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1 Considerações Iniciais 

Este Relatório do Contrato de Gestão nº 001/2018 abrange as atividades desenvolvidas e os 
resultados obtidos pela Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP/OS do 
trimestre do Ano III do contrato, período de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Dirige-se 
em particular à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco – SECTI 
e à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão, em atendimento ao 
exposto na Resolução ARPE nº 067/2010. 

As metas e respectivos indicadores de desempenho do presente Contrato de Gestão, estão 
detalhados no Plano de Trabalho e no Termo de Referência do instrumento e validados pela 
SECTI, ambos alinhados com os Eixos da Estratégia Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CTI), os quais buscam alcançar os seguintes objetivos estratégicos, doravante chamados 
macroprocessos: 

 

 Qualificar e Ampliar Negócios; 

 Promover Pesquisas e Serviços Tecnológicos; 

 Estimular Empreendedorismo e Inovação; 

 Impulsionar a Conectividade. 
 

O cumprimento dos macroprocessos é avaliado a partir dos resultados das metas alcançadas, de 
acordo com indicadores, critérios de avaliação e condições para a sua execução, todos expostos 
no anexo do referido Contrato. 



8 

 

Relatório de Execução Físico-financeira do CG SECTI/ITEP 
2018/2022 

IV Trimestre –Ano III – 2021 

 
 

 

 

2 Acompanhamento/Monitoramento 

As bases do Contrato de Gestão foram definidas pela SECTI a partir de metas pré-fixadas, 
visando o aperfeiçoamento da gestão em busca de resultados, estabelecer equilíbrio dinâmico, 
com foco na melhoria dos indicadores que permitem o trabalho a partir de objetivos estratégicos 
definidos. Realiza processo contínuo de monitoramento, avaliação permanente e medição de 
resultados com reuniões trimestrais agendadas previamente, por meio da Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão. 

O ITEP/OS utiliza como metodologia de monitoramento um modelo de planejamento das 
atividades a serem desenvolvidas (Plano Operativo) por cada gestor de meta que contempla 
indicadores de desempenho, cronograma e orçamento, facilitando dessa forma a verificação dos 
resultados obtidos e o cumprimento das metas. 

Para o presente Relatório é apresentada uma síntese dos resultados e quadros, quando couber, 
para apoiar a contextualização dos resultados de cada Macroprocesso e Meta no Contrato de 
Gestão para o leitor. 
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3 Execução Físico-Financeira 

3.1 Execução Financeira 

O Contrato de Gestão SECTI nº 001/2018 tem como marco regulatório inicial para fins de 
execução e vigência a data de 01/10/2018, conforme publicação veiculada no Diário Oficial de 
03/10/2018, em estreita observância aos termos previstos na cláusula décima do referido 
instrumento contratual. 

Com relação aos repasses financeiros por parte do Governo do Estado, nesse trimestre do Ano 
III, período correspondente a Outubro, Novembro e Dezembro de 2021, ocorreu a liberação de 
R$ 2.371.772,10 (dois milhões, trezentos e setenta e um, setecentos e setenta e dois reais e 
dez centavos), exposto a seguir. Destaca-se que os valores apresentados desconsideram 
bloqueios judiciais e reembolsos (de despesas pagas com recursos próprios) realizados no 
período. 

Macroprocesso Valor Orçado (R$)  Macroprocesso Valor 
Executado(R$) 

MACRO 1 402.187,93  MACRO 1 383.672,08 

MACRO 2 1.007.995,87  MACRO 2 1.058.865,79 

MACRO 3 280.159,37  MACRO 3 5.776,47 

MACRO 4 324.960,35  MACRO 4 40.491,57 

ADM 356.468,59  ADM 292.509,47 

Total orçado 2.371.772,10  Total executado 1.781.315,38 
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3.2 Execução Física (4º Trimestre do Ano III) 

Nos quadros a seguir, estão descritas as metas, os indicadores e os valores de referência para o período. Tais quadros podem ser 
utilizados quando de leitura das atividades realizadas em cada meta detalhada adiante. 
 

Quadro 1 Macroprocesso 01 - Qualificar e Ampliar Negócios 

Meta Indicado
r 

Unid. Valor de 
Referência 

por 
Período 
(VRP) 

Resultado 

Ano III 4º 
trimestre 

A - Estabelecer Alianças Estratégicas com ICTs, Empresas e Agências de 
Fomento NIPF = Número de Instrumentos de 

Pactuação Firmados 

Unid. 3 1 

B - Ampliar a Oferta de Novos Serviços Tecnológicos 
NNSI = Número de Novos Serviços 
desenvolvidos/ofertados 

Unid. 2 0 

C - Realizar Atividade de Captação de Demanda e Interação com o Mercado NETCI = Número de Eventos Técnico-Científicos 
realizados e relatórios de prospecção de 
demanda local 

Unid. 5 
4 

D - Ampliar a Capacidade de Captação de Recursos de Fomento NPA = Número de Projetos Aprovados Unid. 2 2 

E - Alavancar Recursos de Fontes Diversas do Contrato de Gestão 
RFCOCG = Recursos Financeiros Captados 
dividido pelo Orçamento do Contrato de Gestão 

% 60 68% 
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Quadro 2 Macroprocesso 02 – Promover Pesquisas e Serviços Tecnológicos 

Meta Indicado
r 

Unid. Valor de 
Referência 
por Período 
(VRP) 

Resultado 

Ano III 4º 
trimestre 

A – Utilizar a infraestrutura laboratorial para prestação de serviços e 
realização de 

CPR = Capacidade Produtiva Realizada  ICPS = 
70 

ICPS =73,39 

pesquisas seja para desenvolvimento próprio ou para compartilhamento 
e uso de terceiros 

CPT = Capacidade Produtiva Total % 
ICPP = 5 ICPP = 0 

B –Certificar, Acreditar e/ou Credenciar, Laboratórios e/ou Ensaios, 
em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato 
de Gestão. 

