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CARTA DO PRESIDENTE

Nós fracassamos?

     Passados dois anos do início da nossa gestão à frente da Fundepes chega a hora de fazermos uma avaliação sobre 
essa curta trajetória comparada as quase quatro décadas de existência desta importante instituição de interesse público 
alagoana. Neste sentido, entendemos que o título desta carta além de expressar nosso sentimento ao final desta 
jornada, nos convida para algumas reflexões, como: Cumprimos a missão que nos foi confiada? Qual a função da 
fundação? A quem ela atende? Onde conseguimos avançar? Quais as dificuldades? Quais as atividades desenvolvidas? 
Quais as perspectivas para o futuro? Essas são algumas questões, dentre muitas, que podem ser formuladas com o 
objetivo de buscar a melhoria dos processos de gestão para que a fundação possa desenvolver suas atividades com 
excelência, executando sua missão de fundação de apoio a duas das principais instituições educacionais do estado de 
Alagoas, a Universidade Federal de Alagoas e ao Instituto Federal de Alagoas.
     No começo desta jornada, antes mesmo do primeiro contato com os professores Crisógono e Edson Bento, que nos 
antecederam no corpo diretivo, ouvíamos informações dissonantes relacionadas à fundação. Assim, ao ser convidados 
para assumir a direção, a primeira ideia é de que iríamos administrar o cofre da universidade, realidade que seria 
desvendada logo na primeira reunião de transição, onde os desafios e dificuldades foram postas. Quantitativamente, a 
fundação contava no final de 2015 com um quadro de cerca de 70 funcionários. Em março de 2016, ao iniciarmos a 
gestão, esse quadro havia sido resumido para 45. Hoje, depois de uma reestruturação, contamos com cerca de 25 
funcionários.
     Considerando que estamos desenvolvendo as mesmas atividades que fazíamos no início de 2016, fica claro que temos 
um prejuízo na eficiência da prestação dos serviços. É humanamente impossível, considerando essa redução, 
desenvolver as mesmas atividades com a mesma qualidade. Soma-se a isso, uma avalanche de demandas acumuladas, 
que no tempo mais férteis eram realizadas por terceirizados, ou que só agora estão sendo cobradas devido à conjuntura 
atual.
     Neste cenário, nossa gestão procurou centrar a estratégia na seguinte direção. Num primeiro instante, buscamos 
enxugar o que era possível. Aplicamos uma drástica redução no quadro, renegociamos contratos e realizamos as 
mudanças que entendíamos serem necessárias para readequar a instituição. Neste sentido, entendemos que a melhor 
resposta para o título da nossa carta é: Não fracassamos. Pelo contrário, considerando que a fundação permaneceu 
operando nesse período, apesar de muitas apostas contrárias, podemos dizer que foi um sucesso. Aí vem outra 
pergunta: Sucesso para quem? 
     É inegável que há muito a ser feito, sobretudo dentro do novo modelo proposto, que defende mais eficiência, 
qualidade e celeridade no atendimento das demandas apresentadas. A Fundação, em sua condição de entidade privada, 
existe – na sua essência - para desburocratizar os processos dentro da Universidade e do Instituto Federal. Mas isso só é 
possível com muito esforço, seriedade e, acima de tudo, com o apoio das instituições apoiadas. Não é possível mudar os 
resultados utilizando os mesmos métodos de 40 anos atrás. Precisamos avançar, precisamos de uma fundação forte, 
íntegra, e cumpridora da legislação, sendo este, no nosso entendimento, a única via a ser seguida.
     O sucesso da fundação está intimamente atrelado ao sucesso dos projetos de pesquisa, dos coordenadores, da 
Universidade, do Instituto Federal, dos funcionários, e de todos os personagens envolvidos no desenvolvimento da 
extensão, pesquisa e ensino no Estado de Alagoas. Precisamos e merecemos esse sucesso. E vamos em busca dele.

                    — Gabriel BádueFoto: Casa de Reis
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QUEM SOMOS

 A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes) foi criada em 20 de dezembro 
de 1978 com a finalidade de incentivar e apoiar a pesquisa científica, extensão e cultura em geral, tendo como 
outorgantes a Universidade Federal de Alagoas, Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, Federação da 
Agricultura do Estado de Alagoas, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. A Fundação tem se notabilizado, 
sobretudo, pelo gerenciamento administrativo e financeiro de projetos de pesquisa. A expertise proporcionada pelo 
planejamento, execução e acompanhamento de mais de mil projetos resultou no desenvolvimento de metodologia 
própria na gestão técnica e administrativo-financeira de bens e serviços. Para atender a demanda de gerenciamento de 
projetos, a fundação dispõe de profissionais especializados na elaboração, análise, submissão e formalização, além da 
execução administrativa-financeira de projetos englobando a aquisição de bens e contratação de serviços de terceiros, 
importações, realização de processos administrativos, licitações, contratação de pessoal, bolsistas e estagiários.

LEGISLAÇÃO

 Para atuar como fundação de apoio estamos subordinados à legislação vigente:
 Lei nº 8.958/94, regulamentada pelo Decreto nº 7.423 de 31 de dezembro de 2010 e Portaria Interministerial nº 
191/12 MEC/MCTI.
 Portaria conjunta nº 17, de 20 de março de 2018, autoriza a Fundepes a atuar como fundação de apoio do Instituto 
Federal de Alagoas (Ifal).
 Portaria conjunta nº 10, 18 de fevereiro de 2016, credencia a Fundepes como instituição de apoio à Universidade 
Federal de Alagoas.

COMPRAS E CONTRATAÇÕES

 Decreto nº 8.241 de 21 de maio de 2014. Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.958 de 20 de dezembro de 1994, que 
dispõe sobre a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio. A fundação ainda pode 
adotar outras normas conforme exigências dos órgãos financiadores.

IMPORTAÇÕES

 Lei nº 8,010 de 20 de março de 1990, alterada pela Lei nº 10,964 de 28 de outubro de 2004, regulamentada pela 
portaria interministerial nº 977/2010 que dispõe sobre importações de bens destinados à pesquisa científica e 
tecnológica.

CREDENCIAMENTO

 Credenciamento CNPq: 900.0311/1992, Validade 18/06/2019
 Licença de Funcionamento Polícia Federal (Controle de materiais químicos): 200800895-3, validade 26/03/2017.
 Credenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AL)  como Instituição de Formação e Reciclagem de 
Profissionais do Trânsito nº 21/2016.
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MISSÃO

Nossa missão é pautada pela gestão administrativa, financeira e 
logística dos projetos desenvolvidos pelas apoiadas nos campos da 
ciência, tecnologia e inovação, voltados para as atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e cultura, contribuindo para o desenvolvimento do 
Estado, das apoiadas, com base na ética, em parceria com instituições 
públicas e privadas.

VALORES

Ética; transparência, respeito e valorização do ser humano; qualidade 
e excelência nos serviços; inovação e criatividade.

