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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 e 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, processos administrativos, licitações, contratação de pessoal, bolsistas e estagiários. Em 2013, a Fundepes 
é também 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

CREDENCIAMENTO

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.

 Credenciamento CNPq: 900.0311/1992, Validade 23/09/2024.
 Certificado de Licença de Funcionamento Polícia Federal (Controle de materiais 
químicos): 200800895-3, validade 19/11/2019.
 Credenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AL) como Instituição 
de Formação e Reciclagem de Profissionais do Trânsito nº 21/2016, válida até 20/01/2022.

 Cabe à diretoria executiva praticar todos os atos necessários ao efetivo funciona-
mento 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 responsa-
bilizar-se pela guarda e conservação do patrimônio da Fundação. Ainda é função da direto-
ria executiva submeter ao conselho deliberativo o planejamento anual e a política de pes-
soal da fundação. Atualmente, a administração da Fundação é exercida por uma diretoria 
executiva composta por um diretor-presidente, diretor vice-presidente e um diretor-finan-
ceiro, designados para cumprir mandato de dois anos, sendo permitida a recondução por 
igual prazo.



COMO ORGANIZAMOS NOSSO CORPO 
CONSULTIVO E GESTOR

Criada em 1978 pela Universidade Federal de Alagoas, tendo 
ainda como outorgantes as federações da Indústria, Agricul-
tura e Comércio, a estrutura organizacional da Fundepes 
passou por diversas alterações ao longo de mais de 40 anos 
de existência. Em sua última composição, conforme Estatuto 
e Regimento Interno, ela se apresenta com conselhos Delibe-
rativo e Fiscal, Diretoria Executiva, Secretaria Executiva, 
Assessoria Jurídica e de Comunicação, ligados à diretoria. 
Além das unidades gerenciais: Administração, Contabilidade 
e Finanças, Projetos, Gestão de Pessoas e Sistema de Infor-
mação. Com personalidade jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, mas com trato direto com a administração, 
por meio de contratos, convênios e acordos, a gestão da 
Fundepes exige cada vez mais profissionalização do seu 
corpo diretivo. Neste sentido, a Fundepes deu prossegui-
mento, em 2019, ao modelo com representantes das duas 
instituições apoiadas (Ufal/Ifal), além de um membro do 
corpo de funcionários. Um modelo que se mostrou exitoso, 
aproximando o debate e acelerando as tomadas de decisões 
durante o exercício.

ORGANOGRAMA
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Conselho Deliberativo

11

Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

Secretaria Executiva

Assessoria Jurídica

Assessoria de Comunicação
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APOSTANDO NA GOVERNANÇA PARA ASSEGURAR UMA GESTÃO EFICIENTE

 Superado o marco dos 40 anos da criação da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa 
(Fundepes), celebrado em 2018, a diretoria executiva ingressou em 2019 com um novo desafio. Após anos de contingen-
ciamento e instabilidade no que concerne à política de investimento em pesquisa e inovação no país, a diretoria da Fun-
depes optou por investir na Governança, que reúne os mecanismos de liderança, estratégia e controle das atividades da 
fundação junto às apoiadas.
 Enquanto o cenário se manteve praticamente inalterado quanto ao volume de recursos destinado à ciência e inova-
ção em todo o país, seja pelo governo federal ou por financiadores externos, a Fundepes investiu, em 2019, no estreita-
mento das relações com as apoiadas, a Universidade Federal de Alagoas e o Instituto Federal de Alagoas, buscando forta-
lecimento da gestão compartilhada tendo como pilares planejar, executar, controlar e agir.
 Para atingir seus objetivos, o corpo diretivo apostou, mais uma vez, no aprimoramento das ferramentas já existen-
tes, otimização e modernização dos procedimentos, dando maior fluidez aos processos internos, evolução na interação 
das unidades, assegurando melhor atendimento e resultados, entre outras ações.
 O ano de 2019 também marcou a retomada da realização de concursos públicos e seleções por parte da Fundepes, 
inclusive com a realização da 9ª edição da Bienal Internacional do Livro, com uma proposta diferenciada, ocupando as 
ruas do histórico bairro de Jaraguá. Dentro da proposta de sustentabilidade apresentada pela Bienal, a Fundepes inovou 
mais uma vez apresentando o cartão vale-livro, recheado com sementes de hortaliças, uma proposta inovadora para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, contratante do projeto.
 Durante todo o ano, a diretoria atuou no sentido de criar caminhos para aperfeiçoar a comunicação e assegurar o 
menor tempo de resposta dos procedimentos da Fundepes, investindo no seu corpo técnico, promovendo capacitações 
e interações com coordenadores dos projetos de forma que cada funcionário tenha a dimensão real do trabalho desen-
volvido pela fundação, que na prática impacta na qualidade do serviço prestado às apoiadas. O desafio foi aceito e será 
contínuo!