NV = Número de ensaios e calibrações, 
certificados e/ou acreditados mantidos 
dividido pelo Número Vigente de ensaios e 
calibrações, 
certificados e/ou acreditados. 

% 100 

81% 

C - Produzir relatórios técnicos, de qualificação de produto e pareceres 
técnicos em apoio ao tecido produtivo. 

NDTP = Número de Documentos 
Técnicos Produzidos 

Unid. 14.000 2.148 

D- Promover a participação de colaboradores em programas de pós-
graduação ou treinamentos em áreas correlacionadas aos objetivos 
estratégicos deste Contrato de Gestão. 

NCPET = Número de Colaboradores 
em Programas de Pós-Graduação 
ou em Treinamentos. 

Unid. 30 
40 

E - Apresentar trabalhos e publicar artigos científicos e técnicos em 
periódicos qualificados pela CAPES (no mínimo B2) ou revistas técnicas 
reconhecidas regionalmente e nacionalmente, ou em anais de congressos 
reconhecidos 
regionalmente e nacionalmente em áreas correlacionadas aos objetivos 
estratégicos deste Contrato 

NTA = Número de Trabalhos Apresentados Unid. 4 3 
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Quadro 3 Macroprocesso 03 – Estimular Empreendedorismo e Inovação 

Meta Indicado
r 

Unid. Valor de 
Referência 
por Período 
(VRP) 

Resultado 

Ano III 4º 
trimestre 

A- Acelerar o Processo de 
Graduação de Empresas Incubadas. 

NEGNEG = Número de Empresas Graduadas com 2 ou menos 
anos de Incubação dividido pelo Número de Empresas 
Graduadas no Ano 

% 60 Suspensa  

B - Aprimorar a Eficiência do Processo de 
Incubação 

NEGNEI = Número de Empresas Graduadas com 2 ou menos anos de 
Incubação dividido pelo Número de Empresas Incubadas no Ano 
 

% 25 0 

C - Certificação CERNE níveis 1 e 2 NPCI = Número de práticas chaves CERNE Nível I 
implementadas 
 NPCT = Número de práticas chaves CERNE Nivel I 
totais 

(NPCI/NPCT)X100 
 

% Suspens
a 

Suspensa 

D- Estabelecer Alianças Estratégicas com 
ICTs, Empresas e Agências de 
Fomento através das Incubadoras 

NEEMNEG = Número de Instrumentos de Pactuação 
Firmados pelas Incubadoras ou Empresas Incubadas 

Unid. 2 1 

E – Treinamento Técnico IQTTT = Índice de Quantidade em Treinamento 
Técnico  
IQLTT = Índice de Qualidade em Treinamento 
Técnico 
(100/70)*100 

IQTTT 
Unid. 
IQLTT %. 

30 
70 

52 
100% 

– Suspensa desde 2020 
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Quadro 4 Macroprocesso 04 – Impulsionar a Conectividade 

 

 

Meta 

 

Indicado
r 

 

Unid. 

Valor de 
Referência por 
Período (VRP) 

 

Resultado 

Ano III 4º 
trimestre 

A – Gerir, Monitorar e Manter pontos das 
Instituições conectadas à rede Ícone. 

MHOA1 = Média do Número de Horas Mensais de 
Operação Ativa dos Pontos Instalados dividido pelo 
número de horas do mês em análise. 

 

IDNOC 

 

99,8% 
99,83% 

 

B – Gerir e Monitorar o NOC (Núcleo de Operação 
Centralizado) da REPEPE (backbone e anéis 
municipais). 

MHONOC = Média do Número de Horas Mensais de 
Operação Ativa do Núcleo de Operação Centralizado 
da REPEPE dividido pelo número de horas do mês 
em análise. RMBR = Relatório de Monitoramento do 
NOC da REPEPE. 

 

IDNOC % 

IMNR Unid. 

 

99,8 

12 

100% 

3 
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4 Macroprocesso 1– Qualificar e Ampliar Negócio 
 

M1- Meta A: Estabelecer Alianças Estratégicas com ICTs, Empresas e Agências de 

Fomento Responsável Técnico: Glauber Carvalho 

 

Contextualização 

 

As demandas tecnológicas são identificadas previamente entre as áreas de negócios do ITEP/OS, 
bem como, através de ações desenvolvidas pela Diretoria no âmbito do Planejamento Estratégico 
da Instituição, materializando-se através de visitas técnicas e/ou de prospecção ativa de 
negócios. Articulações são realizadas junto a ICTs, Empresas e Agências de Fomento com vistas 
ao desenvolvimento de alianças estratégicas com para Instituição. 

 

Resultados 

 

Neste contexto, entre os meses de outubro e dezembro de 2021 as articulações realizadas 
resultaram  na assinatura do seguinte acordo de cooperação, conforme anexo: 

 

 PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA EIRELI;  

 

Encontra-se em fase de tramitação de assinaturas, os Acordos de Cooperação entre o ITEP e as 
seguintes instituições: 

 SUNWIND CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA; 

 

 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO; 

 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – IFPE. 