VISÃO

Implementar uma filosofia de melhoramento continuado das nossas 
atividades e processos como forma de atingir a excelência, atendendo 
as necessidades dos nossos clientes e parceiros, viabilizando a 
inovação tecnológica, o aproveitamento adequado do potencial 
humano, contribuindo assim para a produção do conhecimento e 
consequente melhoria da qualidade de vida da sociedade.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CONSELHO DELIBERATIVO

 O Conselho Deliberativo, órgão máximo da Fundepes, é responsável pela 
formulação da política institucional ( patrimonial, administrativa e financeira) e é 
composto pelos seguintes membros: o reitor e o vice-reitor da Universidade Federal de 
Alagoas; um representante da Federação da Agricultura do Estado de Alagoas; um 
representante da Federação do Comércio do Estado de Alagoas; um representante da 
Federação das Indústrias de Alagoas; três representantes do Conselho Universitário da 
Ufal; reitor do Instituto Federal de Alagoas (Ifal). A presidência do Conselho Deliberativo 
será exercida pelo reitor da Universidade Federal de Alagoas.

CONSELHO FISCAL

 O Conselho Fiscal, órgão colegiado de fiscalização interna da gestão 
financeira/econômica da fundação, é composto de três membros titulares e respectivos 
suplentes, eleitos e empossados pelo conselho deliberativo para cumprir mandato de 
três anos. Compete ao conselho fiscal acompanhar, controlar, fiscalizar e aprovar a 
execução patrimonial, financeira e contábil da Fundepes, examinando suas contas, 
balancetes mensais e balanços, emitindo parecer circunstanciado que será submetido ao 
Conselho Deliberativo; emitindo parecer técnico sobre assuntos da sua área de 
competência e parecer prévio sobre aquisição de bens.

DIRETORIA EXECUTIVA

 Cabe à diretoria executiva praticar todos os atos necessários ao efetivo 
funcionamento da fundação, observando o que dispõem o Estatuto, Regimento Interno e 
decisões do Conselho Deliberativo; expedir normas operacionais e administrativas 
necessárias às atividades da fundação; celebrar acordos, ajustes, contratos e convênio, 
além de responsabilizar-se pela guarda e conservação do patrimônio da Fundação. Ainda 
é função da diretoria executiva submeter ao conselho deliberativo o planejamento anual 
e a política de pessoal da fundação. Atualmente, a administração da Fundação é exercida 
por uma diretoria executiva composta por um diretor-presidente, diretor vice-presidente 
e um diretor-financeiro, designados para cumprir mandato de dois anos, permitida a 
recondução.

UTILIDADE PÚBLICA

 A Fundepes é uma instituição de utilidade pública no âmbito estadual e municipal:
Lei estadual nº 7.344, de 24 de abril de 2012, que define a Fundação Universitária de 
Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes), entidades sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ sob o nº 12.449.880/0001-67, com sede e foro nesta cidade, localizada na 
Rua Senador Mendonça, nº 148, 6º andar, Edifício Walmap, Centro, Maceió-AL, fundada 
em 20 de dezembro de 1978. Governador Teotonio Vilela Filho.
Lei municipal nº 6.112. Projeto de Lei nº 6.343/12. Considera de utilidade pública a 
Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa. Prefeito Cícero 
Almeida.
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COMO NOS ORGANIZAMOS

 São inegáveis os avanços obtidos após um ano de gestão. 
Dentro da ótica de redimensionamento do quadro de funcionários, 
aprimoramento dos processos internos, e valorização de pessoal, 
após encontrar a fundação em situação de quase insolvência, a 
diretoria defende uma mudança na sua política organizacional como 
forma de fortalecer e assegurar a sua integridade e tornando-a ainda 
mais profissional, garantindo sua modernização e consequente 
competitividade.
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CONHECIMENTO SER CORTES

“A crise da Educação no Brasil não é uma crise. É um projeto.”
             — Darcy Ribeiro

 O ano de 2017 foi nefasto para a ciência e a tecnologia no Brasil. O corte de recursos públicos que havia se iniciando 
ainda em 2014, com a redução de investimentos de R$ 8,4 bilhões para R$ 3,2 bilhões, provocou grande temor junto à 
comunidade científica do país. Para 2018, o orçamento programado é ainda menor, da ordem R$ 2,7 bilhões.
Segundo diagnóstico elaborado por entidades científicas, a queda no orçamento público para ciência e tecnologia pode 
inviabilizar pesquisas em andamento no país, além de impedir o desenvolvimento de novos projetos. Atualmente, o país 
investe apenas 1% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em ciência e tecnologia.
 O cenário já desolador da falta de investimentos foi agravado pela Proposta de Emenda à Constituição que 
estabeleceu um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos, frustrando nesse momento qualquer perspectiva 
de evolução. Entre os pesquisadores, o sentimento é de abandono, o que pode provocar evasão dos principais cientistas 
do país.
 A Fundepes, como fundação de apoio à Universidade Federal de Alagoas e ao Instituto Federal de Alagoas, não 
poderia passar incólume às turbulências em âmbito nacional. A redução dos recursos para financiamento de pesquisas 
seguiu impactando negativamente na captação de novos projetos, apesar de todos os esforços empreendidos pelos 
analistas da Fundepes. Uma situação que se repetiu na maioria das fundações do país.
 Em seu 39º ano de atividade, e mesmo com o cenário adverso, a fundação buscou sair do quadro de estagnação e 
deu início ao processo de recuperação e modernização organizacional, iniciado em 2016 com a chegada da atual gestão, 
tendo como diretor-presidente Gabriel Bádue, diretor vice-presidente Gerson Guimarães, e diretor-financeiro, 
Wellyngton Silva.  Foram implementadas medidas austeras para resgatar a fundação da situação de quase insolvência em 
que se encontrava, inclusive, com a propositura de fechamento por parte do Ministério Público Estadual.
 Apesar das dificuldades impostas pelas restrições orçamentárias, a gestão buscou incessantemente criar uma 
política de recursos humanos, a partir da consolidação da Unidade de Gestão de Pessoas. A unidade, considerada 
estratégia, passou a avaliar e definir, juntamente com a direção da Fundação, as medidas que seriam adotadas visando à 
melhoria das condições de trabalho, com análise do clima organizacional, investimento em treinamento e o consequente 
aumento da produtividade.
 Em 2017 foi contratada consultoria para realizar o mapeamento dos processos desenvolvidos pela fundação, 
pesquisa organizacional, definição das carreiras, palestras, atividades recreativas, além da implementação da intranet. 
Outro processo iniciado em 2017 foi a elaboração do Plano de Cargos e Salários dos funcionários, que ainda está em fase 
de compilação.
 Reconhecendo a importância da política de valorização dos funcionários, a gestão buscou implementar uma 
política de recomposição salarial, definindo uma reorganização salarial, considerando o mercado atual e as condições 
orçamentárias.

