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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 no segundo trimestre do Ano 

II do contrato, período correspondente a janeiro a março de 2020. 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 à 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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2 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 à 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. 

Para o presente Relatório, optou-se por ajustar a forma de apresentação com o propósito de facilitar a leitura 

e o entendimento das atividades realizadas. É apresentada uma síntese na forma de quadro, para apoiar a 

contextualização no Contrato de Gestão de cada Macroprocesso e Meta para o leitor. 

A execução das atividades ocorreu a contento para todas atividades apresentadas, a despeito de algumas 

não terem obtido resultados satisfatórios no período analisado. Destacam-se os seguintes pontos: 

 As dificuldades inerentes as restrições de recurso de fomento estão impactando negativamente no alcance de 

resultados para a Meta D do Macroprocesso 01; 

  O monitoramento do ambiente multiusuário na Meta A do Macroprocesso 02 está apresentado de forma 

tabular, apenas para posicionar quanto ao ambiente completo do Itep. 

2.1  Demanda da Comissão de Acompanhamento  

Conforme reunião de monitoramento ocorrida em 28 de janeiro de 2020, ficaram dois pontos principais a 

serem apresentados pelo ITEP nesse trimestre.  
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O primeiro diz respeito à apresentação do Plano de Ação, em especial, para as metas que não tiveram 

resultados.  

Os planos de ação não foram apresentados devido a muitas metas tratarem-se de atividades contínuas e não 

estanques, dificultando a adoção de uma estrutura adequada de um plano de ação com essa característica. 

Sendo assim, não identificamos um método mais consistente para apresentação do referido plano que não 

fosse repetitivo. Somando-se a isso, a interrupção recente provocada pela Pandemia da Covid-19 atrasou 

as discussões para a apresentação de planos de ação. Entretanto, serão apresentados a partir do próximo 

trimestre.  

O segundo tópico trata-se da apresentação da Política de Capital Humano do ITEP.  O estabelecimento da 

Política, contemplou dois estágios, o primeiro inclui as definições primárias, abordagem metodológica e 

estruturação da Política, que estão no anexo. O segundo é a implementação e avaliação de sua efetividade, 

e está em curso.  

A Política de Capital Humano do ITEP qualifica alguns objetivos estratégicos da gestão atual fortalecendo 

o direcionamento organizacional para o alcance da visão de futuro.  
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3 Execução Físico-Financeira do Contrato de Gestão Nº 001/2018 

3.1.1 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 segundo trimestre do Ano II, 

período correspondente a janeiro a março de 2020, ocorreu liberação de R$ 902.773,44 (novecentos e 

dois mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Cabe ressaltar que na 16ª parcela, 

referente ao mês de janeiro de 2020, só ocorreu a liberação de recurso em 20/02/2020 e com valor reduzido, 

iguais às parcelas de 2019.  

No quadro 1, a seguir, se demonstra as liberações de recursos financeiros realizadas no segundo trimestre 

do Ano II até 31/03/2020: 
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Quadro 1 - Acompanhamento de Desembolso de Recursos Financeiros Ano II – 2020 (out.19 a mar.20). 

ORIGEM COMPETÊNCIA PARCELA 
CUSTEIO - MACROS I a IV 

(incluso a Taxa de 
Remuneração da Entidade): 

DATA DE 
REPASSE 

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

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

CT.PR nº 388/2019 dez.19 15 R$ 451.386,72 23/12/2019 

CT.PR nº 005/2020 jan.20 16            R$616.356,78 20/02/2020 

CT.PR nº 020/2020 fev.20 17    R$286.416,66 ** 20/02/2020 

CT.PR nº 020/2020 fev.20 17            R$282.893,89  

CT.PR nº 068/2020 mar.20 18            R$590.750,55  

VALOR ACORDADO PARA O 1º SEMESTRE DO ANO II R$ 2.980.578,04  

VALOR LIBERADO NO SEMESTRE ATÉ 31/03/2020 R$ 2.106.933,60  

                                            * na 14ª parcela ocorreu uma supressão de R$ 150.000,00 devido a ordem judicial.                                             

                                           ** a parcela 17ª foi dividida em virtude do teto orçamentário.  
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3.2 Execução Financeira Detalhada 

O Quadro 2 a seguir apresenta o desempenho da execução financeira do Contrato de Gestão por macroprocessos no período correspondente ao 

Ano II (outubro.19 a março.20) e reporta o desempenho de utilização de recurso entre o previsto (orçado) com redução, liberado e o realizado para 

o período.  

