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CARTA DO PRESIDENTE

40 ANOS DA FUNDEPES: QUEBRANDO PARADIGMAS

  "Nada é permanente, exceto a mudança." — Heráclito

 O ano de 2018 para nossa fundação foi marcado por um momento de celebração, afinal são 40 anos de existência, 
considerando todas as dificuldades enfrentadas, mas acima de tudo, as superações que se deram neste percurso 
histórico. Começamos o ano pensando em buscar alternativas, após termos passado por uma reestruturação de pessoal 
(2016), imprescindível para aquele momento, e por uma readequação organizacional em 2017, como forma de nos 
reposicionarmos diante do novo panorama político e econômico que começava a ser delineado no país, ou seja, um 
difícil momento para o campo da pesquisa e, por conseguinte, imensas dificuldades para nossa fundação.
 Os caminhos visualizados e planejados foram no sentido de aperfeiçoar nossas operações internas e para tal 
fomos buscar capacitar nosso quadro funcional, desde cursos incompany seguido por consultorias no intuito de 
aprimorarmos nossas ações em áreas em que apresentávamos entraves de ordem técnica.  Ampliamos horizontes na 
busca por experiências exitosas em visitas técnicas às outras fundações de apoio e redimensionamos nosso 
organograma administrativo buscando sempre sermos mais eficientes e céleres. Considerando que essas mudanças se 
faziam necessárias para podermos garantir não só a nossa continuidade operacional, assim como avançar em novas 
áreas de atuação, para tal inclusive ampliamos nosso quadro de funcionários. Um ponto que devemos também ressaltar 
foi o empenho para conseguirmos voltar a realizarmos concursos públicos, restabelecendo assim melhor alinhamento 
administrativo com a Copeve/Ufal. 
 Sabemos também que todos esses resultados elencados em 2018 só foram possíveis devido a um grande 
empenho de todos que fazem a Fundepes, desde a participação efetiva nas discussões internas, das sugestões e do 
esforço empreendido no sentido de atendermos todas as nossas expectativas, como uma fundação de apoio para a 
pesquisa e extensão da Universidade Federal de Alagoas e o Instituto Federal de Alagoas.
 Compreendemos que as melhorias de ordens administrativas e técnicas têm como foco garantir à nossa fundação 
melhor equilíbrio financeiro para sermos um elo neste processo de desenvolvimento da ciência, visto que consideramos 
como questão sine qua non para buscarmos ser um país com autonomia econômica, fruto do crescimento científico e 
educacional da sua população. Por fim, gostaria de deixar a reflexão de um dos mais célebres pensadores que a 
humanidade conheceu, “Nenhuma grande descoberta foi feita jamais sem um palpite ousado.” — Isaac Newton

— Gerson Maciel Guimarães

      Foto: Roosdale

Foto: Roosdale
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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. Em 
2013, a Fundepes é instituída pelo Ministério da Educação como fundação de apoio do Instituto Federal de Alagoas.

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 50, de 12 de julho, 2016. Autoriza a Fundepes a atuar como fundação de apoio ao 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.
 Portaria conjunta nº 33, de 15 de março de 2019, autoriza a Fundepes a apoiar o Instituto 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.
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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.

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.

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 Ministro Salgado Filho, 78 - Pitanguinha, 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

 As metas traçadas nos últimos dois anos, quando do 
redimensionamento da estrutura da Fundepes, exigiu também 
adequações na tramitação dos processos internos. Esta mudança 
consistiu, sobretudo, na incorporação da então unidade de Logística 
pela Unidade de Projetos e a constituição da Unidade de 
Administração, Contabilidade e Finanças. Nesta formatação, os 
processos de contratação, aquisição de bens e serviços ganharam 
agilidade, uma vez que fica sob a responsabilidade do analista desde 
a assinatura do projeto. A nova política organizacional busca, 
sobretudo, fortalecer a integridade e agilidade das atividades, 
tornando a fundação cada vez mais competitiva.