AVANÇOS E METAS POR UNIDADE GERENCIAL

 Os esforços da diretoria Executiva em assegurar a eficiência das atividades da Fundepes têm, como principal 
objetivo, tornar ainda mais qualificado o apoio institucional à Ufal e ao Ifal. Ainda dentro desta concepção de compliance, 
a fundação apostou em medidas efetivas que visaram à redução de despesas fixas para o seu funcionamento e apostou 
na contratação de consultorias especializadas em áreas específicas, que já começam a apresentar resultados nas 
unidades gerenciais, como veremos a seguir.

UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

 Apostando no aperfeiçoamento como principal ferramenta de gerenciamento, a diretoria da Fundepes, juntamente 
com a gerência da Unidade de Sistemas de Informação, investiu em treinamento no Sagiweb para os analistas. Com o 
treinamento, os funcionários foram qualificados quanto às funções do sistema, cuja inserção de dados tempestivamente 
é determinante para o acompanhamento dos projetos em andamento, desde a sua contratação até a prestação de contas.  

 Ainda neste ano de 2019, a unidade foi responsável pela criação do sistema de inscrição utilizado para a seleção de 
instrutores do Senac/AL. O sistema geriu quase 500 inscritos, além de receber submissão de títulos e análise de isenções 
de forma eletrônica, segura e totalmente sustentável. Uma ferramenta que foi validada pelo sucesso do processo e que  
poderá ser utilizada em outras seleções realizadas pela Fundepes.
 A unidade ainda vem trabalhando em medidas de segurança e de acessibilidade que deem ainda mais 
operacionalidade às atividades da fundação junto aos coordenadores, fornecedores e colaboradores. Dentro destas 
metas que já estão sendo trabalhadas estão o aperfeiçoamento da área de Compras, a atualização permanente do 
backup externo, além do novo layout da web, inclusive com cumprimento das exigências da Lei de Acesso à Informação 
(LAI) e Acessibilidade.

UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS

DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

 Qual a relevância do trabalho do analista da Fundepes para o desenvolvimento da pesquisa dos professores da Ufal 
e do Ifal? De que maneira a execução adequada das atividades do corpo técnico da fundação interfere na execução do 
projeto de pesquisa e extensão? Para dirimir essas dúvidas e aproximar ainda mais o pesquisador dos analistas, a 
Unidade de Gestão de Pessoas da Fundepes deu prosseguimento, em 2019, às atividades do Conhecendo os Projetos. 

Funcionários 
de Projetos

29.4%

Prestadores
de serviço

0.7%
Bolsistas

69.8%



CAPTAÇÃO DE PROJETOS 
POR ÁREAS ESPECÍFICAS

Saúde
9.9%

Concursos e 
Seleções

2.2%

Capacitações
13.6%

Eventos
0.2%
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UNIDADE GESTÃO DE PROJETOS A iniciativa consiste em trazer à sede administrativa da fundação o coordenador e/ou coordenadores dos projetos 
que possuem gerenciamento administrativo/financeiro da Fundepes para que estes expliquem o principal objetivo da 
pesquisa e elenque desafios, necessidades e de que forma — direta ou indireta — os analistas da fundação podem apoiar 
na execução das atividades. Neste ano, o Conhecendo Projetos realizou mais cinco encontros entre os coordenadores e 
os funcionários, sendo bastante elogiada pelos dois segmentos.
 Uma das metas mais desafiadoras alcançadas neste ano de 2019 diz respeito a implementação do Plano de Cargos 
e Carreiras para os funcionários da sede administração. Dentro da lógica de valorização de pessoal por meio da 
qualificação e desempenho, a Fundação deu um passo importante para definir a metodologia que avalie o desempenho 
do seu corpo funcional, estabelecendo parâmetros aprovados pelo seu conselho deliberativo e pela justiça.
 Os números também foram positivos em termos de contratação de pessoal no ano de 2019, em comparação a 
2018. Foram 175 funcionários contratados para os projetos, 4.352 prestadores de serviço, além de 415 bolsistas, 
números expressivos, considerando que os bolsistas também pertencem aos quadros das instituições apoiadas.
 A Unidade de Gestão de Pessoas tem buscado, diuturnamente, simplificar o processo de contratação de pessoal, 
em suas mais variadas modalidades, de acordo com a legislação trabalhista em vigor. Neste sentido, a Fundepes tem 
buscado manter atualizado os cadastros da empresa e do empregado junto ao eSocial, além do cumprimento das 
obrigações trabalhistas estritamente em dia, o que dá segurança jurídica e operacional.