INVERTENDO A LÓGICA

 Os ajustes iniciados em 2016 foram determinantes para o processo de recuperação da fundação, tendo 
prosseguimento neste ano de 2017, dada a gravidade da situação em que se encontrava a instituição.  A gestão  se  
posicionou  de  forma proativa, buscando alternativas, novas receitas, fontes de financiamento, garantindo dessa forma 
a manutenção de projetos de pesquisa e extensão.
 Dentro desse processo, mais desafios foram assumidos, inclusive com a mudança da sede. Após mais de 20 anos 
tendo como endereço do Edifício Walmap, no Centro de Maceió, com restrições quanto a horário de funcionamento, 
localização e acesso, a sede da Fundepes foi mudada para o bairro da Pitanguinha, em um prédio mais moderno, 
funcional e, acima de tudo, que agrega um conceito de modernidade e eficiência defendido pela atual gestão.
 A mudança também permitiu a retomada do arquivo dos documentos da Fundação, que estavam custodiados por 
uma empresa privada, a um custo altíssimo. Na prática, essa retomada permitirá a catalogação e organização definitiva 
do arquivo da Fundepes, cujos documentos devem ser digitalizados em sua integralidade, como forma de agilizar 
processos, dar mais segurança, além de reduzir a utilização de papel, um novo desafio auto imposto para adequar as 
atividades à política ambiental. Esse projeto já foi iniciado e deve obter avanços significativos nos próximos anos.
 Dentro desse reposicionamento, a Fundepes ainda investiu em novas possibilidades e estabeleceu novos marcos. 
Durante a realização da Bienal do Livro de Alagoas, a fundação promoveu a criação de um aplicativo (QR Code) para a 
distribuição de livros para alunos da rede pública municipal de ensino. A eficiência do dispositivo foi amplamente 
reconhecida e elogiada e deve ser reutilizado em novas edições e outros projetos.
 Outro momento de sucesso neste ano de 2016 foi a realização do primeiro treinamento de eSocial, promovido pela 
Fundepes, e que contou com lotação esgotada. O treinamento trouxe a Alagoas o auditor da Receita Federal do Brasil e 
um dos idealizadores do programa e atraiu grande público. O sucesso do curso ratificou a capacidade da Fundepes na 
promoção de cursos, treinamentos e capacitações, segmento este que volta a ser priorizado pelos analistas da fundação, 
inclusive como nova possibilidade de captação de recursos em curto prazo.

Nova sede da Fundepes e novo Arquivo. Imagens de Arquivo
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AMPLIAÇÃO DE PARCERIAS

 Mais uma grande conquista foi obtida em 2017. A Fundepes, 
autorizada pelo MEC desde 2013 a apoiar o Instituto Federal de 
Alagoas, concretizou essa parceria com por meio do projeto de 
Tradução Cloudlabs, desenvolvido pelos professores Victor Sgarbi e 
Elaine Sgarbi. O projeto consiste em analisar o processo tradutório 
de simuladores educacionais de química, física e biologia do 
Espanhol para o Português. A pesquisa, com financiamento 
internacional do InnovateEducation: Service andSolutions S.A.S. 
tem vigência –inicialmente- de oito meses e receberá investimentos 
da ordem de R$ 152 mil.
 O Cloudlabs foi mais um avanço importante após quase três 
anos de tratativas e deve abrir a possibilidade para novos projetos, 

fortalecendo o papel da Fundepes como gestora administrativa-financeira, com o acompanhamento e avaliação das 
atividades das atividades do plano de gerenciamento.
 A formalização do Cloudlabs serve, ainda, como incentivo aos pesquisadores do Ifal, que passam a conhecer de 
forma mais clara e objetiva o papel da Fundepes como apoiadora dos projetos de pesquisa e extensão do Ifal, 
fortalecendo assim a parceria e abrindo espaço para a concretização de novas parcerias.

Cloudlabs é a concretização da parceria entre 
a Fundepes e o Ifal. Imagem de Arquivo

NOVOS PROJETOS: RESULTADO DOS ESFORÇOS

 Os esforços empreendidos em 2016 apresentaram os 
primeiros resultados em 2017. Mesmo em meio ao cenário de crise 
política e econômica, a equipe da Fundepes, em um trabalho 
hercúleo, conseguiu avançar na captação de novos projetos. Se em 
2016, o número de projetos firmados foi de 17, com um volume total 
de recursos de R$ 6,5 milhão, em 2017, foram captados 33 novos 
projetos, com um volume de recursos acima de R$ 16 milhões.
 Além dos avanços em meio a um cenário completamente 
desfavorável, outro aspecto que deve ser destacado é o fato de que o 
volume de recursos captados é ainda mais impactante se 
considerarmos tratar de projetos de apoio, que revertem 
integralmente para a instituição apoiada, em sua maioria a 
Universidade Federal de Alagoas.
 Em todo o ano de 2017, o volume de projetos firmados foi da 
ordem de R$ 29.538.494,51, que incluem projetos de apoio, execução 
de concursos, Bienal Internacional do Livro, Cursos de treinamento, 
entre outros.

#FUNDEPESNABIENALDOLIVRO

 Sucesso na edição 2017 da Bienal Internacional do 
Livro, a Fundepes desenvolveu um aplicativo inovador 
para o Vale Livro concedido pela Semed. Este ano, alunos e 
livreiros contaram com a tecnologia QR Code, com leitura 
por meio de aplicativo, minimizando fraudes e 
assegurando o investimento no incentivo à leitura, além de 
responsabilidade socioambiental, já que não foi produzido 
lixo plástico.

CONTAS APROVADAS

 O esforço empreendido na captação de novos projetos apresenta os primeiros resultados, mesmo que tímidos, e 
reforçam a determinação de toda equipe da Fundepes no sentido de assegurar seu funcionamento. Outro aspecto que 
merece destaque, aqui, diz respeito a provação das demonstrações financeiras nos exercícios 2016/2017. Graças ao 
trabalho da empresa de contabilidade contratada, da Unidade de Contabilidade e Finanças, da auditoria e, sobretudo, 
das diretrizes impostas pela diretoria, o Conselho Fiscal aprovou as demonstrações financeiras da Fundepes, o que 
mereceu menção e elogios dos integrantes dos conselhos Fiscal e Deliberativo.
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Confies 2017. Fotos: Casa de Reis

NOVO ORÇAMENTO

 O desafio de gerenciar os destinos da Fundepes em meio ao contingenciamento de recursos e suspensão das 
políticas de financiamento público merece uma análise à parte no atual relatório de gestão. Com orçamento previsto 
inicialmente de R$ 1,9 milhão e posteriormente revisado para R$ 2,4 milhões, a gestão da Fundepes tentou encontrar 
alternativas para remediar o cenário desfavorável.
 Nesse sentido, houve a retomada de atividades pouco exploradas ou que estavam relegadas a papel secundário, 
como a realização de cursos de aperfeiçoamento, a exemplo do Curso de e-Social, além de uma busca constante pelas 
possibilidades de novos negócios.
 Toda determinação da equipe técnica da Fundepes trouxe um resultado extraordinário, com a captação de 33 
novos projetos no ano de 2017, um esforço conjunto e reconhecido pela diretoria e amplamente elogiado pelos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal.O processo de recuperação da Fundepes não poderia ignorar a capacitação do seu 
quadro de pessoal. Se em 2016, a fundação sofreu um corte drástico no número de funcionários, sobretudo em sua 
sede, em 2017 o ano foi de valorização e capacitação dos assistentes e analistas, inclusive com a melhoria do ambiente 
de trabalho.
 Dentro da nova proposta, os funcionários deram um passo importante para fortalecer as relações com a formação 
de uma comissão para constituir a associação de funcionários da Fundepes. O processo de construção da futura 
entidade, no entanto, já obteve uma grande vitória com a aprovação de uma pauta apresentada à diretoria da 
Fundepes. Entre as vitórias assinaladas, a formatação do plano de cargos e carreiras, flexibilização do horário de 
trabalho com base na nova Lei Trabalhista, a recomposição salarial referente ao período de 2016, entre outros avanços.
 Em 2016, a Fundepes contava em seus quadros com 121 funcionários, 118 bolsistas e quatro estagiários, esses 
números sofreram alteração mínima em 2017, passando a contar com 109 funcionários, 192 bolsistas, além de sete 
estagiários. Essa flutuação no número de funcionários se dá, sobretudo, pela fase de contratação temporária de um dos 
projetos geridos pela Fundepes, o Projovem.
 A Unidade de Gestão de Pessoas também tem realizado um trabalho importante junto aos profissionais, com a 
promoção regular de palestras e atividades que valorizam os profissionais e ajudam no aperfeiçoamento das atividades 
em todas as unidades. Um dos eventos que merece destaque foi o Dia da Qualidade de Vida, quando os funcionários da 
Fundepes participaram de um dia de atividades lúdicas, palestras, além de atividade física.