Diretor-presidente, Gerson Maciel Guimarães, Diretora-financeira, 
Taciana Melo, e Diretor Vice-presidente Jorge Brito

Foto: Roosdale



40 ANOS DE HISTÓRIA E O DESAFIO DE SE REINVENTAR

 Em 2018, a Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes) completou exatos 40 
anos da sua existência. Quarenta anos da criação da empresa constituída com o objetivo de desburocratizar, de acelerar 
e de apoiar as instituições federais de ensino, tornando-as mais ágeis e competitivas e efetivas na produção acadêmica, 
científica e na cultura em geral. No auge dos seus 40 anos, a Fundepes se viu diante de um novo desafio, após o 
encolhimento abrupto da sua estrutura original, passou a contar – pela primeira vez na sua história – com uma diretoria 
multi-institucional, com representantes do corpo de funcionários, do Instituto Federal de Alagoas e da Universidade 
Federal de Alagoas.
 A nova formação, composta por membros com visões distintas, deu início ao efetivo processo de reconstrução da 
fundação, sobretudo após tantas perdas, que por pouco não resultaram no seu fechamento. Com o redimensionamento 
da estrutura da Fundepes, implementada há dois anos, a diretoria começou a planejar e adotar medidas visando à 
retomada do crescimento efetivo e ao fortalecimento da fundação e, consequentemente, das apoiadas.
 A despeito do cenário político-econômico nacional amplamente desfavorável, o reposicionamento da fundação 
passa, inevitavelmente, pela quebra de paradigmas. Foi preciso desafiar-se e descobrir que é possível assegurar o seu 
funcionamento após o processo de reconstrução pelo qual passou nos anos de 2016 e 2017, desde o fechamento das 
casas de cultura e do fim de gestão do Hospital Universitário.
 Após a perda de receitas tão significativas, chegou-se a acreditar que a fundação não funcionaria única e 
exclusivamente da gestão de projetos de pesquisa, contudo, a determinação do corpo de funcionários e dos seus 
diretores comprovou que uma composição mais enxuta, adequada à nova realidade, é sim viável, tanto com a gestão 
administrativa-financeira de projetos de pesquisa, realização de concursos, extensão e eventos.
 A meta proposta para 2018 foi desafiadora, recuperar ações, descobrir novas formas de realizar ‘negócios’, seguir 
investindo em eficiência e transparência, condições básicas para a prestação do melhor serviço às nossas apoiadas.
Neste cenário, a nova diretoria se propôs a encontrar experiências exitosas em fundações de apoio e institutos federais 
do Nordeste para tentar replicá-las na Fundepes. Uma visita técnica visando ao compartilhamento de experiências e 
modelos de gestão levou a diretoria da Fundepes à uma visita à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 
Federal de Pernambuco, Fundação Apolônio Salles, que apoia a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e a Universidade 
Rural de Pernambuco (UFRPE). As atividades tiveram prosseguimento com a visita à Fundação de Apoio ao Instituto 
Federal da Paraíba (Funetec), Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PacTcPB) e, finalmente, ao Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa/MCTIC). Em todas as fundações, a diretoria da Fundepes foi apresentada às pesquisas desenvolvidas 
pelas instituições nas áreas que atuam.
 Ainda dentro deste objetivo de debater e compartilhar os principais desafios e estabelecer normas e 
procedimentos junto as maiores fundações do país, a Fundepes participou, em Brasília (DF), do 1º Congresso do Conselho 
Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies), que 
ocorreu na Universidade de Brasília.
 O Congresso contou com a presença dos membros da diretoria executiva, além de integrantes de gerências 
estratégicas e assessoria jurídica. Mais uma vez, a Fundepes se fez presente para debater os principais desafios das 
fundações de apoio em todo país, como contingenciamento de recursos, ordenamento jurídico, compliance, entre outros 
temas.

