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01
O ano de 2020 foi de grandes desafios, 

a pandemia da COVID-19, doença 
causada pelo vírus SARS-CoV-2, foi

responsável pelo desenvolvimento de 
uma mobilização mundial de saúde 
e humanitária, que por um lado 
aprofundou a vulnerabilidade populacional 
sob diversos aspectos e por outro incumbiu-
se de nos trazer vários ensinamentos.

Diante do atual cenário mundial associado 
à COVID-19, é notável a importância do 
envolvimento de diversos setores, como

Prefeituras, Ministérios Públicos, Governo Estadual e Federal. Assim, como 
setores estratégicos como o da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), que 
juntos podem oferecer alternativas mais eficazes para o combate a pandemia. 
Aqui pode-se destacar os medicamentos, serviços de saúde mais equipados, 
novos métodos de diagnósticos, entre outros, garantindo assim uma melhor 
atenção à saúde e mitigação dos efeitos da pandemia.

As fundações de apoio possuem um importante papel em dar suporte a projetos 
de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e 
tecnológico. A Fade-UFPE vem atuando na gestão de diversos projetos que tem 
dado suporte ao enfrentamento da COVID-19 no Estado de Pernambuco. Como 
exemplo, temos a realização de testes de diagnóstico pelo padrão ouro, a RT-
PCR, na qual a UFPE é a segunda universidade do Brasil que realizou o maior 
número de testagem, atendendo 142 municípios do Estado de Pernambuco. 
Na produção de equipamentos de proteção individual (EPIs) e Equipamentos 
de Proteção Coletiva (EPCs), desenvolvimento de vacinas, sequenciamento do 
vírus, teleatendimento em saúde para a população em geral, construção de 
dois laboratórios de biossegurança nível 3, entre outros.
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Considerando os resultados apresentados neste relatório, 
observamos que estamos mais preparados, atentos e conscientes 
para o enfrentamento das mudanças globais na sociedade.

Com esses compromissos e certos do papel desempenhado 
pela Fundação, em 2021 a Fade-UFPE comemora seus 40 anos. 
Honramos o passado que nos trouxe até aqui e identificamos o 
futuro que está emergindo conscientes que a fundação está mais 
próxima dos anseios de sua rede de instituições apoiadas

De modo especial, agradecemos a todos os colaboradores e 
colaboradoras da Fade-UFPE, que  se  dedicaram no acompanhamento 
de projetos e ações que concretamente colaboram na construção 
do desenvolvimento do país, do fortalecimento das instituições 
apoiadas, com repercussão em práticas sociais e melhoria da vida 
das pessoas.

Pelos próximos 40 anos, adiante.

Investimos na ampliação do escopo de atuação da Fade-UFPE, na 
qual o seu Estatuto foi atualizado, ampliando a atuação da Fade-
UFPE à nova legislação, especialmente a relacionada ao marco legal 
da CT&I. Assim como implementamos diversas ações no intuito de 
auxiliar as instituições apoiadas na ampliação da capacidade de 
captação de recursos e desenvolvimento de áreas estratégicas que 
ofertam respostas rápidas a problemas de diferentes dimensões. 
Entre essas ações, destacamos que a Fundação tem feito um 
árduo trabalho de mapeamento das competências de CT&I das 
instituições apoiadas para promover encontros entre os grupos de 
pesquisa das nossas apoiadas e as empresas.

Vários desafios estão em vista para 2021. No aspecto das melhorias 
contínuas, visamos aprimorar as atividades de captação, compras, 
prestação de contas, plataformas digitais como exemplo temos 
a implementação do módulo web do Portal de Coordenação, o 
mapeamento dos fluxos de processos internos e externos, a revisão 
de instrumentos normativos internos, entre outras. Destaca-
se também que será implementada uma plataforma web para 
gestão administrativa e financeira da Fundação, garantindo assim 
um melhor acompanhamento dos investimentos e gastos. Dando 
continuidade às ações, a Fundação também pretende ampliar 
o programa treinamento e a capacitação do corpo funcional, 
assim como em desenvolver e aplicar um modelo de avaliação de 
desempenho dos funcionários.

Os caminhos estão sendo trilhados com compromisso e zelo para 
sermos uma organização cada vez mais moderna e relevante, à 
altura de gerar respostas para a UFPE e demais instituições apoiadas, 
garantindo assim que possam cumprir as suas missões sociais em 
um mundo com geração constante de novos conhecimentos.
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de Pernambuco (AMUPE), que possibilitaram a fabricação de equipamentos 
de proteção individual, de respiradores, realização de testes para 
diagnóstico da doença e pesquisa científica para mapeamento genético do 
vírus, entre outras ações.

Internamente, a Fade-UFPE vem aprimorando sua atuação buscando se 
modernizar, com o objetivo de garantir maior celeridade, segurança, 
transparência e efetividade na tramitação dos documentos e atendimento 
às demandas, como também no desenvolvimento tecnológico em prol de 
uma Fundação mais digital, como o momento vivido exige.

A Fade-UFPE espera que a leitura desse Relatório possa contribuir para o 
conhecimento das ações desenvolvidas ao longo de 2020, com esperança de 
que em 2021, possamos estar juntos, atuando em prol do desenvolvimento 
da ciência, tecnologia e inovação, que mais do que nunca têm se mostrado 
fundamentais para a sobrevivência da humanidade.
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02Apresentação
Apresentamos o nosso Relatório Anual de Gestão 2020, um documento que 
retrata para os nossos parceiros as atividades desenvolvidas pela fundação 
e faz uma prestação de contas à sociedade, maior beneficiária das ações 
que empreendemos em parceria com as nossas instituições apoiadas. 

Em 2020, a pandemia do novo coronavírus transformou a vida das pessoas 
e mudou o cenário das organizações. Mostrou que a ciência é a fonte de 
soluções e reforçou a importância das fundações de apoio, necessárias para 
potencializar a cooperação entre as instituições promotoras da ciência, as 
instituições de fomento e a sociedade.

Nesse ano, a Fade-UFPE, além do credenciamento com a UFPE, manteve a 
autorização para apoiar a UFPB e a UNIVASF e iniciou novas parcerias com 
o Instituto Federal de Pernambuco – IFPE e o Instituto Federal do Sertão 
Pernambucano – IF-Sertão. Gerenciou 258 projetos, foram aprovados 100 
novos projetos sendo 76 da UFPE, 14 da UFPB, 05 da UNIVASF e 05 projetos 
do IFPE nesse primeiro ano de parceria.

Merecem destaque as iniciativas que as instituições apoiadas, em especial 
a UFPE, desenvolveram em parceria com a Fade-UFPE para mitigar os 
efeitos nocivos da pandemia. A Fundação firmou Convênios e Acordos de 
Cooperação com o Ministério Público Federal (MPF) em Pernambuco, o 
Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE) e o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) no Estado, com a Prefeitura do Recife e com a Associação 
Municipalista 



0403Sobre a Fade
Como fundação de apoio, a Fade-UFPE é hoje uma instituição consolidada, 
representando um patrimônio de grande valor para a comunidade 
acadêmica e para todos os seus parceiros, fomentando a cooperação entre 
as Instituições de Ciência e Tecnologia – ICT’s, o mercado e o governo, para 
o desenvolvimento de projetos e ações que geram resultados positivos e 
beneficiam a sociedade.

Como diferencial, a Fade-UFPE possui um modelo de gestão de projetos 
que utiliza uma metodologia alinhada com as melhores práticas de 
gerenciamento de projetos, garantindo uma maior possibilidade de êxito 
e menor risco de erros no seu desenvolvimento. Atua com ferramentas 
de sistema que permitem o acompanhamento dos projetos e a integração 
entre as áreas de gestão do projeto, compras, recursos humanos e 
financeira.

Com quase 04 décadas de atuação, a Fade-UFPE possui expertise 
comprovada  para:

Apoiar, captar, gerir ou participar de programas e 
projetos de ensino, pesquisa, extensão, inovação, 
desenvolvimento institucional, científico e 
tecnológico da UFPE;

Apoiar projetos de ensino, de pesquisa, extensão, 
inovação e desenvolvimento institucional, científico 
e tecnológico com outras IFES e/ou ICT’s públicas, 
mediante autorização, nos termos da legislação 
vigente;

Captar, gerir e aplicar receitas próprias da UFPE 
e demais IFES e/ou ICT’s públicas apoiadas 
para objetivos institucionais de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação;

Estimular e promover a realização de estudos, 
pesquisas e programas de capacitação, a consultoria 
técnica de alto nível e a prestação de serviços 
técnicos;

Desenvolver com outras instituições da sociedade 
pesquisas e atividades técnicas, científicas, culturais 
e de inovação.

Por meio das parcerias firmadas com instituições privadas e/ou públicas 
para execução de atividades na área da pesquisa, do ensino, da extensão 
e da inovação, a Fade-UFPE vem conectando as soluções e oportunidades 
para atender a UFPE e as demais instituições apoiadas em seus propósitos 
de geração e difusão da ciência, tecnologia e inovação que impactam e 
transformam a sociedade.
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A conduta da Fade-UFPE é pautada na sua Missão que é:

 “Apoiar e desenvolver a realização de 
atividades culturais, esportivas, de ensino, 
pesquisa, extensão, inovação e desenvolvimento 
científico e tecnológico, a partir da gestão de 
projetos, articuladas com os diversos setores 
da sociedade atuando com transparência e 

preservando os princípios legais e éticos.”

Na declaração dessa missão estão embutidos alguns conceitos 
que devem ser incorporados ao seu comportamento enquanto 
organização que presta serviços relevantes para a sociedade:

Apoio Institucional
Comprometimento constante na busca conjunta de soluções 
concretas para as necessidades de seus parceiros constituindo-
se um exemplo de integração. 

Valores éticos
A conduta ética de todos os integrantes da instituição constitui-se em 
obrigação fundamental e permanente.

Eficiência empresarial
Otimização da gestão dos recursos empresariais visando seu uso 
racional e social. 

Valorização dos recursos humanos
Reconhecimento da dignidade, responsabilidade, competência 
e desempenho dos colaboradores, valorizando seu crescimento 
profissional e desenvolvimento humano.