Plano de Cargos e Carreiras

Diretoria da Fundepes na BienalDiretoria da Fundepes na Bienal

Tecnologia
72.3%

Capa de prova do processo de seleção de instrutor do 
Senac/AL, produzida pela Assessoria de Comunicação

 Entre os maiores desafios da atuação de uma fundação 
de apoio, além da ausência de políticas efetivas de incentivo 
à pesquisa, desenvolvimento e inovação, realidade 
observada nos últimos anos no país, está a sua área de 
atuação, o terceiro setor. Além de demonstrar a importância 
da sua atuação junto às instituições apoiadas, as fundações 
têm trabalhado – salvo em raríssimas exceções – com 
orçamentos modestos, o que exige ainda mais eficiência do 
setor de captação.
 Mesmo diante deste cenário de escassez de 
investimentos, a Unidade de Projetos da Fundepes mais uma 
vez deu mostras de superação, com a captação de mais de R$ 
54 milhões em recursos, que foram distribuídos em 43 novos 
projetos no ano de 2019, num universo de 105 gerenciados 
em todo o ano.
 Para alcançar essas metas, a UGP investiu em ações 
estratégicas no âmbito interno e junto às apoiadas, como 
atualização do patrimônio (em cumprimento à exigência 
legal), incremento no número de aquisições, além da 
assinatura de um importante convênio com o Ministério 
Público do Estado de Alagoas.

 Outro diferencial no ano de 2019 foi a retomada na 
realização de seleções e concursos pela Fundepes. Aqui vale 
elencar a Seleção do Senac Alagoas, do Instituto Federal de 
Alagoas, além dos concursos públicos das prefeituras de 
Porto Calvo e do Pilar, ambos exitosos.
 No âmbito dos eventos, as ações também foram 
exitosas com a realização da IX Bienal Internacional do Livro, 
quando a Fundepes voltou a utilizar o aplicativo desenvolvido 
especialmente para a feira de livros, lançado na edição de 
2017. A tecnologia utilizada, com leitor ótico (QR CODE), 
permitiu a eliminação do cartão de plástico. Em 2019 
também foram realizados o XI Encontro Brasileiro de 
Ecologia Química, III Encontro Regional das Licenciaturas, V 
Seminário Luso-Brasileiro de Educação Infantil SLBEI/Clabie, 
Curso de Gestão de Cooperativas de Crédito (Secredi), entre 
outros.



DISTRIBUIÇÃO DOS 
RECURSOS EM 2019

Projetos
Gerenciados

52%

Recursos
Captados

26.7%

Projetos
Contratados

21.3%

ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
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 Dentre todos os desafios assumidos em 2019, a incorpora-
ção das unidades de Administração à Contabilidade e Finanças foi 
mais uma medida para assegurar o fluxo das ações implementa-
das pela diretoria no sentido de apresentar melhores resultados. 
Neste sentido, foi necessário um período de adaptação e aprendi-
zado das funções incorporadas, aplicando novos conceitos e 
trazendo soluções mais eficientes em alguns momentos. E, eviden-
ciando, a necessidade de sempre buscar qualificação e aperfeiçoa-
mento.
 A incorporação das atividades administrativas foi aceita com 
base na diretriz controle financeiro/orçamentário, arrecadação de 
receitas, administração de contratos, serviços de zeladoria, manu-
tenção de móveis e imóveis, compras e contratações de serviços. 
Dentro deste modelo, a unidade obteve inúmeras conquistas na 
renegociação de valores de contratos, economia na aquisição de 
materiais de consumo, investimentos racionais na manutenção de 
bens móveis e imóveis, e na comercialização de bens permanen-
tes.
 A incorporação das unidades ainda permitiu maior controle 
da real situação do escopo burocrático da fundação, com a atuali-
zação do Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e 
renovação de alvarás do funcionamento do Corpo de Bombeiros, 
Vigilância Sanitária, assegurando segurança à sede administrativa 
da Fundepes, além de cumprimento da legislação.

 Vale salientar, ainda, duas conquistas bastantes 
significativas neste ano de 2019. O parcelamento do INSS, 
um subterfúgio utilizado em anos anteriores diante da falta 
de recursos, foi totalmente evitado neste exercício, sendo 
cumprido o pagamento integral dentro do prazo em 2019. 
 A unidade também detectou a necessidade de revi-
são dos valores pagos a Receita Federal do Brasil, conside-
rando o enxugamento do quadro, ainda em virtude do 
encerramento das atividades das Casas de Cultura e do 
desligamento dos funcionários do Hospital Universitário.
 A incorporação administrativa resultou em econo-
mia, na redução de danos, e na otimização da estrutura da 
sede para ganhos econômicos futuros. Neste aspecto, 
ainda vale destacar a impantação de um novo meio de 
pagamento de bens para projetos, uma ferramenta que 
permite atender os coordenadores com mais agilidade, 
inclusive obtendo isenções internacionais. 
 Os resultados contábeis também merecem ser elen-
cados. Houve incremento no volume de recursos recebi-
dos, que saltou de R$ 25 milhões para R$ 32 milhões em 
2019, além de aumento nos recursos recebidos a partir de 
financiamento internacionais da ordem de 51%.

