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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 quarto trimestre do Ano II 
do contrato, período de julho a setembro 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 da 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, são 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, com foco na melhoria dos 
indicadores que permitem o trabalho a partir de objetivos estratégicos definidos. Realiza processo 
contínuo de monitoramento, avaliação permanente e medição de resultados com reuniões trimestrais 
agendadas previamente, 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 das seguintes instituições: 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 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. 
 
Como expostos no relatório anterior continuam: 
 

 Apresentação de uma síntese na forma de quadro desde o Ano I, para apoiar a contextualização no 
Contrato de Gestão de cada Macroprocesso e Meta para o leitor, como forma comparativa. As 
evidências são disponibilizadas como anexos deste documento; 

 Trabalho de redução do Contrato, tanto nas metas físicas quanto nas financeiras, devido aos cortes 
orçamentários no Contrato de Gestão para o exercício de 2020, ensejando um Termo Aditivo que 
ainda está em construção. No quadro síntese apresenta-se uma coluna com o novo indicador 
pactuado para 2020;  

 As metas suspensas não estarão descritas no detalhamento das atividades. 

Houve a retomada das atividades presenciais no ITEP, seguindo os protocolos de convívio com a 
Pandemia.   
 
Considerando o cenário macroeconômico e de reposicionamento do ITEP não foram formalizadas novas 
alianças estratégicas (Macro I Meta A), o que ocorrerá no primeiro trimestre do ano 2021. 
 
Apesar do cenário apresentado acima, os eventos virtuais se tornaram bem mais viáveis, pelo que, foi 
possível a participação em um maior número de eventos para prospecção de demandas tecnológicas e 
propostas de oferta de soluções para diferentes setores produtivos (Macro I Meta C). 
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Mesmo com a continuidade da retração do mercado, que impacta nas receitas do ITEP, o percentual de 
participação de recursos financeiros captados em relação ao CG foi superior ao pactuado, haja vista que o 
valor do CG foi reduzido, mas houve aumento dos esforços de marketing para geração de novas receitas 
(Macro I Meta E). 
 
Quanto à meta de uso de ambiente multiusuário (Macro II Meta A), os esforços de prospecção realizados 
pelo setor de marketing resultaram no uso da infraestrutura para a execução dos serviços, implicando no 
valor de aproximadamente 70% de utilização. 
 
Em virtude de demanda reprimida, sobretudo dos órgãos fiscalizadores, no período da quarentena, o 
número de serviços prestados (Macro II Meta C) aumentou exponencialmente neste trimestre, inclusive 
sendo superior ao valor pactuado. Isso denota a essencialidade dos serviços prestados pelo ITEP para a 
continuidade das atividades econômicas nos setores atendidos. 
 
Continuamos reforçando a meta dos treinamentos (Macro II Meta D), que já havia apresentado indicador 
bastante favorável, para a qual continuou-se explorando a circunstância de treinamento remoto para 
promover a capacitação da equipe. 
 
2.1 Demanda da Comissão de Acompanhamento  

Na reunião de monitoramento ocorrida em 04 de agosto de 2020, realizada de forma virtual devido à 
Pandemia, ficou acordado de o ITEP apresentar neste trimestre, no macroprocesso II meta D, todos os 
cursos realizados pelos colaboradores mesmo que uma pessoa tenha feito mais de um curso. É computado 
como resultado, apenas um curso por pessoa, porém serão apresentados todos os cursos.  
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3 Execução Físico-Financeira do Contrato de Gestão Nº 001/2018 

3.1 Execução Financeira 

 

O Contrato de Gestão SECTI nº 001/2018 tem como marco regulatório inicial para fins de execução e 
vigência a data de 01/10/2018, conforme publicação veiculada no Diário Oficial de 03/10/2018, em 
estreita observância aos termos previstos na cláusula décima do referido instrumento contratual. 
 
Com relação aos repasses financeiros por parte do Governo do Estado, no terceiro trimestre do Ano II, 
período correspondente a julho a setembro de 2020, ocorreu liberação de R$ 753.243,05 (setecentos e 
cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e cinco centavos).  
 
Como já exposto no item 2, o Governo do Estado de Pernambuco vem realizando alguns cortes 
orçamentários no Contrato de Gestão desde 2018. A SECTI decidiu esperar para consolidar todas as 
mudanças ocorridas em um único Termo Aditivo, que está em processo de elaboração. Os cortes para o 
exercício de 2020 foram bem representativos, tanto nas metas físicas quanto financeiras, e os detalhes 
estão sendo alinhados com a estratégia de CT&I da SECTI e em breve o Termo Aditivo será finalizado.  
 
No quadro 1, a seguir, se demonstra as liberações de recursos financeiros realizadas até o quarto trimestre 
do Ano II, 30/09/2020: 
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Quadro 1- Acompanhamento de Desembolso de Recursos Financeiros Ano II – 2020 (out.19 a set.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 21/05/2020 

CT.PR nº 068/2020 mar.20 18     R$ 422.257,73 ** 24/04/2020 

CT.PR nº 068/2020 mar.20 18 R$ 168.492,82 21/05/2020 

CT.PR nº 100/2020 abri.20 19    R$ 29.128,99 *** 19/06/2020 

CT.PR nº 098/2020 mai.20 20                R$ 393.256,66 19/06/2020 

CT.PR nº 104/2020 jun.20 21 R$ 394.241,50 20/08/2020 
CT.PR nº 106/2020 jul.20 22  R$ 359.001,55  17/09/2020 
CT.PR nº 116/2020 ago.20 23  R$ 347.296,28  -- 
CT.PR nº 133/2020 set.20 24  R$ 374.249,98  -- 

