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A Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional – 
FADURPE, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, criada por iniciativa 
de professores e técnicos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 31 
de outubro de 1984, com intensa atuação empresarial no mercado, tem como 
objetivo primordial o estímulo às atividades de ensino, pesquisa e extensão e, 
prestação de serviços técnicos, administrativos e científicos, em nível Municipal, 
Estadual e Regional. 

Com cinco áreas de atuação: Meio Ambiente, Educação, Cultura e 
Turismo, Gestão Administrativa e Consultoria Técnica, a instituição consolidou 
seu nome, sendo reconhecida como de Utilidade Pública no âmbito municipal 
pela lei nº 15.285 de 08/11/89 – Prefeitura Municipal do Recife e no âmbito 
estadual pela lei nº 10.332 de 14/10/89 – Assembléia Legislativa do Estado de 
Pernambuco. 

Desenvolve suas atividades através de convênios, contratos e parcerias, 
contando com o apoio de profissionais das mais variadas especialidades, com 
formação em Universidades e Centros de Pesquisas nacionais e internacionais, 
o que permite o implemento de ações modernizadoras nas áreas de educação 
tecnológica, desenvolvimento agropecuário, desenvolvimento rural sustentável, 
gestão empresarial e ambiental. 

Sua estrutura funcional, totalmente informatizada, permite que os serviços 
de apoio administrativo sejam realizados de forma ágil e precisa, proporcionando 
a dinâmica necessária à gestão dos recursos financeiros e a administração dos 
recursos humanos. 

No âmbito da execução de serviços técnicos, a FADURPE, como 
Fundação de Apoio à Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, 
tem a possibilidade de utilizar profissionais com larga experiência e capacitação 
de todos os departamentos da UFRPE, além de contar com a estrutura física da 
própria Universidade, o que proporciona uma simplificação na realização dos 
trabalhos e redução dos custos.Para as atividades em que a UFRPE não dispõe 
de pessoal específico, a FADURPE pode contratar consultores externos que 
venham a suprir as necessidades dos trabalhos. 

Ressalte-se, ainda, que a FADURPE conta, além de sua estrutura 
operacional em Recife, sede no Campus da UFRPE em Dois Irmãos e extensão 
no bairro da Madalena, com representantes nos Estados de Alagoas, 
Sergipe,Ceará e em Brasília/DF. 

  

APRESENTAÇÃO 
 



 

 

 
 
 

� Reconhecida como de Utilidade Pública no âmbito estadual pela lei 10.332 
de 14/10/89 – Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco e no âmbito 
municipal pela lei 15.285 de 08/11/89 – Prefeitura Municipal do Recife; 

� Credenciada pelo Ministério da Educação e Desportos e pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia – MEC/MCT; 

� Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS; 
� Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental 

– IBAMA; 
� Credenciamento no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq; 
� Credenciada na Companhia Hidro Elétrica do São Francisco- CHESF; 
� Desenvolve suas atividades através de convênios, contratos e parcerias, 

contando com o apoio de especialistas, com formação em Universidades e 
Centros de Pesquisas nacionais e internacionais; 

� Sua estrutura funcional, totalmente informatizada, permite que os serviços de 
apoio, sejam realizados de forma ágil e precisa, proporcionando a dinâmica 
necessária à gestão dos recursos humanos, financeiros e administrativos; 

� Realiza inúmeros trabalhos, para instituições públicas, no âmbito Federal, 
estadual e municipal nas diversas áreas do conhecimento humano. 

 
 
 
Com essa qualificação a FADURPE é classificada como detentora de 
reputação ético-profissional, o que permite aos órgãos públicos contratá-la 
com dispensa de licitação, conforme específica o Art. 24 da Lei 8.666 – 
Letra XIII.  

 

QUALIFICAÇÕES 
 



 

 

 
 
 

 
 
MISSÃO 
 
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE, ORGANIZAÇÕES E 
PESSOAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, EM CONSONÂNCIA COM 
AS ATIVIDADES DA UFRPE, DE FORMA ÉTICA, COMPETENTE E 
SUSTENTÁVEL. 
 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Constituem objetivos da FADURPE primordialmente: 

 
I. Exercer atividades de planejamento, projeto, ensino, pesquisa e extensão e estimular e 

apoiar tais atividades desenvolvidas pela UFRPE, por outras instituições e a 
comunidade em geral; 

II. Prestar serviços administrativos, técnicos e científicos, remunerados ou não, à UFRPE 
e outras instituições, e à comunidade em geral;  

III. Conceder bolsas de estudo, pesquisa e extensão; 

IV. Exercer e divulgar atividades administrativas, de planejamento, projetos técnico-
científicos, programas sociais e de integração ao mercado de trabalho;  

V. Manter intercâmbio com entidades congêneres e outras instituições de interesse dos 
seus trabalhos, do País e exterior; 

VI. Operar canais de difusão destinados à divulgação, com a finalidade da melhoria das 
comunidades interioranas do Estado de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil.  

Dentro do disposto nos itens II, IV e VI a FADURPE, sempre que tais medidas se 
revelarem adequadas à consecução dos objetivos citados nos referidos incisos, pode 
atuar, sob forma de Capacitação e Treinamento de Pessoal, Assistência e Consultoria 
Técnica e na Promoção de Eventos, como congressos, seminários, encontros, entre 
outros; nas seguintes atividades: 

� Divulgação da Educação, Cultura, Arte e Desporto; 

� Preservação e Conservação do Meio Ambiente; 

� Desenvolvimento Agropecuário; 

� Gestão Empresarial e Desenvolvimento de Programas de Qualidade; 

� Apoio a Pesquisa e Desenvolvimento técnico-Científico; 

� Administração Financeira e Contábil de Projetos e Convênios; 

MISSÃO, OBJETIVOS E PRINCIPAIS 
ATIVIDADES 



 

 

� Pesquisa Socioeconômica; 

� Turismo Ecológico, Cultural e Científico; 

� Assessoria, Organização e Execução de Processos Seletivos; 

� Oferta e Agenciamento de Estágios para Estudantes;  

� Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; 

� Engenharia Ambiental e Agrícola;  

� Desenvolvimento Florestal e Paisagístico;  

� Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura;  

� Desenvolvimento dos Sistemas de Informação e Comunicação - Auditoria Ambiental e 
Contábil; 

� Turismo Ecológico, Cultural e Científico; 

� Segurança Alimentar e Gastronomia; 

� Desenvolvimento Econômico Regional;  

� Desenvolvimento Sustentável;  

� Desenvolvimento Urbanístico de uso e ocupação do solo;  

� Desenvolvimento da Arquitetura e Patrimônios Construtivos, Históricos e Artísticos. 

 
PRINCIPAIS ATIVIDADES 

 
CONSULTORIA TÉCNICA 

 
Planos e Programas 

 
� Elaboração de Planos e Programas municipais – globais e/ou para áreas 

específicas; 

� Elaboração de programas de desenvolvimento sustentável a nível municipal; 
� Construção de Agendas 21 Locais e Regionais; 
� Elaboração de Planos Diretores Municipais Participativos.  

 
Estudos e Projetos 

 
� Estudos de viabilidade de alternativas agro econômicas; 

� Estudos de mercado e fluxos de comercialização; 

� Estudos para implantação de agronegócios (Agrobusiness); 

� Elaboração de Projetos de agricultura e pecuária em geral: 
♦ Produção de alimentos; 
♦ Irrigação e drenagem; 
♦ Aquicultura; 
♦ Horticultura ornamental; 
♦ Reciclagem de lixo; 
♦ Monitoramento ambiental; 
♦ Infraestrutura; 



 

 

♦ Geoprocessamento. 

� Elaboração de Projetos/acompanhamento e supervisão; 

� Capacitação de técnicos e pessoal administrativo. 



 

 

MEIO AMBIENTE 
 

Assessoria  
 
 

� Diagnóstico Ambiental. 

� Relatório de Estudos Ambientais (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

� Estudos de Caracterização e Valoração Ambiental. 

� Avaliação de Impactos Ambientais. 

� Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas. 

� Viabilização de Projetos através de Programas Ambientais Federais. 

� Elaboração de Código Municipal do Meio Ambiente, adequado à realidade do 
Município e de acordo com a legislação ambiental Federal e estadual.  

� Criação da estrutura ambiental (Conselho Municipal de Meio Ambiente, Fundo 
Municipal de Meio Ambiente, etc.).  

� Elaboração das Instruções Normativas orientadas para o funcionamento dos 
instrumentos necessários como Banco de Dados Ambientais, Auditoria 
Ambiental, Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, Licenciamento, Registro, 
Fiscalização, etc. 

� Educação e Gestão Ambiental.  

� Legislação Ambiental 

� Recuperação de Mata Ciliar. 

� Implantação de Unidades de Conservação. 

� Monitoramento da Fauna. 

� Levantamentos Pedológicos e Fitossociológicos. 



 

 

GESTÃO 
 

Planejamento/Administração Pública/Municipal 
 

� Realização de concursos públicos com a equipe do COVEST 

� Estudo de viabilidade de programas orçamentários. 

� Legislação de incentivos municipais – Aplicação do ICMS e ISS. 

� Contratação e Pagamento de serviços especializados temporários. 

� Capacitação de servidores em todos os níveis da administração municipal. 

� Acompanhamento dos projetos nos Ministérios, representação Institucional no 
Recife, em Maceió, em Aracaju e Brasília. 

� Assessoria e consultoria na área de Licitações eadministração de contratos. 

� Pesquisa sócio-econômica e político-institucional 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

Capacitação e Assessoria 
 

� Capacitação de professores/equipe técnica e pedagógica das Secretarias de 
Educação Municipais. 

� Assessoramento para elaboração de Projetos de captação de Recursos junto ao 
MEC nas áreas de abrangência do FUNDEF/FNDE/ ENSINO 
FUNDAMENTAL/SEMTEC/PROEP. 

� Assessoramento para elaboração, execução, e supervisão dos Projetos junto ao 
Ministério do Trabalho/SEFOR/PLANFOR/CODEFAT/FAT  

� Assessoramento para elaboração de Projetos educacionais no âmbito dos 
diversos Ministérios e Instituições não Governamentais. 

� Elaboração de Projetos de Pesquisa Educacional. 

� Realização de Pesquisa Educacional em diversos níveis de atuação 
(Local/Regional /Nacional). 

� Consultoria técnica na área de legislação educacional. 

� Pagamento de bolsas de pesquisa/ensino e extensão em Projetos Especiais 
desenvolvidos pelas Prefeituras. 



 

 

CULTURA E TURISMO 
 

Projetos de Incentivo 
 
 

� Elaboração, aprovação e desenvolvimento de projetos pelos Sistemas Federal, 
Estadual e Municipal de Incentivos à Cultura. 

� Planejamento e implantação de legislação Estadual e Municipal de apoio à 
Cultura. 

� Incentivos fiscais para empresas que patrocinam projetos artísticos e culturais. 

� Captação de recursos para a realização de empreendimentos na área cultural, 
junto a instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. 

� Assessoria e administração de projetos turísticos utilizando o meio ambiente e o 
patrimônio histórico cultural. 

� Realização de eventos culturais (planejamento – execução – avaliação). 

� Capacitação de Produtores culturais, dirigentes de órgãos Públicos e ONG’S. 

 



 

 

 
 
Empresas Privadas ou Economia Mista 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 
Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras 
Banco do Nordeste - BNB 
 
Instituições Federais 
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE 
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP/Ministério de Ciência e Tecnologia 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA/ Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 
Ministério de Meio Ambiente/FNMA 
Ministério das Cidades/SNPU 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF/ Ministério 
da Integração Nacional 
 
Instituições Estaduais 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social – SEPLANDES/PE 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente/PE 
Secretaria de Educação/PE 
Secretaria Especial da Juventude e Emprego/PE 
Secretaria Estadual de Assistência Social e Trabalho -  SEAST/SE 
Secretaria Estadual de Emprego, Renda e Relações do Trabalho - SERT/AL 
Secretaria de Educação/AL 
Empresa de Urbanização do Recife – URB 
Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH 
 
Instituições Municipais 
Prefeitura Municipal do Recife 
Prefeitura Municipal de Olinda 
Prefeitura Municipal do Paulista 
Prefeitura Municipal de Igarassu 
Prefeitura Municipal de Ipojuca 
Prefeitura Municipal de Itambé 
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes 

 

RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS 
FINANCIADORES 



 

 

Expressa o detalhamento dos trabalhos até então realizados pela FADURPE por área de 
atividade. 

AUDITORIA 

♦ Prestação de serviços de consultoria para estabelecer a compensação previdenciária 
(acerto de contas).  
AUDITORIA/OLINDA - 2005 

♦ Compensação previdenciária 
COMPREV/IPOJUCA - 2005 

♦ Compensação previdenciária. 
COMPREV/CAMACARI - (188) - 2006 

♦ Compensação previdenciária. 
COMPREV/IGARASSU - (253) - 2006 

♦ Execução, pela FADURPE, de Consultoria técnica, financeira, contábil e administração, 
para estabelecer a compensação previdenciária (acerto de contas) substanciada na Lei 
nº 9.796/99 e regularizada pela Portaria nº 6.209/93, entre o Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS/INSS e o Regime de próprio de Previdência Social - RPPS 
do Município, no que se refere ao estoque, fluxo acumulado e fluxo prorata. 
COMPREV/SÃO JOSÉ DO BELMONTE - 2006 

♦ Prestação de serviços de consultoria para estabelecer a compensação previdenciária 
(acerto de contas) substanciada na Lei nº 9.796/99 e regularizada pela Portaria nº 
6.209, Regime Geral de Previdência Social/INSS e o Regime de Previdência do 
Município, no que se refere ao estoque, fluxo acumulado e fluxo prorata. 
COMPREV/AFOGADOS DA INGAZEIRA - 2006 

♦ Prestação de serviços de consultoria para estabelecer a compensação previdenciária 
(acerto de contas) substanciada na Lei nº 9.796/99 e regularizada pela Portaria nº 
6.209, Regime Geral de Previdência Social/INSS e o Regime de Previdência do 
Município, no que se refere ao estoque, fluxo acumulado e fluxo pro rata. 
COMPREV/ARCOVERDE - 2006 

♦ Prestação de serviços de consultoria para estabelecer a compensação previdenciária 
(acerto de contas) substanciada na Lei nº 9.796/99 e regularizada pela Portaria nº 
6.209, Regime Geral de Previdência Social/INSS e o Regime de Previdência do 
Município, no que se refere ao estoque, fluxo acumulado e fluxo pro rata. 
PREF. MUN. DE CUSTODIA (COOP. TÉCNICA) - 2006 

♦ Prestação de serviços de consultoria para estabelecer a compensação previdenciária 
(acerto de contas) substanciada na Lei nº 9.796/99 e regularizada pela Portaria nº 
6.209, Regime Geral de Previdência Social/INSS e o Regime de Previdência do 
Município, no que se refere ao estoque, fluxo acumulado e fluxo pro rata. 
PREF. MUN. DE CUSTODIA (COOP. TÉCNICA) – 2006 

♦ Prestação de serviços de consultoria para estabelecer a compensação previdenciária 
(acerto de contas) substanciada na Lei nº 9.796/99 e regularizada pela Portaria nº 

PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 



 

 

6.209, Regime Geral de Previdência Social/INSS e o Regime de Previdência do 
Município, no que se refere ao estoque, fluxo acumulado e fluxo pro rata. 
COMPREV/IGARASSU - (253) - 2006 

♦ Prestação de serviços de consultoria para estabelecer a compensação previdenciária 
(acerto de contas) substanciada na Lei nº 9.796/99 e regularizada pela Portaria nº 
6.209, Regime Geral de Previdência Social/INSS e o Regime de Previdência do 
Município, no que se refere ao estoque, fluxo acumulado e fluxo pro rata. 
COMPREV/IPOJUCA - 2006 

♦ Prestação de serviços de consultoria para estabelecer a compensação previdenciária 
(acerto de contas) substanciada na Lei nº 9.796/99 e regularizada pela Portaria nº 
6.209, Regime Geral de Previdência Social/INSS e o Regime de Previdência do 
Município, no que se refere ao estoque, fluxo acumulado e fluxo pro rata. 
COMPREV/OLINDA (132/06) - 2006 

♦ Prestação de serviços de consultoria para estabelecer a compensação previdenciária 
(acerto de contas) substanciada na Lei nº 9.796/99 e regularizada pela Portaria nº 
6.209, Regime Geral de Previdência Social/INSS e o Regime de Previdência do 
Município, no que se refere ao estoque, fluxo acumulado e fluxo pro rata. 
COMPREV/PESQUEIRA - 2006 

♦ Prestação de serviços especializados para efetuar a Compensação Previdenciária 
(COMPREV) entre o Regime Próprio de Previdência do Estado/Fundo Estadual de 
Previdência e Aposentadoria - FEPA e o Regime Geral de Previdência Social - RGPS e 
a revisão de débitos previdenciários do Estado do Maranhão junto ao INSS, com o 
objetivo de amortizar ou reduzir valores e/ou recuperar eventuais créditos oriundos de 
pagamentos indevidos. 
COMPREV/SEPLAN-MA - (120) - 2006 

♦ Serviço técnico e especializado de Auditoria Operacional a serem realizados em 
passivos previdenciários dos órgãos da administração, constituindo os serviços de 
exame minucioso das peças que instruem processos de notificação: NFLD, DEBECAD, 
LCD, CDF, NPP e AI dos documentos comprobatórios relativos aos Atos Fiscais, 
verificação do cumprimento da legislação vigente, com o objetivo de extinguir os débitos 
em questão assumidos pelo município de Niquelândia, inclusive de notificações 
liquidadas e processos ativos existentes até outubro de 2009. Em conformidade com o 
Processo nº2009013991 e Ato Declaratório de Inexigibilidade nº001/10. 
PREF. MUN. DE NIQUELÂNDIA – INSS – 2011 

♦ Execução, pela FADURPE, de consultoria técnica, financeira, contábil e administrativa, 
para estabelecer a compensação previdenciária (acerto de contas) consubstanciada na 
Lei nº9796/99 e regularizada pela Portaria MPS nº6209/93, entre o Regime Próprio de 
Previdência Social- RPPS do Município, no que se refere ao Estoque, Fluxo acumulado 
e crédito pró-rata. 
COMPREV/SERRA TALHADA – 2012 

♦ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ESTABELECER A 
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ACERTO DE CONTAS) 
COMPREV/CAMAÇARI – 2012 

♦ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
GOIÁS- PREV– 2013 



 

 

CAPACITAÇÃO 

♦ Contratação de serviços técnicos especializados, para realização de Cursos de 
Desenvolvimento Profissional do Servidor Público; Lideranças na Organização Pública; 
Assessoramento do Servidor Público; Processamento Administrativo nas Organizações 
Públicas e Organização Pública e Resultados de Trabalho. 
PLANTEQ/AL - 13010/468/2003 - 2004 

♦ Contratação de serviços técnicos especializados para execução das ações de 
qualificação social e profissional - QSP. 
PLANTEQ/PE - 136/2003 - 2004 

♦ Capacitação de um grupo da comunidade de santa luzia situado no bairro da torre 
recife, visando a constituição de uma cooperativa para prestação de serviços no setor 
da construção civil. 
INCUBACOOP RECIFE 

♦ Prestação de serviços pela fadurpe, executados com recursos do programa nacional de 
fortalecimento de agricultura familiar - PRONAF/ realização de cursos  de capacitação 
para  desenvolver competências e habilidades específicas aos agricultores. 
PRONAF/AL - 2004 

♦ Prestação de serviços objeto do convênio nº 816107/2003, referente à educação 
especial, compreendendo a formação continuada de professores, consultoria, 
assessoria técnica e pedagógica, no município de Olinda/PE. 
OLINDA/EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2004 

♦ Educação infantil / pré-escolar, compreendendo a formação continuada de professores, 
consultoria, assessoria técnica e pedagógica, no Município de Olinda/PE.  
OLINDA/EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR - 2004 

♦ Educação de jovens e adultos, compreendendo a formação continuada de professores, 
consultoria, assessoria técnica e pedagógica, no Município de Olinda/PE.  
OLINDA/EJA/SEDO 04 - 2004 

♦ Executar o Programa Serviço civil voluntário - SCV, para a realização dos Cursos de: 
informática, artesanato, produção e comercialização de produtos e comercialização de 
produtos alimentícios. 
SERVICO CIVIL VOLUNTARIO - SCV (MACEIO) - 2004 



 

 

♦ A prestação de serviços de capacitação das equipes municipais que atuam no 
PROGRAMA  DE ERRADICAÇÃO  DO TRABALHO INFANTIL - PETI (monitores, 
coordenadorespedagógicos, coordenadores gerais, secretários de assistência social e 
de educação, supervisões de ensino ou coordenadores pedagógicos) para prestar 
atendimento educacional adequado às crianças e  adolescentes  retirados  do trabalho 
e em risco de exclusão social, fortalecendo o processo de construção de uma política 
articulada entre o setor de educação  e de assistência social para o atendimento das 
crianças retiradas do trabalho. 
PETI/058 - 2004 

♦ Contratação de serviços técnicos em cursos de Informática. 
PLANTEQ/2004.2 – AL - 2005 

♦ Realização de ações de educação profissional nas condições e especificações 
delineadas no projeto/proposta. 
PNQ/SERGIPE - 2005 

♦ Realização de um Programa de Capacitação Continuada do Ensino Fundamental, para 
atender 42 (quarenta e dois) Profissionais da Educação do Município de Jundiá - AL. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ (PRONAF/AL) - 2005 

♦ Capacitação, coordenação, supervisão e aquisição de material didático, visando a 
formação continuada dos docentes, na modalidade educação de jovens e adultos - eja. 
PREFEITURA DE OLINDA/EJA/SEDO - 2005 