Vale-Livro na Bienal

Integração de unidades Planejamento estratégico

Equipe Fundepes na Bienal Parceria com o banco Sicredi
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COMUNICAÇÃO EM BUSCA DA CONSTRUÇÃO DA AUTORIDADE

 Após a sua implementação, no final de 2016, a Assessoria de Comunicação da Fundepes tem buscado criar uma 
imagem limpa, eficiente e marcante. Desde a criação da sua identidade visual, mudança do site, até a comunicação 
interna, toda comunicação tem sido trabalhada no sentido de incorporar a relevância do trabalho da fundação à sua 
marca. No ano de 2019, o desafio foi – além de atender as demandas diárias – sejam internas ou externas, a construção 
da autoridade, ou seja, a publicação de conteúdo de qualidade, socialmente referenciado e que promova fidelização dos 
seus seguidores. 
 Neste sentido, os avanços foram bastante significativos. Além de assegurar destaque no conteúdo produzido pela 
assessoria, a Comunicação também colaborou com a divulgação dos projetos e garantiu uma identidade visual em suas 
redes, além de assegurar mais um importante canal de atendimento ao público interno e externo da Fundepes. Em 2019, 
passamos a mensurar índices como tráfego para o site, oportunidades de impacto, interação e fidelização. 

 

 No âmbito interno, seguimos dando apoio às demandas das unidades gerenciais, debatendo estratégias, 
abordagens e metas para aprimoramento das atividades da Fundepes. A meta é que a Comunicação esteja sempre 
conectada às necessidades das unidades para ajudar a encontrar soluções eficientes para a projeção da Fundepes.

 Com papel, por definição, essencialmente técnico, a divulgação das atividades 
da Fundepes está intrinsecamente ligada às atividades das suas apoiadas. Neste 
sentido, as publicações devem estar alinhadas às diretrizes dessas instituições. 
Neste sentido, o trabalho da comunicação da fundação tem se voltado em atender 
estas demandas da maneira mais célere e eficiente possível, resguardando a 
integridade da fundação. O trabalho iniciado foi continuado em 2019, com o 
fortalecimento das redes sociais. Evoluímos para perfis profissionais, com 
alinhamento de conceitos e imagens, em todas as mídias. Conquistamos centenas 
de seguidores e transformamos as redes sociais em mais um canal de comunicação 
entre a fundação e seus seguidores. Uma conquista comprovada pelo fluxo de 
seguidores, compartilhamentos e interações.

A Assossoria de Comunicação apresenta à Fundepes uma nova sinalização interna

Recorte de peças gráficas produzidas pela comunicação ao decorrer de 2019

@fundepesoficial

Material desenvolvido pela Comunicação da Fundepes para o Vale Livro durante a
 9ª edição da Bienal Internacional do Livro, em Jaraguá

@fundepesoficial
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 PAINEL DE PROJETOS DE 2019

CORNING-IMAGE-INSPECTION
Desenvolver um software para o reconhecimento de 
padrões em imagens estáticas e realizar uma prova de 
conceito no contexto de segurança das instalações da 
Corning.
Coordenador: Willy Carvalho Tiengo
Vigência: 1/2/2013 a 1/2/2019
Orçamento: R$ 240.537,66

CORNING-TESTING
Desenvolver um sistema de software para a coleta e 
armazenamento dos dados de teste de qualidade por 
meio da integração com o hardware utilizado atualmen-
te na linha de produção.
Coordenador: Willy Carvalho Tiengo
Vigência: 1/2/2019 a 1/2/2019
Orçamento: R$ 155.553,25

CORNING-APONTAMENTOS
Prestação de serviços especializados, no desenvolvi-
mento do projeto que tem como finalidade a realização 
do diagnóstico da situação local para a implantação do 
projeto municipal: "a criança, a cidade e o patrimônio".
Coordenador: Rodrigo de Barros Paes
Vigência: 1/2/2019 a 1/2/2019
Orçamento: R$ 167.682,47

A CRIANÇA, A CIDADE E O PATRIMÔNIO
Prestação de serviços especializados, no desenvolvi-
mento do projeto que tem como finalidade a realização 
do diagnóstico da situação local para a implantação do 
projeto municipal: "A criança, a cidade e o patrimônio".
Coordenadora: Lenira Haddad
Vigência: 05/04/2019 a 05/04/2019
Orçamento: R$ 167.682,47

NAVAL SUBWEB
Desenvolvimento do projeto de P&D intitulado "Desen-
volvimento de uma plataforma web colaborativa basea-
da na integração de simuladores para elaboração de 
projetos de engenharia naval e submarina na era da 
transformação digital (Naval-Subweb).
Coordenação: Eduardo Setton Sampaio da Silveira
Vigência: 31/05/2019 a 31/05/2019
Orçamento: R$ 10.820.576,52

INGENICO TKMS - TRUST KEY MANAGE-
MENT SYSTEM
Execução de atividades de pesquisa e o desenvolvimen-
to para o desenvolvimento de um software denominado 
TKMS – trusty key management system de forma perva-
siva aos atuais módulos existentes.
Coordenador: Rodrigo de Barros Paes
Vigência: 01/05/2019 a 01/05/2019
Orçamento: R$ 275.306,18