Compromisso social
Obrigação que assume frente à comunidade no sentido de cooperar 
ativamente no seu desenvolvimento integral.

7

Nossos princípios

”

“



E na sua Visão

“Ser uma fundação reconhecida pela 
excelência na gestão de projetos e que atua 
com celeridade e segurança jurídica, por meio 

da competência dos seus colaboradores e 
do relacionamento e comunicação com seus 

parceiros.”

E tem como Valores:

Ética
Indissociável da missão e dos valores de qualquer organização. 

Competência
Uma obrigação para quem se propõe a atuar em qualquer ramo 
de atividade. 

Inovação
Parte integrante do trabalho da Fundação e do seu apoio a uma 
instituição do porte e do perfil da UFPE e demais apoiadas.

Dinamismo e agilidade
Valores necessários para um desempenho de excelência.

Integração
Compatível com o tipo de atividade que desenvolve, principalmente 
considerando o modelo de gestão adotado.

Responsabilidade
Inerente ao trabalho desenvolvido.

Comprometimento
Um valor relacionado diretamente ao comportamento dos 
colaboradores e que significa muito mais do que compromisso.

Criatividade
Uma exigência em qualquer organização.

Valorização integral de seus colaboradores 
Um valor relacionado diretamente ao comportamento dos 
colaboradores e que significa muito mais do que compromisso.

Responsabilidade Social e Ambiental
Se constitui em uma demanda da atualidade e demonstra o 
compromisso que a Fade-UFPE tem com o seu entorno e com a 
sociedade.

”

“
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UFPE

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é uma das melhores universidades do País, 
em ensino (graduação e pós-graduação) e pesquisa e tem se destacado em avaliações 
nacionais que levam em consideração, para a graduação, os índices de desempenho 
dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), a estrutura das 
instituições e o investimento em professores e nos cursos, reunidos agora no Índice Geral 
de Cursos (IGC), e da titulação e produção científica dos professores da pós-graduação 
– pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), estas 
avaliadas pelo MEC

A UFPE expandiu a sua atuação e hoje conta com três campi, localizados no Recife, em 
Vitória de Santo Antão e em Caruaru.

Atualmente reúne mais de 40 mil pessoas, entre professores, servidores técnico- 
administrativos e alunos de graduação e pós-graduação, distribuídos em três campi: 
Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão.

No Campus Recife, são mais de 40 prédios, entre eles a Reitoria, 9 Centros Acadêmicos, 
8 Órgãos Suplementares, Centro de Convenções, Concha Acústica, Clube Universitário, 
Creche, Casas dos Estudantes Masculina e Feminina e o Restaurante Universitário. Campus Recife UFPE - Foto: Divulgação/UFPE
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UFPE

Fora do campus, no Recife, encontram-se o Centro de Ciências Jurídicas, o Núcleo de 
Televisão e Rádios Universitárias, o Centro Cultural Benfica, o Memorial de Medicina e o 
Núcleo de Educação Continuada. No Interior, estão o Centro Acadêmico do Agreste, em 
Caruaru, e o Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, localizado na Zona da Mata Norte.

Em 2020 o QS World University Rankings, consultoria britânica especializada em ensino 
superior Quacquarelli Symonds,  classificou a UFPE na 9ª-14ª posição entre as 14 
instituições nacionais listadas, sendo a única das regiões Norte e Nordeste. Na América 
Latina, ocupa a posição 49 entre as 80 instituições latino-americanas no ranking. No 
mundo, a UFPE está no intervalo de 801-1000. Segundo ranking do THE Young University 
Rankings Golden Age 2020, a UFPE e outras cinco universidades nacionais ocupam a 
faixa de 5ª-10ª posição entre as 20 instituições brasileiras listadas. No mundo, a UFPE 
está no intervalo 201-250. 

Centro Benfica UFPE - Foto: Divulgação/UFPE

Memorial de Medicina - Foto: Divulgação/UFPE

Campus UFPE Vitória (CAV) - Foto: Divulgação/UFPE
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UNIVASF - Foto: Divulgação/UNIVASF
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UFPB

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foi criada pela Lei Estadual 
1.366, de 02 de dezembro de 1955,e instalada sob o nome de 
Universidade da Paraíba como resultado da junção de algumas escolas 
superiores. Posteriormente, com a sua federalização, aprovada 
e promulgada pela Lei nº. 3.835 de 13 de dezembro de 1960, foi 
transformada em Universidade Federal da Paraíba, incorporando 
as estruturas universitárias existentes nas cidades de João Pessoa e 
Campina Grande. Atualmente possui uma estrutura multi-campi e 
atuação nas cidades de João Pessoa, Areia, Rio Tinto e Mamanguape, 
e Bananeiras.

UNIVASF

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) é a primeira 
universidade brasileira voltada para o desenvolvimento regional, com 
uma área de abrangência determinada pelo Vale do São Francisco, 
localizada predominantemente na Região Nordeste.   Atualmente, 
conta com campi em três estados da Federação, sendo: três campi no 
Estado de Pernambuco sendo dois no município de Petrolina (Campus 
Centro e Campus Ciências Agrárias) e um no Município de Salgueiro; 
três campi no estado da Bahia, nos municípios de Juazeiro, Senhor do 
Bonfim e Paulo Afonso; e um campus em São Raimundo Nonato no 
Piauí

UFPB - Foto: Divulgação/UFPB

Instituições Apoiadas



IFPE Campus Recife - Foto: Divulgação/IFPE

IFPE

Vinculado à Rede de Educação Profissional e Tecnológica e criado 
em 2008, através da Lei nº 11.892/08, o Instituto possui 16 campi 
distribuídos do litoral ao sertão de Pernambuco, mais 11 polos de 
Educação a Distância, com o viés profissionalizante de origem das 
escolas técnicas, voltado a atender às demandas do mercado produtivo 
e da indústria. Oferece 54 cursos que atendem cerca de 17.500 mil 
estudantes em diferentes níveis e modalidades de formação: ensino 
médio, técnico, superior nas modalidades Tecnológico, Licenciatura e 
Bacharelado, além de especialização e mestrado. Nessa lista, também 
estão inseridos os cursos voltados à Educação de Jovens e Adultos 
(Proeja), os de Formação Inicial e Continuada (FIC) e os de Qualificação 
Profissional. À frente, um corpo docente formado por 1.000 professores, 
entre especialistas, mestres e doutores e pós-doutores.

IFSertãoPE

Criado nos termos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a 
partir da transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Petrolina (CEFET Petrolina), o IFSertãoPE está presente em diferentes 
cidades do sertão pernambucano, com sete campi em funcionamento 
- Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Salgueiro, Ouricuri, Santa 
Maria da Boa Vista e Serra Talhada. Além dos campi, conta hoje com 
três centros de referência nos municípios de Afrânio, Petrolândia e 
Sertânia, ampliando a oferta de ensino público e gratuito para essas 
localidades.
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IFPE Campus Petrolina - Foto: Divulgação/IFPE
* Informações extraídas dos sites institucionais.
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06Estrutura Administrativa

Área de Projetos

Composta pelas Gerências e Núcleos de Projetos, direcio-
nada para o gerenciamento dos projetos desenvolvidos 
em parceria com a UFPE e outras instituições apoiadas; 

Área de Administração e Finanças

Responsável pela administração geral, financeira e 
contábil da Fundação, sendo composta pela Gerência 
Administrativo-Financeira;

Área de Recursos Humanos

Responsável pela seleção, manutenção e desenvolvimento
dos recursos humanos que atuam nos projetos e na 
sede da Fundação.
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A estrutura administrativa da Fade-UFPE está constituída em:

Conselho de Curadores 

Instância deliberativa superior da Fade-UFPE, composto 
por membros designados pelo Reitor da UFPE e 
referenciados pelo Conselho Universitário, entre 
docentes e representantes da comunidade estadual;

Secretaria Executiva

Instância administrativa e executiva superior da Fade-
UFPE que junto ao Conselho de Curadores e demais 
gestores da Fundação, delibera e executa questões 
estratégicas, negociais e normativas relacionadas à 
administração da Fundação e ao cumprimento do seu 
papel institucional;

Coordenação Executiva e Assessorias

Ligadas à direção geral da Fade-UFPE, prestam 
assessoramento, tanto à direção quanto às áreas 
operacionais, em questões Jurídicas, de Inovação 
e Captação de Projetos, de Planejamento e de 
Comunicação;



Organograma
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Núcleo INFO: Núcleo de Informática.

Núcleo FINEP: Núcleo da Financiadora de Estudos e Projetos.

Núcleo ANP: Núcleo da Agência Nacional de Petróleo.

Núcleo ANEEL: Núcleo da Agência Nacional de Energia Elétrica.

NUCAE: Núcleo de Cursos e Atividades Extensionistas.

NCCP: Núcleo de Contratos e Convênios Públicos.

NUPPIN: Núcleo de Parcerias Privadas e Internacionais.



07Serviços oferecidos
Para propiciar aos pesquisadores e parceiros um atendimento qualificado, a Fundação está preparada para:

Gestão de Projetos

A Fade-UFPE apoia a elaboração dos projetos incluindo o planejamento orçamentário, 
além de acompanha as negociações e a análise das propostas. Após aprovados 
os projetos, realiza a aquisição de bens e serviços atendendo as exigências legais 
incluindo a realização de procedimentos licitatórios, quando exigido. Atua no 
gerenciamento administrativo e financeiro dos projetos desde a formalização até 
a finalização, incluindo: a administração de boletos de pagamento relacionados a 
cursos, eventos e outros; a elaboração e encaminhamento da prestação de contas 
dos projetos aos órgãos financiadores e de controle e o atendimento às diligências 

e auditorias. 
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Apoio à Inovação e Captação de Projetos

Atuando junto aos pesquisadores mapeamento das competências de CT&I das 
ICT’s apoiadas, prospectando e divulgando editais de fomento à PD&I. Atua ainda 
na identificação e captação de demandas do Governo e da indústria e alinhados às 
expertises científicas e tecnológicas das ICT’s apoiadas. Participa nas negociações 
com representações públicas e privadas, objetivando a realização de parcerias, 
promove atividades relacionadas ao Empreendedorismo Inovador e realiza 

palestras setoriais de PD&I de interesse das ICT’s apoiadas.