♦ Prestação de serviços de capacitação de professores das Escolas do 1º grau do Ensino 
Fundamental da Rede Municipal de Olinda. 
OLINDA/CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - 2005   

♦ Estabelecer parceria de apoio técnico e financeiro para a realização de capacitação de 
desenvolvimento rural para caprino-ovinocultura em Pernambuco.  
SEBRAE 10/2005 – ADR - 2005 

♦ Prestação de serviços de realização de oficinas esportivas e jogos para os alunos da 
educação de jovens e adultos (eja), no município de Olinda/PE., conforme especificado 
na proposta da contratada. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA/FEST EJA - 2005 

♦ Capacitação na produção de alimentos para as comunidades da área do Cabo de Santo 
Agostinho-PE. 
PETROFLEX - PADARIA COMUNITÁRIA - 2005 

♦ Proposta de formação continuada de professores do ensino fundamental. 
PREF. MUN. DE IGARASSU/ENSINO FUNDAMENTAL - 2005 

♦ Execução dos cursos de: Apicultura, Administração Rural, Artesanato, executados com 
recursos do Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF. 
PREF. DE COITÉ DO NOIA - 2005 



 

 

♦ Projeto de formação para estudantes das ciências agrárias para o desenvolvimento 
sustentável. 
RESIDENCIA AGRARIA/INCRA/MDA - 2005 

♦ Transferência de recursos financeiros da união, no âmbito do pronaf, visando a 
capacitação para os agricultores e agricultores familiares, organizados em 
assentamentos de reforma agrária e associações independentes em processos de 
gestão, comercialização  
PRONAF/MDA/CEF-2004 (ANA NAVAES) - 2005 

♦ Atividades de formação intensiva e continuada dos educadores de ensino fundamental. 
OLINDA/ENSINO FUNDAMENTAL (2005) 

♦ Contratação de serviços educacionais, de 37 turmas do Curso de Qualificação 
Profissional de Auxiliar de Enfermagem. 
CEFET PESQUEIRA/PROFAE - 2005 

♦ Prestação de serviços educacionais 
FUNDACAO BRADESCO - 2005 

♦ Execução do Projeto de desenvolvimento institucional para a implantação do curso à 
distância de "Licenciatura em Física". 
FÍSICA À DISTANCIA - 2005 

♦ Curso intensivo para docentes em letramento, matemática, ciências naturais e sociais, 
bem como a formação continuada de educadores jovens e adultos e seminário de 
avaliação. 
OLINDA/CURSO DOCENTE - 2005 

♦ Formação continuada de professores na modalidade de educação de jovens e adultos. 
PREF. MUN. DE IGARASSU/EJA - 2005 

♦ Cursos e treinamentos de Formação Profissional Rural e Promoção Social, destinados a 
capacitação de produtores e trabalhadores rurais localizados no Estado da Paraíba, 
assistidos pelo SENAR-AR/PB. 
PROCAMPI/SENAR - 2005 

♦ Concepção e elaboração de projeto de curso de pedagogia- habilitação em educação 
infantil e magistérios nas séries iniciais do ensino fundamental de 1ª a 4ª série. 
AEDS-ARTHUR SENNA - 2005 

♦ Cidadania Alimentar e Formação de Jovensna Zona da Mata de Pernambuco. 
PESCA E PETROLEO- CRS BRASIL - (174) - 2006 

♦ Capacitação de agricultores familiares, técnicos, educadores, artesãos, lideranças e 
jovens, para atuarem articulados em diferentes redes, nos espaços locais e territoriais. 
PRONAF/MDA/CEF-2006 (ANA NAVAES) - (22) - 2006 



 

 

♦ Apoiar o processo de formação e qualificação em cooperativismo, de técnicos e 
lideranças das organizações associativas da agricultura familiar, visando a estruturação 
da Rede Nacional de Assessoria e Consultoria - RENAC. 
MDA 066/2005 - CURSO DE COOPERATIVISMO - (283) – 2006 

♦ Patrocínio pela PETROBRAS, ao projeto denominado "Projeto de Inclusão 
Socioeconômica de Catadores e Recicladores", que visa incubar empreendimentos 
solidários de catadores de Resíduos Sólidos na Região Metropolitana do Recife - PE, 
em suas estratégias de sustentabilidade socioeconômicas, contemplado no processo de 
seleção pública 2005 do Programa Petrobras Fome Zero, cuja realização esta a cargo 
da Patrocinada. 
PETROBRAS/FOME ZERO - (123) - 2006 

♦ Curso de associativismo e auto-gestão de Qualificação para Gestão Coletiva dos 
Catadores dos Núcleosde Triagem do Recife. 
PCR/CATADORES - (226) - 2006 

♦ Serviços prestados de Capacitação dos professores daRede Municipal de ensino 
fundamental de Serrita - PE. 
PREF. MUN. DE SERRITA / ENSINO FUNDAMENTAL - 2006 

♦ Cursos de formação continuada de professores do ensino fundamental, PTA - FNDE. 
PREF.  MUN. DE IGARASSU/PTA ENSINO FUNDAMENTAL - (241) - 2006 

♦ Cursos de formação continuada de professores e profissionais na modalidade 
Educação Especial da redemunicipal. 
PREF. MUN. DE IGARASSU/PTA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (286) - 2006 

♦ Capacitação e treinamento do efetivo da Guarda Municipal e Ação Comunitária da 
Guarda Municipal de Igarassu. 
PREF. MUN. DE IGARASSU/GUARDA MUNICIPAL - (184) - 2006 

♦ Capacitação para os Servidores Municipais da Secretaria de Finanças de Igarassu para 
receita do ICMS. 
PREF. MUN. DE IGARASSU/ICMS (111/2006) - (247) - 2006 

♦ Formação Continuada para os Professores da Educação de Jovens e Adultos da Rede 
Municipal de Jucati 
PREF. MUN. DE JUCATI/EJA 2006 - (326) - 2006 

♦ Formação continuada de professores de Educação Infantil da rede de educação pública 
de Olinda. 
OLINDA/EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR - 2006 

♦ Capacitação, mobilização da comunidade no âmbito do Município de Olinda. 
PREF.  MUN. DE OLINDA/AÇÕES EDUCATIVAS (CHICO MENDES) - (301) - 2006 



 

 

♦ Formação de Alfabetizadores em Atendimento ao Programa Brasil Alfabetizado, no 
município de Paulista. 
PREF. MUN. DE PAULISTA/BRASIL - 2006 

♦ Curso de Capacitação de Formação Continuada de Professores, referente ao Programa 
de Melhoria de Rendimento Escolar do Município do Paulista.  
PREF. MUN. DE PAULISTA/FUNDESCOLA - (242) - 2006 

♦ Realização de Oficinas e Cursos de Formação Continuada de Professores da Educação 
Infantil e Especial da Secretaria de Educação do Paulista. 
PREF. MUN. DE PAULISTA/EDUC. INFANTIL - (264) - 2006 

♦ Contratação de empresa para Realização de Oficinas e Cursos de Formação 
Continuada de Professores da Educação Infantil e Especialda Secretaria de Educação 
do Paulista. 
PREF. MUN. DE PAULISTA/EDUC. ESPECIAL - (259) - 2006 

♦ Capacitação de servidores da secretaria de finanças do Município de Paulista na receita 
do ICMS. 
PREF.  MUN. DE PAULISTA/ICMS (1º ADITIVO) - (206) - 2006 

♦ Formação continuada dos professores em atendimento ao programa Fazendo Escola 
do município de Serrita. 
PREF. MUN. DE SERRITA - FAZENDO ESCOLA - (280) - 2006 

♦ Formação Continuada de Professores de Educação Especial nas áreas de Libras 
(Língua Brasileira e Sinais) do Município de Tabira. 
PREF. MUN. DE TABIRA/PTA ESPECIAL - (210) - 2006 

♦ Prestação, pela Contratada, de serviços educacionais, compreendendo a execução de 
capacitações para professores do Programa de Educação para jovens e Adultos - EJA, 
em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Recreação e 
Relação Interpessoal e Motivação.  
PEDRAS DE FOGO/EJA - (276) - 2006 

♦ Cursos para professores alfabetizadores, dotando-os de competência para o ensino de 
alfabetização de jovens e adultos através do Projeto Brasil Alfabetizado em Igarassu. 
PREF. MUN. DE IGARASSU/EJA 2006 - (104) - 2006 

♦ Capacitação de servidores da secretaria de finanças do Município de Ipojuca na receita 
do ICMS. 
PREF. MUN. DE PAULISTA/ICMS (1ºADITIVO) - (206) - 2006 

♦ Realização de curso de capacitação para as equipes técnicas e professores da 
educação de jovens e adultos do Paulista. 
PREF. MUN. DE PAULISTA/FAZENDO ESCOLA - (284) - 2006 



 

 

♦ Capacitação para pequenos produtores rurais da Fruticultura Irrigada do Vale do São 
Francisco. 
SEBRAE 52/2005 (FRUTICULTURA IRRIGADA) - (200) - 2006 

♦ Execução do Projeto "Trabalho Doméstico Cidadão", que visa à qualificação profissional 
de 30 (trinta) trabalhadores domésticos nas áreas de Cozinha, Atendimento à Criança e 
ao Idoso, bem como Arrumação/Limpeza e Conservação. 
UFRPE/TRABALHO DOMESTICO CIDADAO - (327) - 2006 

♦ Realização de curso presencial para gestores da educação básica de 17 municípios do 
Agreste Meridional de Pernambuco. 
UNDIME – PERNAMBUCO - 2006 

♦ Realização de curso presencial para gestores da educação básica de Campina Grande. 
UNDIME - CAMPINA GRANDE - (293) - 2006 

♦ Execução do Projeto Infância e direitos humanos: capacitando profissionais que atuam 
no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente em Pernambuco 
visando oferecer Curso de Extensão (60horas) para conselheiros tutelares e de direitos, 
Curso de Extensão (80 horas) para conselheiros do CEDCA-PE e técnicos da instituição 
e o Seminário Infância e Direitos Humanos, destinado para todos os profissionais do 
Sistema de Garantia dos Direitos Humanos do Brasil. 
CEDCA/PE- 09/2009 - 2011 

♦ Execução de pesquisa intitulada: "Programa de Capacitação para o Desenvolvimento 
de Ações Voltadas à Geração de Ocupação e Renda no Município de Guaramiranga", 
visando desenvolver um programa de formação profissional na área de hotelaria, na 
perspectiva do desenvolvimento das ações municipais demandadas pelos distritos de 
Sítio Linha da Serra, Pernambuco, Sítio Botija, Sítio Salva Terra, Nova Fortaleza e pela 
cidade de Guaramiranga. 
BNB/OCUPAÇÃO E RENDA GUARAMIRANGA - 2011 

♦ Prestação dos serviços de capacitação de agricultores familiares do alto e médio sertão 
alagoano em manejo nutricional, manejo sanitário, manejo reprodutivo em Ovinocultura, 
bem como o beneficiamento de carne, leite e seus derivados. 
SEAGRI/AL - CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES - 2011 

♦ Contratação de empresa especializada, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, 
para realização de capacitações destinadas aos profissionais da estratégia de Saúde da 
Família na atenção primária, destacando a detecção da doença falciforme do Município 
do Paulista. 
PREF. MUN. PAULISTA - CAPACITAÇÃO DOENÇA FALCIFORME - 2012 

♦ Implementação do "Projeto de Formação para Técnicos de Secretarias Municipais na 
Metodologia Escola Ativa". 
UFRPE/ ESCOLA ATIVA - ADESÃO 2009 – 2012 



 

 

♦ Cooperação técnica e financeira para a execução do projeto "Fortalecimento da ação 
empreendedora em biotecnologia e agronegócios inovadores em Pernambuco" visando 
apoio aos empreendimentos de base tecnológica voltados para agropecuária, agro 
energia e biotecnologia, possibilitando condições para o desenvolvimento de novos 
produtos e processos. 
SEBRAE 13/2010 - BIOTECNOLOGIA E AGRONEGÓCIOS INOVADORES EM PE - 
2013 

♦ Contratação de pessoa jurídica para a realização de capacitações para 1.000 (um mil) 
profissionais da rede de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar no estado de Pernambuco. 
SEC. MULHER/CAPACITAÇÃO 2013 

♦ Realização de capacitações, assessorias, e mobilização de agentes públicos e sociais e 
dos municípios, fomentando os sistemas municipais e a adesão aos sistemas estadual 
e nacional de segurança alimentar e nutricional 
SEDSDH/PROJETO SAN 2013 

♦ Prestação de serviços especializados para a realização de capacitações, assessorias, e 
mobilização de agentes públicos e sociais e dos municípios, fomentando os sistemas 
municipais e a adesão aos sistemas estadual e nacional de segurança alimentar 
nutricional. 
SEDSDH/PROJETO SAN 2013 

♦ Cursos para formação professores, trabalhando anos iniciais e finais além de jovens e 
adultos no município de Igarassu. 
PREF. IGARASSU/ FORMAÇÃO CONTINUADA 2014- (760) – 2017 

♦ Cursos para formação professores, trabalhando anos iniciais e finais além de jovens e 
adultos no município de Serra Talhada/PE. 
PREF. SERRA TALHADA/ FORMAÇÃO CONTINUADA 2015- (816)  

♦ Cursos para formação professores, trabalhando anos iniciais e finais além de jovens e 
adultos no município de Igarassu. 
PREF. IGARASSU/ FORMAÇÃO CONTINUADA 2014- (760) - 2017 

 

 

 



 

 

CONSULTORIA TÉCNICA 

♦ Constitui objeto deste Termo de mútua cooperação técnica, em atividades de interesse 
das partes convenentes, no campo do planejamento,da coordenação e execução, nas 
seguintes áreas:  consultoria técnica, especialmente em planos, propostas, estudos e 
projetos de engenharia, agropecuária e meio ambiente; gestão administrativa; seleção 
de pessoal; programas culturais e de eco e agro turismo; assessoria administrativa - 
financeira; capacitação de recursos humanos e estágios supervisionados. 
PREF. MUN. DE LIMOEIRO - 2004 

♦ Cooperação técnica, em atividades de interesse das partes convenentes, no campo do 
planejamento, da coordenação e execução, nas seguintes áreas: consultoria técnica, 
especialmente em planos, propostas, estudos e projetos de engenharia, agropecuária e 
meio ambiente; gestão administrativa; programas culturais e de eco e agro turismo; 
assessoria administrativa- financeira; capacitação de recursos humanos e estágios 
supervisionados. 
PREF. MUN. DE BONITO - 2004 

♦ Cooperação Técnica, em atividades de interesse das partes, no campo do 
planejamento, da coordenação e execução, nas seguintes áreas: consultoria técnica, 
especialmente em planos, propostas, estudos e projetos de engenharia, agropecuária e 
meio ambiente; gestão administrativa; seleção de pessoal; programas culturais e de eco 
e agro turismo; assessoria administrativo-financeira; capacitação de recursos humanos 
e estágios supervisionados. 
PREF. MUN. DE BREJO DA MADRE DE DEUS - 2004 

♦ Constitui objeto deste termo a mútua cooperação técnica, em atividades de interesse 
das partes, no campo do planejamento, da coordenação e execução, nas seguintes 
áreas: consultoria técnica, especialmente em planos, propostas, estudos e projetos de 
engenharia, agropecuária e meio ambiente; gestão administrativa; seleção de pessoal; 
programas culturais e de  eco e agro turismo; assessoria administrativo - financeira; 
capacitação de recursos humanos e estágios supervisionados. 
PREF. MUN. DE ITAMBÉ - 2004 

♦ Cooperação técnica em atividades de interesse das partes convenentes, no campo do 
Planejamento, da Coordenação e Execução, nas seguintes áreas: Consultoria técnica, 
especialmente Planos, Propostas, Estudos e Projetos de engenharia agropecuária e 
meio ambiente; Gestão Administrativa; Seleção de pessoal; Programas culturais e de 
Eco e Agro Turismo; Assessoria Administrativo- financeira; Capacitação de Recursos 
Humanos e Estágios Supervisionados. 
PREF. MUN. DE PAULISTA (1º AO 8º AD.) - 2004 

♦ Cooperação técnica em atividades de interesse das partes no campo do planejamento, 
da coordenação e execução, nas seguintes áreas: consultoria técnica, especialmente 
em planos, propostas, estudos e projetos de engenharia, agropecuária e meio 
ambiente; gestão administrativa; seleção de pessoal; programas culturais e de eco e 
agro turismo; assessoria administrativo- financeira; capacitação de recursos humanos e 
estágios supervisionados. 
PREF. MUN. DE SURUBIM - 2004 



 

 

♦ Cooperação Técnica, em atividades de interesse das partes, no campo do 
planejamento, da coordenação e execução, nas seguintes áreas: consultoria técnica, 
especialmente em planos, propostas, estudos e projetos de engenharia, agropecuária e 
meio ambiente; gestão administrativa; seleção de pessoal; programas culturais e de eco 
e agro turismo; assessoria administrativo-financeira; capacitação de recursos humanos 
e estágios supervisionados. 
PREF. MUN. DE TABIRA - 2004 

♦ Concepção e elaboração de Projeto de Curso de Licenciatura em História. 
AEDS-AUTARQUIA EDUC. DE SALGUEIRO - 2004 

♦ Programa de sanidade Caprino-Ovinocultura de Pernambuco, desenvolvendo ações 
específicas no município de Petrolina, visando a identificação das endoparasitoses de 
caprinos e ovinos, apresentando sugestões para planos de ação em sanidade de 
acordo com a problemática atual. 
SEBRAE 123/2003 - CAPRINO-OVINOCULTURA (PETROLINA) - 2004 

♦ Elaboração de projetos estruturadores, estudos e diagnósticos operacionais, 
envolvendo setores múltiplos de planejamento urbanístico, infraestrutura urbana, 
articulação e mobilização social, educação sanitária e ambiental, objetivando a melhoria 
da qualidade de vida através da salubridade ambiental em áreas de baixa renda na 
cidade do Recife. 
PREF. MUN. DO RECIFE/ELABOR. DE PROJ. ESTRUT. - 2004 

♦ Termo de cooperação técnica, em atividades de interesse das partes convenentes, no 
campo do planejamento, da coordenação e execução, nas seguintes áreas: 
CONSULTORIA TÉCNICA, ESPECIALMENTE EM PLANOS, PROPOSTAS, ESTUDOS 
E PROJETOS DE ENGENHARIA, AGROPECUÁRIA, E MEIO AMBIENTES; GESTÂO 
ADMINISTRATIVA; SELEÇÃO DE PESSOAL; PROGRAMAS CULTURAIS E DE ECO E 
AGROTURISMO; ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - FINANCEIRA, CAPACITAÇÃO 
DE RECURSOS HUMANOS E ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS. 
PREF. MUN. DE CHÃ GRANDE - 2004 

♦ Levantamento, estudo e diagnóstico sobre a situação e o desempenho gerencial, 
socioeconômico e educativo das cooperativas do Estado de PE. 
SEBRAE 52/2002 - 2004 

♦ Prestação de Serviços de consultoria, objetivando assistir a unidade gerencial do 
Projeto Dom Helder Câmara. 
PROJETO DOM HELDER CAMARA CT.UGP Nº 026/2005 - 2004 

♦ Prestação de Serviços de consultoria, objetivando a coordenação dos estudos e 
elaboração do desenho do programa de incentivos ambientais do Projeto GEF de 
manejo Sustentável de terras do semiárido. 
PROJETO DOM HELDER CAMARA CT.UGP Nº 027/2006 - 2004 

♦ Prestação de serviços para utilização do peróxido de hidrogênio em carcinicultura. 
COREMAL - 2004 



 

 

♦ Prestação de serviço de seiscentas análises completas e cento e cinquenta análises 
parciais. 
PROTECS - 2004 

♦ Apoio técnico e financeiro para IMPLANTAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS 
INCUBACOOP, tudo de conformidade com o aprovado em reuniãoDirex nº 002/2003, 
obedecendo ao disposto no Projeto, plano de trabalho e Parecer Conclusivo.  
SEBRAE 10/2003 – INCUBACOOP - 2004 

♦ Elaboração de serviços de programa de zoneamento da piscicultura em tanques-rede 
do reservatório da Usina Boa Esperança. 
CHESF/ZONEAMENTO DA PISCICULTURA - 2004 

♦ Orientação tecnológica para o desenvolvimento sustentável da Caprino-ovinocultura em 
Pernambuco, visando a desenvolver ações específicas na região do Sertão do Pajeú. 
SEBRAE 124/2003 - CAPRINO-OVINOCULTURA - 2004 

♦ Realização de estudos de potencial dos alimentos balanceados, em especial os 
alimentos para camarão. 
ALICORP S.A - 2004 

♦ Projeto de aumento da expectativa de vida de crianças, com foco prioritário na área 
alimentar, de médio e longos prazos, desenvolvidos pela sociedade civil organizada, 
que visem a redução da desnutrição e da mortalidade infantil, bem como estimulem a 
melhoria de níveis de saúde e qualidade de vida. 
PEPSICO (PROGRAMA CRESCER) - 2004 

♦ Constitui objeto deste  termo  a mútua  cooperação técnica, sem  clausula de 
exclusividade em atividades de interesse das partes, no campo do planejamento, da 
coordenação e  execução, nas seguintes áreas: consultoria técnica, especialmente em 
planos, propostas, estudos e projetos de engenharia, agropecuária e  meio ambiente; 
gestão administrativa; seleção de pessoal; programas culturais e de eco  e de agro 
turismo; assessoria administrativo - financeiro; capacitação de recursos e estágios 
supervisionados. 
PREF. MUN. DE IPOJUCA - CONV. E ADIT.(1º AO 5º) - 2004 

