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Processos eletrônicos 
SAGe agiliza a apresentação, 
análise e julgamento de pedidos 
de bolsas e auxílios a pesquisa 

Este ano de 2005 é um ano 
de mudanças significativas 
na FAPESP. Entra em fun- 
cionamento o Sistema de 
Apoio à Gestão de Fomen- 

to (SAGe), que irá informatizar os pro- 
cedimentos de apresentação, análise e 
julgamento de propostas de financia- 
mento, gestão de contratos, acompa- 
nhamento e avaliação dos programas 
da Fundação. Em outras palavras, isso 
significa que, a partir deste ano, a FA- 
PESP só receberá solicitações de bolsas 
e auxílios a pesquisa se apresentadas 
eletronicamente. 

Na opinião do presidente da FA- 
PESP, Carlos Vogt, o programa de in- 
formatização da Fundação, o SAGe, 
vem ao encontro de duas necessidades 
reconhecidas amplamente pela comu- 
nidade de usuários da Fundação e pela 
comunidade interna de servidores. "Ele 
atende, de um lado, à agilização e à vi- 
sibilidade, facilitando o acesso aos dife- 
rentes programas que a instituição ofe- 
rece para a comunidade científica e, ao 
mesmo tempo, cria condições para um 
atendimento cada vez melhor por par- 
te dos servidores que fazem a interface 
com esses usuários." 

A data de deflagração desse proces- 
so foi o dia 3 deste mês de janeiro. 
Nesse dia teve início o processo de ca- 
dastramento pessoal de todo pesqui- 
sador, no endereço do SAGe: www.fa- 
pesp.br/sage. Ao longo deste mês, 
quando a FAPESP estará em férias 
coletivas, o cadastramento poderá ser 
feito, havendo, inclusive, um plantão 
para atendimento de dúvidas (pelo 
www.fapesp.br/converse ou pelo tele- 
fone 3838-4000). E, a partir de Io de fe- 
vereiro, quando é retomado o aten- 
dimento ao público, as solicitações já 

poderão ser encaminhadas eletronica- 
mente. Essas novas solicitações serão 
avaliadas também eletronicamente, as- 
sim como todas as demais etapas dos 
processos: pareceres, relatórios, presta- 
ção de contas etc. A administração dos 
processos vigentes antes da informati- 
zação seguirá da forma tradicional até a 
sua conclusão. 

"A FAPESP tem uma circulação 
anual de 17 mil processos de bolsas e 
auxílios a pesquisa. Não poderia conti- 
nuar na dependência da circulação físi- 
ca e material de papéis", assinala Vogt, 
para justificar a adoção da informati- 

zação como forma de redu- 
zir custos e tempo de trami- 
tação dos processos. "A vir- 
tualidade estará totalmente 
a serviço das finalidades 
maiores da Fundação, que é 
atender bem a ampla comu- 
nidade acadêmica e científi- 
ca do Estado de São Paulo." 

A informatização da 
gestão de programas e pro- 
cessos vem sendo conduzi- 
da desde 1993 pela FAPESP 
em conjunto com o Centro 
de Estudos e Sistemas Avan- 
çados do Recife (César). 
Dentro desse processo, em 
julho de 2004, a Fundação 
passou a aceitar, de forma 
opcional, a súmula curricu- 
lar solicitada em pedidos 
iniciais de auxílios e bolsas a 
partir da base de dados da 
Plataforma Lattes, do Con- 
selho Nacional de Desen- 
volvimento Científico e Tec- 
nológico (CNPq). 

Avaliação interna - A FA- 
PESP concluiu ainda no mês passado 
o primeiro processo avaliatório inter- 
no, um importante instrumento de 
política de recursos humanos que, jun- 
to com outros instrumentos como o 
estímulo à educação e à capacitação 
interna, visa qualificar a estrutura de 
apoio ao sistema de fomento. No pro- 
cesso de avaliação foram feitas ade- 
quações de funções e as avaliações de 
mérito, beneficiando 70% dos servi- 
dores. Ressalte-se que o gasto da FA- 
PESP com pessoal é de 3,4% do seu 
orçamento, pagos com recursos pró- 
prios da Fundação. • 
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