VALOR ACORDADO PARA O PERÍODO APÓS REDUÇÃO R$ 4.877.753,00 
 

VALOR LIBERADO PARA O PERÍODO ATÉ 30/09/2020 R$ 4.156.206,74 
 

   * na 14ª parcela ocorreu uma supressão de R$ 150.000,00 devido à ordem judicial.                                             
   ** as parcelas 17ª e 18ª foram divididas em virtude do teto orçamentário. 
   *** a parcela 19ª foi ajustada para compor o valor acordado após redução. 
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3.2 Execução Física 

Nos quadros a seguir, estão descritos 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, bem como os novos indicadores após redução. Tais quadros podem ser utilizados quando 
de leitura das atividades realizadas em cada meta detalhada adiante e são complementados pelos gráficos dos resultados acumulados para facilitar 
a avaliação do cumprimento das metas pactuadas. 
 

Quadro 2– Macroprocesso I - Qualificar e Ampliar Negócios 
 

Meta Indicador Unid. 

 
Resultados 

Valor de Referência 
por Período (VRP) 

 
Resultados 

Ano I out. 
18 a set.19 

Ano II 
Nova pactuação 

- 2020       

1º trimestre 
out. a dez.19                

2º trimestre 
jan. a mar.20 

3º trimestre 
abr. a jun.20 

4º trimestre 
jul. a set.20 

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

NIPF = Número de Instrumentos de 
Pactuação Firmados  

Unid. 

 
5 3 0 

 
0 

 
0 

 
0 

B - Ampliar a Oferta de Novos 
Serviços Tecnológicos 

NNSI = Número de Novos Serviços 
desenvolvidos/ofertados 

Unid. 0 4 4 0 0 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 2 2 
 

1 
 

1 
 

12 

D - Ampliar a Capacidade de 
Captação de Recursos de 
Fomento 

NPA = Número de Projetos Aprovados Unid. 1 1 1 0 0 
 

0 

E - Alavancar Recursos de 
Fontes Diversas do Contrato de 
Gestão 

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

% 
 

133 55 138,94 78,15 53,77 
 

112,91 
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Quadro 3- Macroprocesso II – 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 
Nova pactuação - 

2020       

1º trimestre    
out. a dez.19 

2º trimestre    
jan. a mar.20 

3º trimestre    
abr. a jun.20 

4º trimestre    
jul. a set.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 = 40 
ICPP = 2,5 

ICPS = 57,91 
ICPP = 4,66 

ICPS = 68,40 
ICPP = 1,68 

ICPS = 67,92 
  ICPP = 0 

 
ICPS = 77,64 
  ICPP = 2,44 

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. 

% 100 100 100 100 100 

 
 

94 

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 12.000 9.942 5.377 1.009 
 

12.445 

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 15 2 0 25 11 

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 1 1 
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Quadro 4 - Macroprocesso III – Estimular Empreendedorismo e Inovação 

Meta Indicador Unid. 

Resultados Valor de Referência 
por Período (VRP) 

 Resultados 

Ano I out. 
18 a set.19 

Ano II 
Nova 

pactuação - 
2020       

1º trimestre 
out. a dez.19 

2º trimestre     
jan. a mar.20 

 
3º trimestre     
abr. a jun.20 

4º trimestre     
jul. a set.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 0 N/A N/A 

 
Suspensa 

 
Suspensa 

B - Aprimorar a 
Eficiência do Processo de 

Incubação 

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

pelo Número de Empresas Incubadas 
% N/A 0 N/A N/A 

 
Suspensa 

 
Suspensa 

C - Certificação CERNE 
níveis 1 e 2 

NPCI = Número de práticas chaves CERNE 
implementadas 

NPCT = Número de práticas chaves CERNE 
totais 

 

% N/A 0 N/A N/A Suspensa Suspensa 

D- Estabelecer Alianças 
Estratégicas com ICTs, 

Empresas e Agências de 
Fomento através das 

Incubadoras 

NEEMNEG = Número de Instrumentos de 
Pactuação Firmados pelas Incubadoras ou 

Empresas Incubadas 
Unid. 2 1 1 0 

 
 

1 

 
 

0 

E – Treinamento Técnico 

IQTTT = Índice de Quantidade em Treinamento 
Técnico 

IQLTT = Índice de Qualidade em Treinamento 
Técnico 

IQTTT Unid. 
IQLTT %. 

42 
100 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

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

Meta Indicador Unid. 

Resultados Valor de Referência  
por Período (VRP) 

 Resultados 

Ano I out. 18 
a set.19 

Ano II 
Nova pactuação - 

2020       

1º trimestre 
out. a dez.19 

2º trimestre 
jan. a mar.20 

3º trimestre 
abr. a jun.20 

4º trimestre 
jul. a set.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 99,8 100 100 100 100 

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 = 99,8 
IMNR = 12 

IDNOC = 99,8 
IMNR =12 

IDNOC = 100 
IMNR =3 

IDNOC = 100 
IMNR =3 

IDNOC = 100 
IMNR =3 

IDNOC = 100 
IMNR =3 
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Os resultados acumulados por meta, indicando os valores trimestrais, estão apresentados nos gráficos 1 a 
8 a seguir. Neles estão destacados os valores repactuados para o ano II. 
 