Quadro 2 - Acompanhamento de Recursos Financeiros: orçado, liberado e realizado. 

OUT.19 NOV.19 DEZ.19 JAN.20 FEV.20 MAR.20

13ª PARCELA 14ª PARCELA 15ª PARCELA 16ª PARCELA 17ª PARCELA 18ª PARCELA

MC 1 - ORÇADO 94.705,62                       94.705,62                       94.705,62                       98.758,46                       98.758,46                       102.458,45                    

MC 1 - REALIZADO 115.307,64                    119.720,40                    160.728,36                    -                                   230.370,20                    

MC 2 - ORÇADO 215.800,34                    200.930,34                    212.359,52                    250.848,14                    238.166,80                    253.556,80                    

MC 2 - REALIZADO 217.085,28                    160.848,42                    230.331,20                    4.520,00                         405.261,73                    

MC2 INVEST. - ORÇADO -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

MC2 INVEST. - REALIZADO -                                   -                                   -                                   -                                   

MC 3 - ORÇADO 32.618,04                       34.979,58                       34.979,58                       97.420,19                       65.055,29                       67.405,30                       

MC 3 - REALIZADO 35.170,45                       36.537,83                       48.637,00                       -                                   74.060,66                       

MC 4 - ORÇADO 21.529,63                       34.038,09                       22.608,91                       80.596,91                       80.596,91                       80.596,91                       

MC 4 - REALIZADO 6.883,51                         8.387,44                         -                                   -                                   24.120,25                       

MC4 INVEST. - ORÇADO -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

MC4 INVEST. - REALIZADO -                                   -                                   -                                   -                                   

TX. ADM - ORÇADO 86.733,09                       86.733,09                       86.733,09                       88.733,09                       86.733,09                       86.733,09                       

TX. ADM - REALIZADO 15.561,07                       15.454,19                       11.830,59                       -                                   107.871,51                    

TOTAL (I a IV) - ORÇADO 451.386,72                    451.386,72                    451.386,72                    616.356,78                    569.310,55                    590.750,55                    3.130.578,03                 

TOTAL (I a IV) - LIBERADO 451.386,72                    301.386,72                    451.386,72                    -                                   902.773,44                    -                                   2.106.933,59                 

TOTAL (I a IV) - REALIZADO 390.007,95                    340.948,28                    451.527,15                    4.520,00                         841.684,35                    -                                   2.028.687,73                 

TOTAL
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3.3 Execução Física 

Nos quadros a seguir, estão descritas as metas, indicadores, valores de referência para o período e comparativos entre os resultados alcançados nos 

trimestres do Ano II e os valores obtidos no Ano I. Tais quadros podem ser utilizados quando de leitura das atividades realizadas em cada meta 

detalhada adiante. 

Quadro 3 – Macroprocesso 01 - Qualificar e Ampliar Negócios 

Meta Indicador Unid. 

 
Resultados 

Valor de 
Referência por 
Período (VRP) 

 
Resultados 

Ano I out. 18 a 
set.19 

Ano II 
out.19 a set.20       

1º trimestre 
out. a dez19                 

2º trimestre 
jan. a mar.20 

A - Estabelecer Alianças Estratégicas com ICTs, Empresas e Agências 
de Fomento  

NIPF = Número de Instrumentos de Pactuação 
Firmados  

Unid. 

 
5 3 0 

 
0 

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

Unid. 0 2 4 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. 
 

8 5 2 
 

1 

D - Ampliar a Capacidade de Captação de Recursos de Fomento NPA = Número de Projetos Aprovados Unid. 1 2 1 0 

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

% 

 
133 55 51,64 

 
38,27 
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Quadro 4 - Macroprocesso 02 – Promover Pesquisas e Serviços Tecnológicos 

Meta Indicador Unid. 