FUNDEPES ORGANIZA 35º CONFIES

 Um capítulo à parte das atividades desenvolvidas pela Fundepes em 2017 foi a realização do 35º Encontro 
Nacional das Fundações de Apoio as Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, em parceria 
com o Confies. O evento, realizado de 29 de novembro a 1º de dezembro, reuniu representantes das fundações de apoio 
de todo o país no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, no bairro de Jaraguá.
 Com programação extensa, elaborada a partir das principais demandas das fundações de apoio em todo Brasil, o 
35º Confies bateu recorde de estados representados, além de defender uma pauta política, com a presença de 
integrantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
 O Confies promoveu, ainda, debates setorizados, com representantes de órgãos de Controle como Controladoria 
Geral de União, Advocacia Geral da União, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ministério da 
Educação, além da presença de representantes dos principais financiadores de projetos de pesquisa, a exemplo da 
Finep.
 O encontro em Maceió representou um importante posicionamento político para a Fundepes, alçando a fundação 
alagoana ao cenário nacional, criando possibilidade de intercâmbio de atividades fins, além do reconhecimento da 
capacidade de promover e organizar eventos de grande porte.
 O protagonismo da Fundepes foi reconhecido e elogiado pela diretoria do Confies, convidados, participantes e 
pelas instituições apoiadas, que se fizeram presentes durante o evento, que marcou o debate de um documento crucial 
que trata de um protocolo de entendimento entre fundações de apoio e órgãos de fiscalização que irá nortear as ações 
entre as entidades nos próximos anos.
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COMUNICAÇÃO SE CONSOLIDA

 Se em 2016, a Comunicação se apresentava como uma promessa, em 2017 ela se consolida como ferramenta 
fundamental para o fortalecimento da nova imagem da Fundepes. A criação do novo site da instituição, o fortalecimento 
das suas redes sociais proporcionou um avanço significativo na divulgação das atividades desenvolvidas pela Fundepes.
 Redes sociais como Facebok, Twitter e Instagram se consolidaram não apenas como ferramentas para divulgação, 
mas, sobretudo para interação e auxílio a todos que utilizam ou acompanham o trabalho da Fundepes. A retomada da 
produção do relatório de gestão também apresenta avanços. Da iniciativa ousada em 2016, conseguimos avançar para 
um relatório mais completo, inclusive com dados gerenciais.
 Dentro desse processo, a Comunicação conseguiu produzir o Manual de Identidade Visual da Fundação, que irá 
ajudar a impedir a utilização inadequada da nova marca. Demos prosseguimos ao trabalho de divulgação das atividades 
desenvolvidas pela fundação, tanto no âmbito do seu site institucional como para a mídia. E conseguimos estabelecer 
um padrão visual uniforme e clean, que tem atraído cada vez mais acessos aos nossos conteúdos. Para o ano de 2018, 
um novo desafio se apresenta, as comemorações pelos 40 anos de existência da fundação.

 Uma das estratégias adotadas pela Comunicação da Fundepes está a padronização da linguagem e do visual das 
postagens em suas redes sociais. No Facebook, transformamos o perfil em página, o que tem aumentado o alcance das 
publicações e seguidores. A nova meta é estabelecer vínculo com entidades ligadas à ciência e tecnologia de todo o   
país.
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A implantação da Assessoria de Comunicação da 
Fundepes depois de 38 anos de existência 
estabeleceu um novo paradigma, processo esse que 
foi iniciado com a criação da nova marca e seu 
respectivo manual de aplicações, desencadeando, a 
partir daí, a institucionalização de toda comunicação 
visual, de forma mais consistente, tanto para as 
redes sociais, papelaria, brindes, além da 
comunicação oficial. A consolidação da nova marca 
vem se fazendo cada vez mais presente no cotidiano 
de funcionários e seguidores da fundação.

Manual de Idendidade Visual (MIV) - 2017Aplicações da nova marca da Fundepes
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 PAINEL DE PROJETOS DE 2016

COLHENDO BONS FRUTOS
Coordenadora: Maria Alice Araújo Oliveira
Vigência: 01/02/2016 a 31/03/2018
Descrição: Fortalecer a experiência piloto de extensão 
socioeconômica ambiental da comunidade do assenta-
mento zumbi dos palmares através do cultivo e do bene-
ficiamento de produtos agroecológicos, disseminando-a 
nos assentamentos da vizinhança, visando atender às 
demandas das feiras orgânicas da Ufal e promover a 
alimentação saudável na comunidade da Ufal.

TOMADA DE DECISÃO ENERSYSTEM
Coordenador: Rodrigo de Barros Paes
Vigência: 01/02/2016 a 31/08/2018
Descrição: Desenvolvimento de um protótipo de softwa-
re para análise e suporte à tomada de decisão sobre o 
tipo de bateria a ser utilizada em um dado sistema com 
tecnologia Enersystem.

FORMAÇÃO DE RH ARIMA
Coordenador: Rodrigo de Barros Paes
Vigência: 01/03/2016 a 01/04/2017
Descrição: Execução de atividades de formação de RH, 
pesquisa e desenvolvimento na área de microeletrônica 
no Instituto de Computação/Ufal.

ASSESSORAMENTO TÉCNICO - CORREÇÃO DE 
PROVAS
Coordenadora: Lauremilia Rocha Gomes da Silva
Vigência: 14/04/2016 a 30/08/2016
Descrição: Contratação de assessoria técnica para cor-
reção de 545 provas de redação de seleção de estágio 
para a SERIS, formato ENEM.

DETECÇÃO AUTOMÁTICA DA EXPERIÊNCIA ÓTIMA 
EM AMBIENTES EDUCACIONAIS
Coordenador: Ig Ibert Bittencourt Santana Pinto, Moni-
que de Arruda
Vigência: 09/06/2016 a 19/12/2016
Descrição: Investigar os desafios da teoria do fluxo para 

a personalização da interação em ambientes 
inteligentes de aprendizagem.

PSS TEMPORÁRIOS SEMED 2016
Coordenadora: Soraya Lira Alencar
Vigência: 13/06/2016 a 13/06/2017
Descrição: Organização e execução de processo seletivo 
simplificado para contratação temporária de profissio-
nais para a secretaria municipal de educação da prefei-
tura de Maceió.

