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O ano de 2013 foi marcado por iniciativas inéditas na história da Fapesc (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina), órgão do governo estadual vinculado à SDS (Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico Sustentável).
Atendendo à demanda dos setores produtivo e acadêmico, a Fapesc lançou edital para conceder 20 bolsas e assim
viabilizar estágios pós-doutorais em empresas, oferecendo cotas mensais de R$4.100,00 ao longo de um ano. Outro
edital disponibilizou 62 bolsas de doutorado no valor de R$ 2.200,00/mês; e um terceiro, por meio de uma parceria com
a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) resultou na concessão de 104 bolsas de
mestrado e 99 de doutorado em quatro anos.
Em 2013, esta fundação iniciou a execução dos R$11,9 milhões
previstos para o programa Reviver / Inovação na Atenção aos
Dependentes de Substâncias Psicoativas no Estado de Santa Catarina.
Trata-se de ação conjunta com secretarias estaduais e duas
universidades, voltada ao acolhimento e à inovação no atendimento de
pessoas em comunidades terapêuticas do território catarinense (foto
do lançamento do Reviver na Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina).
Santa Catarina saiu na frente de outros estados no que se refere ao
aproveitamento de uma subvenção econômica para inovação pois a
Fapesc foi a primeira fundação estadual a lançar, no dia 14 de agosto
de 2013, o Tecnova. Este programa da Finep (Financiadora de Estudos
e Projetos) oferecerá entre R$180 e R$600 mil a 49 micro e pequenas
empresas, somando R$ 22,5 milhões, sendo R$ 15 milhões da Finep e R$ 7,5 milhões da Fapesc.
Os autores dos 93 projetos selecionados na quarta operação do programa Sinapse da Inovação, lançada ano passado,
receberam do governo estadual R$50 mil (cada) para transformar suas idéias em negócios, ao longo de 2014. Os
contemplados também terão cursos e capacitações do SebraeTEC (do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas/SC), cuja contribuição ao Sinapse corresponde a R$29 milhões.
O governador Raimundo Colombo entregou o Prêmio Professor Caspar
Erich Stemmer / Inovação Catarinense aos representantes de 6
empresas sediadas no estado. Assim, a Fapesc reconheceu os esforços
destes empreendedores que se destacaram na inovação em processos,
bens e serviços, além de fazer uma homenagem póstuma ao Prof.
Stemmer (foto ao lado mostra a entrega da premiação no
gabinete do governador).
O programa Geração TEC, criado para capacitar jovens e assim
preencher vagas no setor de TIC (Tecnologia da Informação e
Comunicação) em SC, atingiu a cifra de 5.986 inscritos em seus cursos
gratuitos, mediante investimento de R$3,5 milhões. Em 2013, 1.579
jovens acima de 17 anos concluíram cursos de linguagens de
programação, suporte, gestão empresarial e formação de
microempreendores individuais.
Com a Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina), foi firmado Termo de Cooperação Técnica para atender 95
grupos de pesquisa com um total de R$1,8 milhão, sendo R$900 mil da Fapesc e igual parcela da Udesc.
Ainda em 2013, a Fapesc bancou a publicação de 4 volumes com resultados do Inventário Florístico Florestal,
levantamento dos remanescentes florestais no território catarinense que gerou uma base de dados para pesquisa e para
a formulação de políticas públicas – a ser atualizada mediante novos investimentos, já aprovados.
Os livros foram apresentados na Assembleia Legislativa, que sediou outro evento, promovido pela Rede Guarani/Serra
Geral, sobre gestão sustentável de águas superficiais e subterrâneas no Sul do país. Tudo isso com recursos do governo
estadual.
A Fapesc apoiou também quatro Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs): o de Convergência Digital, o de
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Refrigeração e Termofísica; o de Catálise em Sistemas Moleculares e Nanoestruturados; e o Brasil Plural.
O então ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio
Raupp, aceitou o convite da Fapesc e esteve em Joinville no dia 12 de
agosto, para prestigiar diversos atos administrativos voltados a
estimular a inovação em Santa Catarina e conversar com os
conselheiros desta Fundação (foto ao lado).
Em resumo, no ano passado, a Fapesc manteve aproximadamente
1500 projetos ativos, envolvendo cerca de 4.000 pesquisadores das
mais variadas instituições. Detalhes sobre estas ações foram
apresentadas na última reunião do Conselho Superior em 2013, no dia
3 de dezembro.
Clique aqui para ler a tabela resumo financeiro

Siga a Fapesc nas redes sociais: www.youtube.com/fapesc | www.fb.com/fapesc.gov | www.twitter.com/fapesc
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