Gráfico 1– Resultados do Macroprocesso I 

 
 

Gráfico 2 – Resultados do Macroprocesso I (Meta E) 
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Gráfico 3– Resultados do Macroprocesso II (Meta A) 

 
Gráfico 4– Resultados do Macroprocesso II  
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Gráfico 5– Resultados do Macroprocesso III 

 
 

Gráfico 6– Resultados do Macroprocesso IV (Meta A) 
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Gráfico 7 – Resultados do Macroprocesso IV (Meta B) 
 

 
 

Gráfico 8 – Resultados do Macroprocesso IV (Meta B) 
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3.3 Quadros de resultados do Ano II 

Apresenta-se o quadro de resultados apurados no Ano II (out.2019 a set.2020). Devido à suspensão e redução de metas do macroprocesso III, 
ocorreu redistribuição da pontuação e peso dos macroprocessos e metas.  Em seguida, as informações mais detalhadas sobre o último trimestre 
(jul. 20 a set.20). 

Quadro 6- Macroprocesso I – Qualificar e Ampliar Negócios 

Macroprocesso I - Qualificar e Ampliar Negócios PESO 30 

META 
RESULTADO 

PREVISTO 
RESULTADO 
ALCANÇADO 

NOTA DA 
META 

 

PESO DA 
META APÓS 

REDISTRIBUI
ÇÃO 

 

PONTUAÇÃO DA 
META APÓS 

REDISTRIBUIÇÃO 

PONTUAÇÃO DO 
MACRO 

ESCORE DO 
MACRO 

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

3 0 0 26,15 0 

8,0 

 

 

 

2,4 

 

 

 

B - Ampliar a Oferta de Novos Serviços 
Tecnológicos 

4 4 10 26,15 261,15 

C - Realizar Atividade de Captação de 
Demanda e Interação com o Mercado 

2 16 10 26,15 261,15 

D - Ampliar a Capacidade de Captação de 
Recursos de Fomento 

1 1 10 26,15 261,15 

E - Alavancar Recursos de Fontes Diversas do 
Contrato de Gestão 

55% 95,98% 10 26,15 261,15 
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Quadro 7- Macroprocesso II – Promover Pesquisas e Serviços Tecnológicos 

Macroprocesso II – Promover Pesquisas e Serviços Tecnológicos PESO 30 

META 
RESULTADO 

PREVISTO 
RESULTADO 
ALCANÇADO 

NOTA DA 
META 

 

PESO DA 
META APÓS 

REDISTRIBUI
ÇÃO 

 

PONTUAÇÃO DA 
META APÓS 

REDISTRIBUIÇÃO 

PONTUAÇÃO DO 
MACRO 

ESCORE DO 
MACRO 

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

ICPS = 40 

ICPP = 2,5 

ICPS = 67,97 

ICPP = 2,19 
10 26,15 261,15 

10,0 

 

 

 

3,0 

 

 

 

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

100% 98,5% 10 26,15 261,15 

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

12.000 28.783 10 26,15 261,15 

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

15 37 10 26,15 261,15 
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Macroprocesso II – Promover Pesquisas e Serviços Tecnológicos 

META 
RESULTADO 

PREVISTO 
RESULTADO 
ALCANÇADO 

NOTA DA 
META 

 

PESO DA 
META APÓS 

REDISTRIBUI
ÇÃO 

 

PONTUAÇÃO DA 
META APÓS 

REDISTRIBUIÇÃO 

PONTUAÇÃO DO 
MACRO 

ESCORE DO 
MACRO 

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 

3 5 10 26,15 261,15   
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Quadro 8- Macroprocesso III – Estimular Empreendedorismo e Inovação  

Macroprocesso III - Estimular Empreendedorismo e Inovação PESO 10 

META 
RESULTADO 

PREVISTO 
RESULTADO 
ALCANÇADO 

NOTA 
DA 

META 

PESO DA 
META APÓS 
REDISTRIBUI

ÇÃO 

PONTUAÇÃO DA 
META APÓS 

REDISTRIBUIÇÃO 

PONTUAÇÃO 
DO MACRO 

ESCORE DO 
MACRO 

A- Acelerar o Processo de Graduação de 
Empresas Incubadas. 

0 N/A N/A -- -- 

10 

 

1,0 

 

B - Aprimorar a Eficiência do Processo de 
Incubação 

0 N/A N/A -- -- 

C - Certificação CERNE níveis 1 e 2 0 N/A N/A -- -- 

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

1 2 10 26,15 261,15 

E – Treinamento Técnico Tecnológico. IQTTT = 0 

IQLTT = 0% 

IQTTT = 0 

IQLTT = 0% 
N/A -- -- 

N/A – Não se Aplica 
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Quadro 9- Macroprocesso IV – Impulsionar a Conectividade 

Macroprocesso IV - Impulsionar a Conectividade PESO 30 

META 
RESULTADO 

PREVISTO 
RESULTADO 
ALCANÇADO 

NOTA DA 
META 

PESO DA 
META APÓS 
REDISTRIBUI

ÇÃO 

PONTUAÇÃO DA 
META APÓS 

REDISTRIBUIÇÃO 

PONTUAÇÃO 
DO MACRO 

ESCORE DO MACRO 

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

99,8% 100% 10 56,15 561,50 

10 3,0 
B – Gerir e Monitorar o NOC (Núcleo de 
Operação Centralizado) da REPEPE 
(backbone e anéis municipais). 

