio a
Núcleos Emergentes de
Pesquisa – PRONEM

O objeto do programa é apoiar grupos de pesquisa já instalados ou
em fase inicial de implantação no estado, com alta capacidade de
produção científica e tecnológica, mas que ainda não atingiram um
status consolidado que permita a submissão de propostas em
ações voltadas para grupos já estabelecidos. Ampliar a capacidade
científica e tecnológica instalada no Mato Grosso fortalecendo o
sistema de estadual de CT& I.

Grupo de pesquisa já estabelecido ou em fase de
implantação constituído por pelo menos 3 (três)
pesquisadores com linha de pesquisa comum ou
complementar, de reputação técnico-científica reconhecida e
posição de destaque em sua área de conhecimento, que
tenham histórico de colaboração, por meio de projetos,
publicações e orientações comuns.

Rede de Ambientes de
Inovação

O objetivo do Programa é apoiar a criação de Ambientes de
Empreendedorismo e Inovação público ou privado sem fins
lucrativos, através da ampliação e maior profissionalização das
suas ações, e estruturação de uma rede de empreendedorismo e
inovação em Mato Grosso.

Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) pública
ou privada sem fins lucrativos, sediada no estado de Mato
Grosso, e, demais ambientes de inovação, de natureza
pública ou privada sem fins lucrativos, sediados no Estado de
Mato Grosso e que tenham entre suas atividades a
realização de ações de apoio ao micro e pequeno
empreendedor.

Programa TECNOVA

O objetivo do Programa é apoiar, por meio da concessão de
recursos de subvenção econômica, o desenvolvimento de produtos
(bens ou serviços) e/ou processos inovadores - novos ou
significativamente aprimorados por empresas brasileiras com sede
no Estado de Mato Grosso, visando promover um significativo
aumento das atividades de inovação e o incremento da
competitividade das empresas e da economia do estado e do país.

Microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no
Estado de Mato Grosso.

Programa CENTELHA

O objetivo do Programa é estimular o empreendedorismo inovador
por meio de capacitações, recursos de subvenção econômica e
concessão de bolsas, a geração de empresas de base tecnológicas
a partir da transformação de ideias inovadoras em
empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores
econômicos estratégicos do Estado de Mato Grosso.

Pessoas físicas, vinculadas ou não a empresas com até 12
(doze) meses de existência.

Acesso aos
programas da FAP
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Os programas da FAPEMAT responsáveis por fomentar a pesquisa
científica, tecnológica e de inovação no Estado de Mato Grosso estão
vinculados à publicação de editais que funcionam como chamada
pública e recebem propostas de todos que se adequem aos seus
critérios.

ETAPA CONTÍNUA
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Cadastro de Pesquisador vinculado ou não a Instituições de Ensino e Pesquisa,
docentes, graduandos, professores e estudantes da educação básica e demais
profissionais

Descrição : Cadastro virtual na plataforma do sistema SIGFAPEMAT
Requisitos: Preenchimento on-line do formulário disponível no sistema
Local : http://sigfap.fapemat.mt.gov.br
Horários e dias de atendimento: 24h de acesso on-line na plataforma
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ETAPA 1
Lançamento de Editais dos Programas de Apoio e Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação.

Descrição

Requisitos

Local

Chamada Pública por
meio Edital publicado
no Diário Oficial do
Estado de Mato
Grosso e no site da
FAPEMAT.

Submissão e envio da
proposta em Formulário
online específico, disponível
na plataforma
SIGFAPEMAT e inclusão
dos documentos solicitados,
conforme edital de cada
programa.

http://sigfap.fapemat.mt.gov.br

atendimento
Horários e dias de
atendimento:
24h de acesso on-line
na plataforma, duvidas
no canal de
atendimento
estipulado no edital
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ETAPA 2
Submissão de propostas aos editais

Descrição
Submissão e envio da proposta
em Formulário online específico,
disponível na plataforma
SIGFAPEMAT e inclusão dos
documentos solicitados, conforme
edital de cada programa.

Requisitos

Local

atendimento

Estipulados no edital de
cada programa, quando
lançado.

http://sigfap.fapemat.mt.gov.br

Horários e dias de atendimento:
24h de acesso on-line na
plataforma, duvidas no canal de
atendimento estipulado no edital

ETAPA 3
Enquadramento das propostas

Descrição

Requisitos

Local

atendimento

Divulgação do enquadramento das
propostas na área do proponente na
plataforma.

Atendimento aos requisitos
dessa etapa,
estabelecidos no edital.

http://sigfap.fapemat.mt.gov.br

Horários e dias de atendimento:
conforme cronograma estabelecido
no edital
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ETAPA 4
Análise de Mérito das propostas enquadradas

Descrição

Requisitos

Local

atendimento

Avaliação de mérito por Comitê
de Especialistas ou por Ad Hoc.