HUAWEI HCIA-ROUTING&SWITCHING
Formação de recursos humanos, pesquisa e desenvolvi-
mento com foco em redes de computadores, pelo uso 
de técnicas avançadas. Preparando 220 profissionais 
com certificação HCIA-ROUTING&SWITCHING.
Coordenador: Rodrigo De Barros Paes, Willy Carvalho 
Tiengo
Vigência: 01/05/2019 a 30/04/2019
Orçamento: R$ 500.000,00

PRYSMIAN SERVIÇO OPGW
Concepção e o desenvolvimento de uma plataforma 
envolvendo software mobile, software web cliente e ser-
vidor que permita a coleta e análise de dados de uso do 
cabo óptico em situações de situações de instalação.
Coordenador: Rodrigo de Barros Paes
Vigência: 01/06/2019 a 01/06/2019
Orçamento: R$ 368.606,60

CENTRO DE INOVAÇÃO DO CAMPUS ARAPI-
RACA – CICA
Programa Centro De Inovação Do Campus Arapiraca – 
CICA
Coordenador: Mário Hozano Lucas De Souza
Vigência: 01/07/2019 a 01/07/2019
Orçamento a captar: R$ 5.256.398,55

PRENDIZADO DE MÁQUINA
"Desenvolvimento de metodologia e ferramenta compu-
tacional para estimativa automática de cronograma e 
sequência operacional, baseado em histórico."
Coordenador: Rodrigo de Barros Paes
Vigência: 13/12/2019 a 11/12/2019
Orçamento: R$ 5.394.022,50

CONCURSO PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DO PILAR
Prestação de serviços técnicos especializados para exe-
cução concurso público para provimento de cargos efeti-
vos de níveis fundamental, médio e superior da Prefeitu-
ra Municipal de Pilar.
Coordenador: Jose Mauricio Pereira Pinto
Vigência: 05/06/2019 a 05/06/2019
Orçamento: R$ 191.336,26

SCORE TR
Monitoramento em tempo real da integridade de poços, 
através da instrumentação dos anulares com sensores 
de P&T, transmissão contínua (baixa frequência) para a 
plataforma rto live, interpretação dos sinais monitora-
dos através modelagem de diagnóstico de falhas e 
determinação de limites operacionais por modelos 
estruturais associados aos componentes do poço.
Coordenador: William Wagner Matos Lira
Vigência: 7/31/2019 a 7/31/2019
Orçamento: R$ 5.991.521,12

9ª BIENAL INTERNACIONAL 
DO LIVRO DE ALAGOAS
Contratação da Fundepes para a prestação de serviços 
administrativo-financeiros para o projeto IX Bienal Inter-
nacional do Livro De Alagoas.
Coordenadora: Elvira Simoes Barreto, Kassandra Virgi-
nia Da Silva Oliveira, Taciana Melo Dos Santos
Vigência: 6/19/2019 a 6/19/2019
Orçamento: R$ 2.069.692,04

III ERELIC
III ENCONTRO REGIONAL DAS LICENCIATURAS DO NOr-
DESTE - ERELIC, III ENCONTRO DO PIBID NORDESTE E I 
ENCONTRO DO PRP NORDESTE
Coordenador: Fábio José dos Santos
Vigência: 8/12/2019 a 8/12/2019
Orçamento: R$ 75.750,45

PROMAT
Contratação da Fundepes para a prestação de serviços 
de gerenciamento administrativo-financeiro.
Coordenador: Krerley Irraciel Martins Oliveira
Vigência: 8/28/2019 a 8/28/2019
Orçamento: R$ 12.000.000,00

MACOEQUI
Manutenção corretiva de equipamentos da Ufal fora do 
período de garantia.
Coordenador: Thiago Mendonça de Aquino
Vigência: 7/1/2019 a 7/1/2019
Orçamento: R$ 199.016,00

TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DAS 
ÁGUAS RESIDUÁRIAS DE USO DOMÉSTICO 
DRENADAS PARA LAGOA DO PÉ-LEVE
Tratamento físico-químico das águas residuárias de uso 
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doméstico drenadas para Lagoa do Pé-Leve.
Coordenadores: Cicero Alexandre Silva
Vigência: 01/07/2019 a 01/07/2019
Orçamento: R$ 149.734,72

FORESIGHT
ESTUDO DE "FORESIGHT" PARA DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO DE ESTADO DE ALAGOAS
Realização de um estudo de "Foresight" para o desenvol-
vimento socioeconômico do estado de alagoas e apre-
sentar cenários prospectivos ao desenvolvimento eco-
nômico junto `matriz energética do estado, incluindo o 
gás natural, considerando cenários de 10 a 25 anos a 
partir do ano atual. 
Coordenador: Dilson Jose De Sena Pereira
Vigência: 31/07/2019 a 31/07/2019
Orçamento: R$ 127.877,80

