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I - 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 no primeiro trimestre do Ano 

II do contrato, período correspondente a outubro a dezembro de 2019, iniciando o Ano II. 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 composta pela equipe de 

monitoramento da própria Secretaria, do ITEP/OS, e representantes Secretaria do Trabalho, Emprego e 

Qualificação – SETEQ, Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDEC, Fundação de Amparo a 

Ciência e Tecnologia de Pernambuco – FACEPE e Secretaria de Desenvolvimento Agrário – SDA, em 

atendimento ao exposto na Resolução ARPE nº 067/2010.  

As metas e respectivos indicadores de desempenho do presente Contrato de Gestão, detalhados no Plano 

de Trabalho e no Termo de Referência do instrumento e validados pela SECTI, ambos alinhados com os 

Eixos Estratégicos da Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) da CONTRATANTE, os quais 

buscam alcançar os seguintes objetivos estratégicos, doravante chamados macroprocessos: 

1) Qualificar e Ampliar Negócios;  

2) Promover Pesquisas e Serviços Tecnológicos;  

3) Estimular Empreendedorismo e Inovação;  

4) 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.   
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II – ACOMPANHAMENTO / MONITORAMENTO 

 

A SECTI definiu as bases do Contrato de Gestão a partir de metas pré-fixadas, a fim de aperfeiçoar a 

gestão em busca de resultados, estabelecendo o equilíbrio dinâmico, cumprindo metas físicas e 

financeiras, com foco na melhoria dos indicadores que permitem o trabalho a partir de objetivos 

estratégicos definidos, assim como realiza o processo contínuo de monitoramento, avaliação permanente 

e medição de resultados com reuniões trimestrais agendadas previamente, através da Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão composta pela equipe de monitoramento da 

própria Secretaria, do ITEP/OS, e com a participação de representantes: Secretaria do Trabalho, Emprego 

e Qualificação – SETEQ, Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDEC, Fundação de Amparo a 

Ciência e Tecnologia de Pernambuco – FACEPE e Secretaria de Desenvolvimento Agrário – SDA. 

O ITEP/OS utiliza como metodologia de monitoramento um modelo estabelecido 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.  
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III – EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018  

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, no primeiro trimestre do Ano II, 

período correspondente a outubro a dezembro de 2019, ocorreu liberação de R$ 1.204.160,16 (um 

milhão duzentos e quatro mil cento e sessenta reais e dezesseis centavos). Cabe ressaltar que na 14ª 

parcela, referente ao mês de novembro de 2019, ocorreu uma supressão de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) devido a uma ordem judicial
1
.   

Na tabela 1, a seguir, se demonstra as liberações de recursos financeiros realizadas no primeiro trimestre 

do Ano II até 31/12/2019: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Referência do Processo nº 0000063-96.2019.5.06.0412, conforme decisão iD nº 56090e
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Quadro 1 - Acompanhamento de Desembolso de Recursos Financeiros. 

ANO 2 

CLASSIFICAÇÃO 

ORIGEM: DATA DE 
PROTOCOLO: 

PARCELA: CUSTEIO - MACROS I a IV 
(incluso a Taxa de 
Remuneração da 
Entidade): 

DATA DE REPASSE: INVESTIMENTO - 
MACRO I a IV: 

DATA DE REPASSE 

CT.PR nº 300/2019 out.19 13 R$                 451.386,72 24/10/2019 R$                            - 
 

CT.PR nº 328/2019 nov.19 14 R$                 301.386,72 22/11/2019 R$                            - 
 

CT.PR nº 388/2019 dez.19 15 R$                 257.843,84 23/12/2019 R$                            - 
 

CT.PR nº 388/2019 dez.19 15 R$                 193.542,88 23/12/2019 R$                            - 
 

 
jan.20 16 R$                 616.356,78 

 
R$                            - 

 

 
fev.20 17 R$                 569.310,55 

 
R$                            - 

 

 
mar.20 18 R$                 590.750,55 

 
R$                            - 

 

 
abr.20 19 R$                 573.269,73 

 
R$                            - 

 

 
mai.20 20 R$                 585.110,55 

 
R$                            - 

 

 
jun.20 21 R$                 579.586,47 

 
R$                            - 

 

 
jul.20 22 R$                 590.821,88 

 
R$                            - 

 

 
ago.20 23 R$                 577.269,33 

 
R$                            - 

 

 
set.20 24 R$                 587.861,59 

 
R$                            - 

 

SUBTOTAL DE LIBERAÇÃO ATÉ 31/12/2019 R$              1.204.160,16 
 

R$                            - 
 

TOTAL GERAL R$              6.474.497,56 
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2 – EXECUÇÃO FÍSICA – Quadros de resultados acumulado do primeiro trimestre – Ano II 

 

 

Quadro 2 - Macroprocesso 01 – Qualificar e Ampliar Negócios 

Meta Indicador Unid. 

Valor de 
Referência por 
Período (VRP) 

 
Resultado 

Ano II 1º trimestre 

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

Unid. 3 0 

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

Unid. 2 4 

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 2 

D - Ampliar a Capacidade de Captação de Recursos de Fomento NPA = Número de Projetos Aprovados Unid. 2 1 

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

% 55 51,64% 
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Quadro 3 - Macroprocesso 02 – Promover Pesquisas e Serviços Tecnológicos 

Meta Indicador Unid. 
Valor de Referência 
por Período (VRP) 

Resultado 

Ano II 1º trimestre 

A – Utilizar a infraestrutura laboratorial para prestação de serviços e realização de 
pesquisas seja para desenvolvimento próprio ou para compartilhamento e uso de 
terceiros 

 
CPR = Capacidade Produtiva Realizada 
 
CPT = Capacidade Produtiva Total 

 
 

% 

 
 

ICPS = 70 
ICPP = 5 

 
 

ICPS = 57,91 
ICPP = 4,66 

 

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 

 
100 

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 9.942 

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. 25 2 

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. 3 2 
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Quadro 4 - Macroprocesso 03 – Estimular Empreendedorismo e Inovação 

Meta Indicador Unid. 

Valor de 
Referência por 
Período (VRP) 

Resultado 

Ano II 1º 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 

 
N/A 

 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 

% 60 N/A 

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

% 75 (Cerne 1) N/A 

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 

 
IQTTT Unid. 
IQLTT   %. 

 
30 
70 

 
0 
0 

N/A – Não se Aplica  
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Quadro 5 - Macroprocesso 04 – Impulsionar a Conectividade 

Meta Indicador Unid. 

Valor de Referência 
por Período (VRP) 

 
Resultado 

Ano II 1º 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 99,8 100 

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. 

IDNOC = 99,8 
IMNR =12 

IDNOC = 100 
IMNR =3 
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2.1– MACROPROCESSO 1– QUALIFICAR E AMPLIAR NEGÓCIOS (PESO= 25). 

 

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

(Peso = 20). 

 

Indicador: ICAE = {(NIPF / VRP) *100} 

ICAE – Índice de Colaboração com Agentes Externos 

NIPF = Número de Instrumentos de Pactuação Firmados 

VRP= Valor de Referência por Período (VRP Ano II= 3) 

 

Produto: Cópia dos instrumentos de parceria e colaboração firmados com agentes externos. 

Responsável Técnico: Glauber Carvalho 

Contextualização:  

Articulações permanentes são realizadas junto a ICTs, Empresas e Agências de Fomento com vistas ao 

desenvolvimento de alianças estratégicas entre o ITEP/OS e instituições de seguimentos estratégicos ao 

ITEP/OS. Demandas 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. 