Gerenciamento de Recursos Humanos

A Fundação atua no recrutamento e seleção de pessoal 
para atendimento às necessidades dos projetos, além 
de garantir o cumprimento de todas as exigências 
e obrigações trabalhistas. Oferece orientações aos 
coordenadores dos projetos, visando proteger a 
credibilidade da prestação de nossos serviços e auxilia 
na gestão das equipes de trabalho (funcionários e 

estagiários) contratadas.

Importações Especializadas

A Fade-UFPE é referência entre as fundações de 
apoio na importação de equipamentos e materiais 
de cunho científico e tecnológico para atender às 
demandas dos projetos, atuando com agilidade, 
qualidade e economicidade. A expertise da fundação 
permite a realização de desembaraços alfandegários 
dando maior segurança e celeridade aos processos de 

importação realizados.

Assessoramento Jurídico

A Fundação assessora, nos aspectos jurídico e 
gerencial, na elaboração dos projetos e montagem da 
documentação para a celebração dos instrumentos 
jurídicos, observando-se necessidades, interesses e 

obrigações de executores e financiadores.
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Ciclo de um Projeto Cooperativo
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08Nossas ações
Desempenho relacionado aos projetos gerenciados no ano de 2020

Número e volume de recursos dos projetos aprovados: 

A Fade-UFPE obteve aprovação de 100 novos projetos com orçamento 
previsto de R$ 91.864.363,57.

Número e volume de recursos recebidos para os projetos em execução: 

A Fade-UFPE geriu 258 projetos ao longo do ano, tendo recebido o montante 
de R$ 144.817.289,81 nos projetos em execução.

Instituição 
Apoiada

UFPE 103.823.704,58 103.823.704,58

UFPB 527.724,00 6.658.299,25

UNIVASF 423.300,29  5.339.172,86

IFPE 0,00 1.318.620,16

Total 104.774.728,87 91.864.363,57

Instituição 
Apoiada 2019 2020

UFPE 98.548.585,76 140.154.291,07 

UFPB 96.770,00 2.853.596,46

UNIVASF 444.231,05 1.802.682,28 

IFPE 0,00 6.720,00 

Total 99.089.586,81 144.817.289,81

Recursos Aprovados (R$)
Recursos Geridos (R$)

Tabela 1: Recursos Aprovados 2019 x 2020 por Instituição Apoiada Tabela 2: Recursos geridos 2019 x 2020 por Instituição Apoiada
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Número de processos e volume de recursos das compras e contratações 
realizadas: 

A Fade-UFPE realizou 3.791 processos de compra e contratação, somando 
um montante de R$ 35.488.321,40, em compras e contratações no mercado 
nacional.

Número de processos e volume recursos das importações realizadas: 

A Fade-UFPE realizou 121 processos de importação, somando 
R$ 5.599.653,96 com aquisição de bens e serviços no mercado 
internacional.

Tabela 3: Compras e Contratações 2019 x 2020

Tabela 4: Importações realizadas com benefício da Lei 8.010/1990 2019 x 2020

Compras e Contratações 2019 2020

Volume de recursos (R$) 21.048.140,59 35.488.321,40 

Número de Ordens de Serviço 
ou Fornecimento Emitidas  5.732 3.791

Importação com benefício 
da Lei 8.010/1990 2019 2020

Onera 8.347.451,60 3.695.158,23

Não Onera 826.906,02 1.904.495,73

Total 9.174.357,62 5.599.653,96
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Centro/Unidade 
Acadêmica da UFPE 1 

CIN 4.488.017,40 2.804.043,31

CTG 979.701,23 512.730,18

CCJ 60.244,08 270.766,23

CAC 158.437,66 118.328,35

CB 58.627,27 75.281,51

LIKA 44.736,72 49.085,84

CCS 35.144,55 39.473,48

CCSA 62.698,90 28.664,54

CE 16.024,65 11.126,06

CCEN 0,00 8.940,60

CFCH 2.185,63 8.558,34

Total 5.905.815,10 3.926.996,30

1 Não houve repasses para as demais instituições apoiadas por ausência de previsão no 
instrumento jurídico dos projetos desenvolvidos no ano.

Número de bolsistas e volume de recursos investidos em bolsa: 

A Fade-UFPE beneficiou a participação de 762 bolsistas nos projetos 
apoiados, somando R$ 12.687.365,59 investidos à título de bolsa.

Volume de recursos repassados para as apoiadas: 

A Fade-UFPE repassou, em obediência a legislação vigente e em 
consonância com o regulamento específico de cada instituição, o montante 
de R$ 3.926.996,30 para as instituições apoiadas.

Tabela 5: Bolsas pagas por categoria 2019 x 2020

Tabela 6: Repasses efetuados para as Instituições Apoiadas 2019 x 2020

Bolsas Pagas por Categoria 2019 2020

Ensino 529.673,67 991.683,35

Estágio 92.949,89 66.197,61

Extensão 467.955,00 426.685,00

Inovação 7.586.489,77 9.394.301,01

Pesquisa 1.160.679,53 1.808.498,62

Total 9.837.747,86 12.687.365,59
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Alguns Projetos Apoiados

21



Laboratório de Enzimologia Professor Luiz Accioly

Resultados alcançados até 2020

Durante o período de execução do projeto foi possível Obtenção de Hidrolisado 
Proteico a fim de realizar a sua incorporação em rações para animais aquáticos 
e terrestres, Criação de Novas Instalações Laboratoriaisutilizada não só pelos 
integrantes do projeto, mas por todo o corpo discente da UFPE, proporcionando 
interação multidisciplinar e contribuindo para o desenvolvimento de toda instituição. 
A estrutura montada e estudada no projeto tem proporcionado a formação de 
graduandos, mestrandos e até doutorandos. Desenvolvimento de produtos de uso 
geral como Material colante paraaplicações em  áreas diversas que vão desde a  
fixação de Pastilhas de Vidro  em Cerâmica até colagem de Ossos Humanos. 

Coordenação
Professor Ranilson de Souza Bezerra (Centro de 
Biociências, UFPE)

Financiamento
FINEP

Objetivos
Integrar em rede pesquisadores e uma empresa 
privada que vêm tendo destaque nas suas 
atividades com camarões marinhos, visando 
avaliar o uso do resíduo do processamento de 
camarão marinho, tanto da pesca, como de 
diferentes estratégias de cultivo, para a produção 
de moléculas bioativas de alto valor agregado. 
Desenvolver e padronizar um processo integrado 
de produção e realizar experimento piloto em 
escala semi-industrial, estabelecendo também 
potenciais aplicações tecnológicas para as 
moléculas obtidas.

Duração
92 meses

Conclusão
Agosto/2021

Tecnologias para o aproveitamento integral de camarões marinhos submetidos a diferentes 
estratégias de cultivo
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Equipe do projeto CAMTOTAL
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Como impacto social o projeto tem proporcionado o aproveitamento 
dos resíduos descartados na natureza que representa  de 50% a 70%  
do pescado, propagação de uma nova cultura de cultivo, baseado no 
principio de total aproveitamento  do pescado e o desenvolvimento 
de métodos de simples e de baixo custo com o intuito de promover 
acessibilidade ao cultivo de pescados.



Coordenação
Professor José Fernando Tomé Jucá (Centro de 
Tecnologia e Geociências, UFPE)

Financiamento
FINEP

Objetivos
Estudar processos que otimizem a produção 
de biogás e o seu posterior aproveitamento 
como fonte de energia, proporcionando a 
integração entre os pesquisadores de diferentes 
instituições, com consequente troca de 
experiências, para capacitação continuada das 
instituições e estimulando o desenvolvimento 
de parcerias. A rede compromete-se a 
desenvolver soluções tecnológicas a partir de 
biogás de sistemas de tratamento de esgotos e 
aterros sanitários, visando a geração de energia 
de forma a atender os requisitos exigidos pelas 
concessionárias de energia elétrica.

Duração
96 meses

Conclusão
Maio/2022

Desenvolvimento de soluções tecnológicas a partir do biogás produzido em sistemas de 
tratamento de esgotos e aterros para a geração de energia elétrica

Resultados alcançados até 2020

A diversidade de metas a serem atingidas no âmbito do projeto preveem os estudos 
com enfoque para a geração e aproveitamento dos gases de aterros sanitários e 
estações de tratamento de esgoto, pesquisando desde a geração de gases até o 
processo de purificação dos mesmos. 

Na temática direcionada ao tratamento de esgoto, os sistemas desenvolvidos nesta 
rede apresentam um sistema de tratamento que visa a melhoria da qualidade das 
condições de saneamento, principalmente das comunidades mais afastadas do 
perímetro urbano, além de projetos visando remediar a acumulação de gorduras, 
óleos e graxas de baixa densidade no compartimento interno superior do separador 
trifásico de reator anaeróbio do tipo UASB, e que pode impedir a melhor percolação 
e coleta do biogás produzido e o desenvolvimento da tecnologia de codigestão 
anaeróbia de lodo de esgotos e resíduos sólidos orgânicos, cuja diversificação de 
substratos é capaz de elevar a taxa de degradação dos mesmos e de produção de 
biogás.

Usina de Valorização de Biogás de Alegria
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Assim, como contribuição científica e tecnológica para a melhoria 
das condições de saneamento e/ou habitação, a abordagem relativa 
aos estudos dos resíduos sólidos urbanos, vem demonstrando que a 
valorização dos materiais em forma de reciclagem, composto orgânico 
e energia poderão direcionar aos principais objetivos propostos pela 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A ênfase é ainda demonstrada nos estudos visando à utilização de 
digestores anaeróbios e a realização de técnicas de aproveitamento 
energético em aterros sanitários, visto que o país ainda possui poucas 
experiências neste sentido. Esses estudos permitem mitigar problemas 
de degradação ambiental ao meio, contribuindo na minimização de 
condições insalubres para a sociedade, bem como na tendência de 
aproveitamento dos resíduos. 
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Planta de recuperação do Aterro Sanitário Metropolitano de Jardim Gramacho



Coordenação
Professora Edna Natividade da Silva Barros 
(Centro de Informática, UFPE)

Financiamento
Baterias Moura

Objetivos
O objetivo geral do projeto é o desenvolvimento 
de uma solução configurável para monitoramento 
e controle remoto em tempo real de sistemas 
de armazenamento de energia baseados 
em baterias de chumbo-ácido, provendo 
confiabilidade e segurança ao funcionamento 
destes sistemas, bem como o armazenamento 
em servidores remotos do conjunto de dados 
gerados pelo sistema.