AVALIAÇÃO DA ALTERAÇÃO QUE OS 
RESÍDUOS (LÍQUIDOS E SÓLIDOS) CAUSA-
RAM NOS SOLOS DO MATADOURO EM 
DELMIRO GOUVEIA/AL
Promover a cooperação técnico entre Ufal e a prefeitura 
municipal de Delmiro Gouveia, com vistas a execução de 
um projeto, sendo os trabalhos desenvolvidos na área 
que era utilizada para colocação do lixo da cidade e ma-
tadouro público, onde serão realizadas coletas do solo, 
análises químicas e físicas, visando a recuperação das 
áreas degradadas e desenvolver orientação técnica, pes-
quisas e extensão, servindo de fórum de treinamento 
para estudantes dos cursos de engenharia  de produção 
e engenharia civil.
Coordenador: Raimundo Nonato Da Silva
Vigência: 01/02/2019 a 01/02/2019
Orçamento: 20.841,46

CURSO GESTÃO DE COOPERATIVAS DE 

CRÉDITO – SICREDI
Coordenadora: Kassandra Virginia da Silva Oliveira 
Orçamento: R$ 27.749,71
Vigência: 14/10/2019 a 14/10/2019 

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FISCAIS 
DO ESTADO DE ALAGOAS
Análise e desenvolvimento de procedimentos adminis-
trativos e processuais para recuperação de ativos fiscais 
do estado de Alagoas.
Coordenadores: Paulo Victor Barbosa Fiel
Orçamento: R$ 239.443,84
Vigência: 25/09/2019 a 25/09/2019

GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCU-
MENTOS NO SEBRAE – ALAGOAS
Gerenciamento Eletrônico de Documentos No Sebrae - 
Alagoas  
Coordenador: Francisca Rosaline Leite Mota
Orçamento: R$ 266.640,00
Vigência: 08/08/2019 a 08/08/2019

V SEMINÁRIO LUSO-BRASILEIRO DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL - SLBEI/CLABIE
Elaboração, desenvolvimento e realização conjunta do 
evento v seminário luso-brasileiro de educação infantil 
(SLBEI) e II congresso luso-afro-brasileiro de infâncias e 
educação (CLABIE), que será sediado na universidade de 
São Paulo (USP), São Paulo/SP, no período de 10 a 13 de 
dezembro de 2019.   1
Coordenador: Cleriston Izidro Dos Anjos
Vigência: 12/09/2019 a 12/09/2019
Orçamento: 29.653,75

PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO
DA CANA-DE-AÇÚCAR – PMGCA/RIDESA – 
FASE III
Programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar 
– PMGCA/Ridesa – FASE III
Coordenadores: Geraldo Verissimo De Souza Barbosa, 
Joao Messias Dos Santos, Marcelo De Menezes Cruz
Vigência: 06/12/2019 a 06/12/2019
Orçamento a captar: R$ 119.579.705,58

ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO-
CULTURAL, ECONÔMICO, FÍSICO E ESPA-
CIAL DA CIDADE DE CAMPO ALEGRE-AL
Elaboração do diagnóstico sociocultural, econômico, 
físico e espacial da cidade de Campo Alegre-AL.
Coordenador: Renato Luis Pinto Miranda
Vigência: 22/03/2019 a 22/03/2019
Orçamento: R$ 78.237,57

REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA 
PRAÇA PADRE CÍCERO- UNIÃO DOS PALMA-
RES/AL
Reorganização Do Espaço Público Da Praça Padre 
Cícero- União Dos Palmares/AL.
Coordenador: Renato Luis Pinto Miranda
Vigência: 10/07/2019 a 10/07/2019
Orçamento: R$ 53.558,14

PROJETO DE INCENTIVO À 
LEITURA  - VALE LIVRO
Projeto de incentivo à leitura para alunos da rede muni-
cipal de ensino de Maceió
Coordenadora: Kassandra Virginia Da Silva Oliveira
Orçamento: R$ 151.174,10
Vigência: 20/10/2019 a 20/10/2019

JABIL MÓDULO SAFETY 
A modificação de características físicas, a adição de 
características funcionais, fabricação adicional de protó-
tipos e o acompanhamento do desenvolvimento de uma 
Jiga de teste para o módulo Safety.
Coordenador: Willy Carvalho Tiengo
Orçamento: R$ 115.306,30
Vigência: 01/10/2019 a 01/10/2019

A CRIANÇA, A CIDADE E 
O PATRIMÔNIO - 2ª ETAPA
Constitui-se objeto deste contrato a prestação de servi-
ços de execução de programas e suas ações de desen-
volvimento institucional pela contratada com a finalida-
de de realizar formação dos professores da educação 
infantil por meio de residência pedagógica/intercâmbio 
na cidade Évora, Portugal em continuidade ao projeto 
municipal “A criança, a cidade e o patrimônio”." 
Coordenadora: Lenira Haddad
Orçamento: R$ 228.481,44
Vigência: 22/10/2019 a 22/10/2019

SMART CUSTOMER SAMPLES CONTROL 
WORKFLOW – CSCW
Execução de atividades de pesquisa e desenvolvimento 
de um sistema capaz de controlar de forma precisa os 
processos de solicitação, aprovação, produção, armaze-
namento, envio e qualificação de amostras de compo-
nentes eletrônicos. 
Coordenadores: Rodrigo De Barros Paes, Willy Carvalho 
Tiengo
Orçamento: R$ 532.559,00
Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2019