Resultados: 

No trimestre avaliado, foram efetuadas articulações com empresas públicas e privadas, encontrando-se 

em fase de tramitação e assinaturas acordos entre o ITEP e as seguintes instituições: 

a) Parque Tecnológico de Eletroeletrônicos e Tecnologias Associadas do Estado de Pernambuco – 

PARQTEL (aguardando assinaturas). Visa o desenvolvimento de projetos, compartilhamento de 

infraestrutura multiusuária e transferência de conhecimento entre o ITEP e o Centro de 

Manufatura Avançada – CMA do Parqtel, o que poderá beneficiar empresas e ICTs presentes no 

Sistema Pernambucano de Inovação. 

Figura 1 - Termo de cooperação ITEP / PARQTEL 
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b) Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC (em tramitação). Visa o desenvolvimento de 

projetos, compartilhamento de infraestrutura multiusuária e transferência de conhecimento entre o 

ITEP e a APAC. 

Figura 2 - Termo de cooperação ITEP / APAC 
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2.1.2. M1- Meta B: Ampliar a Oferta de Novos Serviços Tecnológicos (Peso= 20). 

 

Indicador: IADE1 = {(NNSI /VRP)*100}  

 

IADE1 - Índice de Atendimento a Demanda 

NNSI = Número de Novos Serviços desenvolvidos /ofertados 

VRP = Valor de Referência por Período (VRP Ano II = 2) 

 

Produto: Relatório detalhado dos serviços prestados com especificação de data e sua caracterização com 

relação à novidade dessa oferta pela entidade contratada comparativamente ao portfólio da data da 

assinatura do contrato. 

Responsável Técnico: Cláudia Tabosa 

Contextualização:  

O processo de reestruturação do ITEP/OS continua ensejando revisão do portfólio de serviços e soluções 

tecnológicos considerando-se os capitais inovativos e as competências instaladas, visando um melhor 

alinhamento da oferta de serviços com a visão institucional e a busca pela sustentabilidade institucional.  

Resultados:  

Novos serviços implementados e validados no LabTox no período: outubro-novembro-dezembro/2019 

 
1. Análise de Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno (BTEX) em água 

a. Justificativa:  Atendimento, em caráter emergencial, a demanda do Governo no que refere a 

avaliação da contaminação das praias do litoral pernambucano, causada pelo derramamento de 

óleo;  

b. Nova metodologia: Utilização de cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas, 

com Head Space (HS-GC/MS); 

c. Clientes (número de amostras):  CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente (120 amostras); 

COMPESA (1 amostra); Camar Camarão Maricultura Ltda (4 amostras); Carapitanga Indústria de 

Pescados (1 amostra); Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (8 amostras); Instituto Tecnológico 

de Cadeias Biossustentáveis – ITCBIO (27 amostras); Meira Lins Hotéis Ltda (3 amostras). 

 
2.  Análise de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclico (HPAs) em água 

a. Justificativa:  Atendimento, em caráter emergencial, a demanda do Governo no que refere a 

avaliação da contaminação das praias do litoral pernambucano, causada pelo derramamento de 

óleo;  

b. Nova metodologia: Extração de HPAs e concentração de extratos por HORIZON, técnica 

inovadora sugerida pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), que possibilitou a 

liberação de resultados em até 24horas;  

c. Clientes (número de amostras):  CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente (120 amostras); 

COMPESA (1 amostra); Camar Camarão Maricultura Ltda (4 amostras); Carapitanga Indústria de 

Pescados (1 amostra); Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (8 amostras); Instituto Tecnológico 

de Cadeias Biossustentáveis – ITCBIO (27 amostras); Meira Lins Hotéis Ltda (3 amostras). 



 

17 

 

Relatório de Execução Físico-financeira do CG SECTI/ITEP 2018/2022 referente ao I Trimestre –Ano II – 
2018/2019. 

 
3. Expansão do escopo de resíduos de agrotóxicos analisados, por método multirresíduos e 

métodos específicos (single-methods) 

a. Justificativa: A lista de agrotóxicos utilizados na agricultura é dinâmica, e depende de: (1) 

ocorrência de novas, ou inesperadas, pragas ou doenças na planta; (2) introdução no mercado de 

novas moléculas de agrotóxicos, e (3) exigências estabelecidas pelos mercados importadores. 

Dessa forma, o laboratório precisa, necessariamente, estar preparado para expansão do escopo 

com o desenvolvimento/validação de métodos de quantificação dos novos agrotóxicos; 

b. Novos agrotóxicos estudados e introduzidos na rotina do laboratório: Azadiractina (melão); 

Benzovindiflupir (feijão, soja); Ciatranilipore (melão); FM-6-1, metabólito do triflumizol (uva) e 

Glufosinato (feijão, soja); 

c. Alguns clientes (número de amostras):  Agrivale - Agricultura do Vale Ltda (35 amostras); 

Argofruta Comercial Exportadora Ltda (119 amostras); Agrícola Famosa Ltda (242 amostras); 

Amaggi Exportação e Importação Ltda (21 amostras); Ministério da Agricultura – MAPA (293 

amostras). 

 
4. Expansão do escopo de matrizes analisadas, por método multirresíduos e métodos específicos 

(single-methods) 

a. Justificativa: Com a divulgação das atividades do laboratório e contatos com possíveis 

interessados, houve procura de novos clientes com novas matrizes para análise de resíduos de 

agrotóxicos; 

b. Novas matrizes estudadas e introduzidas na rotina do laboratório: cevada, chia, feijão, linhaça, 

milho, óleos e trigo; 

c. Alguns clientes (número de amostras):  Amaggi Exportação e Importação Ltda (21 amostras); 

Oasis Alimentos (15 amostras); Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal 

de mato Grosso – UFMT (104 amostras); Symrise Aromas e Fragrâncias 11 amostras).
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2.1.3. M1-Meta C: Realizar Atividade de Captação de Demanda e Interação com o Mercado. (Peso= 

20). 

 

Indicador: IIMDCE = {(NETCI / VRP)*100}  

IIMDCE– Índice de Interação com o Mercado e Disseminação do Conhecimento a Empreendimentos 

NETCI = Número de Eventos Técnico-Científicos realizados e relatórios de prospecção de demanda local 

VRP= Valor de Referência por Período (VRP Ano II = 5) 

 

Produto: Relatório detalhado de gargalos e demandas locais nos eventos realizados em Recife e mais 

quatro cidades do Estado. 
 

Responsável técnico: Cláudia Tabosa 

Contextualização:  

O contexto socioeconômico está em constante transformação, propiciando às organizações considerarem 

a inovação como um processo fundamental para o sucesso no mercado. Nesse sentido, a prospecção de 

demandas locais deve ocorrer de forma contínua, a fim de que possam ser criadas soluções geradoras de 

inovação e que proporcionem crescimento sustentável. Ou seja, a prospecção de demandas deve gerar 

vantagem competitiva através da inovação e, consequentemente, trazer resultados de valor percebido em 

relação aos produtos e serviços tecnológicos. 

Resultados:  

No I Trimestre – Ano II, o ITEP/OS participou de 02 eventos relevantes:  

Novembro.2019 

Inauguração do museu de queijo de coalho de Pernambuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Inauguração Museu de Queijo de Coalho 
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Aconteceu em 29 de novembro de 2019 a inauguração do Museu do Queijo de Coalho de Pernambuco, no 

Centro Tecnológico Instituto de Laticínios do Agreste (CT Laticínios), unidade descentralizada do ITEP 

em Garanhuns.   

Estiveram presentes Antonio Vaz, Diretor Presidente e Osiris Cunha, Diretor de Marketing do ITEP, e os 

Gestores do CT Laticínios Benoit Paquereau e Vânia Lemos que, na oportunidade, se reuniram com 

empresários e o presidente da Associação de Certificação do Queijo Coalho de Pernambuco (CQP)  

objetivando atendimento de demandas tecnológicas para o setor de laticínios na região, e com avaliação 

da qualidade de produtos e de conformidade das infraestruturas e produção para atendimento aos 

normativos da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (ADAGRO). 