99,8% 

12 

100% 

12 
10 56,15 561,50 

PONTUAÇÃO GLOBAL 

(Escore Total) 
9,4 

*Atingiu plenamente o desempenho esperado. 
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4 Macroprocesso I– Qualificar e Ampliar Negócios 

4.1 MI- 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 com o ITEP/OS. Demandas tecnológicas são identificadas 
previamente entre as áreas de negócios do ITEP/OS, bem como, através de ações desenvolvidas pela 
Diretoria no âmbito do Planejamento Estratégico da Instituição, materializando-se através de visitas 
técnicas e/ou de prospecção ativa de negócios. 
 
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 quarto trimestre do ano II (julho a setembro de 2020), os reflexos da pandemia ainda são sentidos 
pelas organizações, que aos poucos se recuperam da retração imposta pelas necessárias restrições. Dessa 
forma, encontram-se ainda em fase de articulação e aguardando o start dos possíveis parceiros descritos 
no trimestre anterior, que seguem: 
 
1 - Acordo de Cooperação junto à empresa Teconat 
 
Esta parceria visa a realização de testes de validação para desenvolvimento de patente em desenvolvido 
pela empresa TECONAT, para produção de um antimelanoico natural em crustáceos, que envolve o 
acompanhamento e validação por parte do Itep na Indústria de beneficiamento de pescados Carapitanga 
Aquicultura. 
 
2 - Projeto de desenvolvimento de sensores inteligentes para aquicultura 4.0 
 
Proposta visa desenvolver, junto à empresa FRT Tecnologia Eletrônica Ltda, sensores de qualidade de 
água, alimentadores automáticos e contadores automáticos de formas jovens na aquicultura. A empresa 
demonstrou interesse na parceria, mas aguarda um melhor momento para iniciar um projeto. 
 
3 - Teste de validação em produto orgânico antimelanoico 
 
Esta parceria, já em curso, visa realizar testes de validação para elaboração de patente pela empresa 
TECONAT, que está desenvolvendo produto antimelanoico para crustáceos e irá validar em camarões 
beneficiados na Indústria Carapitanga pescados, sob acompanhamento do ITEP.  
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Novas atividades no trimestre 
 
Novas articulações foram realizadas no último trimestre, na perspectiva de ampliar as alianças 
estratégicas. As seguintes articulações foram iniciadas em contato por telefone:  
4 -  Portal de Inteligência Geográfica para Aquicultura 
 
Esta ferramenta, foi apresentada pelo ITEP em 4 audiências públicas lideradas pela ALEPE nos principais 
pólos produtivos da aquicultura para discussão da Lei de Licenciamento Ambiental da Aquicultura de 
Pernambuco (Lei Nº 16.839, de 25 de Março de 2020). A mesma foi eleita como uma das prioridades 
para desenvolvimento de políticas públicas para o setor e passou a integrar o capítulo V da Política 
Estadual de Aquicultura do Estado de Pernambuco, em tramitação na ALEPE. Pretende-se apresentar esta 
proposta a SECTI, junto a empresários do setor interessados na sua implementação, uma vez que esta 
ferramenta poderá apoiar o setor quanto a integração de informações de seu interesse, bem como, em 
ações do governo que busquem o desenvolvimento da atividade do litoral ao sertão.   
 
5 - Selo de boas práticas de Aquicultura no estado de Pernambuco 
 
Articulações foram iniciadas com a Diretoria de Aquicultura da Secretaria de Aquicultura e Pesca da 
Presidência da República e Embrapa, visando à participação do ITEP na discussão de um selo nacional de 
boas práticas aquícolas, que poderá ser base para elaboração de um selo Pernambucano de aqüicultura. O 
ITEP já coordenou projetos de certificação aquícola e poderá contribuir com um programa nacional e 
estadual.  
 

  



 

30 

Relatório de Execução Físico-Financeira do CG SECTI/ITEP 2018/2022 referente ao III Trimestre –Ano II – 2018/2019 

Figura 1 - Plano de Ação MI-MA  

 
 
Resultados 
 
Nenhum instrumento de pactuação foi assinado com o ITEP no período. 
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4.2 MI- Meta B: Ampliar a Oferta de Novos Serviços Tecnológicos 

 
Contextualização 
 
Visando um melhor alinhamento da oferta de serviços com a visão institucional e a busca pela 
sustentabilidade institucional continua o processo de revisão do portfólio de serviços e soluções 
tecnológicas considerando-se os capitais inovativos e as competências instaladas.  
 
Resultados 
 
Devido à pandemia provocada pelo SARS-COV-2 (COVID19) o ano de 2020 está sendo marcado pela 
redução de expectativas dos investidores, interrupção de algumas cadeias de suprimentos, bem como 
redução das exportações. Algumas medidas estão sendo implementadas pelos governos estaduais e 
federal visando a mitigação da crise, nomeadamente a ampliação de linhas de crédito para micro e 
pequenas empresas e a concessão do Auxílio Emergencial aos trabalhadores. A atividade econômica está 
sendo mantida, principalmente, pela agricultura e pecuária. As dificuldades fiscais foram ampliadas, com 
o aumento da dívida pública, seja pela ampliação de gastos ou pela redução na arrecadação tributária. 
Com isso, entendemos que há poucas evidências de uma retomada real da atividade econômica, mesmo 
com o resgate de projetos reformas pelo governo, como a fiscal, tributária, administrativa, entre outras. 
Com esse contexto, não houve desenvolvimento e comercialização de novos serviços pelo ITEP no 
período de julho a setembro de 2020.   
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4.3 MI-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, através da Incubatep vem participando de Reuniões da REPE – Rede de Ecossistemas 
Pernambuco no intuito de captar demandas tecnológicas de atores do sistema pernambucano de inovação 
e de fortalecer a interação com os atores de inovação do estado para melhor atendimento às demandas das 
cadeias produtivas do Estado de Pernambuco (Cf. Figura 3).  
 