Os Acordos de Cooperação em curso visam estabelecer condições de cooperação técnica, que 
ocorrerá na forma de: 

1. Desenvolvimento de projetos nas áreas de interesse comum; 

2. Uso de espaços, infraestrutura e equipamentos na modalidade multiusuários; e 

3. Transferência de know-how nas áreas de interesse comum. 
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M1- Meta B: Ampliar a Oferta de Novos Serviços 

Tecnológicos Responsável Técnico: Rafael Santos 

 

Contextualização 

 

Visando um melhor alinhamento da oferta de serviços com a visão institucional e a busca pela 
sustentabilidade institucional continua o processo de revisão do portfólio de serviços e soluções 
tecnológicas considerando-se os capitais inovativos e as competências instaladas. 

 

Resultados 

 

Em 2021, todos os setores da sociedade Brasileira e Mundial continuam sendo afetados pelos 
efeitos da pandemia provocada pelo SARS-COV-2 (COVID19). A atividade econômica continua 
fortemente atingida, as dificuldades fiscais ainda mais ampliadas, com o aumento da dívida 
pública, sejam pela ampliação de gastos ou pela redução na arrecadação tributária. Com esse 
contexto, não houve desenvolvimento e comercialização de novos serviços pelo ITEP no 
período. 
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M1-Meta C: Realizar Atividade de Captação de Demanda e Interação com o 

Mercado Responsável Técnico: Katlin Machado 

 

Contextualização 

 

No atual contexto socioeconômico, marcado por transformações contraentes e em ritmo, as 
organizações devem considerar a inovação como um processo fundamental para o seu 
sucesso no mercado. Nesse sentido, a prospecção de demandas locais deve gerar vantagem 
competitiva através da inovação e, consequentemente, trazer resultados de valor percebido em 
relação aos produtos e serviços tecnológicos disponíveis. 

 

Resultados 

Em ação de prospecção de demandas tecnológicas atendimento às demandas cadeias 
produtivas mais estratégicas de Pernambuco, no período de outubro a dezembro de 2021, o 
Itep participou e/ou organizou quatro (04) eventos técnicos: 

 

 Lançamento do Programa UC Pernambuco no Agrupamento Metropolitano Oeste: 
05/10/2021 

 Lançamento do Programa UC Pernambuco no Agrupamento Metropolitano Sul: 07/10/2021 

 II Simpósio de Reabilitação Pós-Covid com Técnicas Biofotônicas e Terapias Combinadas: 
23/10/2021  

 Lançamento do 1º Ciclo de Inovação Aberta do Recife: 11/11/2021 
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M1-Meta D: Ampliar a Capacidade de Captação de Recursos de 

Fomento Responsável Técnico: Glauber Carvalho 

Contextualização 

 

Consultas a diversos portais são realizadas mensalmente com o objetivo de identificar editais 
públicos e privados que financiam projetos com temas e ou linhas de pesquisa aderentes às 
áreas estratégicas do ITEP e do Programa de Pós-graduação. A instituição vem buscando 
ampliar a captação de recursos de fomento por meio destes editais, com o objetivo de 
fortalecer a capacidade e infraestrutura de pesquisa na instituição. 

Resultados 

 

 No período avaliado (Outubro a Dezembro de 2021), dos 04 (quatro) projetos submitidos à 
FACEPE,    foram aprovados os seguintes projetos, conforme anexo: 

 

i. Edital FACEPE 17/2021 – Projeto “Laboratório Multiusuário Pescado 4.0”, 
submetido em 27/09/21 pelo Prof. Dr. Ranilson de Souza Bezerra (UFPE), 
pesquisador visitante do Núcleo de Sustentabilidade em Matrizes Ambientais (SMA) 
do ITEP/OS. Este projeto foi elaborado em parceria com o Mestrado Profissional em 
Tecnologia Ambiental do ITEP. 
 
ii. Edital FACEPE 04/2021 – Inovação inclusiva. Projeto aprovado pela Facepe foi 
submetido pela gestora do Laboratório de Agrotóxicos e Contaminantes em Alimentos 
e Bebidas Alcoólicas (Labtox). 
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M1-Meta E: Alavancar Recursos de Fontes Diversas ao Contrato de 

Gestão Responsável Técnico: Claudia Tabosa 

 

Contextualização 

 

O cenário econômico global vem colocando forte pressão nas economias dos países 
emergentes, no Brasil as projeções indiquem uma retomada lenta do crescimento econômico 
em alguns setores econômicos em 2021. 

No início do primeiro trimestre de 2020 o Brasil foi atingido pela Pandemia do Covid-19. Com 
isso, no quarto trimestre de 2021 a estratégia de alavancagem de recursos de fontes diversas 
do contrato de gestão foi focada, em prospecção ativa, por meio de visitas, participação em 
reuniões e eventos virtuais com atores dos principais setores produtivos para mapeamento das 
demandas tecnológicas e oferta de soluções. 

A propaganda dos serviços tem sido feita combinando três elementos fundamentais: 1) a 
identidade da empresa; 2) qualidade dos serviços; e 3) proposta de valor materializada por 
meio dos entregáveis. 

 

Resultados 

 

Os recursos financeiros captados de fontes distintas do contrato de gestão no respetivo 
trimestre foram no valor de R$ 1.621.648,50 (Um milhão seiscentos e vinte e um mil , 
seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondendo a 68% do 
indicador para o período em análise. 

