[COVID-19]
A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina –
FAPESC dando continuidade nas ações de contenção da propagação da COVID-19
a partir da pandemia declarada e de todo esforço do Governo do Estado de Santa
Catarina, bem como das diversas dúvidas e consultas recebidas quanto a
continuidade dos programas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o pagamento
das bolsas de Mestrado e Doutorado da Fapesc, especialmente em relação às
reduções de arrecadação do Governo do Estado ocasionada pelos impactos da
Pandemia da COVID-19 a FAPESC presta os esclarecimento abaixo:
Assim como todos os Catarinenses, estamos adequando nosso orçamento à nova
realidade financeira do Estado, especialmente efetuando ajustes administrativos,
preservando ao máximo as ações de CTI.
Reconhecemos a importância das pesquisas e das ações de Ciência, Tecnologia e
Inovação (CTI) e entendemos as dificuldades enfrentadas, bem como
reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento da Ciência, com a
qualificação dos pesquisadores e das Instituições de Educação Superior (IES) e de
Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI), e, ainda, com a sociedade e o Estado de
Santa Catarina.
Nos mantemos firmes em nossa missão de “Promover o ecossistema catarinense
de Ciência, Tecnologia e Inovação por meio de fomento e da integração de seus
agentes, objetivando o avanço de todas as áreas do conhecimento, o equilíbrio
regional, o desenvolvimento econômico sustentável e a melhoria da qualidade de
vida do cidadão catarinense.”
Estamos atuando na manutenção de nossos programas, bem como incentivando
e oportunizando aos pesquisadores recursos para ações ligadas ao
enfrentamento da pandemia, seja por meio de ações de Ciência, seja por meio da
implantação de produtos e processos inovadores (Editais de Chamadas Pública
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Por fim, alinhado com todos os nossos esforços o Governo do Estado tem nos
apoiado e estamos mantendo os programas e chamadas públicas em Execução (a
não ser aqueles suspensos devido as restrições geradas pela pandemia).
Apesar de reconhecermos as dificuldades que alguns pesquisadores estão
enfrentando para a plena execução das atividades de pesquisas, entendemos que
os pesquisadores estão conseguindo manter suas atividades de estudo, de
pesquisa on line e bibliográfica, de discussões e ensaios privados, sendo
prejudicados por algumas restrições de levantamentos de dados em campo,
ensaios de laboratórios e ações diversas externas.
Assim, considerando a continuidade dos estudos e ações de pesquisa, a FAPESC
manteve e manterá o pagamento das bolsas de Mestrado e Doutorado.
Reafirmamos que estamos mantendo o pagamento das mais de 400 Bolsas de
Mestrado e Doutorado vinculadas aos programas de Pós Graduação de Santa
Catarina (211) de 11 Instituições de Ensino Superior do Estado.
Caso algum Programa ou pesquisador esteja impedido por completo no
desenvolvimento da pesquisa, solicitamos que faça contato com o próprio
Programa, orientador e com o setor de bolsas da FAPESC para regularizar a
situação, inclusive com a devida suspensão da Bolsa, se for o caso.
A Ciência está firme auxiliando nesta crise e estará preparada para outras que por
ventura vierem, pois temos cientistas e pesquisadores comprometidos,
qualificados que contam com o apoio das ICTs, IES, Organizações, Empresas e do
Governo do Estado, especialmente da Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC.
Florianópolis (SC), 12 de maio de 2020.

Fábio Zabot Holthausen
Presidente da FAPESC
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FAPESC nº 04, 05, 06 e 07/2020 disponíveis em www.fapesc.sc.gov.br), com
disponibilização de recursos na ordem de mais de 3,2 milhões de reais.

26