Resultados 
Valor de 

Referência por 
Período (VRP) 

Resultados 

Ano I out. 18 a 
set.19 

Ano II                 
out.19 a set.20 

1º trimestre    
out. a dez.19 

2º trimestre    
jan. a mar.20 

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 = 58,83 

ICPP = 8,4 
ICPS = 70 
ICPP = 5 

ICPS = 57,91 
ICPP = 4,66 

ICPS = 68,40 
ICPP = 1,68 

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. 

% 100 100 100 100 

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

NDTP = Número de Documentos Técnicos 
Produzidos 

Unid. 29.299 14.000 9.942 5.377 

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. 26 25 2 0 

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. 5 3 2 1 
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2018/2019. 

Quadro 5 - Macroprocesso 03 – Estimular Empreendedorismo e Inovação 

Meta Indicador Unid. 

Resultados 
Valor de 

Referência por 
Período (VRP) 

Resultados 

Ano I out. 18 a 
set.19 

Ano II      
out.19 a set.20 

1º trimestre   
out. a dez.19 

2º trimestre     
jan. a mar.20 

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 

% N/A 60 N/A 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 

% N/A 60 N/A N/A 

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

NPCT = Número de práticas chaves CERNE totais 
 

% N/A 75 (Cerne 1) N/A 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 2 1 0 

E – Treinamento Técnico 
IQTTT = Índice de Quantidade em Treinamento Técnico 
IQLTT = Índice de Qualidade em Treinamento Técnico 

IQTTT Unid. 
IQLTT   %. 

42 
100 

30 
70 

0 
0 

0 
0 

N/A – Não se Aplica    
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2018/2019. 

Quadro 6 - Macroprocesso 04 – Impulsionar a Conectividade 

Meta Indicador Unid. 

Resultados 
Valor de 

Referência por 
Período (VRP) 

Resultados 

Ano I out. 18 a 
set.19 

Ano II               
out.19 a set.20 

1º trimestre    
out. a dez.19 

2º trimestre    
jan. a mar.20 

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 99,74 99,8 100 100 

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 = 99,99 
IMNR = 12 

IDNOC = 99,8 
IMNR =12 

IDNOC = 100 
IMNR =3 

IDNOC = 100 
IMNR =3 
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Relatório de Execução Físico-financeira do CG SECTI/ITEP 2018/2022 referente ao II Trimestre –Ano II – 

2018/2019. 

4 Macroprocesso 1– Qualificar e Ampliar Negócios 

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

Atividades 

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. 

A diretoria do ITEP/OS juntamente com as unidades de negócios, realizaram articulações com vistas ao 

estabelecimento de alianças estratégicas, visando atrair investimentos e fortalecimento das competências 

por meio da prestação de serviços, capacitações, projetos de PDI entre outros.   

No referido período, tramitou acordo de cooperação entre o ITEP/OS e a empresa TECOMAT 

ENGENHARIA LTDA, que visa estabelecer programa de cooperação técnica, comercial e tecnológica 

para realização de ensaios de desempenho em campo e em laboratório (Figura). No momento da elaboração 

deste relatório, o Termo de Acordo encontrava-se na fase de assinaturas. 

Figura 1 – Figura. Minuta de acordo de cooperação técnica entre ITEP e TECOMAT. 

 

Resultado 

Nenhum instrumento de pactuação foi assinado com o ITEP no período.   
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2018/2019. 

4.2 M1- Meta B: Ampliar a Oferta de Novos Serviços Tecnológicos 

Contextualização 

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

tecnológicas 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 

Não houve novos serviços implementados pelo ITEP no período: janeiro-fevereiro-março/2020.   
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2018/2019. 

4.3 M1-Meta C: Realizar Atividade de Captação de Demanda e Interação com o Mercado. 

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 

O ITEP participou de um evento realizado pela parceira da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL, a STARS 

Aceleradora, em 26 de marco. Foi um Webcasting subordinado ao tema “Repense o seu negócio: o que 

posso adaptar e aprender com a crise?”, que contou com a participação de Aislan Menk, CEO da Star 

Aceleradora, Osiris Fernandes, Diretor de Marketing e Operações do ITEP, e Silvio Vidal, coordenador de 

inovação do Armazém da Criatividade.  