14 15

Livros registram as primeiras atas da constituição da Fundepes
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MODERNIZAR PARA AVANÇAR

 Outro desafio abraçado em 2018, aperfeiçoar a metodologia de importação para melhor atender às demandas dos 
coordenadores. Para tanto, a Fundepes investiu em uma consultoria junto aos Instituto Fecomércio de Alagoas.    
 Analistas das áreas de Projetos, que incorporou a Logística, e Financeiro estão sendo capacitados em todas as 
etapas do processo de importação de bens. Também neste caso, o objetivo é garantir celeridade, eficiência e, ao final de 
tudo, reduzir custos.

GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS

 Com mais de mil projetos feridos em 40 anos de atuação junto à Universidade 
Federal de Alagoas e, mais recentemente ao Instituto Federal de Alagoas, a fundação 
acumulou centenas de milhares de documentos. A questão do armazenamento e 
gestão desta documentação, que é exigida em sua maioria pelos órgãos de fiscalização, 
tem se mostrado um desafio para a maioria das fundações de apoio do país.
 A Fundepes, por sua vez, vem apostado na gestão eletrônica de documentos 
(GED), um projeto desenvolvido em parceria com a professora Rosaline Mota, com 
alunos da Biblioteconomia, que teve início com a análise da tipografia e o mapeamento 
dos processos, com separação dos documentos para análise de uma comissão de repre-
sentantes da unidades gerenciais que irão avaliar as condições do documento e sua 
temporalidade.
 A partir da conclusão deste trabalho, que não tem data definida devido ao volume 
de documentos, o acesso a estes documentos se dará de forma mais simples e objetiva, 
auxiliando inclusive no consumo de papel, uma vez que a documentação também 
passará pelo processo de digitalização.

SBPC: MOMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 Em 2018, Alagoas sediou o maior evento da ciência, tecnologia 
e inovação da América Latina. Capitaneado pela Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência, o evento chegou a sua 70ª edição e 
ocorreu nos campi da Universidade Federal de Alagoas. A SBPC con-
grega 140 sociedades científicas do país e possui mais de mil filia-
dos.
 Coube a Fundepes a gestão administrativa-financeira do 
evento, que movimentou mais de R$ 4 milhões. O evento, um marco 
para a Ufal, reuniu público circulante estimado em mais de 46.500 
pessoas divididas em 990 atividades acadêmicas e culturais. Ainda 
durante o evento, foram apresentados 984 trabalhos acadêmicos.

Arquivo

SBPC: momento da ciência e tecnologia em Alagoas

workshops, entre outras atividades. E, a despeito da crise que atinge todos os setores da economia, a diretoria assegurou 
aos seus analistas e assistentes recomposição salarial, além de reajuste real.
 Neste ponto, outro aspecto de merece destaque foi a ascensão de uma funcionária do corpo gerencial ao posto de 
diretora-financeira da Fundação. Com cerca de dez anos de experiência na Unidade de Projetos da Fundepes, a 
administradora Taciana Melo foi eleita pelo conselho deliberativo para integrar a diretoria. O fato é inédito na história da 
fundação e foi apontado como mais um reconhecimento da qualificação dos funcionários.

FORÇA DE TRABALHO

 Em 2018, a nova diretoria priorizou os investimentos em 
formação de recursos humanos, com a realização cursos, 
capacitações, palestras entre seu corpo de funcionários visando 
ao aprimoramento das atividades da fundação e, 
consequentemente, na qualidade dos serviços oferecidos às 
apoiadas.
 Atualmente, a fundação conta com 172 funcionários 
celetistas, seis estagiários, 13 bolsistas do Ifal e 540 da Ufal em 
seus mais variados projetos e campos de atuação. Os números 
mostram uma evolução lenta, porém gradativa, uma vez que no 
ano de 2017 contávamos com 109 funcionários, sete estagiário e 
apenas 192 bolsistas.
 A Fundepes investiu em cursos e treinamentos, como 
e-Social, EFD Reinf, treinamentos com o sistema de gestão,