Figura 2 – Reunião da REPE 

 
 

Fonte: GTE, 2020. 

 
Além disso, o ITEP participou, também, de eventos online (lives e Webinars) promovidos pela REP. 
 

 Como GSuite pode ajudar a sua empresa a crescer – Sauter talks 

 Lives SECTI 
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 Startup: aprenda a patentear sua invenção 

 Oficina remota de Pitch - REPE 

 III – Workshop de Gestão da Inovação – Fortec Nordeste 

 
Houve a participação do ITEP em 6 reuniões do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
do município de Caruaru (CoMCiTi), com participação ativa em avaliação de demandas relacionadas a 
projetos de transformação digital para o município. Além disso, ultimamente as atenções estão voltadas 
para prospecção de editais de fomento e ações de cooperação com diversos atores no sentido do 
fortalecimento da capacidade local de atendimento a demandas tecnológicas locais nos próximos anos (cf. 
Figura 4). 
 

Figura 3 – Reuniões do CoNCiTi 

 
Fonte: CT Moda, 2020 

 
Assim sendo, o ITEP participou de 12 (doze) eventos. 
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4.4 MI-Meta D: Ampliar a Capacidade de Captação de Recursos de Fomento  

 
Atividades 
 
Consultas a diversos portais são realizadas quinzenalmente 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. O ITEP vem buscando ampliar a captação 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. No entanto, alguns editais o ITEP não está podendo submeter projetos como 
proponente, por não atender exigências documentais quanto a certidões exigidas.  
 
No período avaliado (julho a setembro), o edital aderente ao ITEP e divulgado às áreas técnicas foi o 
FACEPE Nº 12/2020 (Apoio a Pesquisas para Arranjos Produtivos Locais). No entanto, até o fechamento 
deste relatório, não tinham sido submetidos projetos.  
 

Figura 4 – Divulgação do Edital FACEPE 12/2020 
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Projetos em Parceria  
 
Neste período, o ITEP integrou a equipe de projeto submetido pela Professora Juliana Santos ao Conselho Técnico 
Administrativo do Departamento de Pesca e Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O Projeto 
intitulado Regulação fisiológica da butirilcolinesterase como modulador positivo de grelina plasmática em 
camarão marinho (Litopenaeus vannamei). Este projeto visa desenvolvimento de patente e irá buscar 
recursos para seu desenvolvimento. 
 

Figura 5 – Decisão e Termo de Confidencialidade do Projeto 
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Figura 6 – Plano de Ação MI-MD 

 
 

Resultados 

Não foi submetido projeto pelo ITEP como proponente no período avaliado.
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4.5 MI-Meta E: Alavancar Recursos de Fontes Diversas ao Contrato de Gestão 

Contextualização 
No final do primeiro trimestre de 2020 o Brasil foi atingido pela Pandemia do Covid-19. Diante desse 
cenário, a estratégia de alavancagem de recursos de fontes diversas do contrato de gestão continuou 
focada em prospecção ativa, mas com os meios planejados modificados.  Optou-se, preferencialmente, 
por reuniões virtuais, por meio de aplicativos de videoconferência como Zoom, Skype e Whatsapp. 
 
O trabalho remoto (trabalho de casa) foi adotado pelo ITEP, em especial para equipe da área meio, área 
de apoio, como forma de seguir com as atividades organizacionais, e para área fim, operacional, ocorreu 
rodízio entre os colaboradores, com foco na manutenção do atendimento aos clientes.  Os centros 
tecnológicos de laticínios e de moda localizados no interior do estado continuam servindo de ponte na 
articulação com demandantes de serviços das respectivas cadeias produtivas e, também, de canais de 
prospecção/distribuição.  
 
A propaganda dos serviços tem sido feita combinando três elementos fundamentais: 1) a identidade da 
empresa; 2) qualidade dos serviços; e 3) proposta de valor materializada por meio dos entregáveis. 
 
Resultados 
 
Os recursos financeiros captados de fontes distintas do contrato de gestão no respetivo trimestre foram no 
valor de R$ 1.220.095,20 (um milhão duzentos e vinte mil noventa e cinco reais e vinte centavos).  
 

Quadro 10- Acompanhamento do faturamento 

Período Faturamento 

Julho/20 R$ 255.502,99 
Agosto/20 R$ 355.254,29 

Setembro/20 R$ 609.337,92 
Total R$ 1.220,095, 20 

 

O montante de recursos pactuados para o Ano II (out. 19 a set. 20), após redução, ficou em R$ 
5.027.753,001. Nesse contexto o resultado foi de 44,12%, considerando que o indicador é de 55% do 
valor pactuado para o período. 

  

                                                 

1 Esse montante leva em consideração as tratativas dos meses de abril e maio de 2020 entre o ITEP, SECTI e SEFAZ. 
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5 Macroprocesso II – Promover Pesquisas e Serviços Tecnológicos 

 
5.1 MII-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. 
Devido à Pandemia ocorrida no trimestre, e considerando jornada reduzida da equipe, o ITEP priorizou os 
serviços tecnológicos em detrimento à pesquisa, como forma de garantir um menor impacto no 
faturamento. Cabe ressaltar que grande parte dos pesquisadores faz parte do grupo considerado de risco e 
está cumprindo com o isolamento social, conforme as determinações das autoridades sanitárias do país.  
Desta forma o indicador referente à pesquisa foi o que sofreu o maior impactado durante esse período.  
 