CAIITE 2016
Coordenador: José Vieira da Cruz
Vigência: 02/08/2016 a 02/03/2017
Descrição: Com o tema “ciências, saberes e sociedade 
em rede”, o CAIITE 2016 tem como objetivo apresentar e 
discutir com a sociedade alagoana as produções acadê-
mico-científicas das instituições de ensino superior 
envolvidas, garantindo um maior intercâmbio e troca de 
experiências interinstitucionais entre docentes pesqui-
sadores, jovens empreendedores e estudantes envolvi-
dos, focando também as novas tecnologias de comuni-
cação e educação à distância como instrumentos de 
socialização de conhecimento e saberes.

GUTENBERG
Coordenador: Osvaldo Batista Acioly Maciel
Vigência: 15/08/2016 a 15/08/2018
Descrição: Fortalecimento da vida acadêmica, realizan-
do publicação de textos universitários e, simultanea-
mente, de estímulo à leitura; priorizando a produção 
acadêmica da própria instituição, bem como de outras 
instituições de ensino superior do estado e de regiões 
circunvizinhas, em especial as obras de caráter regional, 
que contribuem para a preservação da memória de ala-
goas.

CONSULTORIA ALOO
Coordenador: Rodrigo de Lima Pinheiro
Vigência: 12/09/2016 a 28/01/2017
Descrição: Consultoria acerca de processos de contrata-
ção.

VESTIBULAR UNCISAL 2017
Coordenadora: Soraya Lira Alencar
Vigência: 23/09/2016 a 23/03/2017
Descrição: Realização do processo seletivo UNCISAL 
2017 com oferta de 490 vagas distribuídas em 10 cursos 
de graduação.

PRH - QUEIROZ GALVÃO
Coordenador: João Paulo Lima Santos
Vigência: 30/09/2016 a 30/06/2017
Descrição: Promover o fortalecimento e consolidação 
dos programas de graduação e pós graduação da uni-
versidade, desenvolvidos por meio do programa de for-
mação de recursos humanos.

ENERSYS SALES ANALYTICS
Coordenador: Rodrigo de Barros Paes
Vigência: 03/10/2016 a 03/04/2017
Descrição: Atividades de pesquisa e desenvolvimento 
de um protótipo de software para a aquisição e a trans-
formação de dados de vendas em informação útil e rele-
vante para análise de negócio da Enersystem.

MALHA DE FLUXO ALGÁS
Coordenador: EDUARDO SETTON SAMPAIO DA SILVEIRA
Vigência: 20/10/2016 a 20/04/2019
Descrição: Contratação dos serviços para o desenvolvi-
mento e suporte de projeto de análise de fluxos em 
regime transiente na rede de distribuição de gás natural 
(RDNG), integrado em tempo real ao sistema de supervi-
são, controle e aquisição de dados da Algás.

PARKS - LAB POL
Coordenador: Rodrigo de Barros Paes
Vigência: 01/11/2016 a 01/04/2017
Descrição: Formação de pelo menos 05 alunos da Ufal 
no módulo básico de capacitação em Pol, por meio de 
uma metodologia de ensino-aprendizagem prática e 
orientada a projetos.

EXAME SELEÇÃO IFAL 2017.1
Coordenadora: Soraya Lira Alencar
Vigência: 18/11/2016 a 18/11/2017
Descrição: Realização da fiscalização da aplicação do 
exame de seleção de 2017.1 do Ifal para ingresso de 
alunos na educação profissional técnica de nível médio, 
nas formas integrada e subsequente.

DYNASIM 3
Coordenador: Eduardo Nobre Lages
Vigência: 02/12/2016 a 30/11/2020
Descrição: Atuar na redução de custo da elaboração de 
arranjo submarino de risers e dutos através de sua inte-
ração com o sistema de ancoragem, visando a otimizá-lo 
mantendo a segurança e reduzindo custos.

CAVERNAS
Coordenador: William Wagner Matos Lira
Vigência: 21/12/2016 a 20/12/2018
Descrição: Desenvolvimento de uma ferramenta com-
putacional através de superfícies interpolantes de res-
posta do comportamento de cavernas em rochas salinas 
para estocagem de óleo e gás.
 

EDGE
Coordenador: Rodrigo de Barros Paes
Vigência: 26/12/2016 a 26/12/2021
Descrição: Gerenciamento administrativo financeiro 
para execução do programa centro de inovação Edge.

PROFLETRAS
Coordenadora: Andrea Silva Pereira
Vigência: 27/10/2016 a 27/10/2018
Descrição: Projeto de mestrado profissional em 
letras/Ufal – Profletras.

PERIÓDICO IEEE
Coordenador: Alejandro Cesar Frery
Descrição: Avaliar o andamento dos processos do perió-
dico IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSINGLETTERS 
através do cruzamento de informações de editores asso-
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ciados, autores e avaliadores. Produzir relatórios geren-
ciais. Sugerir modificações aos processos de periódicos.

DESSALINIZAÇÃO ÁGUA DOCE
Coordenadora: Julielle Vieira Xavier De Gusmão 
Descrição: Execução técnicos especializados de ativida-
des de recuperação de sistemas de dessalinização do 
programa água doce, vinculado à secretaria de estado 
de meio ambiente e dos recursos hídricos de alagoas em 
comunidades do semiárido alagoano.

PROJOVEM URBANO 2014-2015 - PROGRAMA
Coordenadora: Solange Pereira De Gouveia
Descrição: Auxilio no gerenciamento administrativo-fi-
nanceiro do programa nacional de inclusão de jovens - 
Projovem urbano - meta 2014, vinculado à secretaria 
municipal de educação de Maceió - Semed,  cuja finalida-
de precípua é proporcionar formação integral de 2.000 
(dois mil) jovens, através da reinserção dos mesmos no 
universo escolar, por meio de uma associação entre: ele-
vação da escolaridade, tendo em vista a conclusão do 
ensino fundamental; qualificação social e profissional; 
assim como o desenvolvimento de ações comunitárias 
de interesse público.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM SAÚDE 
PÚBLICA
Coordenadora: Cristiana Carina De Barros Lima Dantas 
Bittencourt
Descrição: Realização do curso de pós-graduação em 
saúde pública para os profissionais de nível superior que 
atuam nos municípios da 2ª macrorregião do estado de 
alagoas e exercem atividades na área de saúde vincula-
dos às secretarias municipais de saúde.

RENTED
Coordenador: Marcio Gomes Barboza
Descrição: Desenvolver sistemas locais e descentraliza-
dos de manejo de águas residuárias de origem domésti-
ca, incluindo aspectos de sustentabilidade e gerencia-
mento de subprodutos sólidos, líquidos e gasosos.

FUNDSEED
Coordenador: Antônio Osimar Sousa Da Silva
Descrição: Estudo experimental para melhor compreen-
der o papel das sementes de cristalização nas sínteses 
de zeólitas, de forma esclarecer observações experi-
mentais, tais como: O porquê de as sínteses com semen-
tes funcionar para algumas zeólitas e para outras não? 
Porquê determinadas sínteses com sementes são limita-
das a uma certa faixa de composição? Qual a relação 
entre o tamanho das partículas de sementes e a sua 
eficácia nas sínteses de zeólita?

MAPEAMENTO CULTURAL
Coordenadora: Juliana Michaello Macedo Dias, Maria 
Angélica Da Silva e Josemary Omena Passos Ferrare
Descrição: Realização do mapeamento cultural - inven-
tário e salvaguarda - do patrimônio imaterial de Alagoas.