Duração
15 meses

Conclusão
Março/2021

Desenvolvimento de um Sistema Configurável para Monitoramento e Atuação sobre BESS

Alguns dos sensores instalados e o CLP para Sensoriamento

variáveis como temperatura, 
níveis de concentração 
de gases tóxicos (H2S, 
H2), detecção de pessoas 
por câmeras e sensores 
de abertura de porta e 
presença e situações de 
risco, como alagamento 
e sobrecargas de tensão/
corrente.

Resultados alcançados até 2020

Um sistema de armazenamento de energia, conhecido pelo termo em inglês, Battery 
Energy Storage System, ou simplesmente sua sigla BESS, é um sistema capaz de 
armazenar energia proveniente de fontes renováveis ou até mesmo da rede elétrica 
convencional para ser utilizada de acordo com a demanda de potência do sistema ao 
qual está conectado. Esses sistemas podem ser utilizados por grandes companhias 
de distribuição de eletricidade para ser um banco de energia a ser injetado na 
rede elétrica em momentos de pico de consumo. Tais sistemas também podem 
ser utilizados por grandes consumidores de energia, indústrias ou grandes centros 
comerciais, para reduzir os custos com o consumo de eletricidade. 

Para monitoramento das condições ambientais, foi criada uma Unidade de 
Sensoriamento e Atuação, composta de um CLP (Computador de Lógica Programável) 
e de um conjunto de sensores industriais, que atua como um subsistema integrado 
com o CLP principal do sistema BESS e os seus atuadores, conseguindo monitorar 
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A solução é capaz de conectar diferentes usuários vinculados a 
um BESS, todos com acesso autenticado e autorizado, obtendo as 
informações sobre o comportamento do sistema através do EMS 
Remoto, responsivo para browser Web/Mobile.

O desenvolvimento desta solução trouxe inovação e agregou 
aos sistemas de armazenamento existentes maior adaptação às 
necessidades e expansão de funcionalidades por perfil de cliente, 
eliminando a necessidade da visita técnica para programação 
e configuração dos parâmetros de operação, já que tais ações 
poderão ser realizadas remotamente. Foi desenvolvido um Sistema 
Configurável para Monitoramento e Atuação sobre BESS permitindo o 
monitoramento das condições ambientais e operacionais dos sistemas 
de armazenamento de energia de baterias (BESS) comercializados 
pela Acumuladores Moura, e a configuração remota dos parâmetros 
de controle dos dispositivos envolvidos no sistema.

Acompanhamento do container de baterias através de câmeras



Coordenação
Professora Andreza Daniela Pontes Lucas 
(Centro Acadêmico do Agreste, UFPE)

Financiamento
Bill & Melinda Gates Foundation

Objetivos
Usar ferramentas de dados para desenvolver 
uma compreensão profunda dos fatores 
de riscos que levam ao nascimento 
prematuro, crescimento e desenvolvimento 
neurocognitivo das crianças.

Duração
24 meses

Conclusão
Outubro/2020

O impacto intergeracional de transferência de renda na saúde dos recém-nascidos

Resultados alcançados até 2020

O projeto objetivou analisar o impacto de longo prazo de transferências de renda 
condicionais no desempenho da saúde das futuras gerações. Esta pesquisa analisou 
a relação entre programas de transferência condicionada de renda e saúde ao 
nascer considerando duas gerações da família e usando duas abordagens diferentes 
(econometria e mineração de dados). 

O Bolsa Família (BF), cujas condicionalidades são a frequência escolar e à saúde, 
foi o principal programa de transferência condicionada de renda abordado nesta 
pesquisa. O programa visa contribuir para a inclusão social das famílias, mitigando 
a pobreza no curto prazo e estimulando melhorias na saúde e na educação para 
reduzir o ciclo intergeracional da pobreza.
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Apresentação dos resultados da pesquisa para a Fundação Gates



Visão geral dos principais produtos:

1. Banco de dados: O banco de dados desenvolvido para a pesquisa da 
Coorte 100M SINASC-SIM contém as informações de saúde dos nascidos 
entre 2011 e 2015, e indicadores socioeconômicos de suas mães, bem como 
indicadores municipais de PIB, pobreza, entre outros. Foram identificados 
5.246.874 pares de mãe e filho.

2. Identificar a relação entre a participação em programas de transferência 
condicionada de renda e indicadores de saúde: A participação das avós, 
que recebem transferências em dinheiro durante a infância/adolescência 
das mães (seus filhos), bem como a participação das mães no programa 
durante a gravidez.

3. Identificando os subgrupos: Cinco subgrupos de características mais 
relevantes foram identificados para cada indicador de saúde no nascimento. 
Em seguida, as características desses grupos foram eliminadas e cinco 
novos subgrupos relevantes foram obtidos. Os piores e melhores casos 
foram considerados para a análise, num total de 20 subgrupos para cada 
desfecho considerado no estudo.

4. Análise conjunta dos resultados: Essa análise, que considera os resultados 
obtidos por meio de cada metodologia, pode permitir um entendimento 
mais aprofundado das relações estudadas e do problema como um todo.
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Apresentação dos resultados da pesquisa para a Fundação Gates



Coordenação
Professor Carlos Daniel Perez (Centro 
Acadêmico do Agreste, UFPE)

Financiamento
Fundação O Boticário de Proteção à Natureza

Objetivos
Desenvolver metodologias inéditas e não 
destrutivas através de protocolos operacionais 
com uso de VANTs (drones) que possam 
contribuir na conservação e fiscalização de 
recifes costeiros no Brasil.

Duração
36 meses

Conclusão
Julho/2022

Resultados alcançados em 2020

Apesar das complicações da pandemia, foram traçadas três metas principais para a 
execução das tarefas durante o ano de 2020. Trazendo a principal tarefa de processar 
dados a partir dos mosaicos já produzidos, a etapa de maior duração de tempo foi 
finalizada. Os procedimentos de classificação de áreas no software SPRING foram 
finalizados levando em consideração 3 meses propostos após a segmentação do 
mosaico.

A primeira meta foi a criação do banco de dados no SPRING contendo 3 mosaicos 
georreferenciados até a 
etapa de classificação das 
áreas. Meta cumprida 
abrangendo os mosaicos 
referentes aos meses de 
abril, junho e agosto.

A segunda meta era um 
Backup dos arquivos 
classificados em um 
serviço de nuvem. Todos 
os mosaicos e arquivos 
de classificação foram 
salvos e importados 
para um servidor de 
armazenamento em 
nuvem para evitar perdas 
futuras.

DronEco: Protocolos operacionais de veículos aéreos não tripulados (VANTs) em benefício da 
conservação de ambientes recifais

Drone usado para pesquisa de campo
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A terceira meta, quantificação da cobertura do zoantídeo Palythoa caribaeorum, 
encontra-se em desenvolvimento. Devido a pandemia, o tempo de trabalho 
em laboratório foi reduzido. Com a volta às tarefas do laboratório, a etapa de 
classificação foi finalizada no final de dezembro de 2020, ficando a etapa de 
quantificação para o ano seguinte.

Durante o ano, o Grupo de Pesquisa de Antozoários – GPA da Universidade 
Federal de Pernambuco, participou de alguns eventos, tais como o evento 
internacional LaCnida (Red Latinoamericana de Cnidaria / Rede Latino-
americana de Cnidaria Simposio Latinoamericano de Cnidarios, en la ciudad de 
Mar del Plata, Argentina.), onde foi apresentado o projeto DronEco em forma 
de vídeo.
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Imagem ortomosaico do recife situado em Serrambi Metodologia tradicional com transects



Coordenação
Professor Mauro Copelli Lopes da Silva (Centro 
de Ciências Exatas e da Natureza, UFPE)

Financiamento
Boehringer Ingelheim International GMBH

Objetivos
Otimizar ferramentas de psiquiatria 
computacional fazendo análise estrutural de 
relatos verbais em grande amostra de pacientes 
psicóticos (N>2000).

Duração
36 meses

Conclusão
Dezembro/2021

Uso e otimização de ferramentas acústicas, estruturais e semânticas para diagnóstico de 
psicoses

Resultados alcançados em 2020

O projeto originalmente focava no estudo de marcadores estruturais do discurso para 
auxiliar no diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia. Em 2020, foi possível estender 
esse tipo de análise para dois outros domínios.

Por um lado, foi aplicada a análise semântica aos relatos de sonhos de sujeitos 
controle, comparando os sonhos relatados antes e durante a pandemia de COVID-19.

Este estudo, que mereceu comentário na Revista FAPESP (Estudos utilizam a 
matemática para desvendar a semântica dos sonhos durante a pandemia | AGÊNCIA 
FAPESP),  permitiu identificar o sofrimento mental causado pela pandemia, mostrando 
por exemplo que os sonhos na pandemia mostraram um aumento na proporção de 
palavras ligadas a “limpeza”, “contaminação”, “raiva” e “tristeza”.
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Por outro lado, mostrou-se que as análises estruturais também podem ser aplicadas 
a textos escritos. Analisando textos cobrindo 4.500 anos de história, dos sumérios 
aos dias de hoje, foi possível mostrar que os marcadores estruturais evoluíram ao 
longo dos séculos de maneira similar ao que ocorre com uma pessoa ao longo da 
vida.

No início da vida, uma criança fala com muita repetição e estruturas globais simples, 
conforme amadurece na vida escolar, as repetições diminuem e a estrutura do 
texto fica mais rica. O estudo mereceu ainda uma matéria de página inteira na 
Folha de São Paulo (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/11/estudo-
aponta-parentesco-entre-textos-da-antiguidade-e-linguagem-de-criancas-e-loucos.
shtml?origin=folha).
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Publicação da matéria na Agência FAPESP



Coordenação
Professora Juliana Fernandes de Souza Barbosa
(Centro de Ciências da Saúde, UFPE)

Financiamento
JBS S.A.