Quadro 5 Recursos financeiros captados de fontes distintas do Contrato de Gestão 

 

Período 

 

Faturamento 

Outubro/2021 R$ 515.659,20 

              Novembro/2021 R$ 397.999,80 

              Dezembro/2021 R$ 707.989,50 

Total R$ 1.621.648,50 
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5 Macroprocesso 2 – Promover Pesquisas e Serviços Tecnológicos 

 

 

M2-Meta A: Utilizar a infraestrutura laboratorial para prestação de serviços e realização de 
pesquisas seja para desenvolvimento próprio ou para compartilhamento e/ou uso de 
terceiros 

 

Responsável Técnico: Rayane Saraiva 

 

Contextualização 

 

Os laboratórios do ITEP são usados para atender a demandas de prestação de serviços e 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico enquadradas no planejamento institucional e por 
demanda de terceiros que, na maioria dos casos, se operacionaliza por meio de acordos de 
cooperação técnica ou convênios. Com o objetivo de estimular o uso da infraestrutura 
tecnológica do ITEP/OS por pesquisadores do Instituto ou por terceiros, são realizadas ações 
como seminários e reuniões técnicas com potenciais parceiros. 

 

Resultados 

 

No período de Outubro a Dezembro, a infraestrutura laboratorial do Itep foi utilizada da seguinte 
forma: 73,39% em prestação de serviços e 0,00% em atividades de pesquisa. O detalhamento 
mensal pode ser verificado no Figura 1 abaixo: 

 

Figura 1 Capacidade produtiva realizada em serviços e pesquisa entre Outubro e Dezembro de 2021 

 

 

O ano foi encerrado apresentando média de utilização em serviço de 71,43% e em pesquisa de 
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3,80%. Devido ao cenário ainda marcado por restrições devido à pandemia da Covid 19, o 
ITEP priorizou os serviços tecnológicos em detrimento à pesquisa, como forma de garantir um 
menor impacto no faturamento. Cabe ressaltar que grande parte dos pesquisadores faz parte 
do grupo considerado de risco e está cumprindo o isolamento social, conforme as 
determinações das autoridades sanitárias do país.  Por isso, o indicador referente à pesquisa 
apresentou uma baixa gradativa durante o ano e foi o que sofreu o maior impactado.   
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M2 - Meta B: Certificar, Acreditar e/ou Credenciar, Laboratórios e/ou Ensaios, em áreas 
correlacionadas aos objetivos estratégicos do Contrato de Gestão 

 

Responsável Técnico: Rayane Saraiva 

 

Contextualização 

Atualmente o ITEP/OS é certificado pela DNV GL (Det Norske Veritas) na ISO 9001, para as 
áreas de: físico-química e biologia, metrologia, cadastro territorial e áreas de apoio e segue os 
requisitos da norma ABNT ISO/IEC 17025:2017, nos laboratórios de: Agrotóxicos e 
Contaminantes em Alimentos e Bebidas Alcoólicas (LabTox); e Química Analítica (LQA). O 
LabTox e o LabTam possuem, credenciamento pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) para monitoramento de alimentos e fertilizantes, respectivamente. E 
possuem também habilitação REBLAS/ANVISA. 

 

Desta forma, esta meta de Certificar, Acreditar e/ou Credenciar, Laboratórios e/ou Ensaios, em 
áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão está relacionada às 
unidades produtivas já certificadas/ acreditadas/ credenciadas em normas internacionais de 
padronização (ISO 9001:2015 e ISO/IEC 17025:2017) e Órgãos de habilitação (ANVISA) e 
credenciamento (MAPA). 

 

Resultados 

 

No trimestre em análise 81% dos ensaios permaneceram no escopo da certificação ISO 
9001:2015 e/ou acreditação ISO/IEC 17025:2017 

Quadro 6 Percentual de ensaios certificados e/ou acreditados 

 

Indicador 

 

Resultad
o 

 

Percentual Total 

Nº de Ensaios certificados e/ou acreditados 
mantidos 

2.772  

81
% Nº de Ensaios certificados e/ou acreditados 

vigentes 
2.253 

 

As ações necessárias ao desenvolvimento desta meta foram desenvolvidas conforme plano de 
ações. A assessoria da Qualidade segue monitorando o calendário de realização das auditorias 
para que, em tempo hábil se possa certificar o atendimento dos requisitos e competências em 
plenitude. 

Nesse sentido, a auditoria de avaliação do Inmetro referente à retomada da acreditação do LQA 
está prevista para ocorrer até ao final do primeiro semestre de 2022, após a realização da 
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auditoria interna e a finalização dos serviços de calibração e manutenção dos equipamentos.  
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M2-Meta C: Produzir relatórios técnicos, de qualificação de produto e pareceres técnicos 
em apoio ao tecido produtivo. 

 

Responsável Técnico: Cláudia Tabosa 

 

Contextualização 

Considerando a preocupação constante do ITEP/OS com a melhoria contínua dos processos 
necessários à execução dos serviços tecnológicos, os laboratórios utilizam métodos 
acreditados e credenciados, equipes formadas por profissionais com elevada qualificação e 
equipamentos de última geração, estando, portanto, capacitados para desenvolver novas 
metodologias sempre que demandados. 

Resultados 

 

No 4º trimestre do Ano III (Outubro, Novembro e Dezembro de 2021) foram produzidos 2.148 
(dois mil cento e quarenta e oito ) documentos técnicos, conforme discriminados no quadro 10 
a seguir. 

 

Quadro 7 Produção de documentação técnica 

 

 

Documentação Técnica 

 

Outubro 

 

Novembro 

 

Dezembr
o 

Relatório de ensaio 953 690 505 

Relatório técnico 0 0 0 

Certificado de calibração 0 0 0 

Parecer técnico 0 0 0 

Total 953 690 505 
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M2-Meta D: Promover a participação de colaboradores em programas de pós-graduação 
ou treinamentos em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos do Contrato de 
Gestão 

 

Responsável Técnico: Vanessa Moraes 

 

 

Contextualização 

 

Como elemento diferenciador no atendimento às expectativas dos usuários e serviços para a 
sustentabilidade do ITEP/OS, a participação dos funcionários em eventos de capacitação, tem 
como direcionadores principais a obtenção de vantagem competitiva a partir dos 
conhecimentos adquiridos pelos funcionários, possibilitando a oferta de novos serviços e 
produtos ou mesmo inovando os já ofertados para o alcance das metas estratégicas do 
ITEP/OS, contribuindo para aumento da produtividade, desenvolvimento pessoal, repercutindo 
assim, na melhoria do clima organizacional. 

