Identidade Organizacional da FAPEAL
Missão:
Fomentar com equidade e transparência o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação contribuindo, diretamente e
transversalmente, com o desenvolvimento socioeconômico de Alagoas.
Visão:
Ser reconhecida como instituição estratégica no desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Alagoas, através da
interação de suas ações e programas com as políticas públicas, atividades produtivas e o sistema de pesquisa e ensino.
Valores defendidos:
El Ética
IZI Transparência
líZI Respeito às diferenças
IA Proximidade
El Valorização das pessoas
El Atendimento humanizado
Política da Qualidade:
Buscar a excelência dos serviços prestados aos seus clientes, por meio do investimento contínuo no desenvolvimento do seu
corpo técnico, na melhoria da infraestrutura, da gestão e segurança legal dos seus processos e produtos, em benefício da
sociedade.

Perspectivas

Objetivos Estratégicos
Aprimorar o nivel de conectividade nos municípios alagoanos para modernizar a gestão governamental e
incentivar o desenvolvimento local
Fomentar, democratizar e disseminar a produção científica e tecnológica, contribuindo para a consolidação de
uma base de conhecimento e promovendo a popularização da CT&I produzida no Estado

SOCIEDADE / CLIENTES

Fomentar a aplicabilidade dos resultados de pesquisa no Estado
Consolidar o ambiente de inovação no Parque Tecnológico de Alagoas (Agreste, Sertão e região metropolitana
de Maceió)
Estimular investimentos em suficiência energética nas diversas regiões do Estado

PROCEDIMENTOS

Promover o alinhamento estratégico e articulação de projetos e procedimentos internos da FAPEAL
Melhorar a capacitação técnica e em gestão na FAPEAL

PESSOAS / INFRAESTRUTURA
OPERACIONAL

Promover a melhoria contínua da estrutura tecnológica da FAPEAL
Promover a integração interpessoal da FAPEAL

ORÇAMENTO / FINANÇAS

Racionalizar a aplicação do uso de recursos financeiros

OBJETIVO DE
REFERÊNCIA
Fomentar, democratizar e
disseminar a produção
científica e tecnológica,
contribuindo para a
consolidação de uma base de
conhecimento e promovendo
a popularização da CT&I
Promover o alinhamento
estratégico e articulação de
projetos e procedimentos
internos da FAPEAL

NOME DO INDICADOR

UNIDADE DE
MEDIDA

META

POLARIDADE

Quantitativo de M.A
Cumpridos

%

80% de M.A
cumpridos

Quanto maior,
melhor

Cumprimento do Prazo
Acordado

%

80% de
Cumprimento
dentro do prazo

Quanto maior,
melhor

Percentual de alinhamento
das ações com o Programa
de Governo

%

50%

Quanto maior,
melhor

FÓRMULA DE
CÁLCULO
(N° de M.A. concluídos /
N° total de M.A) x 100

semestral / N° total de
M.A no semestre) x 100
(N° ações da FAPEAL
concluídas/N° de ações
do Sistema SECTI no
Programa de Governo) x
100

FONTE DOS
DADOS

PERIODICIDADE DE
APURAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA
APURAÇÃO

FAPEAL

Anual

Mário Filho

FAPEAL

Semestral

Mário Filho

FAPEAL

Semestral

Mário Filho

,