Equipe Fundepes

Percentual de celetistas, bolsistas e estagiários
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RECONQUISTA DE ESPAÇO NO MERCADO

 Após tantos esforços empreendidos, a Fundepes 
começa a se reposicionar no mercado, reconquistando 
espaços e firmando novas parcerias. Neste cenário, a 
Fundepes avançou dos 33 novos projetos firmados em 
2017, para 41 novos projetos firmados no ano de 2018. 
Em recursos, o volume passou dos R$ 21.329.125,26 em 
2017, para R$ 27.749.947,50 em 2018. A Fundepes 
também registrou avanço no número de projetos 
geridos durante todo o ano. Saímos de 83 projetos em 
2017, para 126 em 2018.
 O processo de recuperação é lento e gradual e, 
apesar de todas as dificuldades encontradas ao longo 
dos últimos anos, é importante salientar que os 
primeiros resultados têm sido satisfatórios no sentido 
de fortalecer a fundação e, consequentemente, suas 
atividades junto as suas apoiadas.
 O avanço no número de projetos contratados 
propiciou um incremento nos bens adquiridos e doados 
para a universidade, com 151 processos em 2018, 

A COMUNICAÇÃO NOS 40 ANOS DA FUNDEPES

 A Assessoria de Comunicação da Fundepes desenvolveu uma marca 
específica para celebrar os seus 40 anos de existência. O processo de criação 
precisou considerar a ‘juventude’ da nova marca lançada em 2016, após mais de 
38 anos com a mesma identidade visual.
 A marca dos 40 anos seguiu a padronagem de cores, logotipo e estilo da 
logomarca da Fundepes e trouxe e mensagem de renovação e foco no 
crescimento. Outro marco extraordinário para a Comunicação no ano de 2018 foi 
a produção e gravação do primeiro vídeo institucional voltada às atividades da 
fundação.
 Com produção de Regina Barbosa, em parceria com a ascom, e direção de 
Hermano Figueiredo, o vídeo traz a breve história da fundação, destacando a 
relevância da instituição, o papel de fomento da relação entre as instituições de 
ensino, empresas privadas e setor público, ações de promoção de ensino, 
pesquisa e extensão.
 O vídeo passa, agora, a ser mais uma ferramenta de apresentação da 
fundação, nas mais variadas plataformas e eventos nos quais a Fundepes atuar.

18

Logotipo comemorativo de
40 anos da Fundepes 

(Versão em escala de cinza)
Por: Vinicius N. Roosdale

Vídeo institucional destaca atuação da Fundepes no mercado alagoano

contra 126 em 2017, que representa um volume de R$ 2.592.514,50 
em novos bens para a universidade.

A marca dos 40 anos envolveu as atividades da 
Fundepes durante o ano de 2018. A imagem foi 
utilizada na papelaria e na comunicação interna 
da fundação, como forma de envolver todos os 
seus entes na data.
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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  

  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.

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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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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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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CONCURSO PÚBLICO DE PORTO CALVO
Coordenador: Marines Coral/Dario Albuquerque Lima
Vigência:
Orçamento: R$ 274.867,69
Contrato para a prestação de serviços técnicos especiali-
zados para execução concurso público para provimento 
de cargos efetivos de níveis fundamental, médio e supe-
rior da Prefeitura Municipal de Porto Calvo.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MINIGERAÇÃO NA UFAL
Instalação, análise e avaliação de sistemas de geração 
solar fotovoltaica integrados a um sistema supervisório 
para monitoramento e manutenção da eficiência ener-
gética.
Coordenador: Marcio Andre Araujo Cavalcante
Vigência: 03/04/2018 a 03/04/2021
Orçamento: R$ 1.089.985,60

MCG - MEDIDOR DO CONSUMO DE GÁS
Coordenador: Eduardo Setton Sampaio Da Silveira
Vigência: 03/05/2018 a 02/11/2019
Orçamento: R$ 249.264,00
MCG - medidor do consumo de gás