Resultados 
 
A infraestrutura laboratorial para prestação de serviços e realização de pesquisa e desenvolvimento foi 
utilizada da seguinte forma:  
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Quadro 11- Acompanhamento por núcleo da utilização da capacidade produtiva em serviços e pesquisa pelo ITEP e por terceiros, referente ao mês de julho 

Núcleo: ALS – Alimento Seguro Sustentável 
Núcleo: SMA – Sustentabilidade em Matrizes 

Ambientais 
Núcleo: GTS – Gestão Territorial Sustentável 

   

Foram contabilizados 102 registros de uso da 
infraestrutura do laboratório para Serviços do ITEP: 

 

Foram contabilizados 62 registros de uso da 
infraestrutura do laboratório para Serviços do 
ITEP: 

 

Foram contabilizados 46 registros de uso da 
infraestrutura do laboratório para Serviços por 
terceiros: 

 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria. 
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Quadro 12- Acompanhamento por núcleo da utilização da capacidade produtiva em serviços e pesquisa pelo ITEP e por terceiros, referente ao mês de agosto 

Núcleo: ALS – Alimento Seguro Sustentável 
Núcleo: SMA – Sustentabilidade em Matrizes 

Ambientais 
Núcleo: GTS – Gestão Territorial Sustentável 

 

Foram contabilizados 100 registros de uso da 
infraestrutura do laboratório para Serviços, 36 para 
pesquisa no ITEP e 1 registro de Pesquisa por 
terceiros: 

 

 

Foram contabilizados 91 registros de uso da 
infraestrutura do laboratório para Serviços no ITEP: 

 

 

 

Foram contabilizados 46 registros de uso da 
infraestrutura do laboratório para Serviços por 
terceiros: 

 

 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria. 
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Quadro 13- Acompanhamento por núcleo da utilização da capacidade produtiva em serviços e pesquisa pelo ITEP e por terceiros, referente ao mês de 
setembro 

 

Núcleo: ALS – Alimento Seguro Sustentável 
Núcleo: SMA – Sustentabilidade em Matrizes 

Ambientais 
Núcleo: GTS – Gestão Territorial Sustentável 

Foram contabilizados 126 registros de uso da 
infraestrutura do laboratório para Serviços do ITEP: 

 

Foram contabilizados 78 registros de uso da 
infraestrutura do laboratório para Serviços no ITEP e 
1 registro para Serviço por terceiros: 

 

Foram contabilizados 42 registros de uso da 
infraestrutura do laboratório para Serviços por 
terceiros: 
 

 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria. 
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Quadro 14- Acompanhamento da utilização da capacidade produtiva em serviços e pesquisa, referente aos meses de julho, agosto e setembro 

JULHO AGOSTO SETEMBRO 

  

 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria. 
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Gráfico 9 – Acompanhamento das médias da utilização da capacidade produtiva realizada em serviços e pesquisa pelo ITEP /terceiros no III trimestre 

 
Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria. 

Resultados 
 
O III trimestre foi encerrado com média de utilização trimestral em serviço no valor de 77,64% e em pesquisa 2,44%. Para obtenção de melhores 
resultados, o plano de ação elaborado fornecerá subsídios para registros crescentes ao longo do próximo trimestre. 
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Figura 7 – Plano de ação MII-MA 
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5.2 MII- 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 julho a setembro de 2020, as ações necessárias ao desenvolvimento desta meta 
foram desenvolvidas seguindo planejamento estabelecido, com ajustes onde necessários. 
 

 Plano de auditoria revisado – ISO 9001 e ISO/IEC 17025 
 

Na programação de auditoria interna do trimestre anterior estava prevista uma auditoria interna no 
Laboratório de Química Analítica na norma ABNT ISO/IEC 17025:2017 no mês de julho. Entretanto, 
com o cenário da Pandemia, foi necessário reprogramá-la devido à falta de demonstração de aptidão 
técnica dos fornecedores para oferecimento da auditoria remota, capaz de evidenciar o real desempenho 
do laboratório e que atendesse as diretrizes gerais da manutenção da Acreditação. Nesse sentido, devido 
ao crescente afrouxamento das restrições nos meses que estavam por vir, junto com o acompanhamento 
das ofertas de prestação de serviços, foi decidido transferir a auditoria para o mês de Outubro para que 
seja realizada de na modalidade presencial, sendo planejada de forma a garantir a segurança da equipe nas 
demonstrações de ensaios e que atenda os requisitos técnicos em plenitude.  
 
Segue atualização do mês programado para a auditoria citada acima no formulário de Planejamento anual 
de Auditoria Interna do ITEP 2020, figura 08. 
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Figura 8 – Formulário de planejamento anual de auditoria interna, F-ITEP-34 

 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria. 

 

 Auditoria Externa – ISO 9001:2015: 
 

Para fins de Recertificação, o ITEP passou pelo processo de Auditoria Externa remota na norma ABNT 
ISO 9001:2015, de 30 de junho a 03 de julho, com o auditor Fernando Carvalho, da DNV GL (Det 
Norske Veritas). Na modalidade remota, os processos das áreas meio e de apoio foram avaliadas em face 
da norma ABNT ISO 19011:2018 Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão. 
 
No RC Relatório (Relatório de Auditoria), o resultado da área foco de foi satisfatório, considerando o 
avanço percebido pela certificadora na cultura organizacional com foco em novas tecnologias de 2019 
para 2020, evidenciado nas figuras 9 e 10. 
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Figura 9 - Resultado da área foco na Auditoria de Recertificação ISO 9001:2015 em 2020 

 
Fonte: RC Relatório, DNV GL - Business Assurance - 2020. 