Na ocasião, foram compartilhadas experiências e perspectivas relacionadas às questões fundamentais de 

quem está de alguma maneira envolvido com o Mundo das Startups, nomeadamente, medidas que deverão 

ser tomadas, diante da instabilidade econômica gerada pela pandemia do novo Corona Vírus COVID-19, 

haja vista que embora os investidores possam estar inseguros a sociedade pode precisar, mais do que nunca, 

dos soluções tecnológicas oriundas das Startups. 

Figura 2 – Participação do ITEP no evento “Repense Seu Negócio” promovido pela Stars Aceleradora 
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2018/2019. 

4.4 M1-Meta D: Ampliar a Capacidade de Captação de Recursos de Fomento (Peso= 20). 

Atividades 

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. 

No período avaliado (janeiro a março), das instituições consultadas, apenas o Edital n° 23/2019 

FAPESP/FACEP (Acidentes Ambientais Petrolíferos – Prevenção e Mitigação), esteve aderente às áreas 

de atuação do ITEP. 

Para este Edital, a Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento, participou da elaboração de um projeto em 

conjunto com a UNESP, na pessoa do Prof. Dr. Wagner Valenti e UFRPE, junto ao Prof. Dr. Alfredo 

Galvez, conforme status no quadro abaixo. 

Quadro 7 – Participação em projetos de pesquisa 

Edital Título do projeto Data de 

Submissão 

Nº do 

Processo 

Resultado 

FACEPE 

23/2019 

Impacto do derramamento de petróleo sobre os 

moluscos bivalves sob perspectiva da 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais 

30/01/2020 APQ 

0011.506/20 

Em análise 

 

Resultados 

Nenhum projeto foi aprovado no período por meio de recursos de fomento. 
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2018/2019. 

4.5 M1-Meta E: Alavancar Recursos de Fontes Diversas ao Contrato de Gestão. 

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$ 1.058.339,85 (um milhão e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e 

oitenta e cinco centavos).  

Quadro 8 - Acompanhamento do faturamento 

Período Faturamento 

Jan./20 R$328.213,49 

Fev./20 R$376.525,65 

Mar./20 R$353.600,71 

Total R$1.058.339,85 
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2018/2019. 

Os recursos pactuados  para o Ano II (out. 19 a set. 20) foram num montante de R$ 5.027.753,071. Nesse 

contexto o resultado foi de 38,27%, considerando que o indicador é de 55% do valor pactuado para o 

período (R$ 2.765.264,19). 

                                                 

1 Esse montante leva em consideração as tratativas em curso os meses de abril e maio de 2020 entre o ITEP, 

SECTI e SEFAZ.  
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2018/2019. 

5 Macroprocesso 2 – Promover Pesquisas e Serviços Tecnológicos 

 

5.1 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. 

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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2018/2019. 

Quadro 9 - Acompanhamento da utilização referente ao mês de janeiro 

JANEIRO 

Alimento Seguro e Sustentável - ALS 
Aproveitamento 

ITEP 

Aproveitamento de 

Outros 

Total de 

Aproveitamento 
Capacidade Total 

% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 112 0 112 

132 

84,85% 

Utilização da Capacidade Produtiva de Pesquisa 20 0 20 15,15% 

Sustentabilidade em Matrizes Ambientais - 

SMA 

Aproveitamento 

ITEP 

Aproveitamento de 

Outros 

Total de 

Aproveitamento 
Capacidade Total 

% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 73 0 73 

263 

27,76% 

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

Gestão Territorial Sustentável - GTS 
Aproveitamento 

ITEP 

Aproveitamento de 

Outros 

Total de 

Aproveitamento 
Capacidade Total 

% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 0 44 44 

44 

100% 

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

Média da utilização em Serviços/mês 63,88% 

Média da utilização em Pesquisa / Desenvolvimento/mês 5,05% 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria.   
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2018/2019. 