♦ A sistematização e integração de dados e informações do Programa de Avaliação do 
Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva - REVIZEEE na 
Região Nordeste. 
MMA/REVIZEE - 2004 

♦ Cooperação Técnica, em atividades de interesse das partes, no campo do 
planejamento, da coordenação e execução, nas seguintes áreas: consultoria técnica, 
especialmente em planos, propostas, estudos e projetos de engenharia, agropecuária e 
meio ambiente; gestão administrativa; seleção de pessoal; programas culturais e de eco 
e agro turismo; assessoria administrativo-financeira; capacitação de recursos humanos 
e estágios supervisionados. 
PREF. MUN. DE TRIUNFO - 2004 



 

 

♦ Cooperação Técnica, em atividades de interesse das partes, no campo do 
planejamento, da coordenação e execução, nas seguintes áreas: consultoria técnica, 
especialmente em planos, propostas, estudos e projetos de engenharia, agropecuária e 
meio ambiente; gestão administrativa; seleção de pessoal; programas culturais e de eco 
e agro turismo; assessoria administrativo-financeira; capacitação de recursos humanos 
e estágios supervisionados. 
PREF. MUN. DE VENTUROSA - 2004 

♦ Consultoria técnica especializada em desenvolvimentos institucional à Universidade 
Federal de Roraima. 
FUNDACAO AJURI (2004) - 2004 

♦ Implementação de ações de planejamento, pesquisas e capacitação, para otimização 
do índice de participação no município do Ipojuca na cota-parte do ICMS estadual. 
PREF. MUN. DE IPOJUCA/ICMS - 2005 

♦ Apoio técnico e financeiro para implantação da incubadora de empresas Incubatec 
Rural pela FADURPE. 
SEBRAE 09/2003 - INCUBATEC RURAL - 2005 

♦ Prestação de serviços de consultoria para elaboração do plano regional de reforma 
agrária. 
INCRA/CONSULTORIA - 2005 

♦ Contratação de trabalho técnico através de moderna tecnologia por sensoriamento 
remoto e geoprocessamento, de forma a desenvolver e implantar Sistema de 
Informação Geográficas - SIG, passivo de atualização, análise, consulta de dados, 
através de imagens satélites em tempo real (alta resolução), concluído com base em 
prévios levantamentos, serviços de cartografia digital, relatórios de estudos hidro 
climático e mapeamento, de modo a gerar cartas temáticas que contemple no mínimo 
os seguintes pontos: Uso e ocupação do solo; rede de drenagem; indicação de obras 
hídricas; estações pluviométricas e fluviométricas; vegetação por diferença; temperatura 
da superfície do solo; bacias hidrográficas dos reservatórios existentes, possibilitando 
com que a equipe técnica da SEIN, via meio digital, através de banco de dados, que 
disponibilize os elementos necessários para gerenciar a Bacia do Capibaribe.      
SEIN(GEOPROCESSAMENTO)-SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA - 2005 

♦ Cooperação Técnica, em atividades de interesse das partes, no campo do 
planejamento, da coordenação e execução, nas seguintes áreas: consultoria técnica, 
especialmente em planos, propostas, estudos e projetos de engenharia, agropecuária e 
meio ambiente; gestão administrativa; seleção de pessoal; programas culturais e de eco 
e agro turismo; assessoria administrativo-financeira; capacitação de recursos humanos 
e estágios supervisionados. 
PREF. MUN. DE TRACUNHAÉM (COOP. TÉCNICA) - 2005 

♦ Prestação de serviços de coleta de dados de perfil de entrada de socioeconômico da 
amostra dos beneficiários do Projeto de Combate à Pobreza Rural e da amostra da 
população de controle referente ao Estado de Pernambuco. 
IICA – 2004 - 2005 



 

 

♦ Prestação de Serviços por parte da contratada de execução das etapas de digitação, 
redigitarão, conferência e processamento em leitura óptica do Processo Seletivo para 
Agente Comunitário de Saúde (ACS) dos distritos sanitários I, III, IV e VI, tudo em 
conformidade com o cronograma de atividades ajustado entre as partes e constante do 
Edital.   
PREF. MUN. DO RECIFE/AG. COMU. DE SAÚDE - 2005 

♦ Contrato de prestação de serviços auxiliares previsto no Programa de Agricultura 
Familiar, para atender as metas do Convenio Fome Zero. 
IPA/FOME ZERO - 2005 

♦ Estabelecer condições de cooperação técnica e científica entre seus pactuantes na 
execução de ações voltadas à atividades agropastoris, aquicultura, biodiversidade, 
recursos hídricos, energia alternativa, educação, patrimônio histórico, gestão do 
trabalho, geoprocessamento, comunicação, difusão de tecnologias e ações de 
articulação institucional que promovam o florescimento de trabalho e renda em prol do 
progresso econômico, prosperidade social e preservação ambiental da área de 
abrangência do Instituto Xingó. 
INSTITUTO XINGÓ - 2005 

♦ Cooperação técnica, em atividades de interesse das partes, no campo do planejamento, 
da coordenação e execução, nas seguintes áreas: consultoria técnica, especialmente 
em planos, propostas, estudos e projetos de engenharia, agropecuária e meio 
ambiente. 
PREF. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - 2005 

♦ Mútua cooperação técnica, em atividades de interesse das partes, no campo do 
planejamento, da coordenação e execução, nas seguintes áreas: consultoria técnica, 
especialmente em planos, propostas, estudos e projetos de engenharia, agropecuária e 
meio ambiente. 
PREF. MUN. DE PESQUEIRA - 2005 

♦ II workshop do projeto ripa- região nordeste-rede de inovação e prospecção tecnológica 
para o agronegócio. 
BNB/UFRPE/FADURPE- II WORKSHOP DO PROJETO RIPA NE - 2005 

♦ Caracterização do nível de oferta e demanda de empregos no Município de Igarassu. 
PREF. MUN. DE IGARASSU-05/2004 - 2005 

♦ Prestação de serviços de avaliação de rações comerciais para carcinicultura. 
PACIFIC STAR S/A - 2005 

♦ Estabelecer unidades demonstrativas p/ produção de tomate, milho doce, sargo, 
mamona e a palma forrageira adensada, visando o emprego de téc. modernas de 
produção. 
PREF. MUN. DE IBIMIRIM (PROF. MARCO ANTÔNIO) - 2005 

♦ Relocar toda a estrutura física e pedagógica do Codai para a área de Tiúma; atender a 
demanda do mercado por profissionais qualificados para a agroindústria regional; 
estimular o aproveitamento e o processamento da produção agropecuária familiar. 
CODAI/VITAE - 2005 



 

 

♦ Termo de Parceria nas linhas de apoio do SEBRAETEC: Suporte empresarial, 
tecnológico, aperfeiçoamento tecnológico e inovação tecnológica. 
SEBRAE 72/2004 - 2005 

♦ Apoio à concedente na participação do Brasil na Comissão Internacional para a 
conservação do Atum Atlântico (ICCAT). 
SEAP/ATUNS E AFINS 2004 (PAULO TRAVASSOS) - 2005 

♦ Desenvolver ações para a melhoria da qualidade dos produtos e serviços da 
Cooperante, envolvendo um grupo de atacadistas. 
CEAGEPE - 2005 

♦ Assistência técnica em projetos de assentamentos do Incra - PE no âmbito do programa 
trabalho e cidadania. 
FUNDACAO BANCO BRASIL/ASSENTAMENTOS DO INCRA - 2005 

♦ Manejo dos animais do plantel do criadouro conservacionista da Petroflex. 
PETROFLEX - CRIADOURO CONSERVACIONISTA - 2005 

♦ Mútua cooperação técnica, em atividades de interesse das partes, no campo do 
planejamento, da coordenação e execução, nas seguintes áreas: consultoria técnica, 
especialmente em planos, propostas, estudos e projetos de engenharia, agropecuária e 
meio ambiente; gestão administrativa; seleção de pessoal; programas culturais e de eco 
e agro turismo; assessoria administrativo-financeira; capacitação de recursos humanos 
e estágios supervisionados. 
PREF. MUN. DE PIRPIRITUBA/PB(1º Aditivo) - 2005 

♦ Prestação de serviços avaliação do crescimento de camarões marinhos 
litopenaeusvannamei alimentados com rações enriquecidas com nupro e sp604 
SOCIL (ALFREDO GALVEZ) - 2005 

♦ Implementação da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares - 
INCUBACOOP/PAPE/DEPTº DE EDUC./UFRPE. 
SEBRAE 048/2004 - INCUBACOOP/PAPE/DEPTº DE EDUC./UFRPE - 2005 

♦ Realizar serviços de consultoria para o conhecimento e pesquisa, uso sustentável de 
irrigação na faixa semiárida do Nordeste.  
MOTT MACDONALD LIMITED - 2005 

♦ Mapeamento da economia solidária em Pernambuco, no âmbito do programa trabalho e 
cidadania. 
FUND. BANCO BRASIL/MAPEAMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - 2005 

♦ Cooperação recíproca em áreas de interesse e competência das partes convenentes, 
em especial para a realização da ópera infantil denominada "CAVALINHO AZUL" de 
Tim Rescala sobre o texto de Maria Clara Machado. 
OLINDA/OPERA CAVALINHO AZUL - 2005 



 

 

♦ Investimento em projeto de aumento da expectativa de vida de crianças, com foco 
prioritário na área alimentar. (PROGRAMA CRESCER) 
PEPSICO 2005(PROGRAMA CRESCER) - 2005 

♦ Capacitar 250 Pescadores Profissionais Especializados para a pesca oceânica de atuns 
e afins com espinhel pelágico de superfície, por meio de cursos de curta duração. 
SEAP/CAPACITAÇÃO PESCADORES/PESCA OCEÂNICA - 2005 

♦ Pesquisa sobre instrumentos jurídicos e pedagógicos necessários à implantação da 
FADIRE, no Município de Santa Cruz do Capibaribe - PE. 
SODECAP (ARTHUR SENNA) - 2005 

♦ Consultoria Técnica Especializada em Desenvolvimento Institucional a Universidade 
Federal de Roraima. 
FUNDACAO AJURI (2005) - 2005 

♦ Prestação de serviços de consultoria educacional no desenvolvimento do Projeto de 
Federalização da Universidade Estadual do Maranhão. 
VMD BRASIL CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. - 2005 

♦ Consultoria técnica especializada em desenvolvimento institucional à Universidade 
Federal do Tocantins. 
FAPTO- FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS - 
2005 

♦ Elaboração do Projeto de Federalização da Universidade Estadual do Maranhão - 
UEMA. 
UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - 2005 

♦ Serviços de adequação do Projeto de Fertirrigação implantado e aprovado pela 
Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos- CPRH na safra 95/96 às exigências 
contidas no item II da Licença de Operação nº2714/04, concedida pela própria CPRH. 
USINA PETRIBÚ S/A - 2005 

♦ Serviços de adequação do Projeto de Fertirrigação implantado nos engenhos 
Buranhaem, Rosário, Palma, Água Fria, Trapiche e Anjo e aprovado pela Companhia 
Pernambucana de Recursos Hídricos- CPRH na safra 95/96 às exigências contidas no 
item II da Licença de Operação nº2714/04, concedida pela própria CPRH. 
USINA TRAPICHE S/A - 2005 

♦ Serviços de adequação do Projeto de Fertirrigação implantado e aprovado pela 
Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos- CPRH na safra 95/96 às exigências 
contidas no item II da Licença de Operação nº2714/04, concedida pela própria CPRH. 
DESTILARIA UMA - 2005 

♦ Projeto de Melhoramento de dados no Brasil. 
ICCAT - 2005 



 

 

♦ Instrumentalizar a cooperação técnica entre a CODEVASF e a FADURPE, visando 
efetuar a avaliação e diagnóstico dos sistemas de irrigação, dar suporte técnico 
especializado às explorações agropecuárias e implantar campos demonstrativos de 
novas espécies, variedades e sistemas produtivos de culturas nos perímetros irrigados, 
visando assegurar a competitividade e sustentabilidade dos perímetros irrigados do 
Estado de Pernambuco. 
CODEVASF II/SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO - 2005 

♦ Execução de Serviços de Pesquisa e Consultoriada Autarquia Educacional do Araripe 
AEDA- AUTARQUIA DO ARARIPE EDUCACIONAL DO ARARIPE - 2006 

♦ Limites, oportunidades e posicionamento estratégico para a cultura da Manga no Sub-
médio São Francisco. 
BNB/ CULTURA DA MANGA - 2006 

♦ Realização de estudo de casos sobre a economia solidária como efeito da 
reestruturação produtiva na região Nordeste.  
CEAS/ECONOMIA - 2006 

♦ Adequação dos espaços destinados à comercialização dos seguintes produtos: banana; 
tangerinas cravo e murcott, e flores. 
CEASA/PE 2006 - (140) - 2006 

♦ Realização de Estudos sobre a produção agrícola irrigadanos projetos de Irrigação 
PEDRA BRANCA, RODELAS eGLÓRIA, localizados no Estado da Bahia 
CHESF/IRRIGAÇÃO - BAHIA - (149) - 2006 

♦ Programa de Desenvolvimento de Incubadoras Públicas Tecnológicas de 
Empreendimentos EconômicosSolidários da RMR. 
FINEP/1457/05 - INCUBADORAS PÚBLICAS/ PAPE - (55) - 2006 

♦ Mapeamento da Economia Solidária nos Estados dePernambuco e Piauí. 
FINEP/2289/06 - MAPEAMENTO DA ECON. SOLIDÁRIA PE/PI - 2006 

♦ Apoio ao Processo de incubação e de Governançade Cooperativas Tecnológicas 
Populares. 
FINEP/2717/04 - INCUBAÇAO E GOVERNANÇA DE COOPERATIVAS - (119) - 2006 

♦ Programa de Pesquisa para a Unidade Acadêmica de Garanhuns. 
FINEP/3252/05 - UNIDADE ACADÊMICA DE GARANHUNS - (147) - 2006 

♦ Estudos na área da Pesca 
ICCAT - 2006 

♦ Elaboração do Perfil contendo a situação referencial das famílias e 
assentamentos/comunidades participantes do Projeto Dom Hélder Câmara. 
DOM HELDER - 014/2005 - CONSULTORIA (PROF TALES) - (227) - 2006 



 

 

♦ Contratação de Empresa de Consultoria para elaboração do CONSULTORIA TÉCNICA 
do Jaboatão dos Guararapes. 
PREF. JABOATÃO/PLANO DIRETOR - (67) - 2006 

♦ Cooperação Técnica, no desenvolvimento de atividades do interesse ambiental, 
recursos humanos, educação, pesquisa e extensão universitária. 
LAFEPE - 2006 

♦ Fomento a assistência técnica e extensão rural em atividades pesqueiras  
na pesca interiorana e artesanal marítima do Estado de Sergipe. 
MDA 158/2005 - PESCA/SERGIPE - 2006 

♦ Investimento em projeto de aumento da expectativa de vida de crianças, com foco 
prioritário na área alimentar, de médio e longos prazos, desenvolvidos pela sociedade 
civil organizada, que visem a redução da desnutrição e da mortalidade infantil, bem 
como estimulem a melhoria de níveis de saúde e qualidade de vida (PROGRAMA 
CRESCER). 
PROGRAMA CRESCER - 2006 

♦ Apoio à execução do Projeto Horta e Pomares Comunitários. 
PCR/HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS - (109) - 2006 

♦ Assessoramento técnico de revisão do Plano Plurianual 2006/2009. 
PREF. MUN. DE CAMARAGIBE/PLANO PLURIANUAL 2006/2009 - (291) - 2006 

♦ Prestação dos serviços de planejamento e elaboração do CONSULTORIA TÉCNICA de 
Cumaru. 
PREF.  MUN. CUMARU/PLANO DIRETOR - (307) - 2006 

♦ Coordenação, pela FADURPE, das atividades que direta ou indiretamente, estejam 
relacionadas com a geração de emprego e renda no Município de Igarassu. 
PREF. MUN. DE IGARASSU-04/2005 (1º TERMO ADITIVO) - (96) - 2006 

♦ Diagnóstico e planejamento das ações de segurança urbana da guarda municipal 
domunicípio de Maceió/AL. 
PREF.  MUN. DE MACEIÓ/GUARDA MUNICIPAL - (265) - 2006 

♦ Prestação de Serviços Técnicos, pela Contratada, para Elaboração do Plano Diretor 
Participativo da Contratante. 
PREF. PESQUEIRA/PLANO DIRETOR - (294) - 2006 

♦ Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Pesca de Atuns e Afins no Brasil. 
SEAP/ATUNS E AFINS - 2006 

♦ Revitalização da Maricultura no Estado de Pernambuco. 
SEAP/MARICULTURA - (116) - 2006 



 

 

♦ Consultoria Técnica e Administrativa, para desenvolver as ações de operacionalização 
do CONSULTORIA TÉCNICA Escolar 2005 em toda rede Pública Estadual de Ensino, 
em Maceió e demais cidades do interior do Estado de Alagoas.   
CENSO ALAGOAS - (281) - 2006 

♦ Serviços de cadastro de assentamentos subnormais tipo I- favelas do projeto de 
Desenvolvimento Institucional da Prefeitura de Natal. 
SEMTAS/NATAL - (122) - 2006 

♦ Estabelecimento de ampla cooperação técnica entre as partes, visando à execução em 
conjunto de Consultoria, Assessoramento, Capacitação de Recursos Humanos, 
Concessão de Estágio para Estudantes, Promoção de Eventos Técnicos e Científicos, 
Formulação de Planos e Programas, Elaboração, Acompanhamento e Avaliação de 
Projetos, Execução de Estudos e Pesquisas e outras ações voltadas para a promoção 
do desenvolvimento sustentável em seus diversos níveis de formulação, execução e 
abrangência. 
SOCEC- SOCIEDADE CAPIBARIBE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - (248) - 
2006 

♦ Elaboração do CONSULTORIA TÉCNICA do Município de Igarassu - PE. 
PREF.IGARASSU/PLANO DIRETOR - (47) - 2006 

♦ Realização dos exames laboratoriais eletrônicos das amostras de leite cru; Realização 
de análises dos componentes do leite recebido; Fornecimento de materiais para a 
coleta das amostras nas propriedades dos fornecedores; Emissão de laudos técnicos 
com os resultados das análises. 
PROGENE - 2011 

♦ Geoprocessamento, sensoriamento remoto, e cartografia temática. 
ADFN/ GEOPROCESSAMENTO - 2011 

♦ Serviços de consultoria especializada para a realização do planejamento, organização e 
execução da 3ª etapa - Prova de Avaliação Física do Processo Seletivo para 
preenchimento de 240 (duzentos e quarenta) vagas para trabalhador portuário avulso, 
na atividade de estiva para função de trabalhador de porão nos OGMOS Recife e 
Suape. 
SELEÇÃO OGMO - 2011 

♦ Atuar, de forma qualificada e articulada no apoio à solução dos principais pontos de 
estrangulamento do setor, tais como baixa produtividade, tecnologia inadequada, 
desinformação e incapacidade de gestão, através de ações voltadas para a difusão e 
promoção tecnológica, para a promoção de pesquisa e de gestão tecnológica, para a 
implantação de uma agência de informação e para a gestão de agronegócios 
societários inovadores. 
PROMATA/NAF MATA SUL - 2011 



 

 

♦ Consultoria em organização e administração compreendendo: Desenvolvimento e 
manutenção dos trabalhos de organização e administração dos acervos documentais 
do arquivo judiciário de Alagoas, da biblioteca setorial e memorial da Escola superior de 
magistratura do Estado de Alagoas - ESMAL; Consultoria junto ao Programa Justiça e 
Cidadania na Escola; Consultoria junto ao Programa de Estágios; Consultoria e 
Assessoria junto à Secretaria de Executiva da Escola Superior da Magistratura e à 
Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS - 2011 

♦ Consultoria Técnica Educacional para realização de 02 (duas) palestras e capacitação 
com carga horária total de 40h (quarenta horas), para professores e profissionais da 
Escola Municipal Olga Gueiros Leite 
PDE/ARCOVERDE - ESCOLA MUN. OLGA GUEIROS LEITE - 2011 

♦ Consultoria Técnica Educacional para realização de 02 (duas) palestras e capacitação 
com carga horária total de 40h (quarenta horas), para professores e profissionais da 
Escola Municipal Alfabeto 
PDE/ARCOVERDE - ESCOLA MUN. ALFABETO - 2011 

♦ Consultoria Técnica Educacional para realização de 02 (duas) palestras e capacitação 
com carga horária total de 40h (quarenta horas), para professores e profissionais da 
Escola Municipal Dr. Severino Mariano de Aguiar. 
PDE/ARCOVERDE - ESCOLA MUN. D. SEVERINO MARIANO DE AGUIAR - 2011 

♦ Consultoria Técnica Educacional para realização de 02 (duas) palestras e capacitação 
com carga horária total de 40h (quarenta horas), para professores e profissionais da 
Escola Municipal Francisco de Assis Brito 
PDE/ARCOVERDE - ESCOLA MUN. FRANCISCO DE ASSIS BRITO - 2011 

♦ Consultoria Técnica Educacional para realização de 02 (duas) palestras e capacitação 
com carga horária total de 40h (quarenta horas), para professores e profissionais da 
Escola Municipal Gumercindo Cavalcanti 
PDE/ARCOVERDE - ESCOLA MUN. GUMERCINDO CAVALCANTI - 2011 

♦ Consultoria Técnica Educacional para realização de 02 (duas) palestras e capacitação 
com carga horária total de 40h (quarenta horas), para professores e profissionais da 
Escola Municipal Vitória Maria de Lima 
PDE/ARCOVERDE - ESCOLA MUN. VITORIA MARIA DE LIMA - 2011 