 

Resultados: 

 

No 4º trimestre do ano III, deste contrato de gestão 40 colaboradores foram treinados em áreas 
correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão, tendo como evidência o 
comprovante de participação de treinamento (atas de frequência, certificados e declarações, 
apresentados em anexo. 

 

O resultado do Índice de capacitação de recursos humanos para o trimestre deste contrato de 
gestão foi de 133%, conforme apresentado abaixo: 

 
Quadro 8 Índice de Qualificação de Recursos Humanos 
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M2-Meta E: Apresentar trabalhos e publicar artigos científicos e técnicos em periódicos 
qualificados pela CAPES (no mínimo B2) ou revistas técnicas reconhecidas 
regionalmente e nacionalmente, ou em anais de congressos reconhecidos regionalmente 
e nacionalmente em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos do Contrato de 
Gestão. 

 

Responsável Técnico: Daniele de Castro 

 

Contextualização 

 

Produção de trabalhos e artigos científicos e técnicos publicados em periódicos qualificados 
pela CAPES (no mínimo B2) ou em revistas técnicas reconhecidas regionalmente e 
nacionalmente, ou em anais de congressos reconhecidos regionalmente e nacionalmente com 
a respectiva indicação das referências. 

 

Resultados 

 

No último trimestre foram publicados 03 (três) artigos em Revistas Ibero-Americana de Ciências 
Ambientais de Qualis A2 e B1. 

 

 

 MELO, D. C. P.; CAVALCANTI, M. B. . Vulnerabilidade socioambiental em comunidade ribeirinha: a experiência da Ilha de 

Deus, Recife/PE. Revista Ibero-americana de Ciências Ambientais, v. 1, p. 1, 2021. 

 SANTOS, I. G. S. ; SANTOS, G. P. C. ; OLIVEIRA, C. Y. B. ; CAMPOS, C. V. F. S. ; BRITO, L. O. S. ; GALVEZ, A. O. . Can 

shrimp farming wastewater negatively affect water quality and zooplankton community structure of a Neotropical estuary? A 
case study during a productive cycle of Litopenaeus vannamei. INTERNATIONAL AQUATIC RESEARCH, v. 13, p. 209-217, 
2021. doi: 10.22034/IAR.2021.1935831.1172 

 CAMPOS, C.V.F.S. ; PRADO, M. C. A. S. ; ESCOBAR, I. E. C. ; SANTOS, G.P. DE C. ; BRITO, L. O. ; GÁLVEZ, A. O. 

Influence of shrimp farming activities on the phytoplankton community of a nearby estuary in Northeastern Brazil. 
AQUACULTURE RESEARCH, v. 00, p. 1-16, 2021.  doi.org/10.1111/are.15462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/4010783198064867
callto:209-217,%202021
callto:209-217,%202021
https://dx.doi.org/10.22034/iar.2021.1935831.1172
https://doi.org/10.1111/are.15462
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6 Macroprocesso 3 – Estimular Empreendedorismo e Inovação 

 

 

M3-Meta A: Acelerar o Processo de Graduação de Empresas 

Incubadas Responsável Técnico: Klatin Machado 

 

Contextualização 

Incubatep busca, constantemente, adotar as melhores práticas de geração e desenvolvimento 
de novos negócios inovadores, além de atividades que induzem resultados mais significativos e 
diferenciais competitivos sustentáveis para alcançar altos níveis de produtividade, implicando 
no desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de inovação do Itep de modo global. 

Resultados: 

Meta suspensa desde 2020. Contudo,  a título informativo, apesar de todos os desafios 
ocorridos no periodo de2020 a 2021, em 2021 6 empresas se graduaram de um total de 07 
incubadas. No último trimestre (outubro a dezembro) não houve nenhuma graduação, pois a 
empresa incubada remanescente ainda se encontra em estágio de desenvolvimento. 
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M3-Meta B: Aprimorar a Eficiência do Processo de 

Incubação Responsável Técnico: Klatin Machado 

Contextualização 

 

O atual cenário econômico e a dinâmica do desenvolvimento global têm sido norteados pela 
economia do conhecimento. O aumento da concorrência entre empresas, impulsionado e 
intensificado pelo processo de globalização tem estimulado e contribuído para o crescimento 
dos desafios nas empresas. A incubação de empresas, nesse contexto, destaca-se como 
mecanismo/modelos organizacional gerador de alternativas no processo de formação, 
desenvolvimento e consolidação de negócios. 

 

Resultados 

 

Passamos a adotar a proposta de Editais de Fluxo Contínuo, na perspectiva de acolhermos as 
propostas na medida em que forem submetidas. De outubro a dezembro de 2021 01 novo 
projeto foi apresentado e aprovado para incubação a partir de janeiro de 2022.   
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M3-Meta C: Certificação CERNE níveis 1 e 2 

Responsável Técnico: Klatin Machado 

Contextualização 

O Itep vem promovendo profunda reformulação do seu programa de incubação de empresas, 
tornando-o focado no desenvolvimento e aceleração de empreendimentos de base tecnológica 
alinhados à sua atuação. Essa reformulação fortalece a capacidade de apoio ao 
desenvolvimento tecnológico dos empreendimentos participantes e está em sintonia com a 
necessidade de tornar o ambiente de incubação mais especializado na geração de inovações 
tecnológicas. 