Objetivos
Construir um algoritmo de rastreio de infecções 
pela COVID-19 em idosos comunitários por meio 
de parâmetros fisiológicos e clínicos através do 
uso de smartwatches.

Duração
24 meses

Conclusão
Setembro/2021

Utilização de smartwatches para rastreio de infecções pela COVID-19 em idosos comunitários:
Estudo de corte prospectivo

Resultados alcançados em 2020
 
O estudo, desenvolvido por alunos e professores do Departamento de Fisioterapia, com 
o intuito de conhecer a incidência de infecção pela COVID-19 em idosos comunitários 
de Recife, realizou avaliações no Laboratório de Fisioterapia Cardiopulmonar (LACAP) 
e Laboratório de Fisioterapia e Saúde Coletiva (LAFISC) através de questionários e 
aparelhos específicos para cada medida.

Folder de divulgação do projeto

Ao longo do ano foram realizados 
treinamentos com os alunos de iniciação 
científica e prestadores de serviço para 
coleta de dados. Também foi criado o 
questionário eletrônico para coleta de 
dados no RedCap e a página do Instagram 
para divulgação do projeto e auxílio do 
recrutamento (@projetoiris2020). 

Foi elaborado o material de orientação para 
os participantes do estudo, composto por: 
manual do usuário, panfletos ilustrativos 
para preparação dos exames clínicos e 
folders de divulgação.

Dentre os benefícios que os usuários 
recebem estão: a avaliação física periódica 
durante 06 (seis) meses, o acompanhamento 
diário de seus dados cardiorrespiratórios e 
a avaliação das funções pulmonares.
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Treinamento do Teste de Caminhada de 6 minutos com análise de gases



Coordenação
Professor Helinando Pequeno de Oliveira 
(UNIVASF)

Financiamento
FINEP

Objetivos
Promover o fortalecimento do parque 
tecnológico de equipamentos multiusuários 
que viabilizem tanto a preparação quanto a 
caracterização de novos biomateriais baseados 
em produtos naturais do semiárido, com 
a adequada infraestrutura para análise da 
diversidade de genomas no intuito de otimizar 
a produção de bioprodutos e processos de 
interesse agropecuário.

Duração
36 meses

Conclusão
Dezembro/2021

Resultados alcançados em 2020

A região do Vale do São Francisco apresenta-se como estratégica para o 
desenvolvimento científico e tecnológico no interior do estado de Pernambuco, 
considerando sua localização, longe dos grandes centros, e possibilidade de 
nucleação de várias e importantes instituições como a Embrapa Semiárido, Univasf, 
UNEB, UPE e IFSertão. Estas instituições têm se associado tanto para execução de 
projetos de pesquisa, como para compor propostas de cursos de pós-graduação. 
Neste sentido, a implantação do Laboratório Multidisciplinar de Sequenciamento 
de DNA do Vale do São Francisco está contribuindo para a consolidação da ciência, 
tecnologia e inovação no interior do estado.

A pandemia iniciada pelo coronavírus em março de 2020, afetou diretamente a 
velocidade do desenvolvimento das atividades previstas no projeto. Uma vez que 
a rotina do laboratório teve que ser adaptada para prevenção de contaminação 
e transmissão da COVID-19 e, até muitas vezes, os trabalhos tiveram que ser 
interrompidos para cumprimento de indicações realizadas pela prefeitura de 
Petrolina ou do governo do estado de Pernambuco. Mas, mesmo frente a pandemia, 
algumas ações conseguiram ser realizadas. 

No final de 2019, o equipamento adquirido com verba do presente projeto, o 
sequenciador de nova geração MiSeq da Illumina® foi devidamente instalado, 
conforme as especificações da Illumina®. Em fevereiro de 2020, o técnico da 
empresa veio até a Univasf, Campus de Ciências Agrárias, em Petrolina, e realizou o 
treinamento de uma equipe composta por professores e alunos. Nesse treinamento 
a equipe foi instruída de como utilizar adequadamente o MiSeq e foi realizado o 
primeiro sequenciamento de genoma na região.

Devido ao caráter multiusuário do equipamento adquirido, a equipe do Laboratório 
Multidisciplinar de Sequenciamento de DNA do Vale do São Francisco, promoveu no 
dia 11/02/2020 uma palestra destinada a toda a comunidade científica da região. 

Laboratórios Multiusuários de Biotecnologia do Vale do São Francisco (LABBIOTEC)
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Equipamento adquirido via projeto 01.18.0143.00 – Laboratórios Multiusuários de Biotecnologia 
do Vale do São Francisco (LABBIOTEC), MiSeq Illumina®

Treinamento de uma equipe composta por professores e alunos para utilização do MiSeq Illumina®

A palestra foi ministrada pelo técnico da Illumina®, Dr. Gustavo Gasparin, sendo 
intitulada “Introdução à Tecnologia Illumina® de Sequenciamento”. Nesse evento, 
pesquisadores, professores, alunos de graduação de pós-graduação de instituições 
como Univasf, Embrapa Semiárido, UNEB, UPE e IF Sertão Pernambucano puderam 
entender melhor sobre a tecnologia e tirar suas dúvidas sobre aplicações. 

Durante o ano de 2020, o equipamento adquirido (MiSeq) foi utilizado para o 
desenvolvimento dos seguintes trabalhos:

• Genômica comparativa de Staphylococcus warneri persistente isolados de 
mastite caprina recorrente associada ao uso de enrofloxacina - Nesse buscou-
se por meio da genômica identificar os possíveis fatores que estão relacionados 
com a persistência de isolados de mastite caprina.

• Sequenciamento, montagem e anotação do genoma de um isolado de 
Staphylococcus chromogenes proveniente de mastite caprina - O estudo teve 
o objetivo de sequenciar, montar e anotar o genoma de um isolado de S. 
chromogenes oriundo de mastite caprina. Foram anotados 2.302 genes, valor 
dentro do esperado para esse grupo. A montagem realizada demonstrou bons 
resultados para as métricas de montagem demonstrando que esse genoma foi 
devidamente montado, podendo ser assim depositado nos bancos de dados 
de sequências biológicas e ser utilizado em análises genômicas.

• Perfil de resistência e virulência em Staphylococcus aureus por 
sequenciamento de genoma completo: uma abordagem comparativa em 
isolados blaZ positivos.  Com o objetivo de determinar o perfil genômico de 
isolados de Staphylococcus aureus blaZ positivos obtidos de casos de mastite 
bovina, a utilização da técnica de sequenciamento de genoma completo é 
uma ferramenta de alta resolução para determinar fatores de virulência e 
resistência a antimicrobianos.

• Além desses, outros projetos estão sendo planejados para serem executados 
na estrutura do Laboratório Multidisciplinar de Sequenciamento de DNA do Vale 
do São Francisco.
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Resultados alcançados até 2020

 Ao longo da execução do projeto, foi elaborado um modelo e arquitetura tecnológica 
para Integração e sistematização dos dados da educação superior para a geração de 
informações valiosas que fomentem o desenvolvimento de inteligência institucional 
nas IFES brasileiras. Também foram realizados estudos, identificação e análises 
sobre indicadores de evasão, diplomação, retenção, empregabilidade, e indicadores 
de qualidade dos cursos e feito o mapeamento das políticas públicas vinculadas à 
educação superior, bem como as boas práticas de gestão das IFES, sobretudo em 
políticas relacionadas à ingresso, permanência e diplomação. Outro importante 
resultado foi o desenvolvimento da primeira versão da plataforma analítica para que 
as IFES possam diagnosticar e analisar dados para a tomada de decisão e definição 
de ações, estratégias e políticas institucionais.

Coordenação
Professor José Jorge Lima Dias Júnior (UFPB)

Financiamento
Associação Nacional de Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - 
ANDIFES

Objetivos
Desenvolver um ecossistema de Gestão para 
graduações das IFES (EcoGrad) baseado, mas não 
restrito, nas boas práticas e nas experiências das 
IFES brasileiras. As ferramentas desenvolvidas 
e as metodologias elaboradas visam contribuir, 
por exemplo, para o aumento dos índices de 
diplomação, a diminuição da evasão e da retenção, 
a melhoria dos indicadores de –qualidade dos 
cursos de graduação e subsidiar análises sobre 
o potencial de empregabilidade dos egressos. A 
partir do conhecimento de suas realidades, os 
gestores institucionais terão condições objetivas de 
proporem políticas acadêmicas que impactarão no 
trato desses fenômenos. Isso será possível a partir 
de evidências fornecidas pelos módulos que serão 
criados com a finalidade de cruzar dados e laborar 
relatórios circunstanciados.

Duração 
17 meses

Conclusão
Agosto/2021

Ecossistema de Gestão das Graduações das IFES (ECOGRAD)

No I Workshop do Ecograd, 
realizado em 10 de dezembro de 
2020, por meio virtual, o professor 
José Jorge Lima Dias Júnior 
(UFPB) apresentou, junto com 
a equipe, os resultados parciais 
para a comunidade acadêmica. Na 
oportunidade houve a participação 
de diversos dirigentes das IFES e 
da Andifes. Em 30 de março de 
2021 foi apresentada a primeira 
versão da plataforma analítica, que 
utiliza os conceitos de Business 
Intelligence (BI), combinando 
arquitetura de software, banco 
de dados, ferramentas analíticas, 
displays gráficos e metodologias de 
tomada de decisão.