♦ Prestação de apoio pela FADURPE na execução do projeto Formação do Quadro 
Técnico Municipal em Geoprocessamento. 
UFRPE/FORMAÇÃO GEOPROCESSAMENTO - 2011 



 

 

♦ Prestação de CONSULTORIA TÉCNICA específica, visando avaliar o efeito da adoção 
de práticas de manejo conservacionistas na qualidade do solo e da água do 
Assentamento Ramada da Quixabeira, localizado no território do Sertão do Pajeú - PE, 
através da análise de indicadores representativos. Para tanto serão conduzidas coletas 
de materiais, bem como monitoramento participativo junto à comunidade local do 
assentamento nas áreas de roçados produtivos, área de recomposição vegetal ciliar e 
pasto, além de referência ou testemunha. 
DOM HELDER- 010/2012 PROJETO SERTÃO - 2012 

♦ Prestar CONSULTORIA TÉCNICA e extensão rural para mulheres agricultoras dos 
municípios de São João, São Bento do Una, Angelim e Canhotinho, no Estado de 
Pernambuco, através de capacitações e da organização de arranjos produtivos locais, 
afim de promover a valorização da mulher no contexto familiar e no desenvolvimento de 
atividades produtivas direcionadas ao artesanato. 
MDA 700184/2008 - ATER MULHERES - 2012 

♦ Contratação de empresa para realizar assessoria técnico pedagógica para atender as 
necessidades das escolas municipais de Camaragibe – PE 
PREF. MUN. CAMARAGIBE/ CONTRATO Nº046/2011 - 2012 

♦ Execução, pela Fadurpe, dos serviços de capacitação e CONSULTORIA TÉCNICA na 
área de recursos humanos direcionada à Administração Pública 
PREF. MUN. DE IGARASSU-018/2009 (2º TERMO ADITIVO) - 2012 

♦ Consultoria especializada para realização do mapeamento/representação vetorial das 
feições geográficas da área urbana do município de Ipojuca, quais sejam: quadras 
fechadas, centroide de construções e sistema viário com seus respectivos atributos 
utilizando imagem orbital de alta resolução. 
ABF - IPOJUCA – MAPEAMENTO - 2012 

♦ Consultoria para realizar a representação vetorial das feições geográficas da área 
urbana do Distrito de São Domingos/PE 
ABF - SÃO DOMINGOS – MAPEAMENTO - 2012 

♦ Serviços de consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação 
Vetorial das feições geográficas da área urbana do município de Altinho/PE, quais 
sejam: quadras fechadas, centroide de construções e sistema viário com seus 
respectivos atributos utilizando imagem orbital de alta resolução. 
ABL ENGENHARIA- ALTINHO- MAPEAMENTO - 2012 

♦ Serviços de consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação 
Vetorial das feições geográficas da área urbana do município de Camutanga/PE, quais 
sejam: quadras fechadas, centroide de construções e sistema viário com seus 
respectivos atributos utilizando imagem orbital de alta resolução. 
ABL ENGENHARIA- CAMUTANGA- MAPEAMENTO - 2012 



 

 

♦ Consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação vetorial das 
feições geográficas da área urbana do Município de Glória do Goitá/PE, quais sejam: 
quadras fechadas, centroide de construções e sistema viário com seus atributos 
utilizando imagem orbital de alta resolução. 
ABL ENGENHARIA- GLÓRIA DO GOITÁ – MAPEAMENTO - 2012 

♦ Desenvolver ações para implementação da Etapa II do projeto denominado CENTRAL 
DE EMBALAGENS que visa a adequação das embalagens e a qualidade dos produtos 
comercializados na CEASA em conformidade com a legislação em vigor, principalmente 
no que diz respeito a Lei 9.972 - Mapa e a Instrução Normativa Conjunta nº09, nos 
espaços destinados à comercialização dos produtos do Centro de Abastecimento 
Alimentar de Pernambuco (CEASA-PE/OS) 
CEASA/2010- BANCO CENTRAL DE EMBALAGENS - 2012 

♦ Contratação dos serviços de elaboração da cartografia geo-referenciada dos municípios 
de Barra de Guabiraba e Exú utilizando imagens coletadas de sensor orbital de alta 
resolução. 
COMPESA - BARRA DE GUABIRABA E EXU – MAPEAMENTO - 2012 

♦ Consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação Vetorial das 
feições geográficas da área urbana do Município de Casinhas/PE, quais sejam: 
quadras, fachadas, centroide de construções e sistema viário com seus respectivos 
atributos utilizando imagem orbital de alta resolução. 
COMPESA - CASINHAS – MAPEAMENTO - 2012 

♦ Realização do Mapeamento Urbano da Área Urbana do Município de Joaquim Nabuco 
– PE 
COMPESA - JOAQUIM NABUCO – MAPEAMENTO - 2012 

♦ Elaboração da cartografia geo-referenciada do município de Vertentes utilizando 
imagens coletadas através de sensor orbital de alta resolução espacial. 
COMPESA - VERTENTES – MAPEAMENTO - 2012 

♦ Realizar a representação vetorial das feições geográficas da área urbana do Município 
de Vertentes do Lério/PE, utilização de Imagem orbital de alta resolução 
COMPESA - VERTENTES DO LÉRIO – MAPEAMENTO - 2012 

♦ Consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação Vetorial das 
feições geográficas da área urbana do Município de Bom Jardim/PE, quais sejam: 
quadras, fachadas, centroide de construções e sistema viário com seus respectivos 
atributos utilizando imagem orbital de alta resolução. 
DOIS IRMÃOS - BOM JARDIM – MAPEAMENTO - 2012 

♦ Consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação vetorial das 
feições geográficas da área urbana do Município de Bodocó/PE, quais sejam: quadras, 
fachadas, centroide de construções e sistema viário com seus respectivos atributos 
utilizando imagem orbital de alta resolução. 
ETON - BODOCÓ/PE – MAPEAMENTO - 2012 



 

 

♦ Execução do Projeto Mulheres Rendeiras: Ater para organização do Arranjo Produtivo 
da Renascença no Município de Pesqueira-PE. 
MDA/PESQUEIRA - 2012 

♦ Transversalidade de gênero nas políticas públicas para a pesca e aquicultura do MPA 
MPA/078/2009- MULHERES PESCADORAS - 2012 

♦ Consultoria e assessoria aos professores dos anos iniciais para atender as 
necessidades das escolas municipais de Camaragibe-PE 
PREF. CAMARAGIBE 2011/PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO - 2012 

♦ Estudo sobre a demarcação limítrofe de parte do município de Macaparana na divisa 
com o município de São Vicente Ferrer, Pernambuco. 
PREF. MACAPARANA/DEMARCAÇÃO - 2012 

♦ Contratação de uma empresa de consultoria especializada para desenvolver ações de 
Apoio Técnico à regularização fundiária no bairro São Conrado, no município de 
Aracaju. 
PREF. MUN. DE ARACAJU/REGULARIZACAO FUNDIARIA/SAO CONRADO - 2012 

♦ Coordenação e execução, pela Fadurpe, das atividades de consultoria técnica que 
direta ou indiretamente estejam relacionadas com a geração de emprego e renda no 
Município de Igarassu. 
PREF. MUN. DE IGARASSU-018/2009 (1º TERMO ADITIVO) - 2012 

♦ Mútua cooperação técnica e institucional em atividades de interesse das convenentes. 
PREF. MUN. DE IGARASSU-018/2009 (COOP. TÉCNICA) - 2012 

♦ Contratação de consultoria especializada para planejamento, organização e execução 
de Concurso Público para preenchimento de 30 (trinta) vagas para Agente Comunitário 
de Saúde e 04 (quatro) Agentes de Controle de Endemias, totalizando 34 (trinta e 
quatro) vagas, ambos com exigência de Ensino Fundamental Completo. 
PREF. MUN. DE ITAMARACÁ/CONCURSO SAÚDE - 2012 

♦ Elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social para o Município de 
Itambé. 
PREF. MUN. DE ITAMBÉ/PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL - 2012 

♦ Contratação de empresa especializada por solicitação da Secretaria de Educação para 
realização dos serviços de Elaboração do Censo Escolar 2012 do Município do Paulista. 
PREF. MUN. DE PAULISTA/CENSO 2012 

♦ Cooperação técnica para a organização de arranjos produtivos locais (APL) para a 
mandioca, biodiesel, bovinocultura de leite, ovino caprinocultura; infraestrutura de 
assentamentos de reforma agrária e comercialização de produtos da agricultura familiar 
no município de Pesqueira. 
PREF. PESQUEIRA/ARRANJOS PRODUTIVOS - 2012 



 

 

♦ Realização dos exames laboratoriais eletrônicos das amostras de leite cru; Realização 
de análises dos componentes do leite recebido; Fornecimento de materiais para a 
coleta das amostras nas propriedades dos fornecedores; Emissão de laudos técnicos 
com os resultados das análises. 
PROGENE - 2012 

♦ Cooperação técnica e financeira entre os convenentes para apoio operacional às ações 
de Saneamento, Abatedouros Regionalizados e Resíduos Sólidos na Zona da Mata de 
Pernambuco 
PROMATA/SERV. - 001/2011 - 2012 

♦ Cooperação técnica e financeira para realização do 2º Congresso Brasileiro de Palma e 
outras Cactáceas. 
SEBRAE 38/2011 - 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE PALMA E OUTRAS 
CACTÁCEAS - 2012 

♦ Contratação de pessoa jurídica para elaboração do Plano Estadual de Trabalho e 
Renda para as mulheres. 
SECRETARIA DA MULHER/PE- CONTRATO Nº67/2011 - 2012 

♦ Serviços de consultoria e imageamento da Alta Resolução Espacial, Processamento de 
Dados e Treinamento a ser realizado na Sede e Distrito de Varzinha, Aerolevantamento 
Colorido na Escala de 1:8.000 186km, neste município 
SERRA TALHADA/ AEROFOTO - 2012 

♦ Garantir o direito humano à alimentação e à Nutrição dos educandos da Rede Municipal 
de Olinda, implantando o Programa de Segurança Alimentar e Educacional em 
consonância com o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/MEC e integrado 
com a política de Segurança Alimentar e Nutricional Nacional e Municipal. 
UFRPE CODAI/ENSINO A DISTANCIA - 2012 

♦ Serviços de consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação 
Vetorial das feições geográficas da área urbana do Município de Moreno/PE, quais 
sejam: quadras, fachadas, centroide de construções e sistema viário com seus 
respectivos atributos utilizando imagem orbital de alta resolução. 
VIZIR - MORENO – MAPEAMENTO - 2012 

♦ Serviços de apoio à gestão, monitoramento e avaliação das ações do Projeto Novos 
Talentos 2012/Qualifica Pernambuco, sob a coordenação da STQE. 
STQE-PE/ PROJETO NOVOS TALENTOS – 2013  

♦ Serviços de consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação 
vetorial das feições geográficas da área urbana do Município de Orocó/PE, quais sejam: 
quadras, fachadas, centroide de construções e sistema viário com seus respectivos 
atributos utilizando imagem orbital de alta resolução. 
LEENNE CONTRUÇÕES-OROCÓ-MAPEAMENTO – 2013  



 

 

♦ Serviços de consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação 
vetorial das feições geográficas da área urbana do Município de Santa Filomena/PE, 
quais sejam: quadras, fachadas, centroide de construções e sistema viário com seus 
respectivos atributos utilizando imagem orbital de alta resolução. 
LEENNE CONTRUÇÕES-SANTA FILOMENA-MAPEAMENTO – 2013  

♦ Serviços de consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação 
vetorial das feições geográficas da área urbana do Município de Santa Maria da Boa 
Vista/PE, quais sejam: quadras, fachadas, centroide de construções e sistema viário 
com seus respectivos atributos utilizando imagem orbital de alta resolução. 
LEENNE CONTRUÇÕES-SANTA MARIA DA BOA VISTA-MAPEAMENTO – 2013  

♦ Consultoria especializada para realização do mapeamento/representação vetorial das 
feições geográficas da área urbana do município de Garanhuns/PE, quais sejam: 
quadras fechadas, centroide de construções e sistema viário com seus respectivos 
atributos utilizando imagem orbital de alta resolução. 
FLAMAC - GARANHUNS – MAPEAMENTO – 2013  

♦ Serviços de consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação 
vetorial das feições geográficas da área urbana do Município de Toritama/PE, quais 
sejam: quadras fechadas, centroide de construções e sistema viário com seus 
respectivos atributos utilizando imagem orbital de alta resolução. 
FLAMAC-TORITAMA-MAPEAMENTO – 2013  

♦ Consultoria para realizar a representação vetorial das feições geográficas da área 
urbana do Município de Limoeiro/PE 
SANEA - LIMOEIRO – MAPEAMENTO – 2013  

♦ Proposta de Consultoria para realizar a representação vetorial das feições geográficas 
da área urbana do Município de Timbaúba/PE 
SANEA - TIMBAÚBA – MAPEAMENTO – 2013  

♦ Consultoria para realizar a representação vetorial das feições geográficas da área 
urbana do Município de Venturosa/PE 
SANEA - VENTUROSA – MAPEAMENTO – 2013  

♦ Consultoria para realizar a representação vetorial das feições geográficas da área 
urbana do Município de Vicência/PE 
SANEA - VICÊNCIA – MAPEAMENTO – 2013  

♦ Consultoria para realizar a representação vetorial das feições geográficas da área 
urbana do Município de Ipubi/PE 
TEC HIDRO - IPUBI – MAPEAMENTO – 2013  



 

 

♦ Serviços de consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação 
vetorial das feições geográficas da área urbana do município de Santa Maria do 
Cambucá/PE, quais sejam: fachadas, centroide de construções e sistema viário com 
seus respectivos atributos utilizando imagem orbital de alta resolução. 
TEC HIDRO- SANTA MARIA DO CAMBUCÁ – MAPEAMENTO – 2013  

♦ Serviços de consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação 
vetorial das feições geográficas da área urbana do Município de Canhotinho/PE, quais 
sejam: quadras fechadas, centroide de construções e sistema viário com seus 
respectivos atributos utilizando imagem orbital de alta resolução. 
FLAMAC/CANHOTINHO – MAPEAMENTO – 2013  

♦ Consultoria para realizar a representação vetorial das feições geográficas da área 
urbana do Município de Brejo da Madre de Deus - Fazenda Nova-PE, quais sejam: 
quadras fechadas, centroide de construções e sistema viário com seus respectivos 
atributos utilizando imagem orgital de alta resolução. 
SANEA - BREJO DA MADRE DE DEUS – MAPEAMENTO – 2013  

♦ Execução do projeto de fomento à implementação e/ou ampliação dos sistemas 
municipais de segurança alimentar e nutricional do estado de Pernambuco. 
SEDSDH/PROJETO SAN 2010 – 2013  

♦ Garantir o direito humano à alimentação e à Nutrição dos educandos da Rede Municipal 
de Olinda, implantando o Programa de Segurança Alimentar e Educacional em 
consonância com o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/MEC e integrado 
com a política de Segurança Alimentar e Nutricional Nacional e Municipal. 
PREF. MUN. DE OLINDA/SEGURANCA ALIMENTAR – 2013  

♦ Realização do inventário da oferta turística de Fortaleza. 
FORTALEZA/ INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA – 2013  

♦ Desenvolvimento de atividades e ações visando a produção de um mil exemplares com 
250 páginas no formato 21cmx15cm de um livro que configure a história dos primeiros 
75 anos de existência do IPA 
IPA/PRODUÇÃO DE LIVROS – 2013  

♦ Realização dos exames laboratoriais eletrônicos das amostras de leite cru; Realização 
de análises dos componentes do leite recebido; Fornecimento de materiais para a 
coleta das amostras nas propriedades dos fornecedores; Emissão de laudos técnicos 
com os resultados das análises. 
PROGENE – 2013  

♦ Serviços de consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação 
Vetorial das feições geográficas da área urbana do Município de Afogados da 
Ingazeira/PE, quais sejam: quadras, fachadas, centroide de construções e sistema 
viário com seus respectivos atributos utilizando imagem orbital de alta resolução. 
TEC HIDRO- AFOGADOS DE INGAZEIRA– MAPEAMENTO – 2013  



 

 

♦ Serviços de consultoria em suporte técnico à equipe da Contratante responsável pela 
Planos Diretores de Águas Belas e Passira  
CONDEPE/FIDEM - PLANOS DIRETORES DE ÁGUAS BELAS E PASSIRA – 2013  

♦ Serviços de cadastro técnico da Rede Coletora de Esgoto e Rede de Distribuição de 
Água da Compesa do Município de Salgueiro/PE, limitando-se a atualização 
cartográfica dos setores e quadras geradas a partir das Plantas de Referência da 
Compesa das áreas que houve ampliação da rede coletora de esgoto de distribuição de 
água. 
CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO/CADASTRO SALGUEIRO – 2013  

♦ Serviços de cadastro técnico da rede de distribuição de água da COMPESA do bairro 
de Lagoa das Graças, Sotave e Jardim Prazeres, localizados no município de Jaboatão 
dos Guararapes/PE, limitando-se a atualização cartográfica dos setores e quadras 
geradas a partir das Plantas de Referência da Compesa das áreas que houve 
ampliação da rede de distribuição de água. 
CONSTRUTORA GRANITO/CADASTRO TÉCNICO – 2013  

♦ Ater para Organização do Arranjo Produtivo da Renascença no Município de 
Pesqueira/PE 
PESQUEIRA/APL RENDEIRAS – 2013  

♦ Educação Profissional e a Fadurpe para o desenvolvimento de uma consultoria com o 
escopo de realizar o mapeamento estatístico e fotográfico das Escolas Técnicas 
Estaduais, por eixos tecnológicos, além de levantamento das vagas oferecidas e 
preenchidas no período de 2009 a 2011 através da confecção de 3.500 exemplares do 
relatório a serem distribuídos nas Escolas de Referência e Técnicas do Estado de 
Pernambuco. 
SEDUC/PE- MAPEAMENTO DAS ETE ´S – 2013  

♦ Prestação dos serviços técnicos especializados de revisão da Lei de Parcelamento, Uso 
e Ocupação do Solo do Município do Cabo de Santo Agostinho, buscando fomentar o 
desenvolvimento local e otimizar a sua integração com os demais municípios da região, 
em atendimento aos preceitos legais do Estatuto da Cidade e tendo por base os 
instrumentos de regulação do uso e ocupação do solo e de proteção ambiental e 
cultural em vigor. 
CONDEPE/FIDEM - LPUOS CABO – 2013  

♦ Serviços técnicos arqueológicos para a implantação da Refinaria Premium II (RPRE-II). 
PETROBRAS/REFINARIA PREMIUM II – 2013  

♦ Contratação de entidade especializada na prestação de serviços de consultoria e 
qualificação de recursos humanos, a serem destinados à Agência Reguladora de 
Serviços Públicos do Estado de Alagoas - ARSAL. 
ARSAL/CONSULTORIA 002/2013 

♦ Serviços de consultoria para implementação do Modelo de Gestão do Projeto de 
Saneamento Rural da Zona da Mata de Pernambuco, Lote 01, no âmbito do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco - 
PROMATA. 
PROMATA/SANEAMENTO RURAL-062/2010 – 2013  



 

 

♦ Contratação de empresa de Assessoria/Consultoria especializada na elaboração do 
Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS, destinado ao município de 
Maceió, em consonância com o Plano Diretor de Maceió, Política Municipal de 
Habitação de Interesse Social e demais dispositivos legais e jurídicos pertinentes. 
SMHPS/PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 2013  

♦ Estudar a viabilidade técnica e econômica de Bejupirá, Rachycentroncanadum, em 
tanques-rede no Estuário Norte e Baía de Camumu do Baixo Sul da Bahia por 
pescadores artesanais, visando estabelecer um pacote tecnológico que possa ser 
replicado em outras áreas 
IDES - PESQUISA BEIJUPIRÁ – 2013  

♦ Desenvolver ações para a implementação da Etapa IV do projeto denominado Central 
de Embalagens, visando o seu acompanhamento, implantação e adequação das 
embalagens e a qualidade técnica dos produtos comercializados no CEASA-PE/OS. 
CEASA/2013- ETAPA IV BANCO CENTRAL DE EMBALAGENS – 2013  

♦ Desenvolvimento de ações de apoio técnico e financeiro para apoiar a adoção do 
Modelo CERNE- Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos, na 
Incubatec Rural 
SEBRAE 41/2013- INCUBATEC CERNE – 2013  

♦ Apoio administrativo e financeiro na execução do Projeto intitulado "Avaliação do Papel 
dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) como instrumentos de 
inovação. 
FUNDAJ/AVALIAÇÃO DAS IFS – 2013  

♦ Consultoria especializada para realização do Mapeamento/Representação Vetorial das 
feições geográficas da área urbana do Município de Fernando de Noronha/PE, quais 
sejam: quadras, fachadas, centroide de construções e sistema viário com seus 
respectivos atributos utilizando imagem orbital de alta resolução. 
COMPESA - FERNANDO DE NORONHA – MAPEAMENTO – 2013  



 

 

EDUCAÇÃO 

♦ Formar professores alfabetizadores, dotando-os de competência para o ensino de 
alfabetização de jovens e adultos através do Projeto Brasil Alfabetizado, em parceria 
entre o Ministério da Educação, a Universidade Federal de Pernambuco, a Prefeitura da 
Cidade de Igarassu e a Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional.  
PREF. MUN. DE IGARASSU/BRASIL ALFABETIZADO - 2005  