EMPREENDA SANTANDER
Coordenador: Mário Hozano Lucas De Souza
Vigência: 01/01/2018 30/09/2018
Orçamento: 25.000,00

V ERMAC - ENCONTRO REGIONAL DE MATEMÁTICA 
APLICADA E COMPUTACIONAL 
Coordenador: Rinaldo Vieira Da Silva Junior
Vigência: 27/04/2018 27/04/2019
Orçamento: 10.000,00



guias interativos do PNLD 2019 e PNLD literário.

FERRAMENTAS DE OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA - 
SAPATOS
Coordenador: Krerley Irraciel Martins Oliveira
Vigência: 04/06/2018 a 04/06/2019
Orçamento: R$ 24.000,00
Desenvolvimento de ferramentas de otimização esto-
cástica para atendimento de clientes com fluxo aleatório 
para buscar uma solução para um grave problema em 
empresas que fazem atendimento a clientes ou que 
buscam otimizar uma fila de atendimentos.

STAND SBPC
Coordenador: Jose Vieira Da Cruz
Vigência: 01/07/2018 a 01/07/2019
Orçamento: R$ 79.464,01
STAND SBPC

TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS
Coordenador:
Vigência:
Orçamento: R$ 1.500,00

PROJETO AFROATITUDE E DISCIPLINA SAÚDE DA 
POPULAÇÃO NEGRA DA FACULDADE DE MEDICINA - 
FAMED
Coordenador: Jorge Luis De Souza Riscado Junior
Vigência: 13/09/2018 a 13/09/2019
Orçamento: R$ 461.081,00
O projeto prevê capacitação em políticas de ações afir-
mativas para afrodescendentes no ensino superior da 
Universidade Federal de Alagoas (Ufal), constituído por 
um conjunto de ações com o objetivo de eliminar as 
desigualdades sociais históricas, que será levado a efeito 
por intermédio da Faculdade de Medicina - Famed, sob a 
coordenação geral do prof. dr. Jorge Luís de Souza Riscado.

PLATAFORMA DE EVIDÊNCIAS EDUCACIONAIS
Coordenador: Ig Ibert Bittencourt Santana Pinto

Vigência: 30/08/2018 a 30/08/2020
Orçamento: R$ 1.132.650,00
Desenvolvimento de projeto de pesquisa para construir 
a plataforma de evidências educacionais.

ELO
Coordenador: Rodrigo De Barros Paes
Vigência: 01/09/2018 a 01/05/2019
Orçamento: R$ 492.966,23
Desenvolver de uma plataforma integrada que permita 
o gerenciamento dos medidores de energia Elonet.

CIED
Coordenador: Diego De Oliveira Souza
Vigência: 02/10/2018 a 02/10/2021
Orçamento: R$ 3.000.000,00
Fortalecendo a infraestrutura, a organização e a divulga-
ção das atividades da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) na Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

ESCOLA DA TERRA: "TERRITÓRIOS, SUJEITOS E 
CULTURAS"
Coordenadora: Cristiane Marcele Pepe
Vigência: 29/08/2018 a 29/08/2019
Orçamento: R$ 139.816,00
Apoio no gerenciamento administrativo financeiro ao 
desenvolvimento do projeto escola da terra: "territórios, 
sujeitos e culturas" com recursos da TED 6161 do Centro 
de Educação – CEDU.

PROANÁLISE
Coordenador: Euripedes Alves Da Silva Filho
Vigência: 27/11/2018 a 27/11/2023
Orçamento: R$ 4.861.144,68 
Programa desenvolvimento de projetos de interesse 
biológico, médico, agrícola e ambiental - Proanálise, por 
intermédio do ICBS/UFAL.

EXAME SELEÇÃO IFAL 2019.1
Coordenador: Marines Coral
Vigência: 05/11/2018 a 05/05/2019
Orçamento: R$ 315,00
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V ERMAC - Encontro regional de matemática aplicada e 
computacional.