Prof. José Jorge Lima Dias Jr, coordenador do Ecograd, apresentando 
os resultados parciais do projeto a Andifes e aos dirigentes 
institucionais das IFES, com Jorge Dias, Gustavo Balduino (Diretor 
executivo da Andifes) e Isabel Marian Hartmann de Quadros (ex-
presidente do Colégio de Pró-Reitores de Graduação da Andifes).
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O principal objetivo da plataforma é permitir acesso, em tempo hábil e 
interativo, a dados e dar aos gestores institucionais a capacidade de conduzir 
análises apropriadas. Por meio da análise de dados históricos, situações e 
desempenhos, os tomadores de decisão obtêm insights valiosos que permitem 
ter mais informações para a definição de ações, estratégias e políticas públicas 
mais assertivas.
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Tela inicial da Plataforma analítica Ecograd, um dos principais resultados do 
projeto, apresentado no evento do dia 30 de março de 2021. Na oportunidade 
participaram: o presidente da Andifes, os diretores da Andifes, coordenadores 
de colégios e fóruns da Andifes, coordenador do projeto (Jorge Dias)



Coordenação
Professor Rodrigo Cesar Lira da Silva (IFPE)

Financiamento
NIC.BR – Núcleo de Informação e Coordenação 
do Ponto BR

Objetivos
Desenvolver um protótipo de estação de 
monitoramento de qualidade da água de 
baixo custo usando plataforma Arduino/ESP

Duração
12 meses

Conclusão
Agosto/2021

Sistema de Monitoramento em Tempo Real de Qualidade de Água de um Rio

Resultados alcançados em 2020

A proposta do projeto é desenvolver um protótipo de estação de monitoramento 
de qualidade da água de baixo custo usando a plataforma Arduino/ESP. A estação 
desenvolvida irá monitorar a qualidade da água de um rio e enviar os dados coletados 
através de HTTP ou MQTT para um sistema de informação geográfico (SIG). A estação 
também contará com painéis solares que irão ser responsáveis pela alimentação de 
todos os componentes e que permitirão que ela funcione de forma autossuficiente. 

Os testes serão realizados em ambiente controlado a fim de simular uma bacia 
hidrográfica. Também será criado um SIG utilizando a framework Django (backend) e 
Bootstrap (frontend) que será responsável por agregar todas as informações enviadas 
das estações de monitoramento de qualidade de água e permitirá analisar o histórico 
de coleta da estação e as respectivas localizações geográficas dessas informações.

Apresentação do projeto na Live de abertura do Programa Mover-se 
na Web - Articulação-Pró Brumadinho
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Além do gerenciamento das 
informações recebidas pelas 
estações, o sistema permitirá a 
criação de alertas que possam 
ser acionados caso os valores dos 
sensores superem limites pré-
estabelecidos pelo usuário.

Nos primeiros meses de execução 
do projeto houve a realização do 
curso EAD da plataforma Conecta 
Startup Brasil e a participação 
na Live de abertura do programa 
MoverSe na Web.



Projetos relacionados às iniciativas de combate à COVID-19

Diante da situação de calamidade instalada em todo o mundo, a Fade-UFPE, 
juntamente com suas apoiadas, em especial a UFPE, empreendeu um conjunto 
de iniciativas para mitigar os efeitos nocivos da pandemia.
A Fundação lançou um sistema para facilitar a doação de recursos para apoiar 
ações de combate à COVID-19, angariando recursos por meio de quatro 
chamadas públicas de auxílio financeiro a projetos desenvolvidos na UFPE:

A Chamada Pública nº 01/2020 com o objetivo de captar recursos financeiros 
para as ações desenvolvidas pelo Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami 
(Lika) no projeto denominado “Combate de infecções, incluindo o coronavírus 
e doenças degenerativas, através do desenvolvimento de métodos de 
diagnósticos e métodos terapêuticos”.

A Chamada Pública nº 03/2020 com o objetivo de arrecadar doação de recursos 
para contribuir para o Núcleo de Pesquisas em Inovação Terapêutica Suely 
Galdino (Nupit) no projeto intitulado “Pandemia da COVID-19: realização de 
testes diagnósticos, investigação de biomarcadores prognósticos e de desfecho 
e síntese de moléculas para atender a demanda do SUS”.

A Chamada Pública nº 02/2020 com o objetivo de obter auxílio financeiro às 
ações desenvolvidas pelo Núcleo de Telessaúde (Nutes) da UFPE, no projeto 
denominado “Telemonitoramento clínico para enfrentamento a síndromes 
gripais e COVID-19”.
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Assinatura do Aditivo ao Convênio para realização de testes de 
COVID-19/Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR

Assinatura de Termo Aditivo ao Convênio Fade-UFPE, UFPE e AMUPE/Foto: Petra Pastl/ASCOM-UFPE

A Prefeitura do Recife ficou 
responsável por adquirir 
os testes e coletá-los uma 
vez que forem utilizados, 
enviando-os em seguida para o 
laboratório da UFPE, que com 
equipamentos e corpo técnico 
da própria Universidade 
analisará o material. A Fade-
UFPE foi a responsável por todo 
o procedimento administrativo 
de compra de equipamentos, 

A UFPE utilizou seus equipamentos e o corpo técnico para analisar o 
material, liberando o laudo no prazo de até 24 horas. Foram realizados 
aproximadamente 2.000 exames por semana, na fase inicial do convênio, 
expandindo-se essa capacidade para quase 4.000 exames semanais ao 
longo do acordo.

contratação de pesquisadores e demais necessidades do projeto. Foram 
analisados cerca de 300 testes do tipo RT-PCR por dia.

A parceria buscou contribuir para o fortalecimento das estratégias das 
prefeituras municipais para reduzir a disseminação do novo coronavírus 
e viabilizar medidas governamentais para a sustentabilidade econômica 
e social dos municípios que integram o convênio.  O envio das amostras 
foi realizado pelas Secretarias de Saúde dos municípios integrantes do 
convênio.

A Chamada Pública (04/2020) com o objetivo reunir recursos financeiros 
para auxiliar famílias de estudantes da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) que se encontram em situação de vulnerabilidade sócio-econômica 
em decorrência da pandemia de COVID-19.

Ao lado da UFPE, a Fade-UFPE assinou acordo de cooperação com a Prefeitura 
do Recife, como parte do Plano Municipal de Contingência COVID-19. A 
parceria objetivou ampliar a capacidade de testagem e permitir um melhor 
acompanhamento e o devido isolamento e tratamento dos pacientes mais 
graves.
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Com o apoio financeiro da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de 
Pernambuco, foi desenvolvido o projeto “Combate a pandemia causada 
pelo coronavírus através do desenvolvimento de plataformas de software 
para monitoramento epidemiológico e transferência de tecnologia para 
a Secretaria Estadual de Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde”, com 
objetivo de desenvolver métodos de análise epidemiológica digital para 



monitoramento de infecções na população incluindo o novo coronavírus e 
doenças degenerativas. 

O projeto permitiu a geração diária de relatórios com gráficos e mapas 
referentes à situação do Estado em relação a pandemia da COVID-19. 
Esses dados incluíam número de novos casos, número de óbitos gerando 
gráficos de média móvel, e também eram avaliados em relação a Região 
Metropolitana do Recife e o interior de Pernambuco. Um dos produtos mais 
importantes desse projeto é o diagrama de risco que mostra um retrato da 
pandemia do Estado e como está o comportamento desde março de 2020, 
evidenciando a posição das cidades nas zonas de risco de infecção.

Outra importante parceria foi firmada com o Ministério Público Federal 
(MPF) em Pernambuco, o Ministério Público do Estado de Pernambuco 
(MPPE) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) no Estado, que juntos 
promoveram uma campanha institucional para arrecadar recursos que 
foram destinados às ações promovidas pela UFPE.  

Os projetos foram desenvolvidos por vários laboratórios e grupos de 
pesquisa da UFPE, nos diversos campi, dentre os quais podemos destacar o 
Núcleo de inovação Terapêutica da UFPE - NUPIT, local onde foram realizados 
os testes para a COVID-19, auxiliando o LACEN no diagnóstico dos pacientes 
infectados pelo novo coronavírus. No NUPIT, foram realizados mais de 69 
mil testes moleculares por PCR em tempo real.

Também merece destaque o projeto para o sequenciamento dos genomas 
do SARS-CoV 2, desenvolvido pelo Laboratório de Bioinformática e Biologia 
Evolutiva da UFPE - LABBE. Com as pesquisas desenvolvidas no LABBE foram 
obtidas as sequências genômicas completas de 138 cepas circulantes no Estado 
de Pernambuco, oriundas de 39 municípios, garantindo uma representação 
geográfica razoável da complexidade epidemiológica da doença no nosso 
Estado. A partir dessas análises foi possível identificar 20 linhagens circulantes 
em Pernambuco, das quais 09 ainda não haviam sido reconhecidas no país.

Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami/Foto: Divulgação

Laboratório de Bioinformática e Biologia Evolutiva da UFPE/Foto: Divulgação
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Laboratório de Bioinformática e Biologia Evolutiva da UFPE/Foto: Divulgação

Além desses projetos, também foram desenvolvidas outras iniciativas a 
partir da parceria firmada com o MPF, MPPE e MPT, tais como a produção de 
escudos faciais através de impressão 3D, barreiras físicas para instalação na 
Universidade, visando o retorno seguro dos estudantes às aulas presenciais, 
além de outros produtos como espaçadores para máscaras e ear saver, que 
serve para proteger as orelhas após longo tempo de uso de máscaras. 