♦ Programa de Melhoria do Ensino de Graduação. 
UFRPE/PETI-SESU MEC - 2005 

♦ Cessão dos direitos do softwareeducativo WinMeteoro. 
FUNCAMP/SOFTWARE METEREOLOGIA - (255) - 2006 

♦ Alfabetização de jovens e adultos assentados e acampados nas áreas de Reforma 
Agrária, conforme consta no Projeto "Educação para Libertação" aprovado pela 
Coordenação Nacional do PRONERA. 
INCRA/MLST/2004 - (111) - 2006 

♦ Alfabetização de aproximadamente 308 jovens e adultos assentados e acampados nas 
áreas de Reforma Agrária, reconhecidas pelo INCRA, com jurisdição da 
Superintendência Regional do Incra/PE (SR-03), conforme consta no Projeto 
Pedagógico, aprovado pela Coordenação Nacional do Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária- PRONERA, que passa a integrar o presente Convênio. 
INCRA/MTBST - (93) - 2006 

♦ Alfabetização de jovens e adultos assentados e acampados nas áreas de Reforma 
Agrária, conforme consta no Projeto "Educação no Campo". 
INCRA/MLST/2004 - (111) - 2006 

♦ Alfabetização de jovens e adultos assentados eacampados nas áreas de Reforma 
Agrária, conforme consta no Projeto Pedagógico, aprovado pela Coordenação Nacional 
do PRONERA. 
INCRA/MLST - FORMAÇÃO CIDADÃ - 2006 

♦ Melhoria da qualidade de escolas municipais em seis comunidades ruris do Município 
de Água Branca-AL. 
XINGÓ/PETROBRÁS/FOME ZERO - 2006 

♦ Cursos de especialização, no desenvolvimento curricular de professores da rede 
estadual de ensino parao Estado de Pernambuco. 
SEDUC-IPAD/CONSULTORIA (PROF. PAULO DONIZETI) - (212) - 2006 

♦ Curso intensivo para docentes em Letramento, Matemática, Ciências Naturais e Sociais, 
do Município de Olinda/PE. 
OLINDA/EJA/CURSO DOCENTE 05- (279) - 2006 



 

 

♦ Programa de Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental e Programa Brasil 
Alfabetizado. 
PREF. MUN. DE IGARASSU/EJA 2006 - (104) - 2006 

♦ Ações Educativas que promovam a redução da exposição de crianças, adolescentes e 
jovens às situações de risco. 
PREF. MUN. DE OURO BRANCO/RN- PTA - (234) - 2006 

♦ Contratação de Empresa para Formação e Contratação dos Profissionais do 
PROJOVEM. 
PREF.  MUN. DE PAULISTA/PROJOVEM - 2006 

♦ Implantação do Projeto "O Futuro a gente Faz". 
PREF. STA CRUZ DO CAP./CURSO PRÉ-VESTIBULAR 2006 - (65) - 2006 

♦ Assessoria Técnica para proposta educacional e processo de reelaboração do plano 
Municipal de Educação da Prefeitura da Cidade do Paulista. 
PREF. MUN. DE PAULISTA/PME - (190) - 2006 

♦ Consultoria para promover cursos e seminários do Programa Pró-moradia e junto à 
Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional do Ceará. 
EDUCAÇÃO FORTALEZA - 2006 

♦ Modernização e recuperação de infraestrutura das Instituições Federais de PE. 
UFRPE/MODERNIZAÇAO E RECUP. DAS IFES E DOS HE - (84) - 2006 

♦ Execução do Projeto de desenvolvimento institucional denominado "Implantação da 
Unidade Acadêmica de Garanhuns da UFRPE - Campus Universitário de Garanhuns". 
UFRPE/UNIDADE ACADEMICA DE GARANHUNS - (211) - 2006 

♦ Realização de cursos de pós-graduação "Lato-sensu" nas disciplinas de História, 
Sociologia, Filosofia, Matemática, Química, Física e Biologia. 
UFRPE/SEDUC (POS-GRADUACAO) - (295) - 2006 

♦ Realização de cursos de especialização no âmbito da UFRPE 
UFRPE/CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO - 2011 

♦ Prestação de serviço de mão-de-obra especializada para desenvolver o Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO deste Município e formação 
continuada dos profissionais contratados para o referido programa. 
PREF. PAULISTA/PROJOVEM URBANO FNDE - 2011 

♦ Contratação de empresa para formação e contratação de profissionais do Projovem 
Urbano, visando dar continuidade a 1ª e 2ª etapa do referido programa, por solicitação 
da Secretaria de Educação do Município do Paulista, conforme as especificações 
técnicas exigidas e constantes na Dispensa nº085/2009 
PREF. PAULISTA-2009/2ª ETAPA - PROJOVEM URBANO FNDE - 2011 



 

 

♦ Contratação de empresa para formação e contratação de profissionais do Pro jovem 
Urbano, visando dar continuidade a 1ª e 2ª etapa do referido programa, por solicitação 
da Secretaria de Educação do Município do  
PREF. PAULISTA-2009/CONT. 1ª ETAPA-PROJOVEM URBANO FNDE - 2011 

♦ VI SEMANA CIENCIA E TECNOLOGIA PE 
UFRPE/VI SEMANA CIENCIA E TECNOLOGIA PE - 2011 

♦ Continuidade a 1ª e 2ª Etapa do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - 
PROJOVEM URBANO, que tem como objeto a inclusão de jovens com idade entre 18 e 
29 anos para elevação do grau de escolaridade, na forma de curso, visando à 
conclusão do ensino fundamental, qualificação profissional e participação cidadã. 
Dispensa nº029/2009 
PREF. JABOATAO/2009- 2ª ETAPA PROJOVEM URBANO FNDE - 2011 

♦ Continuidade a 1ª e 2ª Etapa do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - 
PROJOVEM URBANO, que tem como objeto a inclusão de jovens com idade entre 18 e 
29 anos para elevação do grau de escolaridade, na forma de curso, visando à 
conclusão do ensino fundamental, qualificação profissional e participação cidadã. 
Dispensa nº029/2009 
PREF. JABOATAO/2009- 2ª ETAPA PROJOVEM URBANO PMJG - 2011 

♦ Continuidade a 1ª e 2ª Etapa do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - 
PROJOVEM URBANO, que tem como objeto a inclusão de jovens com idade entre 18 e 
29 anos para elevação do grau de escolaridade, na forma de curso, visando à 
conclusão do ensino fundamental, qualificação profissional e participação cidadã. 
Dispensa nº029/2009 
PREF. JABOATAO/2009- CONT. 1ª ETAPA PROJOVEM URBANO FNDE - 2011 

♦ Continuidade a 1ª e 2ª Etapa do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - 
PROJOVEM URBANO, que tem como objeto a inclusão de jovens com idade entre 18 e 
29 anos para elevação do grau de escolaridade, na forma de curso, visando à 
conclusão do ensino fundamental, qualificação profissional e participação cidadã. 
Dispensa nº029/2009 
PREF. JABOATAO/2009- CONT. 1ª ETAPA PROJOVEM URBANO PMJG - 2011 

♦ Prestação de serviço de assessoria técnico- pedagógica para realização das atividades 
inerentes a capacitação de professores da rede Municipal de ensino, dentro do 
Programa de Formação Continuada. 
CAMARAGIBE 2009/FORMAÇÃO CONTINUADA - 2011 

♦ Implementação do Projeto e Extensão intitulado "Estratégias Pedagógicas para a 
implementação da Lei 10.639/03 nas redes municipais de ensino. 
UFRPE/ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS - 2011 

♦ Contratação de empresa para formação e contratação de profissionais do Pro jovem 
Urbano, visando dar continuidade a 1ª e 2ª etapa do referido programa, por solicitação 
da Secretaria de Educação do Município do Paulista, conforme as especificações 
técnicas exigidas e constantes na Dispensa nº085/2009 
PREF. PAULISTA/2009- PROJOVEM URBANO PMP - 2011 



 

 

♦ Prestação dos serviços de consultoria para realização de ações voltadas à formação de 
docentes da Secretaria de Educação do Município de Olinda/PE 
PREF. MUN. OLINDA 2010/ FORMAÇÃO CONTINUADA - 2011 

♦ Projeto de Expansão da Educação à Distância de Nível Técnico, desenvolvido pelo 
Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas - CODAI, oferecendo o Curso Técnico de 
Alimentos. 
UFRPE/CODAI-CURSO TÉCNICO DE ALIMENTOS - 2011 

♦ Apoio ao curso de esp. em educação integral, cidadania e inclusão social 
UFRPE/ESP. EM EDUCAÇÃO INTEGRAL, CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL - 2011 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN DE PALESTINA - 2011 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE SÃO LUÍS DO QUINTUDE - 2011 

♦ Prestação de apoio, pela Fadurpe, na execução dos Cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu- Especialização em Normatização do Sistema de Ensino e Direito Educacional, 
Matemática, Geografia, Ciências e Matemática, Língua Portuguesa, Biologia, História, 
Química e Física, destinados aos professores efetivos da Rede Estadual de Educação 
do Estado de Pernambuco, objeto do Termo de Credenciamento firmado pela UFRPE e 
a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco em 15 de setembro de 2008. 
UFRPE/ESP. EM NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO E DIR. 
EDUCACIONAL - 2011 

♦ Execução do projeto de ensino intitulado Licenciatura em Física à Distância, que integra 
o presente para todos os efeitos legais, objetivando a oferta do Curso de Capacitação 
em Práticas Pedagógicas e Metodológicas em Educação à Distância para professores e 
tutores do programaUniversidade Aberta do Brasil da UFRPE. 
UFRPE 2010/LIC. EM FÍSICA À DISTÂNCIA - 2011 

♦ INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO, AOS ALUNOS DOS CURSOS 
DE GRADUAÇÃO DA UFPB 
UFPB - (COOP.TÉCNICA ESTÁGIO) - 2011 

♦ Oferta do 5º e 6º semestre do Curso Licenciatura em Computação e Bacharelado em 
Sistemas de Informação da UFRPE. 
UFRPE/5º E 6º CICLO DO CURSO DE LIC. EM COMPUTAÇÃO E BACH. SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO - 2011 

♦ Oferta do 1º ano dos Cursos de Bacharelado em Administração Pública, Especialização 
em Gestão Pública Municipal e Especialização em Gestão Pública. 
UFRPE 2010/ ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA EAD - 2011 

♦ Oferta do 3º e 4º semestre dos Cursos de Graduação de Licenciatura em Computação e 
Licenciatura em Física e de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática da 
UFRPE. 
UFRPE 2010/LIC. EM COMPUTAÇÃO E FÍSICA E ESP. ENSINO DAS CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA – 2011 



 

 

Realização dos "Cursos à distância de Graduação em Licenciatura em Física, de 
Graduação em Licenciatura em Computação e de Especialização em Ensino das 
Ciências e Matemática, em dois semestres letivos consecutivos. 

UFRPE 2009/ COMPUTAÇÃO, FÍSICA, ENS. DAS CIÊNCIAS E MATEMÁTICA - 2011 

♦ Contratação de assessoria técnico-pedagógica para realizar atividades lúdico-
pedagógicas para os alunos da rede municipal. 
PREF. CAMARAGIBE 2010/AÇÕES LÚDICOS – PEDAGÓGICAS - 2011 

♦ Contratação direta da Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional - 
FADURPE, visando a implementação da Formação dos Alfabetizadores do Programa 
Nacional Alfabetizado da Secretaria de Educação 
PREF. JABOATÃO 2010/BRASIL ALFABETIZADO - 2011 

♦ Ação conjunta entre as convenentes, para assegurar o desenvolvimento de ações do 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO, no Munícipio de 
Olinda 
PREF. MUN. DE OLINDA/PROJOVEM URBANO PMO - 2011 

♦ Implementação do 3º e 4º ciclo do Curso de Licenciatura em Física da UFRPE, na 
modalidade à distância 
UFRPE 2009/3º E 4º CICLO - LICENCIATURA EM FISICA - 2011 

♦ Implementação do Curso de Capacitação em Tecnologia e Educação, na modalidade à 
distância. 
UFRPE 2009/CAPACITAÇÃO TECNOLOGIA E EAD - 2011 

♦ Implementação do Curso de Educação Ambiental da UFRPE, na modalidade à 
distância. 
UFRPE 2009/CURSO DE EDUCACAO AMBIENTAL - 2011 

♦ Curso Licenciatura em Computação e Bacharelado em Sistemas de Informação da 
UFRPE. 
UFRPE 2009/LCBSI - 2011 

♦ Contratação de empresa para realizar atividades socioeducativas para os catadores do 
município de Camaragibe/PE 
PREF. MUN. CAMARAGIBE/CONTRATO Nº042/2011 – 2011 

♦ Assessoria para realização do "Curso de Extensão Escola e Comunidade: Prevenção 
da Violência e Promoção da Cultura de Paz, oferendo apoio na logística, estruturação e 
coordenação do curso. 
ABRINQ/ESCOLA DE CONSELHO I - 2012 



 

 

♦ Execução do projeto "Manutenção da Escola de Conselhos de Pernambuco", é objeto 
do projeto promover a manutenção da Escola de Conselhos de Pernambuco, através da 
realização de ações pedagógicas na área dos direitos da criança e do adolescente, 
voltadas para os operadores do Estatuto da Criança e do Adolescente do estado de 
Pernambuco. Fortalecer a atuação de conselheiros municipais de direito e tutelares do 
estado de Pernambuco. Realizar atividades de formação continuada para os 
operadores do Estatuo da Criança e do Adolescente. Articular a rede de proteção da 
infância através da prática educativa comprometida com os direitos humanos e coma 
justiça social. Oferecer uma nova vivência educativa, no âmbito da Escola de Conselhos 
de Pernambuco, através da realização das oficinas pedagógicas. Contemplar os 
operadores do Estatuto que atuam no Distrito de Fernando de Noronha. Fortalecer a 
articulação entre a Universidade e a luta pelos direitos da criança e do adolescente. 
CEDCA/ MANUTENÇÃO 2 - ESCOLA DE CONSELHOS - 2012 

♦ Execução do programa de monitoramento dos convênios e contratos e outros advindos 
deste CEDCA financiados pelo FEDCA/PE, nos programas envolvendo a defesa dos 
direitos da criança e do adolescente, em estrita  
CEDCA/PE- 07/2011 - 2012 

♦ Cooperação mútua entre a Funece e a Fadurpe, no sentido de propiciarem ao aluno 
estagiário oportunidade de aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidade 
significativas para a formação profissional a um só tempo teórica e prática.  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ/FUNECE - (COOP.TÉCNICA 
ESTÁGIO) - 2012 

♦ Assessoria para execução do projeto "Vida Nova: Hortas Mistas Escolares como 
suporte para uma nova Prática Pedagógica e Alimentar", a ser desenvolvido nas 
escolas municipais de Camaragibe-PE. 
HORTAS MISTAS ESCOLARES- CAMARAGIBE - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PAULISTA/OFICINAS-ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE ÁGUA BRANCA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE ANÁDIA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE ARAPIRACA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE BELÉM - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE BOCA DA MATA - 2012 



 

 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE BRANQUINHA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE CAJUEIRO - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE CAMPO ALEGRE - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE CAPELA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE CARNEIROS - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE CHÃ PRETA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE COITÉ DO NÓIA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE CRAÍBAS - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE DELMIRO GOUVEIA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE DOIS RIACHOS - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE ESTRELA DE ALAGOAS - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE FEIRA GRANDE - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE GIRAU DO PONCIANO - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE IBATEGUARA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE IGACI - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE JOAQUIM GOMES - 2012 



 

 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE JUNQUEIRO - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE LIMOEIRO DE ANÁDIA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE MAJOR IZIDORO - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE MAR VERMELHO - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE MARECHAL DEODORO - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE MATRIZ DE CAMARAGIBE - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE MINADOR DO NEGRÃO - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE MONTEIRÓPOLIS - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE MURICI - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE OLHO D´ÁGUA DO CASADO - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE OLIVENÇA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE OURO BRANCO - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE PÃO DE AÇÚCAR - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE PASSO DE CAMARAGIBE - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE PAULO JACINTO - 2012 



 

 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE PINDOBA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE PIRANHAS - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE POÇO DAS TRINCHEIRAS - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE QUEBRÂNGULO - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE ROTEIRO - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE SANTANA DO IPANEMA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE SANTANA DO MUNDAÚ - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DA TAPERA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE SÃO SEBASTIÃO - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE SENADOR RUI PALMEIRA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE TAQUARANA - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE TRAIPÚ - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE UNIÃO DOS PALMARES - 2012 

♦ Programa especial de graduação de professores 
PGP- PREF. MUN. DE VIÇOSA - 2012 

♦ Contratação de assessoria técnico-pedagógica para realizar atividades lúdico - 
pedagógicas para os alunos da rede municipal. 
PREF. CAMARAGIBE 2011/AÇÕES LÚDICO – PEDAGÓGICAS - 2012 



 

 

♦ Contratação de serviços para continuidade da 3ª etapa do Programa Nacional de 
inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO. 
PREF. JABOATÃO 2010/ 3ª ETAPA PROJOVEM URBANO FNDE - 2012 

♦ Contratação de serviços para continuidade da 3ª etapa do Programa Nacional de 
inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO. 
PREF. JABOATÃO 2010/ 3ª ETAPA PROJOVEM URBANO PMJG - 2012 

♦ Realização de eventos educacionais relativos à formação de educadores da educação 
básica da rede municipal de ensino de Olinda/PE. 
PREF. MUN. OLINDA 2011/FORMAÇÃO CONTINUADA - 2012 

♦ Desenvolvimento das ações da Terceira Etapa do Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens - Pro jovem Urbano, no município de Olinda, direcionado aos jovens de 18 a 29 
anos, tendo o fim específico de executar ações integradas que propiciem ao jovem 
brasileiro, na forma de curso, elevação do grau de escolaridade, qualificação 
profissional e participação cidadã dos beneficiados visando a conclusão do ensino 
fundamental, formação profissional, voltada a estimular a inserção produtiva cidadã e o 
desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de solidariedade, exercício da 
cidadania e intervenção da realidade local. 
PREF. OLINDA 2010/ 3ª ETAPA PROJOVEM URBANO - 2012 

♦ Implantação de políticas educacionais e formação continuada 
PREF. PAULISTA 2009/ POLITICAS EDUCACIONAIS - 2012 

♦ Implementação e manutenção do Núcleo de Formação Continuada de Conselheiros dos 
Direitos e Conselheiros Tutelares e Operadores do Estatuto da Criança e do 
Adolescente do Estado de Pernambuco - Escola de Conselhos 
SEDH/MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS - 2012 

♦ Implementação do curso de Pedagogia na modalidade Presencial.  Projeto de 
Formação Continuada: Práticas Pedagógicas e Metodológicas em EAD. 
UFRPE 2010/ PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E METODOLÓGICAS EAD - 2012 

♦ Implementação do Curso de Licenciatura em Física a Distância da UFRPE. 
UFRPE 2010/5º E 6º CICLO - LICENCIATURA EM FISICA - 2012 

♦ Implementação do Projeto de Formação Continuada: Ação/Reflexão/Ação. 
UFRPE/AÇÃO - REFLEXÃO – AÇÃO - 2012 

♦ Implementação do Projeto "Programa Escola Aberta em Articulação com Conexões de 
Saberes". 
UFRPE/ESCOLA ABERTA E CONEXÕES DE SABERES 2010 - 2012 

♦ Formação Continuada e Monitoramento do Programa Escola Ativa no Estado de 
Pernambuco 
UFRPE/FORMAÇÃO CONTINUADA E MONITORAMENTO ESCOLA ATIVA - 2013 



 

 

♦ Execução do projeto intitulado: "Educação à Distância de Nível Técnico 2011/2012" 
UFRPE/EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DE NÍVEL TÉCNICO 2011/2012 - 2013 

♦ Execução do projeto de ensino intitulado "Oferta do Sétimo e Oitavo Ciclos do Curso de 
Licenciatura em Física à Distância da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
UFRPE/ 7º E 8º CICLO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA À DISTÂNCIA - 
2013 

♦ Execução do Projeto de Ensino intitulado "Segunda Licenciatura em Computação- 
Curso de Graduação Presencial". 
UFRPE/CURSOS PRESENCIAIS PARA PROFESSORES DA REDE (PARFOR) - 2013 

♦ Execução do projeto de ensino denominado "Oferta dos Cursos na Modalidade a 
Distância da Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia". 
UFRPE/UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TECNOLOGIA - 
2013 

♦ Execução do projeto de ensino denominado "I Curso de Especialização em Direitos da 
Criança e do Adolescente", objeto do Convênio nº06/2011 - CEDCA/PE, celebrado 
entre a UFRPE e o Estado de Pernambuco, através do Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, objeto de PA nº23082.09260/2011-44. 
UFRPE/I CURSO DE ESP. EM DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado Desenvolvimento da Educação à Distância da Rede E-
Tec Brasil, de interesse do Núcleo de Educação à Distância- NEAD, do Colégio Agrícola 
Dom Agostinho Ikas- CODAI. 
UFRPE/PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA 
REDE E-TEC BRASIL - 2013 

♦ Apoiar a execução das atividades do Núcleo de Educação a Distância do CODAI na 
oferta dos Cursos Técnicos em Alimentos, Curso Técnico em Administração e Curso 
Técnico em Açúcar e Álcool em diferentes regiões de Pernambuco. 
UFRPE/CODAI EAD 2013 - 2013 

♦ Execução do projeto de extensão denominado "Usos de Tecnologias de Informação e 
Comunicação para a Afirmação da Cidadania e do Protagonismo de Jovens Rurais no 
Município de Limoeiro/PE. 
UFRPE/USOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado: "Curso de Especialização em Consultoria e 
Planejamento Turístico", visando capacitar líderes empreendedores e gestores na 
atividade turística, com visão global que respeite as especificidades regionais, visando 
torná-los aptos a realizar consultorias em planejamento e gestão de projetos, 
empreendimentos e destinos turísticos.  
BNB/CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO 
TURÍSTICO - 2013 

♦ Prestação de serviços através dos quais a Fadurpe disponibilizará ao Itep profissionais 
em docência, com título de doutor, os quais ministrarão aulas no Programa de Pós-
Graduação em Tecnologia Ambiental em Nível de Mestrado Profissional, aulas estas a 
serem ministradas no ITEP/OS em Recife/PE e em Petrolina/PE. 
ITEP 2012/PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA AMBIENTAL - 2013 



 

 

♦ Contratação de empresa especializada para a formação continuada dos coordenadores 
de área e alfabetizadores do programa Brasil Alfabetizado. 
PREF. JABOATÃO/BAF 2012- BRASIL ALFABETIZADO - 2013 

♦ Prestação de serviços de coordenação, com apoio logístico, pela Fadurpe necessário 
ao intercâmbio internacional que ocorrerá no período de 16 a 27 de maio de 2013 na 
Província Quebec, no Canadá, cuja finalidade é a capacitação técnica e a educação 
cooperativa de membros de cooperativas de crédito de Pernambuco, por meio do curso 
de extensão com visita técnica em Gestão e Governança em Cooperativas de Crédito 
que será ministrado pelo IRECUS (Universidade de Sherbrooke). 
SESCOOP/PE- INTERCAMBIO INTERNACIONAL - 2013 

♦ Prestação de serviços docentes pela CONTRATADA à CONTRATANTE, na Escola de 
Educação Básica e Profissional "Professora Valentina de Oliveira Figueiredo", com 
endereço na Rodovia PE 218, km, 4, Fazenda Canhotinho, Sítio Mundaú, Município de 
Garanhuns, Estado de Pernambuco, para a realização do curso técnico em 
agropecuária, na modalidade de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na 
forma subsequente, atendendo duas turmas com 50 (cinquenta) alunos cada, 
totalizando 100 (cem) alunos. 