Figura 10 - Resultado da área foco na 2ª Auditoria Periódica ISO 9001:2015 em 2019 

 
Fonte: RC Relatório, DNV GL - Business Assurance - 2019. 

 Seleção de registros da Auditoria Remota de Recertificação: 
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Figura 11 - Área: Gerência Comercial e de Marketing/ Cláudia Tabosa 

 

 

 

Figura 12 - Área: Diretoria de Operações e Marketing/ Osíris Fernandes 
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Figura 13 - Área: Central de Amostras/ Aparecida Lima 

 

 

 

Figura 14 - Área: SMA - Núcleo de Sustentabilidade em Matrizes Ambientas/ Flávia Barros (Imagem 1) 
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Figura 15 - Área: SMA - Núcleo de Sustentabilidade em Matrizes Ambientas/ Flávia Barros (Imagem 2) 

 

 

 

Figura 16 - Área: SMA - Núcleo de Sustentabilidade em Matrizes Ambientas/ Flávia Barros (Imagem 2) 
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No resultado da avaliação da conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade foram registradas 01 não 
conformidade, 01 oportunidades de melhoria e 02 observações. 
 
A não conformidade foi tratada e as ações necessárias para atendimento das observações e oportunidade 
de melhoria já foram determinadas e serão realizadas ao longo do ano. O acompanhamento é realizado 
semanalmente pela Assessoria da Qualidade, tendo sua situação final no trimestre evidenciada conforme 
Gráfico 10: 

 
Gráfico 10 – Status das Não Conformidades Registradas em Auditorias Externas 

 

 
 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria. 

 

 Novo certificado de Sistema de Gestão 

Em 06 de agosto, recebemos o novo Certificado de Sistema de Gestão, válido até 04 de 
agosto de 2023, conforme figura 17. 

 

 

 

75%

25%

Status das Não Conformidades Registradas em Auditorias Externas

Abertas Em andamento Pendentes Canceladas Concluídas
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Figura 17 - Certificado de Sistema de Gestão 

 
Fonte: DNV GL - Business Assurance 

 

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

A Reunião de Análise Crítica com a Direção foi transferida para o próximo trimestre, devido à 
remodelagem da apresentação das entradas e saídas do Sistema de Gestão da Qualidade frente ao novo 
Mapeamento de processos, recomendado pelo Auditor da certificadora no final do trimestre. Desta forma, 
a mesma está planejada para o mês de novembro, em função atendimento ao requisito 9.3 da norma ISO 
9001.  
 

 Realização do controle e monitoramento dos Indicadores da Política da Qualidade  
 

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 
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qualidade ISO 9001:2015, conforme formulário ‘Medição dos Indicadores dos objetivos da qualidade’, 
que foram definidos a partir do desdobramento da Política da Qualidade. 
 
O Formulário Medição dos indicadores da qualidade obteve resultado abaixo do especificado para o 
percentual de áreas acreditadas devido à suspensão solicitação da Acreditação do Laboratório de Química 
Analítica, com previsão de retomada no próximo trimestre. Segue resultados na figura 18. 
 

Figura 18 - Formulário Medição dos Objetivos da Qualidade, F-ITEP-033 

 

Fonte: Assessoria da Qualidade, elaboração própria. 
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Resultados 

Conforme quadro abaixo, o resultado trimestral ficou em 94%.  

 

Quadro 15- Resultado Trimestral 

Descrição 
Resultado 
Trimestral 

Total 
Julho Agosto Setembro 

Certificado  Acreditado Certificado Acreditado Certificado Acreditado 

Nº de Ensaios certificados e/ou 
acreditados mantidos 

94% 

13751 1.438 2.658 1810 2.945 1201 3.699 

Nº de Ensaios certificados e/ou 
acreditados vigentes 12864 1438 2.658 1810 2.539 1201 3.218 

 

Para obtenção de melhores resultados, o plano de ação elaborado fornecerá subsídios para registros crescentes ao longo do próximo trimestre, 
com a retomada do escopo Acreditado do Laboratório de Química Analítica. 



 

55 

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

 

Figura 19 - Plano de ação MII-MB 



 

56 

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

5.3 MII-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 
 
No 3º trimestre do Ano II (julho /agosto / setembro de 2020) foram produzidos 12.445 (doze mil 
quatrocentos e quarenta e cinco) documentos técnicos, conforme discriminados no quadro 17. 
 

Quadro 16- Produção de documentação técnica no período de 01/07/2020 a 30/09/2020. 
Documentação Técnica julho agosto setembro 

Relatório de ensaio 3.544 4.123 4.556 
Relatório técnico 56 85 81 

Certificado de calibração 0 0 0 

Parecer técnico 0 0 0 
Total 3.600 4.208 4.637 
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5.4 MII-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 
 
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, no desenvolvimento profissional e na melhoria do clima organizacional. 
 
A partir do período de isolamento social devido à Pandemia do Covid-19, diversas instituições de ensino 
e empresas têm disponibilizado gratuitamente na internet, conteúdos que anteriormente eram pagos, como 
forma de contribuir para o aperfeiçoamento das habilidades dos profissionais. 
 
A diretoria do Itep aproveitou essa oportunidade e elencou os treinamentos estratégicos para cada área e 
os funcionários aderiram investindo na sua qualificação. O tempo de capacitação foi bem superior ao 
apresentado nesse relatório, uma vez que só é computado um curso realizado por pessoa.  
 