Produção de EPI’s na UFPE/Foto: Divulgação
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09Relação dos projetos 
aprovados em 2020
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Título do Projeto Orçamento Instituição 
Apoiada Categoria Fonte de 

Recursos Início Término

IX Simpósio de Atuária 7.600,00 UFPE Extensão Privado 03/01/2020 03/05/2020

I Curso de Oratória 2.000,00 UFPE Extensão Privado 17/01/2020 17/04/2020

I Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
em Comunicação Política 290.000,00 UFPE Ensino - Extensão Privado 29/01/2020 29/07/2021

I Curso de Especialização em Engenharia 
de Incêndio 592.000,00 UFPE Ensino - Extensão Privado 30/01/2020 31/01/2022

I Curso de Doutorado Profissional 
em Engenharia de Produção (Turmas 
Regulares I e II)

480.000,00 UFPE Ensino - Extensão Privado 31/01/2020 31/08/2025

CORK - QCBYAI (Quality Control by 
Artificial Intelligence) 152.046,52 UFPE Pesquisa - Inovação Internacional 03/02/2020 11/11/2020

Desenvolvimento de um Sistema de 
Diagnóstico Baseado em Biossensor 
Eletroquímico Genômico para 
Arboviroses

350.000,00 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 04/02/2020 31/03/2021

Programa Residência em Desenvol-
vimento de Software Emprel-UFPE/
Curso de Especialização Residência em 
Desenvolvimento de Software

1.031.131,40 UFPE Ensino - Extensão Público Municipal 13/02/2020 30/09/2021

Elaboração da Modelagem Operacional 
dos Sistemas Produtores Integrados do 
Agreste Pernambucano

1.206.396,00 UFPE Pesquisa - Inovação Público Estadual 13/02/2020 12/10/2021

Recuperação de Corais 50.000,00 UFPE Pesquisa Privado 19/02/2020 31/05/2021

Projeto GESF - Nefrologia HC-UFPE 660.398,48 UFPE Pesquisa Privado 27/02/2020 30/04/2023



Título do Projeto Orçamento Instituição 
Apoiada Categoria Fonte de 

Recursos Início Término

III Curso de Especialização em Processo 
Civil Contemporâneo 656.100,00 UFPE Ensino - Extensão Privado 27/02/2020 27/03/2022

Federated Learning 2020 916.774,07 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 02/03/2020 31/12/2020

Padrões de Dados e Suporte à Gestão de 
Inadimplência no Setor de Distribuição 
de Água, Coleta e Tratamento de 
Esgotamento Sanitário

20.424,96 UFPB Pesquisa Economia Mista 09/03/2020 09/05/2023

Aplicação de Técnicas de Inteligência 
Artificial à Grandes Volumes de Dados 
Oriundos de Restaurantes e seus 
Consumidores, Visando o Aumento da 
Competitividade Empresarial

20.424,96 UFPB Pesquisa Privado 09/03/2020 09/05/2023

Mensuração da Performance Municipal: 
Criação de um Modelo de Sistema de 
Indicadores de Desempenho

20.424,96 UFPB Pesquisa Privado 09/03/2020 09/05/2023

Pesquisa Científica e Sustentabilidade 
do Laboratório de Grandes Culturas e 
Plantas Daninhas 

19.800,00 UFPB Pesquisa - Extensão Privado 13/03/2020 13/03/2020

Efeito a Longo Prazo da Infecção Pelo 
Vírus Zika na Audição 285.846,17 UFPE Pesquisa Internacional 16/03/2020 16/03/2022

FablabUfpb: Incentivando a Tecnologia 
e a Criatividade 120.462,24 UFPB Pesquisa Privado 16/03/2020 16/03/2022

Ecossistema de Gestão das Graduações 
das Ifes (Ecograd) 447.729,96 UFPB Pesquisa Privado 17/03/2020 27/08/2021

Programa de Saúde Digital 1.693.744,00 UFPE Ensino - Pesquisa - 
Extensão Privado 17/03/2020 16/03/2023

Re-Habitar Ararinha Azul 3.888.066,73 UNIVASF Pesquisa Privado 27/03/2020        27/12/2022 
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Título do Projeto Orçamento Instituição 
Apoiada Categoria Fonte de 

Recursos Início Término

Soluções de Suporte à Expansão da 
Infraestrutura e Recarga de Veículos Elétricos 3.135.499,10 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 01/04/2020 31/05/2024

Rede de Ampliação do Diagnostico do 
COVID-19 em Recife 500.000,00 UFPE Pesquisa Público Municipal 06/04/2020 06/12/2020

Campanha Institucional Para Angariar 
Recursos Destinados ao Apoio a Ações de 
Combate ao COVID19

28.447,77 UFPE Pesquisa Público Estadual 06/04/2020 06/04/2021

Rede De Apoio a Assistência em Saúde, 
Diagnóstico da Covid-19 e Produção de 
Equipamentos de Proteção Individual e
em Pernambuco

1.052.957,60 UFPE Pesquisa Público Federal 08/04/2020 03/04/2022

Edital 02/2020 - Nutes - Telemonitoramento 
Clínico Para Enfrentamento a Síndromes 
Gripais e COVID-19

199.999,87 UFPE Extensão - Pesquisa 
- Inovação Privado 15/04/2020 15/04/2022

Diagnóstico e Sequenciamento Genético da 
COVID-19 em Pernambuco 3.050.000,00 UFPE Pesquisa Público Federal 20/04/2020 31/03/2021

Ferramenta Operacional para Previsão do 
Vento Local e Geração de Usina Eólica em 
Escalas Horária/Diária/Mensal Baseada em 
Métodos Inteligentes Para Adaptação de 
Parâmetros e Reconfiguração de Modelos

2.152.260,00 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 22/04/2020 22/04/2023

Nanodispositivo Molecular para 
Monitoramento por Smartphone de 
Produção Cutânea de Vitamina D3 Catalisada 
por Radiação UVB Solar

20.000,00 UFPE Pesquisa Privado 28/04/2020 28/04/2022

Combate de Infecções, Incluindo o Coronavírus 
e Doenças Degenerativas, Através do 
Desenvolvimento de Métodos de Diagnósticos 
e Métodos Terapêuticos

60.000,00 UFPE Pesquisa Privado 28/04/2020 28/04/2030
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Título do Projeto Orçamento Instituição 
Apoiada Categoria Fonte de 

Recursos Início Término

Nanodispositivo Molecular para 
Monitoramento por Smartphone de 
Produção Cutânea de Vitamina D3 
Catalisada por Radiação UVB Solar

399.720,00 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 28/04/2020 28/04/2022

Infraestrutura e Expertise de Pesquisa 
para Enfrentamento do Novo 
Coronavírus

4.401.900,00 UFPE Pesquisa Público Federal 29/04/2020 28/04/2021

Desempenho de Genótipos de Capim 
Buffel (CenchrusCiliaris L.) e Capim 
de Rhodes (ChlorisGayanaKunth) em 
Região Semiárida Brasileira

82.702,01 UNIVASF Pesquisa Privado 26/05/2020 25/05/2023

Static Prefiction Of Test Flakiness 254.205,00 UFPE Pesquisa Privado 26/05/2020 25/05/2022

Combate de Infecções, Incluindo o 
Coronavírus, Através do Desenvolvimento 
de Plataformas de Software para 
Monitoramento Bio-Epidemiológico

288.000,00 UFPE Pesquisa Público Estadual 29/05/2020 28/05/2021

Análise Formal de Componentes de 
Sistemas Blockchain 713.064,00 UFPE Pesquisa - Inovação Internacional 01/06/2020 31/08/2024

Validação, Registro dos Testes 
Moleculares para Sars-COV-2 Via 
Genelyzer, e Implementação de API 
para Processamento em Nuvem dos 
Resultados dos Diagnósticos

900.000,00 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 15/06/2020 31/03/2021

Plano de Ação UFPE para Diagnóstico 
da COVID-19 em Parceria com 
a Associação Municipalista de 
Pernambuco

1.398.813,00 UFPE Pesquisa - Inovação Público Municipal 17/06/2020 16/06/2021
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Título do Projeto Orçamento Instituição 
Apoiada Categoria Fonte de 

Recursos Início Término

Live_PDA_02: Processo de Execução e Automação de 
Testes em Powertrain 31.011,64 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 01/07/2020 31/10/2020

Ampliação dos Instrumentos de Apoio para Diagnóstico 
Molecular do COVID-19 no Vale do São Francisco 212.733,91 UNIVASF Pesquisa - Inovação Público 

Estadual 14/07/2020 14/07/2021

Validação Pré-Clínica e Clínica de Uma Matriz de 
Regeneração Dérmica Para Ferimentos Profundos a 
Partir de Insumos Regionais do Pescado e Derivados 
da Cana-De-Açúcar

1.800.000,00 UFPE Pesquisa Público Federal 17/07/2020 16/07/2022

Plataforma Solar de Petrolina - Desenvolvimento, 
Pesquisa e Inovação em Tecnologias Avançadas - UFPE 5.297.463,55 UFPE Pesquisa - Inovação Economia Mista 23/07/2020 23/04/2023

Plataforma Solar de Petrolina - Desenvolvimento, 
Pesquisa e Inovação em Tecnologias Avançadas - UNIVASF 921.355,00 UNIVASF Pesquisa - Inovação Economia Mista 23/07/2020 23/04/2023

Elaboração e Implantação de Sistema Inteligente de 
Operação Logística Para Unidades de Estocagem de 
Matéria Prima e Produtos (Fase II)

68.400,00 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 27/07/2020 26/01/2021

Ferramenta de Planejamento de Redes Ópticas - Parte 6 633.600,00 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 03/08/2020 02/06/2021

Molecular Detection by Ramam Spectroscopy 
Enabled Through Nanotechnology - Moderna 72.036,07 UFPE Pesquisa - Inovação Internacional 05/08/2020 05/08/2021

Chamada Pública 01/2020 - EMBRAPII 2.303.823,10 UFPE Pesquisa - Inovação Público Federal 18/08/2020 17/08/2023

Adote um Vira-Lata 100.000,00 UFPE Extensão Público Federal 20/08/2020 20/01/2022

Avaliação de Impacto do Uso de Tablets Por 
Graduandos Para Atividades Remotas No Contexto 
da Pandemia COVID-19

1.500.000,00 UFPE Pesquisa - Inovação Público Federal 21/08/2020 20/08/2022
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Recursos Início Término

Proposta de Detecção Rápida e de Baixo Custo 
do Coronavírus (COVID-19) por Detecção 
Imunossorológica

470.000,00 UFPE Pesquisa Público Federal 24/08/2020 24/06/2021

Estado, Populações e Políticas Locais no 
Enfretamento à Pandemia de COVID-19: Análise 
Social e Diretrizes de Ação e Intervenção não 
Farmacológica em Populações em Situação de 
Vulnerabilidade e Precariedade Social

361.760,00 UFPB Pesquisa Privado 24/08/2020 24/08/2022

Sistema de Monitoramento em Tempo Real de 
Qualidade de Água de um Rio 38.400,00 IFPE Pesquisa - Inovação Privado 27/08/2020 26/08/2021

Usando Luz para Tratar Infecções Fúngicas: 
Terapia Fotodinâmica como uma Tecnologia 
Alternativa para Superar a Candidíase

792.976,14 UFPE Pesquisa Internacional 28/08/2020 28/02/2023

Construção de Instrumento de Apoio para a 
Escolha Profissional de Jovens em Início de 
Carreira

355.200,00 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 02/09/2020 01/05/2021

Utilização de Smartwatches para Rastreio de 
Infecções pelo COVID-19 em Idosos Comunitários: 
Estudo de Corte Prospectivo