FUNDAÇÃO BRADESCO 2012 - 2013 
♦ Execução do projeto de ensino denominado "Curso para Formação de Gestores 

Culturais dos Estados do Nordeste". 
UFRPE/FORMAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS - 2013 

♦ Execução de pesquisa intitulada "Curso de Pós-Graduação em Elaboração Análise e 
Gerenciamento de Projetos de Negócios", visando proporcionar aos participantes, 
condições de qualificação como profissionais na área de desenvolvimento de projetos 
nos diversos segmentos de negócios, provendo de habilidades para elaboração, análise 
e gerenciamento de projetos através da utilização das práticas do PMI (Project 
Management Institute). 
BNB/ELABORAÇÃO, ANÁLISE E GER. DE PROJETOS DE NEGÓCIOS - 2013 

♦ Continuidade de prestação de serviços, segundo contrato assinado em 01/08/2012, 
para assessoria relativa à realização do "Curso de Extensão Escola e Comunidade: 
Prevenção da Violência e Promoção da Cultura de Paz", oferecendo apoio na logística, 
estruturação e coordenação do curso. 
ABRINQ / ESCOLA DE CONSELHO II - 2013 

♦ Apoiar a realização "Jogos Inclusivos" a ser realizado no município de Olinda/PE- Vila 
Olímpica, no período de 01 de outubro de 2013 a 30 de dezembro de 2013 
PREF. OLINDA / JOGOS INCLUSIVOS - 2013 

♦ Apoiar a realização "XVIII Jogos Comunitários do Interior de Pernambuco - JOCIPE 
2013", a ser realizado no município de Olinda/PE - Vila Olímpica e em outros municípios 
deste Estado, no período de 01 de outubro de 2013 a 30 de janeiro de 2014 
PREF. OLINDA / JOCIPE 2013 



 

 

♦ Gerenciar as ações previstas do Pro jovem Urbano no Município do Paulista. 
PREF. PAULISTA/PROJOVEM 2012 - 2013 

♦ Apoiar a realização "XII Jogos Participativos das Escolas de Olinda 2013", a ser 
realizado no município de Olinda/PE, no período de 24 de maio de 2013 a 30 de 
novembro de 2013. 
PREF. OLINDA / JOGOS ESCOLARES 2013 

♦ Execução do Programa Trienal da Escola de Conselho de Pernambuco, primeira fase, 
visando o fortalecimento dos conselhos municipais de direitos e tutelares do estado de 
Pernambuco, através de ações de pesquisa, consolidação do sistema de informação 
para infância e adolescência, extensão e comunicação. 
CEDCA/ TRIENAL FASE I – 2013 

♦ Execução do projeto de ensino denominado "EJA" na diversidade: formação de 
educadores. 
UFRPE/EJA NA DIVERSIDADE - 2013 

♦ Desenvolvimento da Educação - FNDE que tem por objeto a conclusão do ensino 
fundamental e qualificação profissional de 750 (setecentos e cinquenta) jovens entre 18 
e 29 anos. 
PREF. OLINDA/PROJOVEM 2012 - 2013 

♦ Contratação de instituição para realização da quarta etapa do Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens - Pro jovem Urbano no Município de Jaboatão dos Guararapes 
PREF. JABOATÃO 2012/ 4ª ETAPA PROJOVEM URBANO FNDE E PMJG - 2013 

♦ Execução do projeto de ensino denominado "9º Curso de Especialização em Comércio 
Exterior da UFRPE", aprovada pela Resolução do CEPE nº011/12 de 14/02/2011. 
IX CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR - 2013 

♦ Prestação de serviços de Consultoria Técnica Especializada na Área de Educação 
Superior. 
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES/CONSULTORIA - 2013 

♦ Formação e contratação de profissionais do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - 
PROJOVEM URBANO, no Município do Paulista/PE. 
PREF. PAULISTA 2013/ 5ª ETAPA PROJOVEM URBANO - 2013 

♦ Formação continuada de conselheiros dos direitos e conselheiros tutelares do estado de 
Pernambuco 
SEDH/ESCOLA DE CONSELHO 2013 

♦ Desenvolver ações do Plano de Implementação do Pro jovem Urbano de Caruaru. 
PREF. CARUARU/ PROJOVEM 2013 5ª ETAPA - 2013 

♦ Contratação de instituição para realização da quinta etapa do programa nacional de 
inclusão de jovens - Pro jovem Urbano no município de Jaboatão dos Guararapes. 
PREF. JABOATÃO 2013/ 5ª ETAPA PROJOVEM URBANO FNDE E PMJG - 2013 



 

 

♦ Execução do projeto intitulado "40 Anos de Pós-Graduação". 
FINEP/0738/13 - 40 ANOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - 2013 

♦ Contratação de assessoria para realização de formação de 08 (oito) alfabetizadores e 
01 (um) coordenador em atendimento ao Brasil Alfabetizado da Secretaria de Educação 
de Camaragibe-PE. 
PREF. CAMARAGIBE/BAF 2012- BRASIL ALFABETIZADO– 2013 

♦ Desenvolver ações do Plano de Implementação do Pro jovem Urbano de Caruaru. 
PREF. CARUARU/ PROJOVEM 20146ª ETAPA - 2015 

♦ Contratação de instituição para realização da quinta etapa do programa nacional de 
inclusão de jovens - Pro jovem Urbano no município de Jaboatão dos Guararapes. 
PREF. JABOATÃO 2014/ 6ª ETAPA PROJOVEM URBANO FNDE E PMJG - 2015 

 

 



 

 

EVENTOS 

♦ II workshop Projeto Ripa - Região Nordeste". 
FINEP/0833/05 - II WORKSHOP PROJETO RIPA – 2005 

♦ Colaboração financeira do Concedente ao Convenente, para a realização do "X 
Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal- X CBFV e o XII Congresso Latino 
Americano de Fisiologia Vegetal- XII CLAFV, visando promover a integração de 
estudantes e profissionais de fisiologia vegetal e áreas correlatas. 
BNB/ X CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOLOGIA VEGETAL – 2005 

♦ Apoio ao evento XXX congresso brasileiro de ciência do solo. 
FINEP/0281/05/XXX CONGR. BRAS. DE CIENCIA DO SOLO – 2005 

♦ I Encontro Sul Americano de Pesquisadores em Cooperativismo. 
FINEP/3846/05  - I ENCONTRO SUL - 2006 

♦ Prestação de Serviços, pelo período de 12 (doze) meses, de promoção, organização e 
coordenação de eventos técnicos, com provimento de infraestrutura operacional para 
realização de cursos, seminários, oficinas, encontros e congressos. 
TRIBUNAL DE CONTAS/ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS - (05) - 2006 

♦ Realização da pesquisa, desenvolvimento farmacotécnico industrial da formula 
farmacêutica comprimido à base de Etodolaco 400 e 600mg e Orninazol 500mg. 
Núcleo de Empreendimentos em Ciência, Tecnologia e Artes - NECTAR / 2007.  

♦ Prestação de serviços na realização de Conferências. 
Secretaria de Defesa Social / 2009 

♦ V Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Pernambuco. 
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE - 2009 

♦ Realização da I Feira Pernambucana de aves e suínos realizada no período de 29 de 
setembro de 2010 a 01 de outubro de 2010 no centro de convenções de Pernambuco, 
em Olinda-PE. 
2010 

♦ VI Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Pernambuco. 
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE - 2011 

♦ Realização da 10º Conferência Internacional de Caprinos. 
SEBRAE - 2011 



 

 

ESTUDOS E PROJETOS 

♦ Elaboração dos projetos básicos das três barragens localizadas nos Engenhos: 
Jacarapina, Catú e Prado. 
COMP. AGRO IND. DE GOIANA - 2004 

♦ Mútua parceria no desenvolvimento do projeto de continuidade da constituição de uma 
Rede de Universidades das Américas em Estudo de Cooperativos e Associativos, em 
conformidade com o Projeto, que é parte integrante deste documento. 
PAPE/SHERBROOKE - (313) - 2006 

♦ Apoiar o projeto de "Desenvolvimento da Pesca no Arquipélago de Fernando de 
Noronha. 
SEAP/055/2007 - PESCA FERNANDO DE NORONHA– 2011 

♦ Elaboração e execução do Programa de Monitoramento Arqueológico, Programa de 
Prospecção Arqueológica Intensiva e Programa de Educação Patrimonial nas Áreas de 
Influência da Barragem de Acumulação do Rio Morojozinho, a ser localizada no 
município de Nazaré da Mata- PE 
COMPESA/MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO - 2013 

♦ Alocar recursos financeiros necessários ao desenvolvimento do Projeto 
nº0109.103/2013.ICES intitulado Plano de Ação - João Pessoa Sustentável - Iniciativa 
Cidades Emergentes e Sustentáveis - ICES. 
CAIXA ECONOMICA/PLANO DE AÇAO- JOAO PESSOA SUSTENTAVEL - 2013 

♦ Desenvolvimento de Microssatélite para espécies nativas da ictiofauna do Rio São 
Francisco: Estratégias para a genética da conservação. 
CHESF/DESENVOLVIMENTO DE MICROSSATÉLITE PARA ESPÉCIES NATIVAS - 
2013 

♦ Contratação de serviços para elaborar Planos de Manejo Florestal Sustentável, Planos 
de Negócios e prestar serviços de CONSULTORIA TÉCNICA e extensão rural com 
ênfase em atividades florestais para agricultores familiares de projetos de assentamento 
com potencial para o manejo florestal comunitário, visando a inserção dessas práticas 
nas políticas de desenvolvimento sustentado do bioma Caatinga. 
MMA/SFB MANEJO CEARA - 2013 



 

 

EXTENSÃO 

♦ VII SEMANA CIENCIA E TECNOLOGIA PE 
UFRPE/VII SEMANA CIENCIA E TECNOLOGIA PE 



 

 

MEIO AMBIENTE 

♦ Elaboração de estudo sobre a valorização sociocultural, a promoção do 
desenvolvimento rural sustentável e o apoio a construção do cenário desejável, etapas 
que compõem o projeto "cenários bioma da caatinga".  
SECTMA/BIOMA CAATINGA - 2004 

♦ Avaliação da Meio Fauna para caracterização ambiental do talude da Bacia de Campos. 
PETROBRAS- MEIOFAUNA 2003 - 2004 

♦ Caracterização florística estrutural de áreas de restinga e tabuleiro arenoso no Nordeste 
do Brasil. 
FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO- CARACTERIZAÇÃO FLORÍSTICA - 2004 

♦ Prestação de Serviços de consultoria, objetivando a realização de diagnóstico ambiental 
da área do Projeto GEF de manejo Sustentável de terras do semiárido. 
PROJETO DOM HELDER CAMARA CT.UGP Nº 025/2004 - 2004 

♦ Elaboração do Manual de instruções do Sistema de Consulta, através de um programa 
de computador específico TerraView e realização de um curso de capacitação do 
programa parte integrante do projeto CENÁRIO PARA O BIOMA DA CAATINGA. 
SECTMA/BIOMA DA CAATINGA-46/2004 - 2004 

♦ Elaboração da agenda 21 para o Município de Ipojuca - PE. 
SECTMA/AGENDA 21 IPOJUCA - 2004 

♦ Mapeamento vegetacional e conservação do Parque Nacional de Catimbau, Buíque, 
Pernambuco - Brasil. 
FUNDACAO O BOTICÁRIO - VALE DO CATIMBAU - 2004 

♦ Elaboração da Agenda 21 para o Município de Ipojuca -PE. 
SECTMA/AGENDA 21 IPOJUCA - 2004 

♦  
♦ Execução de serviços destinados a realização de programa de educação ambiental e 

social no município de Vertentes. 
PREF. MUN. DE VERTENTES (Educ. Ambiental) - 2005 

♦ Execução de serviços destinados a execução de serviços destinados a elaboração do 
regulamento de limpeza urbana para o município de vertentes 
PREF. MUN. DE VERTENTES (Limpeza Urbana) - 2005 

♦ Execução de serviços destinados a realização de monitoramento ambiental relativo as 
etapas de implantação e operação do Aterro Sanitário no Município de Vertentes. 
PREF. MUN. DE VERTENTES (Aterro Sanitário) - 2005 



 

 

♦ Elaborar Projeto de revitalização da Mata Ciliar da bacia de contribuição da Barragem 
do Siriji, e supervisionar a sua implantação, no âmbito do PROMATA - Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco. 
PROMATA/BARRAGEM DO SIRIJI - 2005 

♦ Projeto de recuperação da mata ciliar e desenvolvimento socioambiental da margem 
esquerda do rio pirapama 
PETROFLEX - MATA CILIAR I - 2005 

♦ Realização de diagnóstico e prognóstico ambiental referentes à fauna com o objetivo de 
integrá-los ao estudo de impacto ambiental (eia) e o relatório de impacto ambiental 
(rima) das uhe´s de pedra branca e riacho seco. 
ENGEVIX - FAUNA (SEVERINO MENDES) - 2005 

♦ Realização de diagnóstico e prognóstico ambiental referentes à vegetação de flora com 
o objetivo de integrá-los ao estudo de impacto ambiental (eia) e o relatório de impacto 
ambiental (rima) das uhe´s de pedra branca e riacho seco. 
ENGEVIX - FLORA (MARGARETH SALES) - 2005 

♦ Realização de diagnóstico e prognóstico ambiental referente aos ecossistemas 
aquáticos (ictiofauna, qualidade da água, fitoplâncton, zooplâncton bentos e macrófitas 
aquáticas) com o objetivo de integrá-los ao estudo de impacto ambiental (eia) e ao 
relatório 

ENGEVIX - PESCA (WILLIAN SEVERI) - 2005 
♦ Impactos sobre o meio biótico de empreendimentos hidrelétricos a serem implantados 

na Bacia do Rio Parnaíba. 
PROJETEC/RIO PARBAIBA - 2005 

♦ Elaboração de um estudo de impacto ambiental- eia/rima relativo ao componente 
ictiofauna, do empreendimento Barragem do Rio Coruripe, na Bacia do Rio Coruripe, 
localizada no Estado de Alagoas. 
GAMA ENGENHARIA - 2005 

♦ Reflorestamento de fragmento de mata ciliar as margens do rio pirapama. 
SECTMA/FEMA- REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR - 2005 

♦ Financiamento, pela contratante, do Projeto de Pesquisa, intitulado: "Impactos sobre o 
meio biótico de empreendimentos hidrelétricos a serem implantados na Bacia do Rio 
Parnaíba" que será realizado sob a responsabilidade da FADURPE, englobando os 
seguintes temas: Limnologia e Ictiologia; Hidrobiologia e Flora Terrestre. 
PROJETEC - 2005 

♦ Repor a vegetação numa área aproximada de 4,75 hectares (360 x 132 m), no local da 
antiga vila operária, próximo à unidade de produção da CAII- Companhia Agroindustrial 
de Igarassu.  
REFLORESTAMENTO/USINA IGARASSU - 2005 



 

 

♦ Consultoria técnica/administrativa e assessoria executiva de projetos ambientais. 
AQUALIDER MARICULTURA LTDA - 2006 

♦ Limpeza e recuperação das áreas de mangue situada ao lado do hiper-bompreço de 
Boa Viagem. 
BOMPREÇO/ REC DE - 2006 

♦ Monitoramento Limnológico e Avaliação da Qualidade da Água do Reservatório de Boa 
Esperança, situado no Rio Paraíba. 
CHESF/BOA ESPERANÇA - (48) - 2006 

♦ Estudos Ambientais nos Projetos de Irrigação de Itaparica, do lado Baiano, localizados 
nos Municípios de Glória, Rodelas, Abaré e Curaçá. 
CHESF/ESTUDOS AMB. ITAPARICA - (117). - 2006 

♦ Execução de Serviços de Estudos Ambientais do ProjetoJusante, localizado no 
Município de Glória - BA. 
CHESF/ESTUDOS AMB. JUSANTE - (179) - 2006 

♦ Monitoramento limnológico e avaliação da qualidade da água da usina Hidro Elétrica de 
Araras. 
CHESF/MONITORAMENTO LIMNOLOGICO(ARARAS) - (270) - 2006 

♦ Recuperação de áreas degradadas na Usina Hidrelétrica de Luiz Gonzaga. 
CHESF/ÁREAS DEGRADADAS - USINA LUIZ GONZAGA - 2006 

♦ Implantação do programa de Monitoramento Limnológico e Avaliação da Qualidade da 
Água do Reservatório de Boa Esperança, situado no Rio Parnaíba. 
CHESF/BOA ESPERANÇA - 2006 

♦ Projeto de Fontes Energéticas Locais Renováveis e modelos de uso autossustentável 
para cadeias produtivas em comunidades distantes da rede. 
CHESF/FONTES ENERGÉTICAS - 2006 

♦ Inventário da MalacofaunaLimnética do Submédio e Baixo São Francisco, visando 
identificar a presença de Espécies Exóticas e seu respectivo controle". 
CHESF/INVENTARIO DA MALACOFAUNA LIMNETICA - (278) - 2006 

♦ Implantação do programa de ações integradas para revitalização da Bacia Hidrográfica 
do Rio Mamucabas. 
CHESF/REVITALIZAÇÃO - 2006 

♦ Implantação do programa de inventário dos ecossistemas aquáticos do reservatório de 
Sobradinho. 
CHESF/ECOSSISTEMAS AQUATICOS SOBRADINHO - (314) - 2006 



 

 

♦ Programa de Monitoramento da Fauna (mamíferos, aves, anfíbios, e répteis) no traçado 
da linha de transmissão 230kv Recife II/Pau Ferro. 
CHESF/MONIT. RECIFE II/PAU FERRO - (59) - 2006 

♦ Levantamento fitossociólogico e pedagógico das áreas de reserva legal dos Projetos de 
Irrigação de Itaparica do lado baiano,localizados nos municípios de Glória, Rodelas, 
Abaré e Curaçá. 
CHESF/FITOSSOCIOLOGIA E PEDOLOGIA - (46) - 2006 

♦ Serviços de limpeza e conservação das áreas internase externas da subestação da 
CHESF, localizada na Avenida Henry Wallde Carvalho, 4282 - Saci - Teresina-PI. 
CHESF/TERESINA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - (401) - 2006 

♦ Execução dos serviços de Monitoramento e Avaliaçãoda Cunha Salina no Estuário do 
Rio São Francisco. 
CHESF/CUNHA SALINA - (201) - 2006 

♦ Execução dos serviços de recuperação de áreas degradadas noentorno do reservatório 
da Usina Hidrelétrica - UHE de Boa Esperança,localizado no Município de Guadalupe, 
Estado do Piauí. 
CHESF/AREAS DEGRADADAS (BOA ESPERANÇA) - (143) - 2006 

♦ Implantação do Programa de Conservação da Ictiofaunanos Reservatórios das Usinas 
Hidrelétricas - UHE Pedra e UHE Funil, situadas no Estado da Bahia. 
CHESF/ICTIOFAUNA - 2006 

♦ Monitoramento liminológico e avaliação da qualidade da água do reservatório da Usina 
Pedra e Funil 
CHESF/USINA PEDRA E FUNIL - (81) - 2006 

♦ Programa de Levantamento e Conservação das aves no entorno do Reservatório da 
Usina Hidroelétrica UHE Xingo. 
CHESF/CONSERVAÇÃO DAS AVES - XINGÓ (AVIFAUNA) - (06) - 2006 

♦ Seleção de espécies nativas para uso na faixa da servidão das linhas detransmissão da 
CHESF. 
CHESF/SELEÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS - (88) - 2006 

♦ Manutenção da vegetação numa área aproximada de 4,75 hectares. 
REFLOREST./USINA DE IGARASSU (MANUTENÇÃO) - (261) - 2006 