Prestigiaram o evento o Prefeito de Garanhuns, Isaias Régis, acompanhado de Assessores do primeiro 

escalão do Executivo Local além de representantes das instituições parceiras co-patrocinadoras 

(Ministério da Agricultura, Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação; FACEPE, Espaço 

Ciência, UFPE, UFRPE, UPE e SEBRAE-PE), e ainda um grande público formado por laticinistas e 

produtores rurais da região.  

O Museu conta com exposições ao ar livre e interna e com uma ambientação típica regional além de 

promover demonstrações públicas do processo produtivo do queijo através de painéis e bancada de 

laboratório. O museu conta também com uma sala de degustação e venda de produtos da região. 

Dezembro.2019 

Workshop para ação conjunta de pesquisa voltada ao monitoramento e mitigação do impacto 

das manchas de óleo na costa brasileira 

Nos dias 9 e 10 de dezembro de 2019 foi realizado no ITEP o Workshop para ação conjunta de pesquisas 

voltadas ao monitoramento e a mitigação dos impactos das manchas de óleo na costa do nordeste 

brasileiro. Participaram do encontro a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade de 

São Paulo (USP), a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), o Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP), a Defesa 

Civil do Estado de Pernambuco, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Pernambuco, o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Secretaria de 

Desenvolvimento do Estado de São Paulo, apoiados pela Academia Brasileira de Ciências (ABC), a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e a Fundação de Pesquisa do Estado 

de Pernambuco (FACEPE).  

O evento foi motivado pela Academia Brasileira de Ciências (ABC), representado pelo Professor 

Anderson Gomes e contou com o apoio do Presidente da FACEPE José Fernando Thomé Jucá, do Vice 

Reitor da UFPE Professor Moacyr Araújo e do Diretor presidente do ITEP, Antônio Vaz, na organização 

e recepção dos pesquisadores de São Paulo, em parceria com o Instituto de Oceanografia da Universidade 

de São Paulo (IOUSP). 

A equipe de São Paulo realizou no dia 9/12 pela manhã, visita à praia de Xaréu no Município do Cabo de 

Santo Agostinho, uma das áreas mais impactadas no litoral Pernambucano. Na oportunidade, os 

pesquisadores ouviram os relatos dos Pernambucanos e tiveram oportunidade de coletar amostras do óleo 

ainda incrustados nas pedras do local afetado. 
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Figura 4 - Visita de pesquisadores de São Paulo e Pernambuco à praia de Xaréu 

 

Fonte: ITEP 

 

Foram criados grupos de trabalho mistos (Pernambuco – São Paulo) para discutir alguns dos principais 

eixos temáticos sugeridos para consolidação de projetos de pesquisa sendo conduzidos pela experiência 

vivida por colegas de Pernambuco diante do acidente. Os pesquisadores se dividiram em salas temáticas 

e, ao final, as discussões e proposições ocorridas nos grupos de trabalho foram levadas ao auditório para 

apresentação e complementação pelos demais, onde foi possível cada grupo verificar possíveis interações 

nos temas a serem abordados. 

Figura 5 - Sala Temática Impactos a Pesca Artesanal 
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2.1.4. M1-Meta D: Ampliar a Capacidade de Captação de Recursos de Fomento (Peso= 20). 

Indicador: ICR1 = {[(NPA)* 100]/VRP}*100 

ICR1 = Índice de Captação de Recursos 

NPA = Número de Projetos Aprovados 

VRP= Valor de Referência por Período (VRP Ano II = 2) 

  

Produto: Comprovantes de Projetos Aprovados por Agências de Fomento. 

Responsável técnico: Glauber Carvalho 

Contextualização:  

O ITEP vem buscando captar recursos de fomento por meio de editais de instituições públicas, privadas e 

organizações não governamentais com programas de financiamento à Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação, com o objetivo de ampliar a capacidade de pesquisa na instituição. 

Consultas a diversos portais são realizados com vistas a identificar editais de financiamento público e 

privados destinados a projetos com temas e ou linhas de pesquisa aderentes às áreas estratégicas do ITEP. 

Destacam-se os seguintes portais periodicamente consultados: FINEP, CNPq, CAPES, Ministério do 

Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas, Petrobrás, MCTI, ICMBio, MAPA, ANEEL, ANP, 

BNDES, BB, BNB, Itaú, FACEPE, CPRH, SEMAS, PCR/SDSMA, Fundo Municipal de Meio Ambiente, 

PNUD, FUNBIO, Fundação Boticário, Instituto Serrapilheira, Cerrado.org, WWF, Natura e SOS Mata 

Atlântica. 
 

Resultados:  

No período avaliado, entre outubro e dezembro de 2019, foram identificados 02 (dois) editais de pesquisa 

e desenvolvimento aderentes aos núcleos de competências do ITEP:  

 

 Edital FACEPE 22/2019 - Apoio Emergencial para Estudos de Impactos e Mitigação da Contaminação por 

Petróleo no Litoral de Pernambuco; 

 Edital FACEPE 23/2019 - Acidentes Ambientais Petrolíferos, ambos divulgados aos núcleos afins. 

Um total de 04 (quatro) projetos foram submetidos no trimestre, sendo 2 (dois) ao edital ADDIPER 

058/CPL/2019 - Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais e 2 (dois) ao edital FACEPE/22, 

totalizando a submissão de R$ 547.215,00 em projetos de outubro a dezembro/19 (Tabela1).  

Foi aprovado 01 (um) projeto no trimestre no valor de R$ 198.975,00 (cento e noventa e oito mil 

novecentos e setenta e cinco reais) submetido ao edital FACEPE 22/19 conforme descrito na tabela. 
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Tabela 1 - Projetos submetidos pelo ITEP/OS no 1º trimestre do ano II do Contrato de Gestão. 

Edital Título Valor 

Solicitado (R$) 

Valor 

Aprovado 

(R$) 

 

 

 

 

FACEPE 

22/2019 

Implementação de serviços tecnológicos especializados 

em análise  de  hidrocarbonetos  em matrizes ambientais  

(BTEX  e HPAs)  e pescados (HPAs),  em  apoio a ações 

emergenciais  e de longo prazo aos programas de 

avaliação e mitigação de impactos ocasionados pela 

contaminação por petróleo no litoral de Pernambuco. 

198.975,00 198.975,00 

Monitoramento da contaminação por metais pesados na 

água, sedimento e em espécies das comunidades 

bentônicas e impacto populacional sobre as comunidades 

planctônicas em estuário do litoral de Pernambuco 

atingido por derramamento de petróleo 

 

148.940,00 0 

 

ADDIPER 

058/19 

Estratégias de aprimoramento e fortalecimento do 

licenciamento ambiental no APL de Piscicultura em 

Tanques-rede na Região de Itaparica, Pernambuco. 

99.300,00 0 

 

Uso de energia solar na indústria de Laticínios 
100.000,00 0 

Total 547.215,00 198.975,00 

      

Figura 6 - Editais submetidos e aprovados em número e valor (R$). 

 
Fonte: ITEP 
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2.1.4. M1-Meta E: Alavancar Recursos de Fontes Diversas ao Contrato de Gestão (Peso= 20). 

 

Indicador: ICR2 = [(RFCOCG* 100)/VRP]*100  

ICR2 = Índice de Captação de Recursos 

RFCOCG = Recursos Financeiros Captados dividido pelo Orçamento do Contrato de Gestão 

VRP= Valor de Referência por Período (VRP Ano II = 55%) 

  

Produto: Demonstrativo do montante de recursos financeiros captados por qualquer instrumento jurídico 

firmado.  