PROJETO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS DE 
ALAGOAS – PMPAL  
Coordenador: Marcio Amorim Efe
Vigência: 25/05/2018 a 25/05/2019
Orçamento: R$ 150.630,00
Análise dos dados do monitoramento de praias de ala-
goas - PMP/AL

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS 2.0 (SATE 2.0)
Coordenador:Ig Ibert Bittencourt Santana Pinto
Vigência: 04/05/2018 a 04/05/2020
Orçamento: R$ 618.200,00
Apoio ao desenvolvimento do projeto de pesquisa para 
construir especificação, modelagem, desenvolvimento, 
implementação e migração do novo "sistema de avalia-
ção de tecnologias educacionais 2.0 (Sate 2.0)".

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO 
PÚBLICO DOS DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS DE 
IGUALDADE
Coordenador: Elvira Simoes Barreto
Vigência: 29/05/2018 a 28/05/2019
Orçamento: R$ 22.090,00
"Gestão administrativa financeira do I congresso inter-
nacional de Direito Público dos Direitos Humanos e Polí-
ticas de Igualdade".

SESTPOÇO
Coordenador: Joao Paulo Lima Santos
Vigência: 31/07/2018 a 29/07/2021
Orçamento: R$ 3.077.123,42
"O presente projeto visa ao desenvolvimento de estraté-
gias e ferramentas computacionais voltadas para a fase 
de início de poço, especialmente para avaliação de parâ-
metros do solo e da integridade do conjunto solo-reves-
timento objetivando a incorporação de técnicas robus-
tas à prática de projeto de início de poço."

70ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC
Coordenador: Jose Vieira Da Cruz
Vigência: 02/07/2018 a 02/01/2019
Orçamento: R$ 4.000.000,00
70ª reunião anual da SBPC.

SBPC - APOIO SEBRAE
Coordenador: Jose Vieira Da Cruz
Vigência: 01/07/2018 a 01/07/2019
Orçamento: R$ 204.600,00
Apoio institucional em favor da contratada para o desen-
volvimento do projeto 70ª reunião anual SBPC, doravan-
te denominado projeto.

1º WORKSHOP INTERNACIONAL EM COMPETIÇÕES 
LÚDICAS DE MATEMÁTICA
Coordenador: Rafael Lucena
Vigência: 06/06/2018 a 06/06/2019
Orçamento: R$ 30.000,00
Elaboração, desenvolvimento e realização conjunta do 
1º workshop internacional em competições lúdicas de 
matemática.

TRUCKS CONTROL
Coordenador: Willy Carvalho Tiengo
Vigência: 01/07/2018 a 01/04/2019
Orçamento: R$ 260.288,31
Desenvolvimento de um protótipo de software para o 
rastreamento GPS de carga baseado na tecnologia de 
comunicação LORA.

PNLD INTERATIVO
Coordenador: Diego Dermeval Medeiros Da Cunha 
Matos
Vigência: 14/08/2018 a 14/06/2020
Orçamento: R$ 1.733.519,13
Desenvolvimento de ações vinculadas ao processo de 
avaliação do programa nacional do livro e do material 
didático – PNLD da Secretaria de Educação Básica (SEB) 
do Ministério da Educação (MEC), através da realização 
encontros regulares de acompanhamento do processo 
de avaliação e formação, com posterior elaboração de 
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CABLENA
Coordenador: Rodrigo De Barros Paes
Vigência: 03/12/2018 a 03/06/2019
Orçamento: R$ 248.553,25
Execução de atividades de pesquisa e o desenvolvimen-
to de um sistema de controle das receitas em tempo real 
das máquinas da produção bem como estabelecer um 
meio de monitoramento online do status das linhas de 
produção, dos tempos e motivos de paradas e outros 
eventos automáticos especiais.