Quadro 10 - Acompanhamento da utilização referente ao mês de fevereiro 

FEVEREIRO 

Alimento Seguro e Sustentável - ALS 
Aproveitamento 

ITEP 

Aproveitamento de 

Outros 

Total de 

Aproveitamento 
Capacidade Total 

% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 64 0 64 

68 

94,12% 

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

Sustentabilidade em Matrizes Ambientais - 

SMA 

Aproveitamento 

ITEP 

Aproveitamento de 

Outros 

Total de 

Aproveitamento 
Capacidade Total 

% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 66 0 66 

195 

33,85% 

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

Gestão Territorial Sustentável - GTS 
Aproveitamento 

ITEP 

Aproveitamento de 

Outros 

Total de 

Aproveitamento 
Capacidade Total 

% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 0 31 31 

31 

100% 

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

Média da utilização em Serviços/mês 75,99% 

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

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria.  
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2018/2019. 

Quadro 11 - Acompanhamento da utilização referente ao mês de março 

MARÇO 

Alimento Seguro e Sustentável - ALS 
Aproveitamento 

ITEP 

Aproveitamento de 

Outros 

Total de 

Aproveitamento 
Capacidade Total 

% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 126 0 126 

160 

78,75% 

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

Sustentabilidade em Matrizes Ambientais - 

SMA 

Aproveitamento 

ITEP 

Aproveitamento de 

Outros 

Total de 

Aproveitamento 
Capacidade Total 

% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 48 0 48 

244 

19,67% 

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

Gestão Territorial Sustentável - GTS 
Aproveitamento 

ITEP 

Aproveitamento de 

Outros 

Total de 

Aproveitamento 
Capacidade Total 

% de utilização da 

capacidade 

Utilização da Capacidade Produtiva de Serviços 0 41 41 

42 

97,62% 

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

Média da utilização em Serviços/mês 65,34% 

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

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria.   
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2018/2019. 

Quadro 12 - Acompanhamento da utilização Trimestral 

JANEIRO – FEVEREIRO - MARÇO 

Média do trimestre da utilização em Serviços 68,40% 

Média do trimestre da utilização em Pesquisa / Desenvolvimento 1,68% 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria. 
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2018/2019. 

5.2 M2- Meta B: Certificar, Acreditar e/ou Credenciar, Laboratórios e/ou Ensaios, em áreas 

correlacionadas aos objetivos estratégicos do Contrato de Gestão 

Atividades 

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). 

Durante o período de janeiro a março de 2020, as ações necessárias ao desenvolvimento desta meta foram 

desenvolvidas seguindo planejamento estabelecido, com ajustes onde necessários. 

 Plano de auditoria interna definido – ISO 9001 e IEC 17025 

A programação de auditoria interna está prevista conforme descrito no formulário de Planejamento anual 

de Auditoria Interna do ITEP 2020, evidenciado na figura 03:  
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2018/2019. 

Figura 3 - Formulário de Planejamento Anual de Auditoria Interna, F-ITEP-34. 

 
Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria. 

 Planejamento da Reunião de Análise Crítica com a Direção (ISO 9001) 

A Reunião de Análise Crítica com a Direção analisará o desempenho do segundo semestre de 2019. Desta 

forma, ela está planejada para o mês de maio, em função atendimento ao requisito 9.3 da norma ISO 9001.  

 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: 
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2018/2019. 

Figura 4 - Formulário Medição dos Indicadores dos Objetivos da Qualidade, código F-ITEP-33 

 
Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria. 

 Plano de Gestão da Qualidade 2020 – Checagens intermediárias nas áreas produtivas 

A Assessoria da Qualidade, no âmbito do plano de gestão, iniciou um teste piloto de checagens 

intermediárias nos processos das áreas produtivas acreditadas e certificadas. A primeira verificação ocorreu 

no período de 02 a 21 de fevereiro, no Laboratório de Química Analítica. Dois núcleos estratégicos foram 

estabelecidos: Atividades críticas e Requisitos críticos. A princípio, os resultados coletados servirão como 

análise sistemática dos processos que precisam ser aprimorados, bem como a criação de planos de ação 

para manutenção das boas práticas adotadas pelas equipes envolvidas no escopo. Segue figura 5, que 

apresenta o cronograma do 1º Check.  
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2018/2019. 