PROCESSOS RENOVÁVEIS – BRASKEM
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Serviços de consultoria e treinamentos relacionados a 
processos renováveis, os quais compreenderão a execu-
ção das seguintes atividades: consultoria técnica, estu-
dos de avaliação tecnológica, análises químicas, testes 
físico-químicos e ensaios de propriedades mecânicas, 
cursos e treinamentos.
Coordenadores: Edson De Souza Bento, Thiago Men-
donca De Aquino
Vigência: 11/06/2019 a 11/06/2019
Orçamento estimado: R$ 1.000.000,00

DATA WAREHOUSE
Investigar e projetar softwares robôs capazes de auto-
matizar a gestão de processo da cadeia de suprimentos 
do Senais, considerando a conformidade com as 
normas, leis, regimentos internos, externos e quaisquer 
outros princípios que contribuam para garantir e manter 
a transparência e a integridade doas operações realiza-
das durante este processo.
Coordenador: Marcio de Medeiros Ribeiro
Orçamento: R$ 266.137,60
Vigência: 12/11/2019 a 12/11/2019

EPSON HSE
Desenvolver um software para auxiliar nos controles e 
gerenciamento da segurança do trabalho por meio de 
tecnologias de processamento de imagens, dispositivos 
móveis e em uma arquitetura cliente-servidor.
Coordenadores: Rodrigo de Barros Paes, Willy Carvalho 
Tiengo
Orçamento: R$ 715.329,75
Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2019

OFTALMO - LENTES CORRETIVAS 
O objeto deste acordo de parceria é o desenvolvimento 
e o estabelecimento de competência no campus Arapi-

raca da Ufal na área de software a ser executado pela 
Ufal, sob a coordenação, por parte da Ufal, do professor 
Mario Hozano Lucas de Souza, professor da Ufal, lotado 
no campus Arapiraca. 
Coordenador: Mário Hozano Lucas De Souza
Orçamento: R$ 21.642,22
Vigência: 31/10/2019 a 31/10/2019

PRYSMIAN PDSLR
Desenvolvimento de um software para resolver o pro-
blema de geração de catálogos de produto Prysmian de 
maneira que seja possível a sua edição flexível via inter-
face web, a utilização de dados ERP e a disponibilização 
e busca dos catálogos compilados na internet.
Coordenadores: Rodrigo De Barros Paes, Willy Carvalho 
Tiengo
Orçamento: R$ 749.696,62
Vigência: 01/10/2019 a 01/10/2019

II JORNADA ALAGOANA DE HPV & I SIMPÓ-
SIO ALAGOANO DE DST
Desenvolvimento e realização conjunta do evento "II 
jornada alagoana de HPV e I simpósio alagoano de DST", 
que será sediado em Maceió/AL, no período de 21 e 22 
de maio de 2020.
Coordenadora: Gentileza Santos Martins Neiva
Vigência: 03/12/2019 a 03/12/2019

EFICIÊNCIA DE PROCEDIMENTOS 
DE GESTÃO DE ÁGUAS PELA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Constitui objeto específico deste convênio: eficiência de 
procedimentos de gestão de águas pela transformação 
digital: customização e operacionalização de um sistema 
de suporte à decisão (SSD) de outorgas superficiais.
Coordenador: Carlos Ruberto Fragoso Junior

Orçamento: R$ 299.131,59
Vigência: 07/11/2019 a 07/11/2019

PLANO NACIONAL DE CONTROLE E PRE-
VENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL
Plano nacional de controle e prevenção da obesidade 
infantil
Coordenador: Jonas Augusto Cardoso da Silveira
Orçamento: R$ 2.500.000,00
Vigência: 06/12/2019 a 06/12/2019

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE PENEDO
Concurso Público Do Município De Penedo
Coordenadores: Jose Mauricio Pereira Pinto, Soraya Lira 
Alencar, Taciana Melo Dos Santos
Vigência: 13/12/2019 a 13/12/2019

CORINGA - SISTEMA DE TRADE MARKETING
Coringa - Sistema de Trade Marketing
Coordenador: Mário Hozano Lucas De Souza
Orçamento: R$ 34.975,85
Vigência: 12/12/2019 a 12/12/2019

FÁBRICA COLETIVA DE TALENTOS - FUTE-
BOL FEMININO PROJETO
Promoção da prática do futebol feminino em crianças e 
adolescentes integrando diferentes ciências, no intuito 
de detectar talentos esportivos, bem como desenvolver 
aspectos cognitivos e sociais que auxiliam na formação 
integral do cidadão através da infraestrutura, recursos 
humanos e laboratórios da Ufal. 
Coordenador: Gustavo Gomes de Araujo
Orçamento: R$ 292.800,52
Vigência: 27/12/2019 a 27/12/2019