Responsável técnico: Cláudia Tabosa 

Contextualização:  

O cenário econômico global vem colocando forte pressão nas economias dos países emergentes. Embora 

para o Brasil as projeções indiquem uma retomada lenta do crescimento econômico em alguns setores 

econômicos, ainda, vislumbra-se um cenário pouco otimista de crescimento em 2020. 

Diante desse cenário, a estratégia de alavancagem de recursos de fontes diversas do contrato de gestão 

continua focada em prospecção ativa, por meio de realização de visitas, participação em reuniões e 

eventos com atores dos principais setores produtivos para mapeamento das principais demandas 

tecnológicas e oferta de soluções. Os centros tecnológicos de laticínios e de moda localizados no interior 

do estado devem servir de ponte na articulação com demandantes de serviços das cadeias produtivas e, 

também, de canais de prospecção/distribuição.  

A propaganda dos serviços tem sido e continuará sendo feita combinando três elementos fundamentais: 1) 

a identidade da empresa; 2) qualidade dos serviços; e 3) proposta de valor materializada por meio dos 

produtos. 

Resultados:  

Os recursos financeiros captados pelo ITEP de fontes distintas do contrato de gestão no respetivo 

trimestre foram no valor de R$ 1.881.426,35 (um milhão oitocentos e oitenta e um mil e quatrocentos e 

vinte e seis reais e trinta e cinco centavos).  

 

Quadro 9 - Acompanhamento do faturamento 

PERÍODO FATURAMENTO 

OUT/19  R$             599.702,20  

NOV/19  R$             800.371,85  

DEZ/19  R$             481.352,30  

TOTAL  R$          1.881.426,35  
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2.2 MACROPROCESSO 2 – PROMOVER PESQUISAS E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS (PESO 

= 25) 

 

2.2.1 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 

(Peso = 20). 

 

Indicadores: ICPS = {[(CPR/CPT)*100] / VRP)*100}  

                     ICPP = {[(CPR/CPT)*100] / VRP)*100}  

 

ICPS = Índice de Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 

ICPP = Índice de Utilização da Capacidade Produtiva de Pesquisa 

 

CPR = Capacidade Produtiva Realizada;  

CPT = Capacidade Produtiva Total 

 

VRP= Valor de Referência por Período para ICPS (VRP Ano II= 70%) 

VRP= Valor de Referência por Período para ICPP (VRP Ano II= 5%) 

 

Produto: Relatório contendo informações sobre os horários de disponibilização dos laboratórios, e 

controle de sua utilização, por meio de cadernos de laboratório e/ou declaração de utilização do 

laboratório por parte dos usuários estratificados para uso de serviços e uso de pesquisa.  

Responsável Técnico: Stefane Pamela do Nascimento Silva 

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:  

A infraestrutura laboratorial para prestação de serviços e realização de pesquisa e desenvolvimento foi 

utilizada da seguinte forma: 
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Quadro 6 - Acompanhamento da utilização referente ao mês de Outubro 

OUTUBRO 

ALS Aproveitamento ITEP Aproveitamento de Outros Total de Aproveitamento Capacidade Total % de utilização da capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 118 0 118 

166 

71,08% 

Utilização da Capacidade Produtiva de Pesquisa 32 0 32 19,28% 

SMA Aproveitamento ITEP Aproveitamento de Outros Total de Aproveitamento Capacidade Total 
% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 91 0 91 

314 

28,98% 

Utilização da Capacidade Produtiva de Pesquisa 1 0 1 0,32% 

GTS Aproveitamento ITEP Aproveitamento de Outros Total de Aproveitamento Capacidade Total 
% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 0 0 0 

0 

*N/A 

Utilização da Capacidade Produtiva de Pesquisa 0 0 0 *N/A 

Média da utilização em Serviços/mês 50,03% 

Média da utilização em Pesquisa / Desenvolvimento/mês 9,80% 

*Não se Aplica 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria.   
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Quadro 7 - Acompanhamento da utilização referente ao mês de Novembro 

NOVEMBRO 

ALS Aproveitamento ITEP Aproveitamento de Outros Total de Aproveitamento Capacidade Total % de utilização da capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 127 0 127 

138 

92,03% 

Utilização da Capacidade Produtiva de Pesquisa 11 0 11 7,97% 

SMA Aproveitamento ITEP Aproveitamento de Outros Total de Aproveitamento Capacidade Total 
% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 82 0 82 

249 

32,93% 

Utilização da Capacidade Produtiva de Pesquisa 1 0 1 0,40% 

GTS Aproveitamento ITEP Aproveitamento de Outros Total de Aproveitamento Capacidade Total 
% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 0 0 0 

0 

*N/A 

Utilização da Capacidade Produtiva de Pesquisa 0 0 0 *N/A 

Média da utilização em Serviços/mês 62,48% 

Média da utilização em Pesquisa / Desenvolvimento/mês 4,19% 

*Não se Aplica 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria.   
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Quadro 8 - Acompanhamento da utilização referente ao mês de Dezembro 

DEZEMBRO 

ALS Aproveitamento ITEP Aproveitamento de Outros Total de Aproveitamento Capacidade Total % de utilização da capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 120 0 120 

128 

93,75% 

Utilização da Capacidade Produtiva de Pesquisa 0 0 0 0,00% 

SMA Aproveitamento ITEP Aproveitamento de Outros Total de Aproveitamento Capacidade Total 
% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 64 0 64 

223 

28,70% 

Utilização da Capacidade Produtiva de Pesquisa 0 0 0 0,00% 

GTS Aproveitamento ITEP Aproveitamento de Outros Total de Aproveitamento Capacidade Total 
% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 0 0 0 

0 

*N/A 

Utilização da Capacidade Produtiva de Pesquisa 0 0 0 *N/A 

Média da utilização em Serviços/mês 61,23% 

Média da utilização em Pesquisa / Desenvolvimento/mês 0,00% 

*Não se Aplica 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria.  
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Quadro 9 - Acompanhamento da utilização Trimestral 

OUTUBRO – NOVEMBRO - DEZEMBRO 

Média do trimestre da utilização em Serviços 57,91% 

Média do trimestre da utilização em Pesquisa / Desenvolvimento 4,66% 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria. 
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2.2.2. M2- Meta B: Certificar, Acreditar e/ou Credenciar, Laboratórios e/ou Ensaios, em áreas 

correlacionadas aos objetivos estratégicos do Contrato de Gestão (Peso = 20). 

 

Indicador: IEG = {(NV*100)/VRP)*100}  

 

IEG = Índice de Excelência na Gestão 

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

ensaios e calibrações, certificados e/ou acreditados 

VRP= Valor de Referência por Período (VRP Ano II = 100%) 

 

Produto: Documentos de Certificação, Credenciamento e/ou Acreditação dos serviços dos laboratórios 

e/ou ensaios indicando a correlação com o objetivo estratégico do Contrato de Gestão. 

Responsável Técnico: Stefane Pamela Nascimento Silva 

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). 

Resultado:  

No período de outubro a dezembro de 2019 as ações necessárias ao desenvolvimento desta meta foram 

desenvolvidas seguindo planejamento estabelecido, com ajustes onde necessários. 

 Manutenção da Acreditação do Laboratório de Química Analítica 

O Laboratório de Química Analítica possui Acreditação do Inmetro na norma ISO/IEC 17025:2017 desde 

novembro de 2008. Em 14 de outubro de 2019, recebemos a formalização da manutenção através da 

Coordenação Geral de Acreditação, com o escopo ativo nas classes de Ensaios Químicos e Amostragem 

nas áreas de meio ambiente, saúde humana, alimentos e bebidas. O novo certificado foi emitido pela 

Divisão de Acreditação de Laboratórios - Dicla, como exposto na figura 07: 
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Figura 7 - Certificado de Acreditação do Laboratório de Química Analítica 

 
Fonte: Inmetro - 2019. 