Figura 5 - Cronograma da checagem intermediária - 1 º Check LQA 

 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria. 

Resultado 

As certificações e acreditações do ITEP foram mantidas.   
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2018/2019. 

5.3 M2-Meta C: Produzir relatórios técnicos, de qualificação de produto e pareceres técnicos em 

apoio ao tecido produtivo. 

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 2º trimestre do Ano II (janeiro/fevereiro/março de 2020) foram 

produzidos 5.377 (cinco mil trezentos e setenta e sete reais) documentos técnicos, conforme discriminados 

na tabela 3. 

Tabela 1 - Produção de documentação técnica no período de 01/01/2020 a 31/03/2020. 

Documentação Técnica janeiro fevereiro março 

Relatório de ensaio 1.585,00 1.577,00 2.055 

Relatório técnico 48 40 72 

Certificado de calibração 0 0 0 

Parecer técnico 0 0 0 

Total 1.633 1.617 2.127 
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5.4 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. 

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 2º trimestre do ano II não houve colaboradores treinados em áreas correlacionadas aos objetivos 

estratégicos deste Contrato de Gestão.  
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5.5 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 

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 

O Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental publicou 1 (um) artigo na Revista Ibero-Americana de 

Ciências Ambientais de Qualis B1 no período de janeiro a março de 2020, conforme evidências no anexo. 

As publicações tiveram como um dos autores, a professora Daniele de Castro Pessoa de Melo do quadro 

permanente do ITEP.   



 

36 

 

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

2018/2019. 

6 Macroprocesso 3– Estimular Empreendedorismo e Inovação 

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

Atividades 

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 Gráfico 01 abaixo apresenta os acompanhamentos realizados neste período.  

Gráfico 1 - Acompanhamentos semanais 

 
Fonte: Incubatep e CT Laticínios, 2020. 

Neste semestre não houve cursos nem treinamentos programados para o mês de março devido a medidas 

cautelares a pandemia do COVID-19. Neste trimestre também não houve demanda das startups que 

justificasse a contratação de consultoria especializada. 

Como demonstração que a Incubatep está caminhando no desenvolvimento de competências 

empreendedoras e na adoção de novas tecnologias e modelos de gestão que fortaleçam a geração de novos 
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empreendimentos de base tecnológica de sucesso, destacamos o caso da Empresa Solar Cavalcante 

Engenharia que em apenas com 01 (um) ano e 03 (mês) atendeu todos os requisitos das fases do Programa 

de Incubação, tendo sido, assim, graduada (cf certificado anexo no item 8.3).  

A Empresa nesse período desenvolveu um excelente trabalho de difusão e adoção de energia limpa nos 

micro e pequenos negócios e em de residências em Pernambuco e Estados vizinhos adjacentes, através de 

projetos de instalação de placas de energia fotovoltaica (cf. Figura 06). 

Figura 6 - Projetos da Solar Cavalcante Engenharia 

 

Fonte: Solar Cavalcante Engenharia, 2020. 

Além dos projetos de instalação a empresa oferece cursos/ palestras e entrevistas em rádios e participa em 

eventos divulgando a importância da eficiência energética, como exposto nas Figuras 02 e 03 a seguir.  



 

38 

 

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

2018/2019. 

Figura 7 - Cursos e Palestras oferecidos pela Solar Cavalcante 

 

Figura 8 - Entrevista Solar Cavalcante Engenharia na Rádio Comunitária de Palmares 

 

Fonte: Solar Cavalcante Engenharia, 2020 

Resultados 

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 
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6.2 M3-Meta B: Aprimorar a Eficiência do Processo de Incubação 

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. 

Atividades: 

No dia 21/01 foi lançado o Edital de Incubação 01/2020, o primeiro dos quatro editais planejados para o 

ano de 2020.  O período para a submissão das propostas foi de 03 a 28 de fevereiro, como apresentado no 

folder de divulgação, apresentado na Figura 09 abaixo. 

Figura 9 - Cartaz do Edital de Incubação 01/2020. 

 
Fonte: GTE, 2020. 