Resultados 
 
No 4º trimestre do Ano II, julho a setembro de 2020, a carga horária total de treinamentos realizados foi 
de 362,3 horas, sendo 11 colaboradores treinados em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos 
deste Contrato de Gestão e 22 cursos concluídos. Como evidências, os comprovantes de matrícula e/ou 
certificados de conclusão dos treinamentos realizados são apresentados no anexo.  
 
Ao longo do Ano II, outubro de 2019 a setembro de 2020, foi realizado um total de 85 treinamentos, 
sendo investida uma carga horária de 777,3 (setecentos e setenta e sete horas e 30 minutos) de 
capacitação para 41 colaboradores. 
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Figura 20 – Pessoas Treinadas x Treinamentos por Trimestre 
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Figura 21 – Plano de ação MII-MD 
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5.5 MII-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 

Atividades 
 
Produção de trabalhos e artigos científicos e técnicos publicados em periódicos qualificados pela CAPES 
(no mínimo B2) ou em revistas técnicas reconhecidas regionalmente e nacionalmente, ou em anais de 
congressos reconhecidos regionalmente e nacionalmente com a respectiva indicação das referências.  
 
Resultados 
 
A professora Daniele de Castro Pessoa de Melo, quadro permanente do ITEP, e coordenadora do 
Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental do ITEP publicou 01 (um) artigo na Revista 
INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH A1 no período de julho a setembro 
de 2020, conforme evidência no anexo. 
 

Figura 22 – Artigo publicado 
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6 Macroprocesso III– Estimular Empreendedorismo e Inovação 

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

Suspensa  

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

Suspensa 

6.3 MIII-Meta C: Certificação CERNE níveis 1 e 2 

Suspensa 
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6.4 MIII-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 e de outros estados. 
 
Durante o período, juntamente com a empresa incubada Sunwind, foi elaborado o Projeto para o Centro 
de Treinamento de Sistemas Fotovoltaicos e Engenharia Sustentável.  
 
O projeto será desenvolvido nas Casas experimentais do Laboratório de Tecnologia Habitacional – LTH, 
localizado no Bloco F e tem como intuito treinar e capacitar profissionais das áreas de engenharia elétrica 
e civil, nas evidências segue projeto arquitetônico.  
 
Resultados 
 
Nenhum instrumento de pactuação foi firmado pela Incubadora ou Empresas Incubadas. 
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6.5 MIII-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 mais valor, 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 setembro de 2020 foram elaborados cursos para serem oferecidos nos próximos meses em nível de 
treinamentos e capacitação profissional. 
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Figura 23 – Plano de ação MIII-ME 

 

 
 

Resultados 

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

7.1 MIV-Meta A: Gerir, Monitorar a rede Ícone na RMR 

 

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 é administrada através do 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 18, 19, 20, presentes nas evidências, apresentam os resultados de disponibilidade, para os 
meses de julho, agosto e setembro 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). 
 
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: 
 

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



 

66 

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

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

 Setembro de 2020 atingiu valores de IDSRM1 = (100 % / 99,8%) * 100 = 100,20% 
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7.2 MIV-Meta B: Gerir e Monitorar o NOC da RePEPE 

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 24.  
 
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 24 - 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, é gerido com a finalidade de evitar 
interrupções em sua infraestrutura que afete os serviços da RePEPE, visando garantir alta disponibilidade. 
 
Resultados 
 
Os quadros 21, 22, e 23, presentes nas evidências, apresentam os resultados de disponibilidade, além da 
disponibilidade média (MHONOC, indicado pela métrica Average nas tabelas) para os meses de julho, 
agosto e setembro 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: 
 
 Julho de 2020 atingiu valores de IDNOC = (100,00% / 99,8%) * 100 = 100,20% 

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

 Setembro de 2020 atingiu valores de IDNOC = (100,00% / 99,8%) * 100 = 100,20% 
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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 setembro de 2020 atingiu valor de IMNR = (12/12) * 100 = 
100,00%. 
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8 Evidências 

 
8.1 Comprovantes de participação em treinamentos (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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8.2 Projeto para o Centro de Treinamento de Sistemas Fotovoltaicos e Engenharia Sustentável 

(MIII-Meta D: Estabelecer Alianças Estratégicas com ICTs, Empresas e Agências de Fomento 
através das Incubadoras). 
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8.3 MIV-Meta A: Gerir, Monitorar a Rede Ícone na RMR 

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

client-imip 100,00% 

client-ipa 100,00% 

client-marista 100,00% 

client-procape 100,00% 

client-secti 100,00% 
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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 agosto/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% 

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% 
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Quadro 19- Relatório de disponibilidade dos ativos da Rede ICONE para o mês de setembro/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% 

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% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

84 

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

8.4 MIV-Meta B: Gerir e Monitorar o NOC (Núcleo de Operação Centralizado) da RePEPE 
(Backbone e Anéis Municipais) 

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

 

Cliente Disponibilidade 

dwdm-recife-itep 100,00% 

server-repepe-u2000 100,00% 

switch-bcd-001 100,00% 

Média 100,00% 

 

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

 

Cliente Disponibilidade 

dwdm-recife-itep 100,00% 

server-repepe-u2000 100,00% 

switch-bcd-001 100,00% 

Média 100,00% 

 

Quadro 22- Relatório de disponibilidade dos ativos do NOC da RePEPE para o mês de setembro/2020. 

 

Cliente Disponibilidade 

dwdm-recife-itep 100,00% 

server-repepe-u2000 100,00% 

switch-bcd-001 100,00% 

Média 100,00% 

 