AGENTES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
Coordenador: Cezar Nonato Bezerra Candeias 
Descrição: Fomentar o desenvolvimento local e territo-
rial sustentável e solidário por meio da implantação e 
consolidação de ações integradas de economia solidária 
por meio da implantação e consolidação de ações de 
extrema pobreza.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM 
VIGILÂNCIA DE SAÚDE
Coordenadora: Maria Edna Bezerra Da Silva e municí-
pios da 2ª macrorregião do estado de alagoas e exercem 
atividades na área de vigilância em saúde.

CONCURSO PÚBLICO DO IFAL
Coordenadora: Soraya Lira Alencar
Descrição: Execução do concurso público do instituto 
federal de alagoas, para provimento de cargos de níveis 
fundamental, médio e superior, conforme cargos discri-
minados no anexo i desta proposta.

PLURIS 2016
Coordenadora: Gianna Melo Barbirato e João Carlos 

Cordeiro Barbirato
Descrição: Apoio na elaboração, desenvolvimento e rea-
lização conjunta do projeto 7º congresso luso brasileiro 
para o planejamento urbano, regional, integrado e sus-
tentável - Pluris 2016

SISMOD
Coordenadora: Aline Da Silva Ramos Barboza
Descrição: Desenvolver um sistema integrador (softwa-
re) aplicado a projeto e produção de sistemas construti-
vos em alvenarias de habitações de interesse social com 
base na coordenação modular e na conectividade de 
componentes no contexto da industrialização aberta, a 
partir da identificação dos sistemas construtivos, análise 
dos componentes existentes e sistematização dos pro-
cessos de projeto, fabricação, transporte e montagem.

INFRAPESQ 10
Coordenador: Marcos Vinicius Dias Vermelho  
Descrição: Promover a adequação da infraestrutura de 
pesquisa da Ufal, com consolidação de quatro ações 
integradas.

HAB24TS
Coordenador: Augusto Aragão De Albuquerque
Descrição:  Desenvolvimento de tecnologias sociais para 
construção, recuperação, manutenção e uso sustentável 
de moradias, especialmente de interesse social, bem 
como para a solução de problemas em áreas de risco 
ambiental.

INDICADORES DA INDÚSTRIA II
Coordenador: Reynaldo Rubem Ferreira Junior
Descrição: Elaborar indicadores de desempenho, son-
dagem e competitividade da indústria alagoana para 
auxiliar a tomada de decisão e alocação de recursos por 
meio de políticas públicas e ações empresariais.

INFRAPESQ 11
Coordenador: Josealdo Tonholo

Descrição: Aquisição e instalação de equipamentos 
importados.

DYNASIM 2
Coordenador: Eduardo Nobre Lages
Descrição: Propõe a manutenção do ambiente compu-
tacional disponível já utilizado, bem como o desenvolvi-
mento de novos recursos do módulo de linhas de anco-
ragem e risers(doolines), possibilitando novas funciona-
lidades ao dynasim.

MODECOL
Coordenador: Carlos Ruberto Fragoso Junior
Descrição: Estudo qualitativo preditivo da estrutura e 
funcionamento de lagoas costeiras frente às mudanças 
climáticas.

CONFIABILIDADE ESTRUTURAL
Coordenador: William Wagner Matos Lira
Descrição: Subsidiar a análise e dimensionamento de 
revestimento de poços profundos utilizando confiabili-
dade estrutural.

INFRAPESQ 12
Coordenadora: Simoni M. Plentz Meneghetti
Descrição: Modernização da infraestrutura de pesquisa 
da Ufal. Ctinfra/2012.

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - 
SEMED E SMCI
Coordenadora: Soraya Lira Alencar
Descrição: Execução do concurso público visando o pro-
vimento de cargos nos quadros de servidores efetivos 
da prefeitura de Maceió para a Secretaria Municipal de 
Educação - Semed e para a secretaria municipal de con-
trole interno – SMCI

MVGEO FASE 3
Coordenador: William Wagner Matos Lira
Descrição: Dar continuidade no desenvolvimento de sis- 
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acadêmica de alunos da área tecnológica da Ufal.

 PAINEL DE PROJETOS DE 2017

PROFLETRAS
Coordenadora: Adna de Almeida Lopes
Vigência: 10/27/2016 a 10/27/2018
Apoio ao desenvolvimento do projeto de mestrado pro-
fissional em letras - Profletras, da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Alagoas.

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - 
SEMED E SMCI
Coordenadora: Marines Coral
Vigência: 1/12/2017 a 1/12/2018
Execução do concurso público visando ao provimento 
de cargos nos quadros de servidores efetivos da Prefei-
tura de Maceió para a Secretaria Municipal de Educação 
- Semed e para a Secretaria Municipal de Controle Inter-
no – SMCI.

MODFAL
Coordenador: Adeildo Soares Ramos Junior
Vigência: 3/31/2017 a 3/30/2019
Estudo da viabilidade da aplicação da técnica de autô-
matos celulares na modelagem numérica de deforma-
ções para a investigação de processos de gênese de 
falhas geológicas e desenvolvimento de zonas de dano. 
Procedimentos computacionais serão desenvolvidos e 
verificados com dados sintéticos e possivelmente com 
danos de zonas de falhas de afloramentos de rochas 
sedimentares. Futuramente, pretende-se dar suporte à 
modelagem de campos geológicos, como, por exemplo, 
os de roncador e pilar.

35º CONFIES
Coordenador: Gabriel Soares Bádue
Vigência: 1/3/2018 a 1/3/2018
35º Encontro nacional das fundações de apoio àss insti-
tuições de ensino superior e de pesquisa científica e tec-
nológica – Confies.

COMUNICAÇÃO SE CONSOLIDA

 Se em 2016, a Comunicação se apresentava como uma promessa, em 2017 ela se consolida como ferramenta 
fundamental para o fortalecimento da nova imagem da Fundepes. A criação do novo site da instituição, o fortalecimento 
das suas redes sociais proporcionou um avanço significativo na divulgação das atividades desenvolvidas pela Fundepes.
 Redes sociais como Facebok, Twitter e Instagram se consolidaram não apenas como ferramentas para divulgação, 
mas, sobretudo para interação e auxílio a todos que utilizam ou acompanham o trabalho da Fundepes. A retomada da 
produção do relatório de gestão também apresenta avanços. Da iniciativa ousada em 2016, conseguimos avançar para 
um relatório mais completo, inclusive com dados gerenciais.
 Dentro desse processo, a Comunicação conseguiu produzir o Manual de Identidade Visual da Fundação, que irá 
ajudar a impedir a utilização inadequada da nova marca. Demos prosseguimos ao trabalho de divulgação das atividades 
desenvolvidas pela fundação, tanto no âmbito do seu site institucional como para a mídia. E conseguimos estabelecer 
um padrão visual uniforme e clean, que tem atraído cada vez mais acessos aos nossos conteúdos. Para o ano de 2018, 
um novo desafio se apresenta, as comemorações pelos 40 anos de existência da fundação.