Através do edital 01/2020 foram selecionadas 04 (quatro) empresas, 02 (duas) para a modalidade de pré-

incubação e 02 (duas) para a modalidade de incubação. Para o processo de incubação todas as empresas 

foram selecionadas para a Incubatep Recife como apresentado no Quadro 13 abaixo e o Ato nº 006/2020 

que está anexo a este relatório. Porém, os termos de adesão ainda se encontram em processo de assinatura 

devido a pandemia de Covid-19. 
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Quadro 13 - Empresas aprovadas edital 01/2020. 

Empresa Projeto Incubadora 

CriAção O Projeto CriAção propõe soluções/serviços em um ambiente 

que promova aprendizagem lúdica, inovadora e criativa 

baseada em princípios ambientais, tecnológicos e de saúde. 

Incubatep 

Kaffeteria A Kaffeteria é uma lanchonete gourmet que produz alimentos 

convencionais e para pessoas com restrições alimentares 

(intolerância a lactose e a glúten) com versões diet, 

estimulando o público a aquisição de produtos mais saudáveis, 

além de proporcionar ações sustentáveis em prol da redução 

dos impactos ambientais. 

Incubatep 

 A Mikobop é uma empresa de slow-fashion que cria produtos 

voltados para pessoas fãs de cultura pop asiática. A empresa 

cria roupas projetadas para o corpo brasileiro e sua diversidade, 

usando tecidos e modelagens estratégicas, com a estética dos 

tecidos activewear (furadinhos e fresquinhos), bengaline, 

tricoline etc., incluindo elásticos e botões que vão permitir que 

as peças se adequam ao corpo da pessoa e trabalhar com uma 

modelagem mais solta, sugerida pelo próprio estilo asiático, 

que é confortável e não desvaloriza os corpos maiores. 

Incubatep 

 A Yepist é uma empresa que produz alimentos naturais em 

conserva para peixes ornamentais; O diferencial do produto 

consiste em não precisar de geladeira ou afins, tendo maior 

biossegurança e tempo de prateleira. 

Incubatep 

 

O quadro a seguir traz o número de atividades Cerne adotadas neste período.  

Quadro 14- Atividades CERNE praticadas no Semestre 

Atividades Janeiro Fevereiro Março 

Sensibilização e Prospecção 2   

Seleção  2 5 

Planejamento   2 

Qualificação    

Assessoria, consultoria    

Acompanhamento, orientação e avaliação. 2 8  

Graduação   1 

Gerenciamento básico 2 2 3 

 

Resultados 

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. Ainda não 

condições de mensurar a meta. Portanto, não há resultado a apresentar.  
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6.3 M3-Meta C: Certificação CERNE níveis 1 e 2 

Atividades 

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 programa 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.  

Como relatado no relatório anterior a gestão da INCUBATEP está sendo efetuada seguindo as orientações 

das práticas do modelo CERNE. Assim, vêm sendo priorizadas as práticas chaves de gerenciamento básico 

no planejamento do modelo institucional e a infraestrutura da Incubatep.  

Em janeiro a Incubatep lançou seu novo modelo de Nota de débito (fatura mensal). Por uma questão 

sustentável do uso consciente dos recursos naturais, todas as Notas de Débito serão digitais e enviadas por 

e-mail, com um novo layout apresenta as mesmas informações que a versão impressa como segue a Figura 

15 a seguir.  

Quadro 15 - Evolução do Layout da Nota de Débito 

 
Fonte: Gerencia de Tecnologia e Empreendedorismo, 2020. 
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Ainda está sendo dado continuidade a revisão dos procedimentos internos, também foi elaborado o novo 

Regimento interno da Incubatep que está anexo a esse relatório que começará a ter vigência no mês de 

maio. 

Resultados 

Não há resultado para essa meta.  
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6.4 M3-Meta D: Estabelecer Alianças Estratégicas com ICTs, Empresas e Agências de Fomento 

através das Incubadoras 

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 não foram firmados instrumentos de pactuação estratégica.  
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6.5 M3-Meta E: Treinamento Técnico 

Atividades 

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. 