♦ Execução dos serviços de reflorestamento de espécies nativas de Mata Atlântica na 
Usina São Jose. 
DER/REFLORESTAMENTO USINA SAO JOSE - (198) - 2006 



 

 

♦ Execução dos serviços de reflorestamento de mangue daRodovia: Vicinal, trecho: PE-
060 (Camela)/Serrambi. 
DER/REFLORESTAMENTO MANGUE - 2006 

♦ Execução do reflorestamento de 100 ha da faixa de proteção no entorno do reservatório 
de Tapacurá 
DER - (87) - 2006 

♦ Agenda 21 Local do município de Igarassu/PE 
IGARASSU/AGENDA 21/FNMA - (166) - 2006 

♦ Implementação de bolsas de pesquisa, a fim de executar atividades propostas no 
Contrato nº6000.007153.04.2, celebrado entre o Instituto Xingó e a Petróleo Brasileiro 
S/A- PETROBRAS, cujo objeto será: Promover a Gestão dos Aqüiferos em Área do 
Semi-Árido Nordestino para o desenvolvimento sustentável. 
XINGÓ/BOLSAS DE PESQUISA - (238) - 2006 

♦ Relatório Geo Cidades Piranhas Parte da Estratégia de Apoio a GestãoAmbiental 
Urbana no Município de Piranhas. 
XINGÓ/GEO CIDADES - (302) - 2006 

♦ Elaboração dos relatórios do Plano de Monitoramento Ambiental. 
MARICULTURA - (289) - 2006 

♦ Serviços de coordenação e execução de 4 (quatro) Campanhas de Amostragem de 
Mastofauna e Herpetofauna, e respectivos relatórios técnicos (quatro trimestrais e um 
anual). 
MRS/ESTUDOS AMBIENTAIS - (305) - 2006 

♦ Execução do levantamento e monitoramento da herpetofauna, avifauna e mastofauna 
nas áreas de reserva legal dos projetos Apolônio Salles, Borda do Lago, Fulgêncio e 
Brígida, todos no Estado de Pernambuco. 
PEPTCON/FAUNA - (013) - 2006 

♦ Identificação e confecção de relatório referente aos organismos da meio fauna do 
sedimento da Bacia de Campos. 
PETROBRAS - MEIOFAUNA (2004) B. CAMPOS E SERGIPE - (68) - 2006 



 

 

♦ Ampliação das ações de recuperação de 23 ha de Mata Ciliar do Rio Pirapama, em 
torno da Unidade Industrial Petroflex-Cabo, com a participação de jovens e adultos da 
comunidade do Engenho Novo, na produção de mudas da Mata Atlântica, promoção de 
capacitação de adolescentes e adultos de 200 famílias da comunidade do Engenho 
Novo, na culinária de pães e bolos utilizando produtos da agricultura familiar da região 
(macaxeira, inhame, batata doce, vários outros tipos de legumes e verduras). 
Realizações de ações conjuntas com os professores de Ciências e Geografia da rede 
municipal do Cabo, utilizando os recursos desenvolvidos na área da Unidade Petroflex 
Cabo, como: Mata Ciliar, trilha ecológica, horta, sementeira, bosque de espécies nativas 
da Mata Atlântica, para atividades de ensino, recursos didáticos e pesquisas. 
PETROFLEX - MATA CILIAR (II GERAÇÃO) - (239) - 2006 

♦ Elaboração do Relatórios Ambientais Preliminares dos sistemas de esgotamento 
sanitário dos distritos de Camela, Nossa Senhora do Ó e Maracaípe no Município de 
Ipojuca - PE. 
PREF.  MUN. DE IPOJUCA/REL. AMBIENTAIS - 2006 

♦ Impactos sobre o meio biótico de empreendimentos hidrelétricos a serem implantados 
na Bacia do Rio Parnaíba. 
PROJETEC/RIO PARNAIBA - (202) - 2006  

♦ Ações Agroecológicas para fortalecimento da agricultura familiar e inclusão social no 
município de Manari. 
UNISOL 2005 - 2006 

♦ Monitoramento Liminológico e Avaliação da Qualidade da Água da Usina Hidro Elétrica 
de Araras 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF / 2007 

♦ Implantação do Programa de Monitoramento da Fauna no traçado da Linha de 
Transmissão 230 kv  Recife II/Pau Ferro 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF / 2007 

♦ Inventário Florestal Quali-Quantitativo da área objeto da Supressão de Vegetação 
Nativa do Projeto Jusante, localizado no Município de Glória/BA 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF / 2008 

♦ Levantamento Fitossociológico e Pedológico das Áreas de Reserva Legal dos Projetos 
Irrigados de Itaparica, lado baiano. 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF / 2008 

♦ Estudo da Ecologia de Tubarões Oceânicos, através de sensores de dados ambientais 
e fisiológicos acoplados diretamente em espécimes vivas, bem como Análises de 
Biologia Pesqueira e da Dinâmica Populacional dos Indivíduos Capturados na Frota de 
Espinheleiros. 
SECRETARIA ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA- SEAP / 2008 

♦ Prestação de serviços técnicos especializados na área de ictiofauna. 
TETRAPLAN/ICTIOFAUNA 2009 



 

 

♦ Elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do entorno dos reservatórios do 
Complexo Paulo Afonso; 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF / 2009 

♦ Manutenção do Programa de Recuperação das Áreas Degradadas, no entorno da Usina 
Hidrelétrica Boa Esperança. 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF / 2009 

♦ Recuperação de Áreas Degradadas na Usina Hidrelétrica de Luiz Gonzaga 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF / 2009 

♦ Limpeza e Conservação de Jardim e Capina de Pátio da Subestação da Chesf, 
Teresina/PI 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF / 2009 

♦ Estudos referentes aos ecossistemas aquáticos com objetivo de entregá-los ao Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) e ao Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da UHE Riacho 
Seco.  
ENGEVIX / 2009 

♦ Implantação do Programa de Monitoramento Limnológico e Avaliação da Qualidade da 
Água do Reservatório de Boa Esperança, situado no Rio Parnaíba. 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF / 2009 

♦ Estudos da Dinâmica Costeira, compreendendo Oceanografia e Aspectos Correlatos, 
da Biota Marinha, da Sedimentologia de Praia, da Geologia e Geomorfologia da Falésia 
e dos Aspectos Econômicos e Socioambientais pertinentes, para Redução/Contenção 
do Processo de Erosão Marinha da Falésia do Cabo Branco e da Praia do Seixas no 
Litoral de João Pessoa - PB. 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAÍBA/ 2009 

♦ Implantação do Programa de Inventário dos Ecossistemas Aquáticos do Reservatório 
de Sobradinho. 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF / 2010 

♦ Programa de Levantamento de Fauna e de Monitoramento de Fauna e Flora na Área de 
Influência Direta e Indireta da Linha de Transmissão 230 Kv Milagres Coremas C2. 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF / 2010 

♦ Manutenção do Programa de Recuperação das Áreas Degradadas, no entorno da UHE 
Boa Esperança. 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF / 2010 

♦ Serviços de Retirada de Macrófitas Aquáticas do Complexo Hidrelétrico de Paulo 
Afonso. 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF / 2010 



 

 

♦ Monitoramento da Fauna Silvestre, realizando Captura e Transporte de Espécies 
Ameaçadas de Extinção; Captura e Transporte de Fauna em Unidades Particulares; 
Captura e Transporte de Fauna de Unidades de Conservação Federais e Estaduais 
Distritais ou Municipais; e Exportação de Animais Vivos ou Material Zoológico na Área 
de Influência da Ferrovia Transnordestina Trecho 2 nos Municípios de Salgueiro e de 
Trindade/PE 
TETRAPLAN / 2010 

♦ Elaboração do Diagnóstico socioambiental, Plano de Manejo, Zoneamento e Proposta 
de Arranjos Produtivos Locais (APLs) tendo em vista a ampliação da área da Área de 
Proteção Ambiental (APA) de Sirinhaém e Santa Cruz.  
AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – CPRH / 2010 

♦ Execução dos serviços de implantação do programa de ações integradas para 
revitalização da bacia hidrográfica do rio Mamucabas. 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF / 2010 

♦ Elaboração e Implantação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas no 
entorno dos Reservatórios do Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso, BA. 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF / 2010 

♦ Produção de Mudas Nativas da Caatinga e Recuperação de 50 Hectares de Áreas 
Degradadas no entorno do Reservatório da Usina Hidrelétrica Xingó. 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF / 2010 

♦ Implantação do Programa de Ações Integradas para Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio Mamucabas. 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF / 2010 

♦ Programa de Gestão Ambiental e Monitoramento de Faixa da LT 230 Kv 
Milagres/Coremas – C2. 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF / 2010 

♦ Coordenação e Supervisão das atividades de monitoramento da fauna e flora na área 
de influência da Ferrovia Transnordestina nos estados de Pernambuco 
TETRAPLAN/COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO FAUNA E FLORA – 2011  

♦ Elaboração e Implantação do Programa de Inventário dos Ecossistemas Aquáticos do 
Rio de Contas, em atendimento às Condições I e IV das licenças de operação CRA 
números 2000-0005040/TEC/LO-0158 e 2001.003649/TEC/LO-1168, emitidas pelo 
Centro de Recursos Ambientais da Bahia. 
CHESF/INVENTÁRIO (RIO DE CONTAS) ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS – 2011  

♦ Implantação do Programa de Inventário dos Ecossistemas Aquáticos do Baixo São 
Francisco, em atendimento às Condições específicas 2.1.5 e 2.3.3 das licenças de 
operação nº 509 e 510, emitidas pelo IBAMA-DF. 
CHESF/INVENTÁRIO (BAIXO SÃO FRANCISCO) ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS – 
2011  



 

 

♦ Prestação de serviços técnicos especializados na área de ictiofauna. 
TETRAPLAN/ICTIOFAUNA 2009 - 2011 

♦ Realização de um mapeamento da flora apícola na Região do Sertão do Araripe e no 
Sertão Central do Estado de Pernambuco, com vistas a possibilitar um perfeito 
conhecimento e propor ações que visem sua preservação e conservação, como 
também oferecer subsídio para planejamento de ocupação de área e distribuição dos 
apiários a fim de otimizar o potencial de produção. 
SEBRAE 24/2010 - MAPEAMENTO DA FLORA APÍCOLA – 2011 

♦ Prestação dos serviços inerentes a execução do Projeto de Apoio à Gestão, 
Monitoramento e Avaliação das Ações de Qualificação Social e Profissional do 
Programa Mãe Coruja Pernambucana 2010, a fim de atender 4.140 gestantes 
beneficiárias do programa Mãe Coruja e/ou familiares, em situação de alta 
vulnerabilidade social frente ao mercado de trabalho do estado de Pernambuco, 
distribuídos em 207 turmas, aproximadamente 20 educandas cada uma, a ser realizado 
em 62 municípios do estado de Pernambuco. 
SEJE-PE/MÃE CORUJA 2010 - 2011 

♦ COMPLEMENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA ICTIOFAUNA E MACRÓFITAS 
AQUÁTICAS P/ O EIA/RIMA DO AHE RIACHO SECO. 
ODEBRECHT/EIA/RIMA - RIACHO SECO - 2011 

♦ Execução de serviços de elaboração do Plano Ambiental de conservação e uso do 
entorno do reservatório artificial da Usina Hidrelétrica Xingó. 
CHESF/PLANO AMBIENTAL (XINGÓ) - 2011 

♦ Prestação dos serviços inerentes a execução do Projeto de Apoio à Gestão, 
Monitoramento e Avaliação das Ações de Geração de Trabalho e Renda e Promoção à 
Cidadania, para o Programa Chapéu de Palha - Projeto Fruticultura irrigada 2011, sob a 
orientação da Secretaria do Trabalho, Qualificação  e empreendedorismo, a fim de 
realizar as atividades para cerca de 7.800 beneficiários, distribuídos em 260 turmas de 
aproximadamente 30 educandos/as, nos municípios atendidos pelo Programa, que são: 
Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande, Orocó, Cabrobó, Petrolândia, e 
Belém de São Francisco, na região do Vale de São Francisco, jovens e adultos na faixa 
etária a partir de 18 anos, beneficiários/as oriundos do cadastro do cadastro 
disponibilizados pela SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gestão, aos sábados 
(manhã ou tarde), tudo de acordo com o cronograma de formação das turmas, a ser 
fornecido pela SEPLAG, conforme o número de salas disponíveis - estadual, municipal 
ou locadas. 
STQE/PE - CHAPÉU DE PALHA/FRUTICULTURA IRRIGADA 2011 

♦ Execução de serviços de análise dos estudos ambientais existentes sobre os 
componentes de fauna e flora na região do complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, para 
renovação da Licença de Operação 509/2005. 
CHESF/ANÁLISE DOS ESTUDOS AMBIENTAIS DA FAUNA E FLORA (PAULO 
AFONSO) – 2012  



 

 

♦ Contratação dos serviços para atualização dos estudos ambientais do Projeto de 
Irrigação Rodelas, localizado no município de Rodelas na Bahia; visando atender ao 
que determina a nota técnica 001-96 aprovada pela resolução CEPRAM 1212-96 para 
emissão da licença de instalação a ser emitida pelo I-NEMA-BA. 
CHESF/ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS RODELAS – 2012  

♦ Definição de Parâmetros Edafoclimáticos para a Prevenção de Incêndios Florestais sob 
a Linha de Transmissão. 
CHESF/PARAMETROS EDAFOCLIMATICOS – 2012  

♦ Contratação de empresa especializada para execução do projeto de restauração 
florestal para a zona de uso intensivo da estação ecológica de Caetés/Paulista-PE. 
CPRH/RESTAURAÇÃO FLORESTAL – 2012  

♦ Contratação de serviços de engenharia consultiva para avaliação técnica, econômica e 
ambiental de oportunidades de produção e reuso de água para múltiplos usos, visando 
à auto sustentabilidade hídrica do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, incluindo 
o diagnóstico e o planejamento integrado dos recursos disponíveis, e detalhamento 
especificada ETE (estação de tratamento de efluentes) da sub-bacia do Boldró. 
DEFN/OPORTUNIDADES DE PRODUÇÃO E REUSO DE ÁGUA – 2012  

♦ Serviços de complementação, compilação de dados e reformatação do EIA/RIMA da 
UHE Riacho Seco localizada no Rio São Francisco (trecho submédio), entre os estados 
da Bahia e Pernambuco, nos tópicos concernentes a Limnologia e Qualidade da Água e 
Ictiofauna, incluindo a elaboração do Diagnóstico da All e AID e a reavaliação dos 
Programas Ambientais, Análise de Impactos e Análise Integrada. 
DESENVIX- EIA/RIMA DA UHE RIACHO SECO – 2012  

♦ Serviços de plantio de capim tipo sândalo, nas áreas de talude, de aproximadamente 
4.600 m2, da pista de pouso do Aeródromo Coroa do Avião, no município de Igarassu, 
em Pernambuco. 
GRAN MARCO / AERÓDROMO – 2012  

♦ Prestação de serviços para realizar estudos ambientais e apoio às atividades de análise 
para elaboração dos Estudos de Impacto Ambientais e Relatórios de Impactos 
Ambientais (EIA-RIMA) da área do empreendimento da Recuperação da Orla Marítima - 
Jaboatão, Recife, Olinda e Paulista-PE, nas seguintes temáticas: Macrófitas Aquáticas, 
Substrato Consolidado, Zooplâcton, Ictiofauna Marinha, Répteis e outros vertebrados e 
Microalgas. 
ITEP 2012/ESTUDOS AMBIENTAIS – 2012  

♦ Prestação de serviços inerentes a execução do Projeto de Apoio à Gestão, 
Monitoramento e Avaliação das Ações - Mãe Coruja 2011, no âmbito do Programa 
Qualifica Pernambuco e do Programa Mãe Coruja Pernambucana do Governo do 
Estado. 
STQE-PE/MÃE CORUJA 2011 – 2012  



 

 

♦ Trabalho técnico social de apoio, orientação, educação ambiental e patrimonial, 
educação sanitária, gestão condominial e acompanhamento das comunidades de Beira 
Rio, Jardim Beira Rio, Pantanal, Xuxa e Paraíso, componentes do Projeto Via Mangue 
2º Etapa - Habitacionais I, II e III, nos bairros Pina, Boa Viagem e Imbiribeira, RPA-06, 
M.R. 6.1, nesta cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco. 
URB/VIA MANGUE – 2013 

♦ Execução de serviços técnicos profissionais especializados na identificação de áreas 
irrigáveis (Estudo Pedológico para fins de irrigação) e elaboração de Projeto Executivo 
de Engenharia de Irrigação, Comunitária, Elaboração de Planilha Orçamentária e 
Especificações Técnicas, para os projetos de Irrigação Comunitária do Assentamento 
Lagoa da Pedra no Município de Lagoa Grande; da Área Indígena Xucurús, no 
Município de Pesqueira; da Fazenda Cachoeira/IPA, no município de Sertânia; da 
Fazenda Arapiraca, no povoado de Grossos, no município de Verdejantes; e da Área 
Indígena Xucurús II, no município de Pesqueira. 
SARA/PROJETO DE IRRIGAÇÃO/PE – 2013  

♦ Execução dos serviços para atualização dos estudos ambientais do Projeto de Irrigação 
Pedra Branca, localizado nos municípios de Abaré e Curaçá na Bahia. 
CHESF/ESTUDOS AMBIENTAIS PEDRA BRANCA – 2013  

♦ Execução de serviços do Programa de Produção de Mudas Nativas da Caatinga e 
implantação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas no entorno da Usina 
Hidrelétrica Xingó. 
CHESF/ II AREAS DEGRADADAS(XINGÓ) – 2013  

♦ Execução de serviços de análises químicas e biológicas dos efluentes da Estação de 
Piscicultura de Paulo Afonso. 
CHESF/ANALISE DOS EFLUENTES DA PISCICULTURA DE PAULO AFONSO 

♦ Prestação de serviços de engenharia para elaboração do diagnóstico socioeconômico e 
ambiental, do zoneamento e dos programas de manejo para criação das unidades de 
conservação do Engenho Ilha, Engenho Tiriri e estuário dos rios Ipojuca-Merepe em 
Suape/PE 
SUAPE 096/2011- DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL 

♦ Contratação de empresa especializada na execução de serviços de análises de 
amostras ambientais. 
FUNPEC- ANÁLISES DE AMOSTRAS AMBIENTAIS – 2013  

♦ Adequação do Sistema de Processamento do Biodiesel na Usina Governador Miguel 
Arraes no Pólo Agreste em Pesqueira. 
SARA/USINA DE BIODIESEL 2012 – 2013  

♦ Elaboração de Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) em projetos de 
assentamento e reforma agrária (PA) e prestação de CONSULTORIA TÉCNICA e 
extensão florestal (ATEF) para implementação dos Planos de Manejo Florestal 
Sustentável (PMFS) EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA 
(PA), localizados na caatinga do estado do Piauí. 
MMA/PLANO DE MANEJO PIAUÍ – 2013  



 

 

♦ Execução de serviços para o Programa de Monitoramento do Rio São Francisco 
durante o período de vazão reduzida 
CHESF/MONIT. VAZÃO REDUZIDA RIO S. FRANCISCO – 2013  

♦ Execução dos serviços de recuperação das áreas degradadas e a manutenção do 
programa de recuperação das áreas degradadas no entorno da Usina Hidrelétrica de 
Boa Esperança. 
CHESF/CTNE - 92.2010.4440.00 - REC. E MANUTENÇÃO/ÁREAS DEGRADADAS 
BOA ESPERANÇA – 2013  



 

 

PATROCÍNIO 

♦ II Encontro Interinstitucional sobre Sanidade Caprina e Ovina de Pernambuco. 
FINEP/0555/05-II ENCONTRO DE SAN. CAPR.OVINA DE PE - 2005 

♦ II workshop Projeto Ripa - Região Nordeste". 
FINEP/0833/05 - II WORKSHOP PROJETO RIPA - 2005 

♦ Colaboração financeira do Concedente ao Convenente, para a realização do "X 
Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal- X CBFV e o XII Congresso Latino 
Americano de Fisiologia Vegetal- XII CLAFV, visando promover a integração de 
estudantes e profissionais de fisiologia vegetal e áreas correlatas. 
BNB/ X CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOLOGIA VEGETAL - 2005 

♦ Apoio ao evento XXX congresso brasileiro de ciência do solo. 
FINEP/0281/05/XXX CONGR. BRAS. DE CIENCIA DO SOLO - 2005 

♦ Colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "10ª Conferência 
Internacional de Caprinos", visando proporcionar a realização da 10ª 
ConferênciaInternacional de Caprinos no Brasil. 
BNB/10ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE CAPRINOS - 2011 

♦ Execução de pesquisa intitulada "VIII Congresso Latino Americano de Sociologia Rural - 
Porto de Galinhas, 15 a 19 de novembro de 2010", visando apoiar a realização do VIII 
Latino Americano de Sociologia Rural, enquanto fórum para a apresentação e o debate 
de 1650 trabalhos, 10 conferências, 17 mesas redondas e 17 vídeos expressando 
ideias, estudos e projetos relacionados ao desenvolvimento rural e agrário da América 
Latina. 
BNB/VIII CONGRESSO LATINO AMERICANO DE SOCIOLOGIA RURAL - 2011 

♦ Formalizar a participação da CHESF no patrocínio do Projeto "Natal Solidário UFRPE 8º 
Edição 2010", que acontecerá no campus de futebol da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco no dia 15 de dezembro de 2010, através da liberação de recursos a serem 
transferidos à Patrocinada, incumbida do citado empreendimento. 
CHESF/PATROCÍNIO 8º NATAL SOLIDÁRIO DA UFRPE – 2011 