 

Resultados  

Meta suspensa desde 2020. Apesar dessa meta ter sido suspensa, ações continuam sendo 
realizadas visando a certificação Cerne para a Incubatep. Segue abaixo ilustrativo de ações e 
práticas chaves do CERNE implementadas. 

Quadro 9 Ações e práticas chaves do CERNE implementadas 
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M3-Meta D: Estabelecer Alianças Estratégicas com ICTs, Empresas e Agências de Fomento 
através            das Incubadoras 

 

Responsável Técnico: Katlin Machado 

 

Contextualização 

Para alcançar dinamismo e competitividade no mundo globalizado, é importante transformar o 
conhecimento em inovação. Sob essa ótica, é primordial aumentar o nível de integração da 
incubadora de empresas de base tecnológica – INCUBATEP com outros atores técnicos, 
científicos e econômicos do Estado de Pernambuco e de outros estados. Considerando o 
ambiente de inovação desenvolvido e que passa pela reestruturação no Itep, os Acordos 
celebrados ao longo do ano 2021 devem ser considerados como para alavancagem do programa 
de incubação na forma do Habitat de Inovação do ITEP. 

Resultados 

No período foi estabelecida 01 aliança estratégica. 
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M3-Meta E: Treinamento Técnico 

Responsável Técnico: Daniele de Castro 

 

 

Contextualização 

A constante atualização e qualificação dos profissionais se tornaram requisitos obrigatórios no 
mercado atual, que se encontra cada vez mais competitivo. Com isso, o treinamento e 
desenvolvimento de pessoas é hoje um dos fatores primordiais para o sucesso de uma 
organização. O treinamento técnico especializado deve ter por objetivo desenvolver 
habilidades e competências já existentes no profissional para que possa contribuir no aumento 
na produtividade e gerar melhores resultados, além de ajudar a capacitar e a reter os 
profissionais de acordo com as tendências atuais, ao mesmo tempo em que alinham as 
atividades desempenhadas por eles aos objetivos da organização. Como resultado, há 
melhorias significativas na qualidade do trabalho. 

 

Resultados: 

No período de outubro a dezembro de 2021 foram realizados 03 treinamentos técnicos 
especializados, com 52 participantes, conforme discriminado abaixo. 

 Qualidade da água, higiene de tanques e equipamentos, Povoado de Tanquinhos, Águas 
Belas, 21/10/2021, com 11 participantes; 

 Qualidade da água, higiene de tanques e equipamentos, Povoado de Balanças, Águas 
Belas, 21/10/2021, com 20 participantes; 

 Elaboração e Apresentação de Projetos de Pesquisa, Recife, 16/12/2021, com 21 
participantes. 
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7 Macroprocesso 4 – Impulsionar a Conectividade 
 

M4-Meta A: Gerir, Monitorar a rede Ícone na 

RMR Responsável: Zuleika Tenório 

Contextualização 

 

A Rede ICONE é uma rede metropolitana que atualmente interliga redes dos campi de diversas 
instituições de ensino e pesquisa na Região Metropolitana do Recife (RMR), incluindo 
instituições estaduais e federais, além de hospitais. Alguns dos benefícios desta rede são 
descritos abaixo: 

• Melhoria da qualidade de comunicação entre as instituições de pesquisa e ensino (IPEs); 
• Melhoria dos acessos das IPEs ao backbone da RNP; 
• Redução dos custos anuais de acesso à Internet quando comparado aos preços 

praticados pelas operadoras de telefonia; 
• Utilização de aplicações avançadas, como: operação remota, telefonia IP, telemedicina, 

acesso a grandes bases de conhecimento, bibliotecas virtuais, educação à distância 
(EAD), videoconferência, dentre outros. 

 

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) possui vasta experiência na área de engenharia 
e monitoramento de redes avançadas desde o final da década de 80. O ITEP representa a 
RNP no Estado de Pernambuco através do seu ponto de presença (PoP-PE). Por gerenciar o 
backbone da RNP no Estado de Pernambuco, com excelência, o ITEP possui experiência para 
monitoramento de uma rede metropolitana, tal como a Rede ICONE. 

Esta meta será administrada através de monitoramento das interconexões do backbone da 
Rede ICONE presentes no anel óptico, a fim de indicar a média de tempo de disponibilidade, 
com dados discretizados por minuto, em períodos mensais, e assim permitir o cálculo do 
indicador previsto no Contrato de Gestão, tornando assim possível a produção deste relatório. 

Resultados 

 

Os quadros presentes nas evidências, apresentam os resultados de disponibilidade, para os 
meses de Outubro, Novembro e Dezembro, respectivamente, para todas as instituições 
participantes da Rede ICONE, além da disponibilidade média de todas as instituições (i.e., a 
Média do Número de Horas Mensais de Operação Ativa dos Pontos Instalados dividido pelo 
número de horas do mês em análise (MHOA1)), representada pela métrica Average nas 
tabelas). 