 Realizar controle e monitoramento dos Indicadores da Política da Qualidade ISO 9001 

Estes indicadores são controlados pela Assessoria da Qualidade (AQ) e monitorados periodicamente em 

reuniões de análise crítica pela direção e em auditorias internas e externas do sistema de gestão da 

qualidade ISO 9001:2015, conforme formulário „Medição dos Indicadores dos objetivos da qualidade‟, 

que foram definidos a partir do desdobramento da Política da qualidade, em anexo. 

Desta forma, as certificações e acreditações do ITEP estão mantidas, de acordo com o resultado a seguir: 

 

Figura 8 - Formulário Medição dos Indicadores dos Objetivos da Qualidade, código F-ITEP-33 

 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria. 
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2.2.3. M2-Meta C: Produzir relatórios técnicos, de qualificação de produto e pareceres técnicos em 

apoio ao tecido produtivo (Peso= 20). 

 

Indicador: IIPCT1 = {(NDTP/VRP)*100}  

 

IIPCT1 – Índice de Produção Científica e Tecnológica 

NDTP = Número de Documentos Técnicos Produzidos 

VRP= Valor de Referência por Período (VRP Ano II = 14.000) 

 

Produto: Número de relatórios técnicos, certificados de calibração e pareceres técnicos em apoio ao 

tecido produtivo, inclusive ensaios.  

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:  

De acordo com os dados levantados no 1º trimestre do ano II deste CG (outubro/ novembro e dezembro 

de 2019) foram produzidos 9.942 (nove mil novecentos e quarente e dois) documentos técnicos, conforme 

discriminados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Produção de documentação técnica no período de 01/10/2019 a 31/12/2019. 

Documentação Técnica outubro novembro dezembro 

Relatório de ensaio 4.171 3.284 2.279 

Relatório técnico 107 53 47 

Certificado de calibração 0 0 0 

Parecer técnico 0 0 0 

Total 4.278 3.338 2.326 
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2.2.4. 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 (Peso= 20). 
 

Indicador: ICRH={(NCPET/VRP)*100} 

 

ICRH – Índice de Capacitação de Recursos Humanos 

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

VRP= Valor de Referência por Período (VRP Ano II = 25) 

 

Produto: Comprovante de matrícula ou de participação em Programa de pós-graduação ou treinamentos. 

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 1º trimestre do ano II, deste contrato de gestão 2 (dois) colaboradores foram  treinados em áreas 

correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão: “Ferramentas de Gestão”, carga 

horária de 20h. Apresentam-se como evidências da participação em treinamentos, os certificados 

entregues na Gerência de Recursos Humanos (GRH) nos anexos. 
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2.2.5. 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 (Peso = 20). 
 

Indicador: IIPCT2={(NTA/VRP)*100} 

 

IIPCT2 – Índice de Incremento da Produção Científica e Tecnológica 

NTA = Número de Trabalhos Apresentados 

VRP= Valor de Referência por Período (VRP Ano II= 3) 

 

Produto: Número 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. 

Responsável Técnico: Daniele Castro 

Contextualização: 

Esta meta tem como produto número 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:  

A professora Daniele de Castro Pessoa de Melo
2
 do Mestrado Profissional em Tecnologia do ITEP 

publicou 2 (dois) capítulos no livro “Engenharia Ambiental e Sanitária: interfaces do conhecimento” no 

período de outubro a dezembro de 2019, conforme evidências no anexo. 

                                                 

2
 A professora é quadro permanente do ITEP e a atual coordenado do Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental. 
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2.3 MACRO 3– ESTIMULAR EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO (PESO= 25). 

 

2.3.1. M3-Meta A: Acelerar o Processo de Graduação de Empresas Incubadas (Peso= 20). 
 

Indicador: IEIE1 = {[(NEGNEG*100) / VRP] * 100}  

IEIE1 = Índice de Excelência de Incubação de Empresas 

NEGNEG = Número de Empresas Graduadas com 2 ou menos anos de Incubação dividido pelo Número de 

Empresas Graduadas no Ano 

VRP= Valor de Referência por Período (VRP Ano II = 60%) 

 

Produto: Documentos que contemplem as informações das empresas graduadas e o respectivo período de 

graduação, início de incubação e o término, firmados pela empresa incubada. 

Responsável Técnico: Joana D‟arc Lima 

Contextualização:  

O ITEP tem contribuído para um debate sobre possibilidades de visão do fenômeno empreendedor, 

implicando no desenvolvimento e fortalecimento dos habitats de inovação como espaços de 

desenvolvimento de competências empreendedoras e de adoção de novas tecnologias e modelos de gestão 

que fortaleçam o desenvolvimento de inovações tecnológicas no estado de Pernambuco.  

Para tanto, desenvolveu um plano de ações voltadas para a melhoria da efetividade do programa de 

incubação de empreendimentos de base tecnológica alinhado às práticas do modelo CERNE.  

O ponto de partida para mensuração dos resultados desta meta será apenas a partir do mês de outubro de 

2020, período em que inicia a finalização dos dois anos de incubação da maioria das startups. 

Resultados:  

 Acompanhamentos semanais com 1h de duração. 

 
Fonte: Incubatep (2019) 

 

 

 

Gráfico 1 - Acompanhamentos semanais 
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 Capacitações semestrais 

 

Após diagnóstico obtido por meio dos acompanhamentos semanais, a Incubatep ofereceu um ciclo de 

palestras sobre Marketing para Startups no Itep, abordando temas como Marketing pessoal e profissional, 

Marketing afetivo e o papel do Marketing no dia-a-dia das Startups.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Incubatep (2019) 

 

 Consultorias mensais 

 

Neste trimestre não houve demanda das startups que justificassem a contratação de consultorias 

especializadas.  

A empresa Moares & Moraes Inovação e Tecnologia em Comunicação (M2ITC) foi graduada em 24 de 

outubro atendendo todos os requisitos das fases do Programa de Incubação conforme modelo CERNE, 

evidência no anexo. 

 

Figura 9 - Ciclo de Palestras 
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2.3.2. M3-Meta B: Aprimorar a Eficiência do Processo de Incubação (Peso = 20). 
 

Indicador: IEIE2 = {[(NEGNEI*100) / VRP] * 100} 

 

IEIE2 = Índice de Excelência de Incubação de Empresas 

NEGNEI = Número de Empresas Graduadas com 2 ou menos anos de Incubação dividido pelo Número de 

Empresas Incubadas no Ano 

VRP= Valor de Referência por Período (VRP Ano II = 60%) 

 

Produto: Declaração da empresa de que está incubada e/ou documento firmado de incubação com datas.  

Responsável Técnico: Joana D‟arc Lima 

 

Contextualização:  

As ações da Incubatep voltadas para o desenvolvimento e a aceleração de empreendimentos de base 

tecnológica proporcionam maiores estímulos a um empreendedorismo tecnológico competente, com 

ações visando à formação de competências empreendedoras. O ponto de partida para a mensuração dos 

resultados desta meta é o mês de outubro de 2018 quando se iniciou um novo processo de seleção em 

fluxo contínuo. 

Resultados: 

 Incubar novos empreendimentos 

 

Através do Edital de Incubação 03/2019, lançado em outubro de 2019, foram selecionadas duas (02) 

empresas para o processo de pré-incubação na modalidade não residente, uma para a Incubatep 

(Aquamigos) e uma para o CT Laticínios (TecLeite), como mostra o Ato nº 045 que está anexo deste 

relatório. O Quadro 10 a seguir traz um breve resumo da empresa selecionada. 