Emissão de parecer com
as justificativas de
recomendação ou não
recomendação para todas
as propostas
enquadradas.

http://sigfap.fapemat.mt.gov.br

Horários e dias de atendimento:
24h de acesso on-line na
plataforma

ETAPA 5
Aprovação do resultado

Descrição

Requisitos

Local

atendimento

Divulgação do resultado final

Atendimento aos
requisitos dessa etapa,
estabelecidos no edital.

http://sigfap.fapemat.mt.gov.br

Horários e dias de atendimento:
conforme cronograma estabelecido
no edital
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ETAPA 6
Interposição de Recurso

Descrição

Requisitos

Local

atendimento

Contestação do resultado final
do edital.

Preenchimento de
requerimento de
recurso, conforme
estabelecido em edital.

http://sigfap.fapemat.mt.gov.br

Horários e dias de atendimento:
conforme cronograma estabelecido
no edital

ETAPA 7
Publicação do resultado final

Descrição

Requisitos

Local

atendimento

Divulgação na página da
FAPEMAT e publicação no diário
oficial do resultado final

Atendimento aos requisitos
dessa etapa,
estabelecidos no edital.

http://sigfap.fapemat.mt.gov.br

Horários e dias de atendimento:
conforme cronograma estabelecido.
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ETAPA 8
Implementação das propostas aprovadas

Descrição
Ajustes recomendados para a
implementação das propostas
e apresentação dos
documentos estabelecidos em
edital

Requisitos
Apresentação do Termo de Outorga,
Termo de Compromisso, Termo de
Abertura de Conta e demais
documentos estabelecidos em edital,
disponíveis na plataforma
SIGFAPEMAT, ou conforme orientação
da Coordenadoria responsável pelo
edital.

Local

atendimento

Entrega de documentação via e- mail
para a coordenação responsável
conforme orientação prévia da mesma.

Horários e dias de atendimento:
segunda a sexta-feira das 08h às
12h e das 13h às 17h.

ETAPA 9
Concessão de Recursos Aprovados

Descrição

Requisitos

Local

atendimento

Empenho e pagamento dos
recursos financeiros, conforme
estabelecido em edital.

Informações
estabelecidas no edital.

http://sigfap.fapemat.mt.gov.br , e- mail
da coordenação responsável descrita no
edital.

Horários e dias de atendimento:
segunda a sexta-feira das 08h às
12h e das 13h às 17h.
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ETAPA 10
Acompanhamento, monitoramento e avaliação de Projetos

Descrição
Acompanhamento, e relatórios
técnico-científicos (parcial e final)
on-line na plataforma
SIGFAPEMAT; Seminários de
Avaliação.

Requisitos
Conforme os termos do Edital, do termo
de concessão firmado, ou conforme
decisão do Conselho Diretor da
FAPEMAT

Local

atendimento

http://sigfap.fapemat.mt.gov.br , e- mail
da coordenação responsável descrita no
edital.

Horários e dias de atendimento:
segunda a sexta-feira das 08h às
12h e das 13h às 17h.

ETAPA 11
Manual de Prestação de Contas

Descrição

Requisitos

Manual orientativo a respeito da
prestação de contas técnica

Conforme os termos do
Edital, do termo de
concessão firmado e
Segundo o Manual de
Prestação de Contas da
FAPEMAT,

Local

atendimento

disponível na página

Horários e dias de atendimento:
segunda a sexta-feira das 08h às
12h e das 13h às 17h.

http://www.fapemat.mt.gov.br
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ETAPA 12
Prestação de Contas Técnica

Descrição
Submissão da prestação de
contas técnica na plataforma do
SIGFAPEMAT, de acordo com o
estabelecido no edital.

Requisitos
Conforme os termos do Edital, do
termo de concessão firmado e
Segundo o Manual de Prestação de
Contas da FAPEMAT, disponível na
página
http://www.fapemat.mt.gov.br

Local

atendimento

http://sigfap.fapemat.mt.gov.br , e- mail
da coordenação responsável descrita no
edital.

Horários e dias de atendimento:
segunda a sexta-feira das 08h às
12h e das 13h às 17h.

ETAPA 13
Prestação de Contas Financeira

Descrição

Requisitos

Local

atendimento

Submissão da prestação de
contas financeira na plataforma do
SIGFAPEMAT, e entrega de
documentos e notas fiscais,
recibos, dentre outros
documentos, de acordo com o
estabelecido no edital.

Segundo o Manual de
Prestação de Contas da
FAPEMAT, disponível
na página
http://www.fapemat.mt.g
ov.br

http://sigfap.fapemat.mt.gov.br , e- mail
do setor de prestação de contas
financeira.

Horários e dias de atendimento:
segunda a sexta-feira das 08h às
12h e das 13h às 17h.

Atendimento Presencial e Protocolo
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso –
FAPEMAT
Endereço: Rua Mistral, nº 457 , 1º Andar
Bairro: Jardim Bom Clima
CEP 78048-222 - Cuiabá - MT
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h.

Fapemat

Sigfapemat

Facebook

Youtube

Instagram

Acessos via QR Code
Acesse a nossa Página da Fapemat;
Acesse o nosso Sistema Sigfapemat;
Curta e nos siga em nosso canal e em nossas Redes Sociais.