Conforme descrito no Contrato de Gestão, o Valor de Referência por Período (VRP) para esta 
meta é de 99,8%, e o cálculo do indicador da meta, ou seja, o Índice de Disponibilidade de 
Serviço da Rede Ícone (IDSRM1), é descrito como: IDSRM1 = {(MHOA1(%)/ VRP)*100}. Desta 
forma, o indicador para os meses de: 

 Outubro de 2021 atingiu valores de IDSRM1 =  (99,9 % / 99,8%) * 100 = 100,19% 
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 Novembro de 2021 atingiu valores de IDSRM1 = (100 % / 99,8%) * 100 = 99,27% 

 Dezembro de 2021 atingiu valores de IDSRM1 = (99,9 % / 99,8%) * 100 = 100,02% 
Obs: o mês de novembro foi impactado por um rompimento grave na rota da CHESF, 
isolando o PoP e,    portanto, afetando todos os clientes da ICONE por aproximadamente 6 
horas e 46 minutos. 
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7.1 M4-Meta B: Gerir e Monitorar o NOC (Núcleo de Operação Centralizado) da 
RePEPE (Backbone e Anéis Municipais) 

Responsável: Zuleika Tenório 

 

Contextualização 

 

A Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE) é uma rede digital óptica de alta 
performance, com velocidade de 1Gbps a 10Gbps, que conecta instituições de educação ou 
pesquisa, públicas ou privadas, podendo contemplar demais órgãos ou entidades do poder 
executivo estadual e dos demais poderes. Este projeto envolveu a construção de parcerias 
público-privadas voluntárias como ponto central, com foco no compartilhamento e a integração 
de infraestrutura, a divisão de riscos e benefícios e a geração de economias em escala. Estão 
articulados aos projetos Nordeste Conectado (MEC) e Veredas Novas (MCTIC). Esta rede 
pode ser visualizada na Figura 2. 

Público-alvo da RePEPE: 

 

 Centros Tecnológicos (CTs). 

 Parques Tecnológicos. 

 Museus, Espaço Ciência e Observatórios. 

 Campi e Hospitais da UPE. 

 Armazém da Criatividade. 

 Hospitais de ensino. 

 Rede Estadual de Educação. 

 Autarquias Municipais. 

 Bibliotecas Públicas. 

 Arquivos Públicos. 

 Centros de Pesquisa: e.g., IPA, Hemope, IC. 

 EPC/TVPE. 

 

Figura 2 Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE). 
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A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) possui vasta experiência na área de engenharia 
e monitoramento de redes avançadas desde 1991, principalmente em redes do tipo backbone 
de longas distâncias. O ITEP representa a RNP no Estado de Pernambuco através do seu 
ponto de presença (PoP- PE). Por gerenciar o backbone da RNP no Estado de 
Pernambuco, com excelência, o ITEP possui 



35 

 

Relatório de Execução Físico-financeira do CG SECTI/ITEP 
2018/2022 

IV Trimestre –Ano III – 2021 
 

 

 

experiência para monitoramento de redes de longas distâncias, ou seja, é capaz de monitorar o 
Núcleo de Operações da RePEPE (NOC) da RePEPE. 

O Núcleo de Operações da RePEPE (NOC), presente no ITEP, será gerido com a finalidade 
de evitar interrupções em sua infraestrutura que afete os serviços da RePEPE, visando garantir 
alta disponibilidade. 

 

Resultados 

 

Os quadros presentes nas evidências, apresentam os resultados de disponibilidade, além da 
disponibilidade média (MHONOC, indicado pela métrica Average nas tabelas) para os meses 
de Outubro, Novembro e Dezembro, respectivamente, dos principais ativos necessários para 
o funcionamento da RePEPE. É importante destacar que o funcionamento de outros 
equipamentos (e.g., condicionadores de ar e nobreaks) é pré-requisito para atingir altos níveis 
de disponibilidade. 

Conforme descrito no Contrato de Gestão, o Valor de Referência por Período (VRP) para esta 
meta, referente ao índice IDNOC, é de 99,8%, e o cálculo do indicador, ou seja, o Índice de 
Disponibilidade do NOC da REPEPE (IDNOC), é descrito como: IDNOC = {(MHONOC(%)/ 

VRP)*100} 

Desta forma, o indicador para os meses de: 

 

 Outubro de 2021 atingiu valores de IDNOC = (100,00% / 99,8%) * 100 = 100,20% 

 Novembro de 2021 atingiu valores de IDNOC = (100,00% / 99,8%) * 100 = 100,20% 

 Dezembro de 2021 atingiu valores de IDNOC = (100,00% / 99,8%) * 100 = 100,19% 

 

Ainda conforme descrito no Contrato de Gestão, o Valor de Referência por Período (VRP) para 
esta meta, referente ao índice IMNR, é de 12, e o cálculo do indicador, ou seja, o Índice de 
Monitoramento do NOC da REPEPE (IMNR), é descrito como: IMNR = {(RMBR/VRP)*100} 

Desta forma, o indicador até o mês de dezembro de 2021 atingiu valor de IMNR = (3/12) * 
100 = 

25,00%. A meta de 100% somente será alcançada com o envio de todos os relatórios. 
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8 Evidências 

 

 

8.1 Macroprocesso 01 - Qualificar e Ampliar Negócios 

 

M1-Meta A 1 

 

 

 

 

                     Comprovante de assinatura do acordo de cooperação com a Pensabio. 
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M1-Meta D 1 

 

 

 

Comprovante de submissão do Projeto Laboratório Multiusuário Pescado 4.0 ao Edital FACEPE 17/2021. 