Quadro 10 - Empresas incubadas 

Empresa Projeto Incubadora Início 

AQUAMIGOS 

A AQUAMIGOS trabalha para setor de Aquicultura, o projeto 

visa a utilização da tecnologia de monitoramento em tempo 

real para aumentar a eficiência dos tanques de criação, 

baratear os custos da produção e permitir a produção em 

escala comercial em pequenos espaços físicos, oportunizando 

a instalação das plantas de produção inclusive nos espaços 

urbanos, além manter os parâmetros ideais de qualidade das 

águas nos tanques. 

Incubatep - Recife  

TecLeite 

A TECLEITE desenvolve a supervisão de variáveis físico-

químicas (o nível de líquido no interior do tanque, pH do leite, 

temperatura do leite, pressão do gás refrigerante) e elétricas na 

refrigeração do leite produzido pelo pequeno produtor rural, 

através de sensores e um software em tempo real. 

CT Laticínios - 

Garanhuns 
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 Implementar (gradualmente) atividades relacionadas às práticas do modelo Cerne. 

 

O quadro a seguir traz o número de atividades Cerne adotadas neste período. As práticas com maior 

importância foram destacadas e detalhadas com suas respectivas evidências no item na Meta C a seguir. 

 

Quadro 11 -  

 

Figura 10 – Atividades relacionadas às práticas do CERNE implementadas no trimestre 

 

 

ATIVIDADES CERNE PRATICADAS MENSALMENTE 

ATIVIDADES OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

Sensibilização e Prospecção 4 - - 

Seleção 1 8 - 

Planejamento - - 3 

Qualificação - - 1 

Assessoria, consultoria - - - 

Acompanhamento, orientação e avaliação. 6 8 4 

Graduação 1 - - 

Gerenciamento Básico 07 14 11 
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 Fatos que contribuem com a meta 

 

Um fato que confirma que o Itep vem trabalhando para o aprimoramento da Eficiência do Processo de 

Incubação é o convite que a Faculdade SENAC Pernambuco fez à Gerência de Tecnologia e 

Empreendedorismo para participar do I Hackathon realizado de 18 a 25 de outubro, como corpo técnico 

de avaliação das soluções propostas pelos alunos de Administração, Gestão de Pessoas e Análise e 

desenvolvimento de sistemas para os problemas apresentados por empresas locais. 

 

Figura 11 - I Hackathon da Faculdade SENAC 

 
 

Fonte: Incubatep (2019) 
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2.3.3. M3-Meta C: Certificação CERNE níveis 1 e 2 (Peso = 20). 

 
Indicador: IEIE3.i = (NPCI / NPCT) X 100 

IEIE3.i = Índice de Excelência de Incubação de Empresas                         

NPCI = Número de práticas chaves CERNE Nível i implementadas           

NPCT = Número de práticas chaves CERNE Nível i totais                                 

Onde i = 1  

VRP= Valor de Referência por Período (VRP Ano II = 75%) 

 

Produto: Certificado de Implementação CERNE ou certificado de implementação das práticas no período 

em análise.  

Responsável Técnico: Joana D‟arc Lima 

Contextualização:  

O Itep está promovendo uma 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. Há um reforço na atuação nos setores de 

atividades econômica apoiados pelos centros tecnológicos espalhados no interior do estado.  

Resultados:  

A gestão da INCUBATEP está sendo efetuada seguindo as orientações das práticas do modelo CERNE. 

Tendo em vista a possibilidade de auditoria Cerne em agosto de 2020, foram priorizadas as práticas 

chaves de gerenciamento básico no planejamento do modelo institucional e a infraestrutura da Incubatep.  

Foi iniciada a revisão dos procedimentos internos, enquadrando ao modelo Cerne, observando todas as 

recomendações apresentadas nos manuais do Cerne e no último relatório
3
 para a implantação da 

certificação Cerne. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3
  Elaborado em 2015. 
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Figura 12 – Procedimento antigo 

 

Figura 13 – Esboço do novo Procedimento Operacional da INUCBATEP 
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Também foi dado início a revisão/atualização do Planejamento da Incubatep. Inicialmente, para o 

plano de negócios foi elaborado o Business Model Canvas como exposto no capítulo 03 deste 

relatório, do qual haverá desdobramento para criação e desenvolvimento de novos serviços. 

Relativamente à definição do direcionamento estratégico do Programa de Incubação já há uma 

proposta de elementos da visão, missão e valores e uma síntese de informações sobre o 

ecossistema de incubação e inovação que podem ser consultados nos anexos. 

Para garantir o planejamento e controle de atividades a serem realizadas em 2020, foi elaborado 

um cronograma de atividades apresentado a seguir, por enquanto que os Planos (estratégico e de 

negócios) não estão totalmente concluídos. 

Cronograma de Atividades 2020 

         Janeiro  

21- Lançamento do Edital de Incubação 01/2020   

31- Reunião mensal com as Startups   

         Fevereiro  

03 a 28 – Período de submissão de propostas edital 01/2020.   

19 – Curso Eixo Empreendedor: Oratória   

28 - Reunião mensal com as Startups   

         Março  

02 a 04 – pré-avaliação das propostas do edital   

05 – Divulgação dos pré-selecionados   

09 a 10 – Apresentação Oral dos projetos Incubatep   

11 - Apresentação Oral dos projetos Itac-Caruaru   

12 - Apresentação Oral dos projetos CT Laticínios-Garanhuns   

13- Resultado final do Edital   

16 a 18 – Recebimento da documentação dos aprovados   

23 – Curso Eixo Tecnologia: Design thinking e sprint   

25 – Contratação e Integração   

27 - Reunião mensal com as Startups   

31- Avaliação das Startups   

         Abril  

01 – Inicio do programa de incubação (novatos)   

14 – Curso Eixo Capital: Fluxo de Caixa e Estoque.   

20 - Lançamento do Edital de Incubação 02/2020   

24 – Reunião mensal com as Startups   

         Maio  

03 a 28 – Período de submissão de propostas edital 02/2020.   

19 – Curso Eixo Mercado: Oficina de Pitch   

29 - Reunião mensal com as Startups   

         Junho  

01 a 03 – pré-avaliação das propostas do edital   
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05 – Divulgação dos pré-selecionados   

08 e 09 – Apresentação Oral dos projetos Incubatep   

10 - Apresentação Oral dos projetos Itac-Caruaru   

11 - Apresentação Oral dos projetos CT Laticínios-Garanhuns   

12- Resultado final do Edital   

15 a 17 – Recebimento da documentação dos aprovados   

17 – Curso Eixo Gestão: BSC   

25 – Contratação e Integração   

26 - Reunião mensal com as Startups   

30 – Avaliação das Startups   

         Julho  

01 – Inicio do programa de incubação (novatos)   

14 – Curso Eixo Empreendedor: Negociação   

20 - Lançamento do Edital de Incubação 03/2020   

31 – Reunião mensal com as Startups   

         Agosto  

01 a 30 – Período de submissão de propostas edital 03/2020.   

15*-Auditoria Cerne   

19 – Curso Eixo Tecnologia: Data Driven   

28 - Reunião mensal com as Startups   

         Setembro  

01 a 03 – pré-avaliação das propostas do edital   

04 – Divulgação dos pré-selecionados   

08 e 09 – Apresentação Oral dos projetos Incubatep   

10 - Apresentação Oral dos projetos Itac-Caruaru   

11 - Apresentação Oral dos projetos CT Laticínios-Garanhuns   

14- Resultado final do Edital   

15 a 17 – Recebimento da documentação dos aprovados   

16 – Curso Eixo Financeiro: Indicadores financeiros   

24 – Contratação e Integração   

25 - Reunião mensal com as Startups   

30 – Avaliação das Startups   

         Outubro  

01 – Início do programa de incubação (novatos)   

19 - Lançamento do Edital de Incubação 04/2020   

20 – Curso Eixo Mercado: Vendas   

30 – Reunião mensal com as Startups   

31 – Avaliação da Incubadora   

         Novembro  

03 a 30 – Período de submissão de propostas edital 04/2020.   