 Uma das estratégias adotadas pela Comunicação da Fundepes está a padronização da linguagem e do visual das 
postagens em suas redes sociais. No Facebook, transformamos o perfil em página, o que tem aumentado o alcance das 
publicações e seguidores. A nova meta é estabelecer vínculo com entidades ligadas à ciência e tecnologia de todo o   
país.
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temas para simulação computacional de problemas de 
geoengenharia aplicados à extração e produção de 
hidrocarbonetos em águas profundas.

CONCURSO TJ/AL _ NOTARIAL E REGISTRO
Coordenadora: Soraya Lira Alencar
Descrição: Prestação de serviços técnicos especializados 
de organização e execução de concurso público para 
ingresso e remoção na atividade notarial e de registro, 
no âmbito do estado de Alagoas.

PROGRAMA DE ESTUDO EM DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR
Coordenador: Tiago Gomes De Andrade
Descrição: Testar, desenvolver e aplicar metodologias 
relacionadas ao diagnóstico molecular de doenças e 
tipagem de HLA (antígenos leucocitários humanos).

PROGRAMA BANCO DE DADOS GEOAMBIENTAL
Coordenador: Jose Vieira Silva
Descrição: Coleta técnica-científica de dados geográfi-
cos e ambientais do estado de alagoas para formação de 
banco de dados geoambiental de caráter público através 
da captação externa de recursos financeiros.

PROGENE II
Coordenador: Eurípedes Alves Da Silva Filho
Descrição: Interação técnico-científica da universidade 
federal de alagoas com os setores produtivos privados e 
públicos no desenvolvimento de pesquisas científicas 
básicas e aplicadas para testar, desenvolver e aplicar 
metodologias convencionais e relacionadas ao DNA 
como ferramentas por meio de marcadores moleculares 
e ambientais.

PMGCA BIOMASSA
Coordenador: Geraldo Verissimo De Souza Barbosa
Descrição: Apoio ao desenvolvimento do projeto PMG-
CA/biomassa: fortalecimento e estruturação do banco 
de germoplasma da cana-de-açúcar do centro de ciên-
cias agrárias, da Universidade Federal de Alagoas.

cias agrárias, da Universidade Federal de Alagoas.

PMGCA RIDESA FASE II
Coordenador: Geraldo Verissimo De Souza Barbosa
Descrição: Apoio ao desenvolvimento de programa 
desenvolvimento e testagem de instrumentos aplicados 
à seleção de recursos humanos e avaliações educacio-
nais da universidade federal de alagoas - Ufal.

PRH 40 FASE III
Coordenador: Joao Paulo Lima Santos
Descrição: Prestação de serviços administrativo-finan-
ceiros do programa PRH n° 40 formação de profissionais 
de engenharia civil e química para atuação no setor de 
petróleo, gás e energia - fase III da Universidade Federal 
de Alagoas - Ufal.

PROTIPAGEM III
Coordenador: Luiz Antônio
Descrição: A interação técnico-científica da universidade 
federal de alagoas com o setor produtivo privado e 
público no desenvolvimento de pesquisas científicas 
básicas e aplicadas pata testar, desenvolver e aplicar 
metodologias relacionadas à tipagem por DNA, visando 
contribuir com a implantação de novas tecnologias e 
com isto atender as demandas da sociedade no que se 
refere à tipagem genética humana, animal, vegetal e de 
micro-organismos.

ALIMENTOS SEGURO
Coordenadora: Maria Cristina Delgado da Silva
Descrição: Contribuir com resultados positivos e rele-
vantes em relação ao monitoramento da qualidade e 
segurança de alimentos produzidos no estado de Alago-
as.

LEMA II
Coordenadora: Karoline Alves de Melo Moraes
Descrição: Fortalecer as atividades científicas e tecnoló-
gicas no âmbito da construção civil, contribuindo para a 
melhor qualidade das obras em alagoas e a qualificação 

VIII BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE ALAGOAS
Coordenador: Osvaldo Maciel
Vigência: 7/17/2017 a 3/16/2018
A Bienal Internacional do Livro de Alagoas é uma realiza-
ção cultural, literária e social já incorporada ao calendá-
rio nacional e internacional de eventos deste segmento 
e reúne aproximadamente 200.000 (duzentos mil) visi-
tantes a cada edição, atraídos pelo prazer da leitura e 
por tudo o que está em seu entorno, congregando auto-
res, editores, livreiros, intelectuais, artistas, professores 
e alunos das redes pública e privada de ensino funda-
mental, médio e superior de Alagoas e de outros esta-
dos, bem como a sociedade em geral, que tem valoriza-
do o esforço da Universidade Federal de Alagoas em 
buscar parcerias para viabilizar esse importante evento.

SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ESTOQUE – 
ARIMA
Coordenador: Rodrigo de Barros Paes
Vigência: 1/2/2017 a 7/30/2017
O objeto deste convênio é a contratação da pesquisa e o 
desenvolvimento de um protótipo de software para o 
gerenciamento inteligente das operações de estoque da 
fábrica da Arima a ser desenvolvida no Instituto de Com-
putação da Ufal, sob a coordenação, por parte da Ufal, 
do professor Rodrigo de Barros Paes, professor adjunto 
da Ufal, lotado no Instituto de Computação.

III SEMINÁRIO LUSO-BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL – SLBEI
Coordenador: Cleriston Izidro dos Anjos
Vigência: 4/7/2017 a 4/7/2018
O presente instrumento tem como objeto a elaboração, 
desenvolvimento e realização conjunta do projeto "III 
Seminário Luso-Brasileiro de Educação Infantil", que 
será sediado no campus Ufal A. C. Simões, em Macei-
ó/AL, no período de 03 a 05 de julho de 2017.

II CONAG
Coordenadora: Marcia Adriana Magalhães Omena
Vigência: 19/04/2017 a 19/04/2018
Perspectivas e inovação no mercado empresarial alago-
ano.
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CAPACITASUAS
Coordenadora: Margarida Maria Silva dos Santos
Vigência: 17/07/2017 a 17/07/2018
Desenvolvimento do projeto Capacitasuas da Faculdade 
de Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas.

PMSB DE RIO LARGO
Coordenador: Eduardo Lucena Cavalcante de Amorim
Vigência: 25/10/2017 a 25/05/2018
Elaboração do plano municipal de saneamento básico 
do município de Rio Largo.

CONCEPÇÃO E AVALIAÇÃO EMPÍRICA DA TEORIA DO 
FLUXO NO CONTEXTO EDUCACIONAL -  SYSTEMIC 
EDITORA
Coordenador: Ig Ibert Bittencourt Santana Pinto
Vigência: 02/01/2017 a 31/12/2018
Investigar os desafios da Teoria do fluxo para a persona-
lização da interação em ambientes inteligentes de 
aprendizagem através da concepção e avaliação empíri-
ca no contexto educacional bilíngue.

EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE FABRICAÇÃO DE 
BLOCOS DE CONCRETO CELULAR - MMB 
ARQUITETURA/SEBRAE
Coordenador: Michel Marcante
Vigência: 12/06/2017 a 12/12/2018
Serviços profissionais especializados nas áreas de ciên-
cia, pesquisa, tecnologia e inovação.

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E 
MEDIÇÕES - STANT
Coordenador: Marcelo Menezes
Vigência: 20/04/2017 a 20/04/2018
Prestação de serviços profissionais especializados nas 
áreas de ciência, tecnologia e inovação.