273.970,00 UFPE Pesquisa Privado 10/09/2020 09/09/2022

VI Curso de Especialização em Citologia Clinica 348.460,00 UFPE Ensino - Extensão Privado 11/09/2020 11/05/2022

Gendered Design In Steam (GDS) 61.500,00 UFPE Pesquisa Internacional 11/09/2020 30/04/2022

Estudo do Comportamento Geológico-Geotécnico 
de Solos da Formação Barreiras e Contribuir no 
Monitoramento de Subsidência dos Bairros do 
Pinheiro, Bom Parto, Mutange e Bebedouro, 
Localizados no Município de Maceió-AL

1.581.231,22 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 14/09/2020 13/11/2021
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Cloud AI Training PB 417.851,10 UFPB Pesquisa - Inovação Privado 28/09/2020 27/04/2021

Construção de um Sistema de Busca para o 
Help Center da Vtex - Extensão I 59.240,88 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 01/10/2020 31/12/2020

Implementação de um Laboratório 
de Segurança Biológica NB-3 para 
Enfrentamento de Doenças Emergentes e 
Reemergentes - Safe UFPE

1.787.100,00 UFPE Pesquisa - Infra 
Estrutura Público Federal 20/10/2020 19/12/2021

Rede Ziksensor: Rede para Desenvolvimento 
de Dispositivos Sensores “Point of care”, de 
Baixo Custo e Fácil “Scale Up” para Detecção 
em Tempo Real do Zika Vírus

104.188,21 UFPE Pesquisa Privado 21/10/2020 30/11/2021

Avaliação Nutricional e Metabólica de 
Ingredientes Energéticos e Protéicos em Dietas 
Suplementadas com Enzima AllzymeSsf E+C 
para Leitões na Fase de Creche

20.845,59 UFPB Pesquisa Privado 22/10/2020 21/08/2021

Cátedra de Pesquisa Industrial Energi 
Simulation em Modelagem de Reservatório e 
Otimização Robusta

2.251.962,00 UFPE Pesquisa Internacional 01/11/2020 31/10/2023

Especificação do Requisito de Privacidade no 
Desenvolvimento Ágil de Software na Era da 
Internet das Coisas

27.720,00 UFPE Pesquisa - Inovação Internacional 03/11/2020 02/11/2021

Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças 
Climáticas Globais 211.394,30 UFPE Pesquisa Público Federal 03/11/2020 02/05/2021

Expressive Avatars 2020 - Expav 20 490.244,13 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 04/11/2020 28/02/2021

Visão Computacional para Monitoramento de 
Sistemas Submarinos 10.815.911,85 UFPE Pesquisa - Inovação Economia Mista 06/11/2020 05/11/2024
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II Curso de Doutorado Profissional em 
Engenharia de Produção (Turmas Regulares I E II) 1.440.000,00 UFPE Ensino - Extensão Privado 17/11/2020 31/08/2029

Apoio Sistêmico à Coordenação de Línguas e 
Interculturalidade 1.216.000,00 UFPE Extensão Privado 17/11/2020 16/11/2023

XVIII Cursos de Mestrado Profissional em 
Engenharia de Produção (Turma I E II) 860.000,00 UFPE Ensino - Extensão Privado 17/11/2020 31/08/2026

Programa de Resgate da Fauna de Vertebrados 
Aquáticos/Paludícolas e Monitoramento do 
Jacaré-de-Papo-Amarelo Caiman Latirostris 
(Daudin, 1801) em Áreas Urbanas no 
Município de Petrolina/Pernambuco

234.315,21 UNIVASF Extensão - Pesquisa 
- Inovação Público Estadual 20/11/2020 19/11/2021

Monitoramento do Meio Biótico e de 
Sedimento do Fundo do Ponto de Lançamento 
do Efluente da Petroquímica Suape e da CITEPE

295.400,00 UFPE Pesquisa Privado 20/11/2020 15/12/2022

Processamento de Linguagem Natural 
Utilizando Redes Neurais Artificiais 43.848,00 IFPE Pesquisa - Inovação Privado 25/11/2020 25/11/2021

Estudo de Mapeamento e Descrição de 
Habitats Submersos, Incluindo Batimetria, 
Sonografia, Sedimentologia e Ecologia da 
Plataforma Continental na Área de Influência 
do Porto de Suape

674.231,52 UFPE Pesquisa Público Estadual 27/11/2020 26/11/2022

Atividades De Ensino/Extensão/Inovação em 
Calibração e Ensaios Metrológicos 1.240.972,00 UFPE Ensino -Extensão - 

Inovação Público Federal 27/11/2020 26/11/2022

Laboratório de Mineração de Processos no 
Judiciário (CNJ/UFPE) 363.334,31 UFPE Pesquisa - Inovação Público Federal 01/12/2020 30/11/2021
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Aprimoramento Funcional e Semântico do 
Clique Escola - MEC 407.456,00 UFPE Pesquisa - Inovação Público Federal 14/12/2020 13/09/2021

O Fortalecimento do Programa Dinheiro 
Direto na Escola na Região Nordeste como 
Estratégia para a Gestão Democrática e para 
a Qualidade da Educação

4.186.647,50 UFPB Pesquisa - Extensão Público Federal 15/12/2020 15/01/2023

Sistema de Recomendação para Redução de 
Esforço no Suporte ao Usuário 366.642,16 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 16/12/2020 15/12/2021

Fotônica Não Linear na Transição Híbrida em 
Camadas Baseada em Nbx2 (X = S, Se, Te) 1.058.520,00 UFPE Pesquisa Internacional 16/12/2020 15/12/2022

Detecção, Diagnóstico e Prognóstico de 
Falhas Durante a Operação de Aerogeradores 
- UFPE

2.501.673,35 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 17/12/2020 16/02/2023

Detecção, Diagnóstico e
Prognóstico de Falhas Durante a
Operação de Aerogeradores - IFPE

923.901,00 IFPE Pesquisa - Inovação Privado 17/12/2020 16/02/2023

Sistema de Medição da Resistência de 
Aterramento em Subestações Usando Fonte 
de Injeção de Corrente - Cabeça de Série e 
Lote Pioneiro 

2.333.375,00 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 27/12/2020 26/12/2023

Diagnóstico da COVID-19 por RT-Q PCR: 
Ampliação da Testagem no Município do 
Recife

500.000,00 UFPE Extensão Público Municipal 29/12/2020 29/06/2021
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Ação de Apoio ao Curso de Graduação em 
Medicina do Núcleo de Ciências da Vida do 
Campo do Agreste da Universidade Federal 
de Pernambuco para Utilização nos Cenários 
de Práticas para o Internato 

1.305.000,00 UFPE Ensino - Extensão Público Federal 29/12/2020 30/06/2021

Manutenção Corretiva de Equipamentos 
Multiusuários UFPB - SOS UFPB 139.141,00 UFPB Pesquisa Público Federal 29/12/2020 28/12/2021

UFPB Projetos Executivos 2020 199.820,00 UFPB Pesquisa - 
Infra Estrutura Público Federal 29/12/2020 28/12/2021

Pesquisa e Desenvolvimento de Melhorias e 
Novos Recursos para a Suíte V-Libras 626.000,00 UFPB Extensão - Pesquisa - 

Inovação Público Federal 29/12/2020 28/12/2021

Soluções de Inovação de Automação 
Comercial e Biometria 397.951,20 UFPE Pesquisa - Inovação Privado 30/12/2020 31/03/2021

Coluna.JL: Aprimorando um Resolvedor de 
Programação Matemática 56.966,98 UFPB Pesquisa Internacional 30/12/2020 05/05/2021

Gestão Arquivística do Assentamento 
Funcional Digital da Universidade Federal de 
Pernambuco

174.297,07 UFPE Pesquisa - Inovação Público Federal 30/12/2020 30/12/2022

Avaliação de Políticas Públicas: Um 
Estudo Sobre o Projeto Pernambuco Rural 
Sustentável

498.662,66 UFPE Pesquisa - Inovação Público Estadual 30/12/2020 29/12/2021

Programa de Residência Profissional Agrícola 
- Capacitação Técnica para Fortalecimento da 
Agricultura no Nordeste do Brasil

168.000,00 IFPE Pesquisa - Extensão Público Federal 31/12/2020 31/08/2022
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Formação em Saúde Digital para Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes 
de Controle de Endemias (ACE) 

969.572,00 UFPE Extensão - Inovação Público Federal 31/12/2020 30/06/2023

Elementos para Avaliação de Riscos de 
Barragens do Estado de Pernambuco 615.592,96 UFPE Pesquisa - Inovação Público Federal 31/12/2020 31/12/2021

Aplicações de Tecnologias Sustentáveis 
em Arranjos Produtivos Locais 144.471,16 IFPE Pesquisa - Extensão Público Federal 31/12/2020 31/08/2022

Paternidade e Cuidado: Formação 
Conceitual e Técnica sobre a Estratégia 
Pré-Natal do PAI no Brasil 

2.633.255,00 UFPE Pesquisa - Extensão Público Federal 31/12/2020 31/12/2023

56



10Resultado Consolidado

57



Contas 2019 2020

Receitas Ordinárias 6.783.260,64 7.084.485,22

Receita da Administração 5.733.280,65 6.587.398,69

Receita Financeira 496.622,60 181.495,01

Reversão de Provisão 486.317,14 270.877,07

Outras Receitas Operacionais 67.040,25 44.714,45

Custos e Despesas Gerais 6.565.368,02 6.856.311,43

Despesas Administrativas 1.528.686,55 1.559.235,65

Despesas Tributárias 5.503,57 6.302,85

Despesas Financeiras 9.051,22 6.351,32

Despesas com Pessoal 5.021.865,10 4.969.221,01

Despesas de Convênios 21.418,28 315.200,60

Ajuste do Controle Patrimonial e ao Valor Justo do 
Imobilizado (28.199,60) 0,00

Perda na alienação de imobilizado 7.042,90 0,00

Despesas Ordinárias (Execução de Projetos) 112.091.599,62 116.493.485,74

Execução orçamentária de projetos (despesas) 112.091.599,62 116.493.485,74

Superávit/Déficit do Exercício R$ 217.892,62 228.173,79
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