16 – Curso Eixo Gestão: GRH e formação de times   

27 - Reunião mensal com as Startups   
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         Dezembro  

01 a 03 – pré-avaliação das propostas do edital   

04 – Divulgação dos pré-selecionados   

07 – Apresentação Oral dos projetos Incubatep   

09 - Apresentação Oral dos projetos Itac-Caruaru   

10 - Apresentação Oral dos projetos CT Laticínios-Garanhuns   

11- Resultado final do Edital   

14 a 16 – Recebimento da documentação dos aprovados   

18 – Reunião mensal e Confraternização   

21 – Contratação e Integração   

22 – Avaliação das Startups   
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2.3.4. M3-Meta D: Estabelecer Alianças Estratégicas com ICTs, Empresas e Agências de Fomento 

através das Incubadoras (Peso = 20).  
 

Indicador: IEIE4 = {(NEEMNEG / VRP) * 100} 

 

IEIE4 = Índice de Excelência de Incubação de Empresas 

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

VRP= Valor de Referência por Período (VRP Ano II = 2) 

 

Produto: Cópia dos instrumentos de pactuação firmados pelas Incubadoras ou Empresas Incubadas com 

atores técnicos, científicos e/ou econômicos. 

Responsável Técnico: Joana D‟arc Lima 

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.  

Resultados:  

Neste período foi firmada aliança estratégica com a M2ITC para atuação no âmbito das ações 

comunicação de marketing com o desenvolvimento de novo modelo de agência de publicidade com 

processos inovadores ancorados em novas tecnologias de informação e comunicação. 
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2.3.5. M3-Meta E: Treinamento Técnico (Peso = 30). 
 

Indicadores: IQTT = {(NC / VRP) * 100}   IQLTT = {(PDASPPB / VRP) * 100} 

 

IQTTT = Índice de Quantidade em Treinamento Técnico 

NC= Número de Cursos Técnicos 

 

IQLTT = Índice de Qualidade em Treinamento Técnico 

PDASPB = Percentual das duas maiores avaliações em cada pergunta da planilha de percepções do INEP 

 

VRP= Valor de Referência por Período Unidade (VRP Ano II = 30) 

           Valor de Referência por Período Percentual (VRP Ano II = 70%) 

 

Produto: Para o índice de quantidade: Comprovante de matrícula dos técnicos nos cursos e atas de 

frequência com nomes e assinaturas dos presentes nas atividades de capacitação. Será considerado 

formado o técnico que, comprovadamente pelas atas, participou de pelo menos 75% das atividades. Para 

o índice de qualidade: apresentação dos questionários respondidos com as avaliações dos discentes e 

relatório contendo os percentuais de avaliação nos diversos níveis de avaliação da planilha de percepção 

do INEP. 

Responsável Técnico: Vânia Lemos 

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:  

O Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental ofereceu o curso de Elaboração de Projeto 

Acadêmico na Área de Sustentabilidade e Meio Ambiente para o público interno e externo ao ITEP. 

Nas evidências seguem as atas de participação, porém não será computado na meta devido à falta da 

aplicação dos questionários com as avaliações dos discentes e relatório contendo os percentuais de 

avaliação nos diversos níveis de avaliação da planilha de percepção do INEP. 
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2.4 MACROPROCESSO 4– IMPULSIONAR A CONECTIVIDADE (PESO= 25). 

 

2.4.1. M4-Meta A: Gerir, Monitorar a rede Ícone na RMR (Peso = 50). 
 

Indicador: IDSRM1 = {(MHOA1(%)/ VRP)*100} 

 

IDSRM1-Índice de Disponibilidade de Serviço da Rede Ícone  

MHOA1 = Média do Número de Horas Mensais de Operação Ativa dos Pontos Instalados dividido pelo número de 

horas do mês em análise. 

VRP= Valor de Referência por Período (VRP Ano II = 99,8%) 

 

Produto: Apresentação através de relatório da Média do número de horas mensais de operação ativa dos 

pontos instalados, dividido pelas horas do mês de referência com motivos de ocorrência de falhas e 

descontinuidades, quando for o caso. Não serão consideradas horas inativas aquelas ocasionadas por ação 

ou omissão de instituição cliente. 

Responsável Técnico: 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 a 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:  

A Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3, presentes nas evidências anexas, apresentam os resultados de disponibilidade, 

para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, respectivamente, para todas as instituições 

participantes da Rede ICONE, além da disponibilidade média de todas as instituições (i.e., a Média do Número de 



 

47 

 

Relatório de Execução Físico-financeira do CG SECTI/ITEP 2018/2022 referente ao I Trimestre –Ano II – 
2018/2019. 

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 2019 atingiu valores de IDSRM1 = (100 % / 99,8%) * 100 = 100,20% 

Novembro de 2019 atingiu valores de IDSRM1 = (100 % / 99,8%) * 100 = 100,20% 

Dezembro de 2019 atingiu valores de IDSRM1 = (100 % / 99,8%) * 100 = 100,20% 
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2.4.2. M4-Meta B: Gerir e Monitorar o NOC (Núcleo de Operação Centralizado) da RePEPE (Backbone e Anéis 

Municipais) (Peso = 50). 

 

Indicadores: IDNOC = {(MHONOC (%)/ VRP)*100}  

                      IMNR = {(RMBR/VRP)*100} 

 

IDNOC - Índice de Disponibilidade do NOC da RePEPE 

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. 

IMNR - Índice de Monitoramento do NOC da RePEPE 

RMBR = Relatório de Monitoramento do NOC da RePEPE. 

VRP= Valor de Referência por Período IDNOC (VRP Ano II = 99,8%) 

           Valor de Referência por Período IMNR (VRP Ano II = 12) 

 

 

Produto: Apresentação através de relatório da Média do número de horas mensais de operação ativa dos 

pontos instalados, dividido pelas horas do mês de referência, contendo os motivos de ocorrência de falhas 

e descontinuidades, quando for o caso. Não serão consideradas horas inativas aquelas ocasionadas por 

ação ou omissão de instituição cliente. 

Responsável Técnico: 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 12. 

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. 
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Figura 14 - Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE). 

 

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 

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:   

A Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6, presentes nas evidências anexas, apresentam os resultados de disponibilidade, 

além da disponibilidade média (MHONOC, indicado pela métrica Average nas tabelas) para os meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2019, 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 2019 atingiu valores de IDNOC = (100,00% / 99,8%) * 100 = 100,20% 

 Novembro de 2019 atingiu valores de IDNOC = (100,00% / 99,8%) * 100 = 100,20% 

 Dezembro de 2019 atingiu valores de IDNOC = (100,00% / 99,8%) * 100 = 100,20% 

 

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} 
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Desta forma, o indicador até o mês de dezembro de 2019 atingiu valor de IMNR = (3/12) * 100 = 25%, este índice 

apenas alcançará nota 10 após o envio dos 12 relatórios, ou seja, em setembro/2020. 

 

Os resultados foram atingidos, apesar da falta de repasses previstos relacionados a investimentos e folha. 

A seguir algumas informações relevantes: 
 

 A área de refrigeração é mantida funcionando apenas com o previsto em manutenções (custeio). Assim, 

corre-se o risco de em caso de eventuais defeitos nos aparelhos antigos danificarem os equipamentos do 

NOC. 