Em fevereiro de 2020 foi articulado um treinamento técnico especializado para uma associação de 

produtores de leite de cabra que já possuem um laticínio, houve negociação e início do preparo do conteúdo 

didático, a data provável escolhida foi abril, porém em virtude da pandemia da COVID 19 as ações previstas 

foram suspensas, bem como as articulações para realização de TTE nos meses de março, abril e maio. 

 Resultados 

Não ocorreu nenhum treinamento técnico especializado no período.  
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7 Macroprocesso 4– Impulsionar a Conectividade 

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

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 16, 17, 18, presentes nas evidências, apresentam os resultados de disponibilidade, para os meses 

de janeiro, fevereiro e março de 2020, 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). 
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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: 

 Janeiro de 2020 atingiu valores de IDSRM1 = (100 % / 99,8%) * 100 = 100,20% 

 Fevereiro de 2020 atingiu valores de IDSRM1 = (100 % / 99,8%) * 100 = 100,20% 

 Março de 2020 atingiu valores de IDSRM1 = (99,62 % / 99,8%) * 100 = 99,82% 
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7.2 M4-Meta B: Gerir e Monitorar o NOC (Núcleo de Operação Centralizado) da RePEPE 

(Backbone e Anéis Municipais) 

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 10.  

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 10 - 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 

Os quadros 19, 20, e 21, presentes nas evidências, apresentam os resultados de disponibilidade, além da 

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

fevereiro e março de 2020, 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: 

 Janeiro de 2020 atingiu valores de IDNOC = (100,00% / 99,8%) * 100 = 100,20% 
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 Fevereiro de 2020 atingiu valores de IDNOC = (99,52% / 99,8%) * 100 = 99,72% 

 Março de 2020 atingiu valores de IDNOC = (100,00% / 99,8%) * 100 = 100,20% 

O resultado para o mês de fevereiro/2020 foi abaixo de 100% devido a uma falha ocasionada pela CELPE 

que desarmou um dos disjuntores principais do NOC, além de danificar circuitos integrados de um dos 

nobreaks. 

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 março de 2020 atingiu valor de IMNR = (6/12) * 100 = 50,00%. 

Este índice apenas alcançará 100% após o envio dos 12 relatórios. 
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8 Evidências 

8.1 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  
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8.2 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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8.3 M3-Meta A: Acelerar o Processo de Graduação de Empresas Incubadas 
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8.4 M3-Meta C: Certificação CERNE níveis 1 e 2 
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8.5 M4-Meta A: Gerir, Monitorar a rede Ícone na RMR 

Quadro 16 - Relatório de disponibilidade dos ativos da Rede ICONE para o mês de janeiro/2020. 

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% 
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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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Quadro 17 - Relatório de disponibilidade dos ativos da Rede ICONE para o mês de março/2020. 

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% 
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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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Quadro 18 - Relatório de disponibilidade dos ativos da Rede ICONE para o mês de março/2020. 

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% 
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client-imip 100,00% 

client-ipa 100,00% 

client-marista 100,00% 

client-procape 100,00% 

client-secti 100,00% 

client-ses 87,02% 

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 99,62% 
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8.6 M4-Meta B: Gerir e Monitorar o NOC (Núcleo de Operação Centralizado) da RePEPE (Backbone e 

Anéis Municipais) 

Quadro 19 - Relatório de disponibilidade dos ativos do NOC da RePEPE para o mês de janeiro/2020. 

Cliente Disponibilidade 

dwdm-recife-itep 100,00% 

server-repepe-u2000 100,00% 

switch-bcd-001 100,00% 

Média 100,00% 

Quadro 20 - Relatório de disponibilidade dos ativos do NOC da RePEPE para o mês de fevereiro/2020. 

Cliente Disponibilidade 

dwdm-recife-itep 99,52% 

server-repepe-u2000 99,52% 

switch-bcd-001 99,52% 

Média 99,52% 

Quadro 21 - Relatório de disponibilidade dos ativos do NOC da RePEPE para o mês de março/2020. 

Cliente Disponibilidade 

dwdm-recife-itep 100,00% 

server-repepe-u2000 100,00% 

switch-bcd-001 100,00% 

Média 100,00% 
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8.7 Política de Capital Humano do ITEP 
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