BANCO DE FEZES
Coordenador: Manoel Alvaro De Freitas Lins Neto
Vigência: 07/12/2018 a 07/12/2020
Orçamento: R$ 592.461,00
'Estruturação e implantação do banco de fezes no Hospi-
tal Universitário Alberto Antunes para o transplante de 
microbiótica intestinal".
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Execução e organização do exame de seleção 2019.1 do 
Instituto Federal de Alagoas.

INGENICO E-PARTES
Coordenador: Rodrigo De Barros Paes
Vigência: 01/11/2018 a 01/06/2019
Orçamento: R$ 324.353,25
Desenvolvimento e o estabelecimento de competências 
no Instituto de Computação da Ufal na área de software 
a ser executado pela Ufal.

INGENICO - REPOSITORIO WEB
Coordenador: Rodrigo De Barros Paes
Vigência: 01/11/2018 a 31/03/2019
Orçamento: R$ 210.122,08
Desenvolvimento e o estabelecimento de competências 
no Instituto de Computação da Ufal na área de software 
a ser executado pela Ufal.

INGENICO - APP DE PAGAMENTO
Coordenador: Rodrigo De Barros Paes
Vigência: 01/12/2018 a 31/03/2019
Orçamento: R$ 291.454,55
Desenvolvimento e o estabelecimento de competências 
no Instituto de Computação da Ufal na área de software 
a ser executado pela Ufal.

PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO 
RESULTADO DA CONSULTA DE ATUALIZAÇÃO DA 
POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(PNEE)
Coordenador: Leonardo Brandao Marques
Vigência: 07/11/2018 a 07/08/2019
Orçamento: R$ 204.376,00
Apoio ao desenvolvimento do projeto de implementa-
ção e avaliação do resultado da consulta de atualização 
da política nacional de educação especial (PNEE).

PLATAFORMA SEMÂNTICA
Coordenador: Ranilson Oscar De Araujo Paiva

Vigência: 09/11/2018 a 09/11/2021
Orçamento: R$ 1.288.045,50
Constitui-se na construção e mapeamento de processos 
necessários para uma efetiva manutenção dos atos nor-
mativos, que sejam padronizados com os conselhos de 
educação, tanto estaduais como municipais, assim como 
viabilizar o acompanhamento individual dos mesmos, 
de forma indexada e georreferenciada, para que as polí-
ticas públicas possam ser acompanhadas e validadas a 
partir de evidências.

INFRAPESQ 18
Coordenador: Mario Roberto Meneghetti
Vigência: 14/12/2018 a 14/12/2020
Orçamento: R$ 404.097,29
Finalização de obras e prédios de pesquisa da Ufal finan-
ciados por editais de apoio à infraestrutura da FINEP.

GUIA DE EVIDÊNCIAS EDUCACIONAIS
Coordenador: Diego Dermeval Medeiros Da Cunha 
Matos
Vigência: 09/11/2018 a 09/11/2020
Orçamento: R$ 1.500.000,00
Desenvolvimento de ações vinculadas ao processo de 
produção do guia de evidências educacionais da Secre-
taria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educa-
ção (MEC) por meio da condução de revisões sistemáti-
cas da literatura ou meta-análises sobre os efeitos do 
uso de tecnologias da informação e comunicação na 
educação básica, com posterior elaboração de um guia 
de evidências educacionais para apoiar a tomada de 
decisão de educadores e gestores da educação básica.

PROCESSO SELETIVO SENAC-AL
Coordenador: Gerson Maciel Guimarães
Vigência: 10/12/2018 a 10/06/2019
Orçamento: R$ 45.894,51
Execução do processo seletivo para formação de cadas-
tro reserva e futuras contratações de instrutor de saúde, 
instrutor de segurança, instrutor de beleza, instrutor de 
moda, instrutor de turismo/hospitalidade, instrutor de 
informática, instrutor de idiomas, instrutor de gestão, 
instrutor de produção de alimentos/gastronomia e ins-
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