38 

 

Relatório de Execução Físico-financeira do CG SECTI/ITEP 
2018/2022 

IV Trimestre –Ano III – 2021 
 

 

 

 

 

M1-Meta D 2 

 

Comprovante de aprovação do projeto ao edital FACEPE 04/2021. 
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Macroprocesso 02 - Promover Pesquisas e Serviços Tecnológicos 

 

M2-Meta D 1 
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M2-Meta E 1 

 

 
 

M2-Meta E 2 
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                                               QUALIS: A2 para Ciências Ambientais. 
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M2-Meta E 3 

 

 

QUALIS: B1 para Ciências Ambientais. 
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M2-Meta E 1 

 

 

 

 
M2-Meta E 2 

 

       Capacitação no Povoado de Tanquinhos,-Águas Belas/PE 
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Capacitação no Povoado de Balanças - Águas Belas/PE 
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Macroprocesso 04 – Impulsionar a Conectividade 

 

M4-Meta A 1 Relatório de disponibilidade dos ativos da Rede ICONE para o mês de Outubro/2021 

 

Cliente Disponibilidad
e 

client-apac 100,00% 

client-cesar 100,00% 

client-cmr 100,00% 

client-cpor 99,93% 

client-facepe 100,00% 

client-fundaj-cat 100,00% 

client-fundaj-cgf 100,00% 

client-fundaj-
derby 

100,00% 

client-ham 100,00% 

client-hbl 100,00% 

client-hcp 100,00% 

client-hemope 100,00% 

client-hgv 100,00% 

client-hr 100,00% 

client-huoc 100,00% 

client-ifpe-reitoria 100,00% 

client-ifpe-sede 100,00% 

client-imip 100,00% 

client-ipa 100,00% 

client-marista 100,00% 

client-procape 100,00% 

client-secti 100,00% 

client-ses 100,00% 

client-ufrpe-sede 100,00% 

client-unicap 100,00% 

client-upe-fcap 100,00% 

client-upe-poli 100,00% 

client-upe-reitoria 100,00% 

client-ufpe-covest 100,00% 
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client-ufpe-dec 100,00% 

client-ufpe-direito 100,00% 

client-ufpe-sede 100,00% 

client-ufpe-tvu 100,00% 

client-upe-cisam 100,00% 

Média 99,99% 
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M4-Meta A 2 Relatório de disponibilidade dos ativos da Rede ICONE para o mês de Novembro/2021 

 

Cliente Disponibilidad
e 

client-apac 99,07% 

client-cesar 99,07% 

client-cmr 99,07% 

client-cpor 99,07% 

client-facepe 99,07% 

client-fundaj-cat 99,07% 

client-fundaj-cgf 99,07% 

client-fundaj-
derby 

99,07% 

client-ham 99,07% 

client-hbl 99,07% 

client-hcp 99,07% 

client-hemope 99,07% 

client-hgv 99,07% 

client-hr 99,07% 

client-huoc 99,07% 

client-ifpe-reitoria 99,07% 

client-ifpe-sede 99,07% 

client-imip 99,07% 

client-ipa 99,07% 

client-marista 99,07% 

client-procape 99,07% 

client-secti 99,07% 

client-ses 99,07% 

client-ufrpe-sede 99,07% 

client-unicap 99,07% 

client-upe-fcap 99,07% 

client-upe-poli 99,07% 

client-upe-reitoria 99,07% 

client-ufpe-covest 99,07% 

client-ufpe-dec 99,07% 

client-ufpe-direito 99,07% 
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client-ufpe-sede 99,07% 

client-ufpe-tvu 99,07% 

client-upe-cisam 99,07% 

Média 99,07% 
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M4-Meta A 3 Relatório de disponibilidade dos ativos da Rede ICONE para o mês de Dezembro/2021 

 

Cliente Disponibilidad
e 

client-apac 100,00% 

client-cesar 100,00% 

client-cmr 100,00% 

client-cpor 100,00% 

client-facepe 100,00% 

client-fundaj-cat 100,00% 

client-fundaj-cgf 100,00% 

client-fundaj-
derby 

100,00% 

client-ham 100,00% 

client-hbl 100,00% 

client-hcp 100,00% 

client-hemope 98,33% 

client-hgv 95,92% 

client-hr 99,76% 

client-huoc 100,00% 

client-ifpe-reitoria 100,00% 

client-ifpe-sede 100,00% 

client-imip 100,00% 

client-ipa 100,00% 

client-marista 100,00% 

client-procape 100,00% 

client-secti 100,00% 

client-ses 100,00% 

client-ufrpe-sede 100,00% 

client-unicap 100,00% 

client-upe-fcap 100,00% 

client-upe-poli 100,00% 

client-upe-reitoria 100,00% 

client-ufpe-covest 100,00% 

client-ufpe-dec 100,00% 

client-ufpe-direito 100,00% 
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client-ufpe-sede 100,00% 

client-ufpe-tvu 100,00% 

client-upe-cisam 100,00% 

Média 99,82% 
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M4-Meta B: Gerir e Monitorar o NOC (Núcleo de Operação Centralizado) da RePEPE (Backbone e Anéis 
Municipais) 

 

 

M4-Meta B 1 Relatório de disponibilidade dos ativos do NOC da RePEPE para o mês de Outubro/2021 

 

Client
e 

Disponibilidad
e 

dwdm-recife-itep 100,00% 

server-repepe-
u2000 

100,00% 

switch-bcd-001 100,00% 

Média 100,00% 

 

M4-Meta B 2 Relatório de disponibilidade dos ativos do NOC da RePEPE para o mês de Novembro/2021 

 

Client
e 

Disponibilidad
e 

dwdm-recife-itep 100,00% 

server-repepe-
u2000 

100,00% 

switch-bcd-001 100,00% 

Média 100,00% 

 

M4-Meta B Relatório de disponibilidade dos ativos do NOC da RePEPE para o mês de Dezembro/2021 
 

Client
e 

Disponibilidad
e 

dwdm-recife-itep 100,00% 

server-repepe-
u2000 

100,00% 

switch-bcd-001 99,99% 

Média 99,99% 
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