 Os Switches sobressalentes precisariam ser adquiridos para eventuais substituições dos equipamentos já em 

operação na RePEPE, que foram adquiridos por outros recursos. Estes equipamentos são essenciais para o 

atingimento de altos valores de disponibilidade dos serviços da RePEPE. Corre-se o risco de, em caso de 

falhas de tais equipamentos, não ser atingido valores aceitáveis de IDNOC, por não haver equipamentos 

sobressalentes. 

 A não aquisição do sistema de detecção de fumaça impede a notificação remota à equipe a fim de tomar as 

medidas necessárias em tempo hábil para mitigar os possíveis prejuízos. 

 O servidor necessário ao monitoramento e gerenciamento não foi adquirido, porém o cluster de servidores 

da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, instituição parceira do ITEP, vem suprindo essa demanda. 

Além disso, a equipe técnica conseguiu virtualizar um servidor da RePEPE (de uma outra fonte de 

recursos), que atenderia somente a um software específico de gerenciamento DWDM, para integrar o 

cluster. 

 Como ainda não foi possível contratar a equipe técnica pelo CG, a RNP está auxiliando no monitoramento 

e gerenciamento da RePEPE, temporariamente, até que a nova equipe seja contratada e passe a assumir esta 

rede. 
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3. EVIDÊNCIAS 

 

M1-Meta C: Realizar Atividade de Captação de Demanda e Interação com o Mercado 
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Workshop para ação conjunta de pesquisa voltada ao monitoramento e 
mitigação do impacto das manchas de óleo na costa brasileira. 

Recife, 9-10 de dezembro de 2019. 
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Lista de participantes com endereços de e-mail 

Nome Instituição Email 

1-Danuza Telles ITEP/Labtox danuza@itep.br  

2-Adelia Araújo ITEP/Labtox adelia@itep.br  

3-Glauber Carvalho ITEP glauber@itep.br  

4-Cristiano Ramalho UFPE cristiano.ramalho@ufpe.br  

5-Fred Almeida UFPE fredalme@ufpe.br  

6-Watson Arantes UFPE watsonarantes@gmail.com 

7-Jessé Fidelis UFPE jesse_fidelis@yahoo.com.br  

8-Maria Gasalla IO-USP mgasalla@usp.br  

9-Gilberto Rodrigues UFPE gilbertorodrigues.ufpe@gmail.com  

10-José Licarion  UFPE licarion@gmail.com 

11-Eduardo Siegle IO-USP esiegle@gmail.com 

12-Marcelo Nóbrega UFRPE marnobrega@hotmail.com  

13-Rosangela Lessa UFRPE rptlessa@gmail.com 

14-Rodrigo Araújo Torres UFPE rodrigotorres@ufpe.br  

15-Monica Lucia Adam UFPE mogagrod@gmail.com  

16-Marcelo Dottori IO-USP mdottori@usp.br  

17-Ricardo Cabral de Azevedo POLI rcazevedo@usp.br 

18-Marcelo Monteiro da Rocha IGc mmrocha@usp.br 

19-Marcia Bicego IO-USP marciacbicego@gmail.com  

20-Eliete Zanardi Lamardo UFPE eliete.zanardi@gmail.com 

21-Paulo Carvalho UFPE paulosmcarv@gmail.com  

22-Eduinetty Ceci Sousa IO-USP ececimsousa@usp.br  

23-June Ferraz Dias IO-USP junedias@usp.br  

24-Flávia Viana Silva IBAMA-DIQUA remediadores.oleo@ibama.gov.br  

25-Leonardo Bruto UFPE-CEERMA leonardo.bruto@ceerma.org  
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26-Antonio Antonino UFPE-DEN aedantonino@gmail.com 

27-Julia Rodrigues UFPE-DOCEAN galettijulia@gmail.com 

28-Tonia Copuano UFPE-CEERMA toniacopuano@yahoo.com.br  

29-Karolayne Martins ITEP karolayne940@gmail.com 

30-Antonio Valença ITEP avalenca@itep.br 

31-André Ferraz Alves CODECIPE codecipepernambuco@gmail.com  

32-Alexandre Muselli Barbosa IPT muselli@ipt.br  

33-Camila Camolesi Guimarães IPT camilacg@ipt.br  

34-Cláudia Echevenguá Teixeira IPT cteixeira@ipt.br  

35-Gisleine Campos  IPT gisleine@ipt.br  

36-João Paulo Lacerda IPT jpaulo@ipt.br 

37-Marcela Maciel de Araújo IPT marcelam@ipt.br  

38-Pedro Rabello Crisma IPT pcrisma@ipt.br  

39- Gilvan Yogui UFPE gilvan.yogui@ufpe.br 

40-Tereza Araújo UFPE terezaraujo.ufpe@gmail.com 

41-Elisabete de Santis Braga IOUSP edsbraga@usp.br 

42. Mirela Costa UFPE mirella.costa@ufpe.br 

43- Silvia Helena Lima 

Schwamborn UFPE sschwamborn@ufpe.br 

44-Pierre Castro Soares UFRPE Pierre.soares@ufrpe.br 

45-Maria de Fátima de Araújo  MMPE fatima@mppe.mp.br 

46.Ana Paula S. Paim UFPE anaspaim@ufpe.br 

47-Ariadne do Nascimento Moura UFRPE ariadne_moura@hotmail.com 

48-Alex Souza Moraes UFRPE alex.moares@ufrpe.br 

49-Anderson Gomes ABC  

50-Renato Carreira PUC-RJ carreira@puc-rio.br 

51-Roberto Lima Barcellos  UFPE roberto.barcellos@ufpe.br 

52-Henrique Marinho ITEP henriquecarlos@gmail.com 
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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  
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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. 
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M3-Meta A: Acelerar o Processo de Graduação de Empresas Incubadas  
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M3-Meta B: Aprimorar a Eficiência do Processo de Incubação  
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M3-Meta C: Certificação CERNE níveis 1 e 2 
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M3-Meta E: Treinamento Técnico 
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M4-Meta A: Gerir, Monitorar a rede Ícone na RMR 

 

 
Tabela 1. Relatório de disponibilidade dos ativos da Rede ICONE para o mês de outubro/2019. 

Cliente Disponibilidade 

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 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% 
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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% 

client-ufpe-sede 100,00% 

client-ufpe-tvu 100,00% 

client-upe-cisam 100,00% 

Média 100,00% 
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Tabela 2. Relatório de disponibilidade dos ativos da Rede ICONE para o mês de novembro/2019. 

Cliente Disponibilidade 

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 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% 
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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% 

client-ufpe-sede 100,00% 

client-ufpe-tvu 100,00% 

client-upe-cisam 100,00% 

Média 100,00% 

 

Tabela 3. Relatório de disponibilidade dos ativos da Rede ICONE para o mês de dezembro/2019. 

Cliente Disponibilidade 

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% 
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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% 

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 100,00% 
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M4-Meta B: Gerir e Monitorar o NOC (Núcleo de Operação Centralizado) da RePEPE (Backbone 

e Anéis Municipais) 
 

Tabela 4. Relatório de disponibilidade dos ativos do NOC da RePEPE para o mês de outubro/2019. 

Cliente Disponibilidade 

dwdm-recife-itep 100,00% 

server-repepe-u2000 100,00% 

switch-bcd-001 100,00% 

Média 100,00% 

 

Tabela 5. Relatório de disponibilidade dos ativos do NOC da RePEPE para o mês de novembro/2019. 

Cliente Disponibilidade 

dwdm-recife-itep 100,00% 

server-repepe-u2000 100,00% 

switch-bcd-001 100,00% 

Média 100,00% 

 

Tabela 6. Relatório de disponibilidade dos ativos do NOC da RePEPE para o mês de dezembro/2019. 

Cliente Disponibilidade 

dwdm-recife-itep 100,00% 

server-repepe-u2000 100,00% 

switch-bcd-001 100,00% 

Média 100,00% 

 

 

 