PROMAT - PREFEITURA DE BELÉM
Desenvolvimento de pesquisas de cunho educacional e 
treinamentos de equipe pedagógica, professores e 
alunos, bem como ações em conjunto em prol do desen-
volvimento da educação no município de Belém e 
estado de Alagoas. 
Coordenador: Krerley Irraciel Martins Oliveira
Orçamento: R$ 7.500,00
Vigência: 03/09/2019 a 03/09/2019

PAINEL DE PROJETOS INICIADOS EM 2018

CONCURSO PÚBLICO DE PORTO CALVO
Coordenador: Marines Coral/Dario Albuquerque Lima
Vigência:
Orçamento: R$ 274.867,69

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

EMPREENDA SANTANDER
Coordenador: Mário Hozano Lucas De Souza
Vigência: 01/01/2018 a 30/09/2018
Orçamento: 25.000,00
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V ERMAC - ENCONTRO REGIONAL DE MATE-
MÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL 
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

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

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS 2.0 (SATE 2.0)
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)".
Coordenador: Ig Ibert Bittencourt Santana Pinto
Vigência: 04/05/2018 a 04/05/2020
Orçamento: R$ 618.200,00

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

SESTPOÇO
Coordenador: Joao Paulo Lima Santos
Vigência: 31/07/2018 a 29/07/2021
Orçamento: R$ 3.077.123,42

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

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

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

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

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

PNLD INTERATIVO
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 
guias interativos do PNLD 2019 e PNLD literário.
Coordenador: Diego Dermeval Medeiros Da Cunha 
Matos
Vigência: 14/08/2018 a 14/06/2020
Orçamento: R$ 1.733.519,13

FERRAMENTAS DE OTIMIZAÇÃO 
ESTOCÁSTICA - SAPATOS
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.
Coordenador: Krerley Irraciel Martins Oliveira
Vigência: 04/06/2018 a 04/06/2019
Orçamento: R$ 24.000,00

PLATAFORMA DE EVIDÊNCIAS EDUCACIONAIS
Desenvolvimento de projeto de pesquisa para construir 
a plataforma de evidências educacionais.
Coordenador: Ig Ibert Bittencourt Santana Pinto
Vigência: 30/08/2018 a 30/08/2020
Orçamento: R$ 1.132.650,00

PROJETO AFROATITUDE E DISCIPLINA 
SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA DA FACUL-
DADE DE MEDICINA - FAMED
Capacitação em políticas de ações afirmativas para afro-
descendentes no ensino superior da Universidade Fede-
ral de Alagoas (Ufal), constituído por um conjunto de 
ações com o objetivo de eliminar as desigualdades 
sociais históricas, que será levado a efeito por intermé-
dio da Faculdade de Medicina - Famed, sob a coordena-
ção geral do prof. dr. Jorge Luís de Souza Riscado.
Coordenador: Jorge Luis De Souza Riscado Junior
Vigência: 13/09/2018 a 13/09/2019
Orçamento: R$ 461.081,00

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

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

ESCOLA DA TERRA: 
"TERRITÓRIOS, SUJEITOS E CULTURAS"
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.
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Coordenadora: Cristiane Marcele Pepe
Vigência: 29/08/2018 a 29/08/2019
Orçamento: R$ 139.816,00

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

EXAME SELEÇÃO IFAL 2019.1
Execução e organização do exame de seleção 2019.1 do 
Instituto Federal de Alagoas.
Coordenador: Marines Coral
Vigência: 05/11/2018 a 05/05/2019
Orçamento: R$ 315,00

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

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

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

PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO E 
AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA CONSULTA 
DE ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNEE)
Apoio ao desenvolvimento do projeto de implementa-
ção 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

PLATAFORMA SEMÂNTICA
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.
Coordenador: Ranilson Oscar De Araujo Paiva
Vigência: 09/11/2018 a 09/11/2021
Orçamento: R$ 1.288.045,50

INFRAPESQ 18
Finalização de obras e prédios de pesquisa da Ufal finan-
ciados por editais de apoio à infraestrutura da FINEP.
Coordenador: Mario Roberto Meneghetti

Vigência: 14/12/2018 a 14/12/2020
Orçamento: R$ 404.097,29

GUIA DE EVIDÊNCIAS EDUCACIONAIS
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.
Coordenador: Diego Dermeval Medeiros Da Cunha 
Matos
Vigência: 09/11/2018 a 09/11/2020
Orçamento: R$ 1.500.000,00

PROCESSO SELETIVO SENAC-AL
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-
trutor de conservação e zeladoria. 
Coordenador: Kassandra da Silva Oliveira
Vigência: 10/12/2018 a 10/06/2019
Orçamento: R$ 45.894,51

 
CABLENA
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.
Coordenador: Rodrigo De Barros Paes
Vigência: 03/12/2018 a 03/06/2019
Orçamento: R$ 248.553,25

BANCO DE FEZES
'Estruturação e implantação do banco de fezes no Hospit
al Universitário Alberto Antunes para o transplante de 
microbiótica intestinal’.
Coordenador: Manoel Álvaro De Freitas Lins Neto
Vigência: 07/12/2018 a 07/12/2020
Orçamento: R$ 592.461,00
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