TIME DE MARKETING / SEBRAE / ID5 SOLUÇÕES 
INTERNET
Coordenador: Carlos Albuquerque Lima Junior

Vigência: 12/06/2017 a 12/12/2018
A prestação de serviços profissionais especializados nas 
áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação para 
execução do projeto "Time de marketing" inscrito e pre-
viamente aprovado no edital Eebrae 01/2016.

DICA BR - HCOR
Coordenadora: Sandra Mary Lima Vasconcelos
Vigência: 01/05/2017 a 31/12/2017
Avaliar a efetividade do programa alimentar brasileiro 
cardioprotetor (PABC) na redução de: parada cardíaca, 
infarto agudo do miocárdio, AVC, revascularização do 
miocárdio, amputação por doença arterial periférica, 
hospitalização por angina instável, ou óbito.

 
PROCESSOS TRADUTÓRIOS CLOUDLABS
Coordenador: Victor Souza Sgarbi
Vigência: 15/09/2017 a 15/05/2018
Analisar o processo tradutório de simuladores educacio-
nais de química, física e biologia do espanhol para o por-
tuguês.

CONTROLE QUÍMICO DA MANDIOCA
Coordenador: José Vieira Silva
Vigência: 10/07/2017 a 31/12/2017
Aquisição de equipamentos importados previstos no 
projeto aprovado via Fapeal.
 

TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PROJETISTAS 
EM IRRIGAÇÃO
Coordenador: Allan Cunha Barros
Vigência: 30/11/2017 a 30/12/2017
Treinar profissionais para a formação de projetistas em 
irrigação.

POÇOWEB
Coordenador: William Wagner Matos Lira
Vigência: 26/09/2017 a 24/09/2020
Desenvolvimento de modelos de análise estrutural e a 
simulação de diferentes cenários de projeto de revesti-
mentos, de forma que os níveis de segurança possam  

ser previstos e controlados, ao longo das etapas de per-
furação, completação e operação do poço.

 
2DMAT
Coordenador: Antonio Osimar Sousa da Silva
Vigência: 26/09/2017 a 24/09/2020
Estudar a síntese e a delaminação dos silicatos lamela-
res magadiita, kenyaita e prefer para a obtenção de cata-
lisadores heterogêneos de alta acessibilidade, contendo 
sistema hierárquico de poros para aplicação como aditi-
vos de catalisadores utilizados no refino de petróleo.

PRYSMIAN
Coordenador: Rodrigo de Barros Paes
Vigência: 01/09/2017 a 30/04/2018
Promover a cooperação técnico-científica entre a Ufal e 
a Prysmian, com vistas a implementações de atividades 
conjuntas nos campos de P&D em tecnologia de infor-
mação, comunicação e automação.

 
INCENTIVO À LEITURA - VALE LIVRO
Coordenador: Taciana Melo dos Santos
Vigência: 31/12/2017 a 01/03/2018
Incentivo à leitura para alunos da rede municipal de 
ensino de Maceió.
 

E-SOCIAL
Coordenadoras: Lana Lizoneide da Silva Santos e Tássia 
Amorim
Vigência: 01/10/2017 a 30/11/2017
Capacitação e formação de RH para utilização da plata-
forma eSocial.

 
1ª SEMANA DA QUALIDADE - EM BUSCA DE GESTÃO 
POR EXCELÊNCIA
Coordenadora: Poliana do Nascimento Souza
Vigência: 02/10/2017 a 02/10/2018
Proporcionar aos discentes do curso de engenharia de 
produção, momentos práticos dos conteúdos aborda-
dos ao longo do curso, relacionados ao tema do evento, 
preparando-os para as exigências do mercado de traba-

lho, além de disponibilizar momentos de descontração e 
interação entre os participantes.

PROJETO VIRADA CULTURAL DOS 200 ANOS DE 
ALAGOAS - CORUFAL
Coordenador: Ivanildo Piccolli
Vigência: 01/09/2017 a 31/01/2018
Promover a apresentação do Corufal durante a come-
moração dos 200 anos de Alagoas.

PROJOVEM META 2017
Coordenadora: Solange Pereira de Gouveia
Vigência: 28/09/2017 a 28/05/2019
Auxílio no gerenciamento administrativo-financeiro do 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem 
Urbano - meta 2017, vinculado à Secretaria Municipal de 
Educação de Maceió - Semed,  cuja finalidade precípua é 
proporcionar formação integral de 2.000 (dois mil) 
jovens, através da reinserção dos mesmos no universo 
escolar, por meio de uma associação entre: elevação da 
escolaridade, tendo em vista a conclusão do ensino fun-
damental; qualificação social e profissional; assim como 
o desenvolvimento de ações comunitárias de interesse 
público.

PROJOVEM RP CUSTO - META 2017 
Coordenadora: Solange Pereira de Gouveia
Vigência: 28/09/2017 a 28/07/2019
Realizar o gerenciamento administrativo-financeiro do 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem 
Urbano - meta 2017, vinculado à Semed.

ENERSYS MIXER
Coordenador: Rodrigo de Barros Paes
Vigência: 01/11/2017 a 31/05/2018
O objeto desta contratação é a execução de atividades 
de pesquisa e desenvolvimento de um sistema de auto-
mação, controle e supervisão para o processo de mistu-
ra do ácido.
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C. E. EM GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA 
FAMÍLIA - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL/ PMM  
Coordenadora: Celia Alves Rozendo
Vigência: 16/10/2017 a 03/10/2020
Apoio ao desenvolvimento do projeto curso de especiali-
zação em gestão do cuidado em saúde da família, vincu-
lado ao Programa Mais Médicos para o Brasil/PMM.

INTEGRISPAN 
Coordenador: Eduardo Setton Sampaio da Silveira
Vigência: 11/12/2017 a 07/02/2022
Ferramenta numérica customizada (Integrispan) para 
análise e validação experimental de fadiga em dutos rígi-
dos com vãos-livres submetidos a VIV. 

EXAME SELEÇÃO IFAL 2018.1
Coordenadora: Marines Coral
Vigência: 01/11/2017 a 01/05/2018
O objeto do presente instrumento é a contratação de 
empresa especializada para execução e organização do 
exame de seleção 2018.1, incluindo o cadastramento, 
seleção, disponibilização, treinamento e contratação de 
pessoal de apoio para aplicação das provas nos quinze 
municípios em que o Ifal tem campi somado à cidade de 
São Luiz do Quitunde.
 

PSS SEMED 2017
Coordenadora: Marines Coral
Vigência: 15/11/2017 a 15/11/2018
Constitui objeto do presente contrato a prestação de 
serviços técnicos especializados para organização e exe-
cução de processo seletivo simplificado para contrata-
ção de profissionais temporários para a Secretaria Muni-
cipal de Educação – Semed.

PREVISÃO DE DESGASTE MECÂNICO 
Coordenadora: Aline da Silva Ramos Barboza
Vigência: 28/12/2017 a 26/12/2020
O presente projeto visa ao desenvolvimento de estraté-
gias e ferramentas computacionais para previsão de 
desgaste mecânico em tubulares de revestimento em 
poços de petróleo, a partir de estudos da trajetória do 

poço e da determinação do fator de desgaste do mate-
rial.
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