♦ Patrocínio para o projeto: "9º Natal Solidário da UFRPE", evento social com o objetivo 
de integrar a Universidade às comunidades vizinhas, com arrecadação de alimentos e 
distribuição de brinquedos que será realizado no dia 15/12/2011, no campus da UFRPE 
C.E.F- PATROCÍNIO 9º NATAL SOLIDÁRIO DA UFRPE - 2012 

♦ Patrocínio para realização do III Seminário Nacional de Biofábricas de Plantas – SNBP 
LABLUMENS/III SEMINÁRIO NACIONAL DE BIOFÁBRICAS DE PLANTAS 
(PATROCINIO) - 2012 

♦ Patrocínio, realizado pela Nutriad, ao Projeto de Pesquisa intitulado: "Efeitos da adição 
de adsorvente em dietas para frangos de corte", sob a responsabilidade da Professora 
Maria do Carmo Mohaupt Marques, lotada no Deptº de Zootecnia da UFRPE. 
NUTRIAD - NUTRIÇÃO ANIMAL - 2012 



 

 

♦ Patrocínio para realização do evento III SNBP - Seminário Nacional de Biofábricas de 
Plantas, no período de 29 de outubro de 2012 a 01 de novembro de 2012. 
PHILIPS/III SEMINÁRIO NACIONAL DE BIOFÁBRICAS DE PLANTAS (PATROCINIO) 
- 2012 

♦ Patrocínio para a realização do evento III SNBP - Seminário Nacional de Biofábricas de 
Plantas. 
QIAGEN/III SEMINÁRIO NACIONAL DE BIOFÁBRICAS DE PLANTAS (PATROCINIO) 
- 2012 

♦ Patrocínio para a realização do evento III SNBP - Seminário Ncional de Biofábricas de 
Plantas. 
TECNAL/III SEMINÁRIO NACIONAL DE BIOFÁBRICAS DE PLANTAS 
(PATROCINIO) - 2012 

♦ Patrocínio para realização do evento III SNBP- Seminário Nacional de Biofábricas de 
Plantas. 
VECOFLOW/III SEMINÁRIO NACIONAL DE BIOFÁBRICAS DE PLANTAS 
(PATROCINIO) - 2012 

♦ Patrocínio para o projeto "10º Natal Solidário da UFRPE", que faz parte da programação 
natalina da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sendo considerado um 
consagramento da comunidade universitária com as comunidades circunvizinhas ao 
Campus universitário de Dois Irmãos. 
C.E.F- PATROCÍNIO 10º NATAL SOLIDÁRIO DA UFRPE - 2013 

♦ Patrocínio dos eventos relacionados à comemoração dos 100 anos da UFRPE. 
UFRPE/PATROCINIO 100 ANOS (SANTANDER) - 2013 

♦ Patrocínio, relacionado a atividades acadêmicas do Jantar Relativo a Reunião da 
Andifes na UFRPE que acontecerá em 12 de março de 2013 na Universidade Federal 
Rural de Pernambuco. 
UFRPE/PATROCINIO ANDIFES (SANTANDER) - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado: "XXI Congresso Brasileiro de Economia Doméstica , IX 
Encontro Latino Americano de Economia Doméstica e II Encontro Intercontinental de 
Economia Doméstica", visando refletir a temática "Economia Doméstica e 
Desenvolvimento Social: família, trabalho, consumo e gênero", de forma Inter e 
multidisciplinar, considerando suas interconexões com os espaços da produção e da 
reprodução, integrando as esferas políticas e econômicas da sociedade, face às 
transformações econômicas e sociais repercussões na família e na sociedade. 
BNB/ECONOMIA DOMÉSTICA - 2013 

♦ Patrocínio para o projeto "11º Natal Solidário da UFRPE", cujos recursos serão 
destinados ao pagamento das despesas gerais de realização do evento, que objetiva 
congregar a comunidade universitária com as comunidades circunvizinhas ao Campus 
Universitário de Dois Irmãos. Na ocasião é feita uma campanha para arrecadação de 
alimentos não perecíveis para doação a hospitais e instituições filantrópicas do estado 
de Pernambuco. O evento será realizado no dia 12 de dezembro de 2013, em Recife-
PE. 
C.E.F- PATROCÍNIO 11º NATAL SOLIDÁRIO DA UFRPE - 2013 

 



 

 

PESQUISA CIENTÍFICA 

♦ Projeto de apoio ao desenvolvimento da pesca de atuns e afins no brasil. 
SEAP - ATUNS E AFINS 2003 - 2004 

♦ Acompanhar e coordenar as atividades científicas desenvolvidas pelo Pro arquipélago, 
incluindo a formação de equipes para a tripulação da Estação Cientifica do Arquipélago 
de São Pedro e São Paulo (ECASPSP). 
CIRM/ARQUIPÉLAGO - 2004 

♦ Realização de pesquisa científica dos recursos ambientais. 
MARICULTURA NETUNO 3 - 2004 

♦ IV reunião da sociedade brasileira para o estudo dos elasmobrânquios (sbeel). 
SEAP/IV REUNIAO (SBEEL) - 2004 

♦ Pesquisas direcionadas para o estabelecimento de critérios técnicos e estatísticos para 
análise e quantificação do teor de impurezas de origem orgânica e mineral, 
provenientes de cana-de-açúcar do Carpina/PE. 
EECAC PESQUISA(FRANCISCO DUTRA) - 2005 

♦ Projeto caracterização molecular do vírus responsável pela doença azul do algodão, 
desenvolvimento de ferramentas de detecção de partículas virais e identificação de 
cultivares resistentes adaptadas às condições climáticas do Estado de Goiás. 
FIALGO - 2005 

♦ Execução de 7 (sete) ensaios de campo para avaliação de herbicida, com a emissão de 
relatórios de campo. 
HOKKO DO BRASIL - 2005 

♦ Instalação de ensaios de campos, o seu acompanhamento, avaliações e relatório com 
base nos resultados obtidos. 
SUMITOMO CHEMICAL DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA - 2005 

♦ Adequar projeto de fertilização da Usina Salgado S/A, aos objetivos propostos. 
USINA SALGADO – IPOJUCA - 2005 

♦ Implantação da 5º Etapa do Projeto de Fertirrigação na Usina Salgado S/A", situada no 
município de Ipojuca-PE. 
USINA SALGADO S/A - 2005 

♦ Realização de pesquisas direcionadas para o estabelecimento de critérios técnicos e 
estatísticos para análise e qualificação do teor de impurezas de origem orgânica e 
mineral, provenientes dos carregamentos de cana. 
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA (100/2004) - 2005 



 

 

♦ Programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar. 
USINA UNIÃO E INDUSTRIA S/A - 2005 

♦ Programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar. 
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA(STª TEREZA) 189/2004 - 2005 

♦ Implantação da 3ª etapa do Projeto de Fertirrigação da UFRPE-EECAC-Estação 
Experimental de Cana-de-açúcar de Carpina. 
USINA BOM JESUS S/A (CONVÊNIO E 1º TERMO ADITIVO) - 2005 

♦ Determinar a Expressão da glutamina sintetase no terço final da gestação e durante a 
lactação de matrizes suínas. 
AJINOMOTO- BIOLATINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – 2006 

♦ Realização de Pesquisas sobre "Otimização do controle das mastites clínicas e 
subclínicas no rebanho leiteiro do Agreste Meridional de Pernambuco". 
BNB/ DMV-CONTROLE DAS MASTITES (62) – 2006  

♦ Estudo do Comportamento da Albacora Lajenos Arquipélagos de São Pedro e São 
Paulo. 
BNB/ ALBACORA LAJE (257) – 2006  

♦ Seleção e caracterização de bactérias diazotróficas e fungos micorrízicos. 
BNB/ IPA PLANTAS ORNAMENTAIS – 2006  

♦ Identificação e incorporação de genes envolvidos no Mecanismo de defesa ao Fusário 
no Tomateiro" 
BNB/ IPA TOMATEIRO (161) – 2006  

♦ Colaboração financeira Concedente ao Convenente para a execução do projeto 
intitulado "Zootec 2006 - 40 anos de ensino em Zootecnia no Brasil", visando divulgar à 
comunidade científica, produtores e demais atores envolvidos na produção animal do 
País, em especial do Nordeste, de avanços tecnológicos recentes nas suas diversas 
áreas. 
BNB/ZOOTEC 2006 - (219) - 2006 

♦ Aumento da Rentabilidade da Piscicultura através da Utilização de Poli cultivo de 
TilápiaOreochromis SP com o Camarão MacrobrachiumRosenbergii 
BNB/ RENTABILIDADE DA PISCICULTURA – 2006  

♦ Transferência de recursos financeiros para a Execução do Projeto intitulado: "Programa 
de Desenvolvimento da Pesquisa da UFRPE". 
FINEP/1077/INFRA 05/PROINFO - (321) - 2006 

♦ Aspectos nutricionais no cultivo semi-intensivo do camarão Farfantepenaussubtilis. 
FINEP/1507/04 – 2006  

♦ Nutrição e Manejo de cultivo de camarão marinho Lipopenaeusvannamei. 
FINEP/1508/04 - NUTRICAO E MANEJO CAMARAO - (173) – 2006  



 

 

♦ Projeto Centro de Pesquisa de Cana-de-Açúcar. 
FINEP/3845/04  - CANA DE AÇÚCAR - (183) 

♦ Projeto de Apoio a Pesquisa das Áreas Estratégicas da UFRPE (INFRA 01) 
FINEP/INFRA 01 - (39) – 2006  

♦ Apoio à Pesquisa das Áreas Estratégicas da UFRPE II. (INFRA 03) 
FINEP/INFRA 03 - AREA UFRPE - (107) - 2006 

♦ Programa de apoio a infraestrutura de pesquisa da UFRPE (INFRA 04). 
FINEP/INFRA 04 - (240) - 2006 

♦ Programa de apoio à Pesquisa nas Unidades Acadêmicas. 
FINEP/1882/06 PESQUISAS UNID. ACADÊMICAS - 2006 

♦ Crescimento e Reprodução do Pirarucu, Arapaima Gigas como subsídio para a 
produção em Cativeiro. 
FINEP/3580/05 - CRESCIMENTO E REPRODUÇÃO DO PIRARUCU – 2006  

♦ Execução do projeto de pesquisa para avaliar o potencial de uso da Palma Forrageira 
na alimentação de frangos de corte. 
NOTARO ALIMENTOS LTDA - (300) – 2006  

♦ Estudo sobre a biologia de agulhões da famíliaIstiophoridae capturados no Oceano 
Atlântico Sul. 
SEAP/ESTUDO AGULHÕES - (115) – 2006  

♦ Aprofundar os conhecimentos técnicos-científicos sobre a pesca e biologia da albacora 
bandolim. 
SEAP/ALBACORA BANDOLIM 0013 – 2006 

♦ Pesquisa sobre a dinâmica de população e avaliação do estoque da Sardinha-laje 
SEAP/SARDINHA - LAJE 2004 - (110) – 2006  

♦ Projeto de Melhoria da Sanidade Caprina e Ovina em Pernambuco. 
SEBRAE 73/2005 - SANIDADE CAPRINA E OVINA EM PERNAMBUCO - (260) – 2006 

♦ Pesquisa visando a transferência de tecnologia para a utilização da Palma Forrageira 
na  
alimentação de suínos e aves.  
SEBRAE/EMBRAPA 78/2004 - PALMA FORRAGEIRA - (91) - 2006 

♦ Cooperação técnica-operacional, administrativa e financeira e execução de programas 
de pesquisa 
EECAC (DIVERSOS) - 2006 

♦ Objetiva a implantação e acompanhamento de um programa de qualidade  
de matéria-prima "Cana Limpa". 
EECAC VÁRIAS USINAS - 2006 



 

 

♦ Execução do projeto: "Rede de diagnóstico e ações multidisciplinares para a 
sustentabilidade do algodão em Pernambuco". 
FINEP/0593/07 - SUSTENTABILIDADE DO ALGODÃO - 2011 

♦ Programa de qualidade de matéria prima "Cana Limpa" 
EECAC- USINA MONTE ALEGRE - 2011 

♦ Desenvolvimento do projeto de extensão, objetiva a implantação e acompanhamento de 
um programa de qualidade de matéria prima "Cana Limpa", com a otimização das 
operações agrícolas, sobretudo qualidade de plantio e colheita, que refletem na 
qualidade de matéria-prima nas propriedades da Empresa. 
EECAC- USINA UNIÃO E INDÚTRIA S.A. - 2011 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- A MASSA FALIDA DA CIA INDUSTRIAL DO NORDESTE BRASILEIRO - 
(ANTIGA USINA CATENDE) - 2011 

♦ Programa de qualidade de matéria prima "Cana Limpa" 
EECAC- USINA CENTRAL OLHO D´ÁGUA S/A - 2011 

♦ Execução de pesquisa intitulada "Produção de Mini milho Consorciado com Amendoim 
para Elevação de Renda em Pequenas Propriedades Agrícolas", visando divulgar 
informações técnicas inerentes ao manejo de mini milho e amendoim em consórcio, via 
instalação de unidades democráticas e cozinhas experimentais em quatro Municípios da 
Zona da Mata de Pernambuco. 
BNB/PRODUÇÃO DE MINIMILHO - (438) - 2011 

♦ Execução do Projeto intitulado "Centro de Pesquisa de Cana-de-Açúcar". 
FINEP/3845/04 - CANA-DE-ACUCAR - 2011 

♦ Desenvolvimento do projeto de extensão, objetiva a implantação e acompanhamento de 
um programa de qualidade de matéria prima "Cana Limpa", com a otimização das 
operações agrícolas, sobretudo qualidade de plantio e colheita, que refletem na 
qualidade de matéria-prima nas propriedades da Empresa. 
EECAC- USINA IPOJUCA - 2011 

♦ Implantação e acompanhamento de um programa de qualidade de matéria prima "Cana 
Limpa", com a otimização das operações agrícolas, sobretudo qualidade de colheita, 
que refletem na qualidade de matéria prima, nas propriedades da Empresa 
EECAC- USINA BOM JESUS S/A - 2011 

♦ Serviços de consultoria técnica para condução do Projeto Cana Limpa, programa 
desenvolvido pela UFRPE através da Estação Experimental de Cana de Açúcar de 
Carpina - EECAC. 
EECAC- LDC BIOENERGIA S.A. (083/2010) - 2011 



 

 

♦ Programa de qualidade de matéria prima "Cana Limpa" 
EECAC- AGRO PECUÁRIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA - 2011 

♦ Execução de Pesquisa intitulada "Avaliação de Pennisetum SP. de Porte Baixo para 
Sistemas Intensivos de Produção de Ovinos à Pasto na Zona da Mata Seca de 
Pernambuco", visando avaliar e selecionar clones promissores de capim-elefante de 
porte baixo e um híbrido de capim-elefante X milheto para utilização em sistemas 
intensivos de produção de ovinos a pasto. 
BNB/SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE OVINOS - 2011 

♦ Plano de desenvolvimento da infraestrutura institucional de pesquisa intitulado 
"Programa De Apoio aInfraestruturade Pesquisa da UFRPE". 
FINEP/0659/INFRA 04 - 2011 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- AGROARTE EMPRESA AGRÍCOLA S/A (GOIANINHA/RN) - 2011 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- AGROARTE EMPRESA AGRÍCOLA S/A (PEDRAS DE FOGO/PB) - 2011 

♦ Eficácia da formulação herbicida mil fh 0415/08 para o controle de plantas daninhas em 
condições de pré-emergência das plantas daninhas e da cultura em cana soca, em 
período seco no nordeste do brasil 
EECAC- MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A - 2011 

♦ Atividades de pesquisa agronômica. 
EECAC- MILÊNIA AGROCIÊNCIAS S.A - 2011 

♦ Aperfeiçoar as operações da 4ª etapa do Projeto de Fertirrigação da Usina Bom Jesus 
S.A., mais especificamente no engenho Salgadinho, situada no Município do Cabo-PE. 
EECAC - USINA BOM JESUS S/A (SETEMBRO) - 2011 

♦ Cooperação técnica e financeira entre as convenientes, para desenvolvimentos do 
projeto de extensão, objetiva a implantação e acompanhamento de um Programa de 
qualidade de matéria prima "Cana Limpa", com a otimização das operações agrícolas, 
sobretudo qualidade de colheita, que refletem na qualidade de matéria-prima, nas 
propriedades de Empresa. 
EECAC- ANICUNS S.A ÁLCOOL E DERIVADOS - 2011 

♦ Participação da empresa no Programa de Melhoramento Genético da Cana de Açúcar. 
EECAC- ENERGÉTICA SERRANÓPOLIS LTDA - 2011 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- USIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - USINA LARANJEIRAS - 2011 



 

 

♦ Colaboração Financeira para a execução do Projeto intitulado "Produção de Sementes 
e Difusão do Sistema de Produção para a Mamona para o Consórcio Intermunicipal de 
Pesqueira", visando difundir tecnologias sobre sistemas produtivos para a mamona e 
para a produção de sementes pré-básicas na área de abrangência do consórcio 
intermunicipal de Pesqueira, onde está instalada a Usina de Biodiesel Governador 
Miguel Arraes de Alencar, com capacidade de 10.000 l/dia, visando instrumentalizar os 
grupos produtivos para elevação das produtividades de mamona e feijão, como forma 
de agregação de valor a renda familiar. 
BNB/PRODUÇÃO DA MAMONA - 2011 

♦ Colaboração Financeira para a execução do Projeto intitulado "Produção In Vitro de 
orquídeas e aclimatização gerenciada pela Agricultura Familiar", visando produzir 
mudas in vitro de orquídeas em áreas preservada de Mata Atlântica, com sua 
concomitante aclimatização descentralizada para difusão de tecnologia junto a 
associações de agricultores familiares em Municípios do Estado de Pernambuco. 
BNB/PRODUCAO IN VITRO DE ORQUÍDEAS - 2011 

♦ Desenvolvimento de pesquisa para definição de modelo de gestão da Usina de 
Biodiesel Governador Miguel Arraes, localizada no município de Pesqueira - PE, 
promovendo interface da indústria com a agricultura familiar. 
SARA/USINA DE BIODIESEL– 2011 

♦ Prestação de serviços em execução de logística operacional no trabalho de pesquisa e 
monitoramento de tubarões para atuar na costa do Estado de Pernambuco. 
INSTITUTO OCEANÁRIO- 2009/PESQ. E MONIT. DE TUBARÕES - 2011 

♦ Inter-relações entre idade ao demame com desempenho produtivo de porcas e leitões e 
com qualidade de carne dos leitões 
AJINOMOTO/LEITÕES - 2012 

♦ Prestação de serviços de consultoria para análise e acompanhamento de projetos 
submetidos ao Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNDECI, ao 
Fundo de Apoio às Atividades Sócio - Econômicas no Nordeste – FASEe ao Fundo de 
Desenvolvimento Regional - FDR. 
BNB/2011 FUNDECI-CONSULTORIA - 2012 

♦ Execução do projeto intitulado: "Estudo Químico, Potencial Antioxidante e Atividade 
Antimicrobiana da Geoprópolis da Abelha sem Ferrão Jandaíra (MeliponaSubnitida)", 
visando elaborar Tese de Mestrado sobre a pesquisa: Estudo Químico, Potencial 
Antioxidante e Atividade Antimicrobiana da Geoprópolis da Abelha sem Ferrão Jandaíra 
(MeliponaSubnitida). 
BNB/ABELHA SEM FERÃO JANDAÍRA - 2012 



 

 

♦ Execução de pesquisa intitulada: "Implantação de Sistema de Produção de Baixo 
Impacto no Controle de Pragas em Algodoeiro Colorido no Semiárido", visando 
desenvolver e implantar sistema de produção sustentável para o algodoeiro de fibra 
colorida no semiárido de Pernambuco visando minimização do uso de pesticidas e 
voltados ao sistema da agricultura familiar referente ao controle de pragas e agregação 
de valores ao produto com adoção desta tecnologia. 
BNB/ALGODOEIRO - 2012 

♦ Execução de pesquisa intitulada "Biosseguridade para Equinos - Um Guia para Manter 
Seus Cavalos Saudáveis", visando elaborar um vídeo abordando os principais 
componentes de um programa de biosseguridade em criações de equinos, abrangendo 
as principais diretrizes como a imunização e vacinação, isolamento e quarentena, 
controle do fluxo de animais e pessoas na propriedade, higienização do ambiente, 
monitoramento de doenças, registro e comunicação de resultados, erradicação de 
doenças, educação continuada eplanos de contingência . Contribuir também para 
fortalecer o setor equestre do nosso país por meio da divulgação em larga escala das 
medidas de biosseguridade para os criadores adotarem medidas com o intuito de 
diminuir o surgimento de surtos e doenças infecciosas em seus equinos que estão 
associadas a prejuízos tanto de ordem sanitária como econômica. 
BNB/BIOSSEGURIDADE PARA EQUINOS - 2012 

♦ Colaboração Financeira para a execução de pesquisa intitulada "Exigências 
Nutricionais, Características de Carcaça em Componentes Não-Carcaça e Ganho em 
Peso em Bovinos de Origem Leiteira em Pernambuco", visando predizer a exigências 
nutricionais e o desempenho de bovinos mestiços Holandês x Zebu confinados na Zona 
da Mata do Estado de Pernambuco. 
BNB/BOVINOS DE ORIGEM LEITEIRA - 2012 

♦ Execução do projeto intitulado: "Dashboard e Data Mining dos Dados Coletados para 
Avaliação da Qualidade da Produção de Frutas", visando aprimorar a qualidade da 
produção de frutas, conforme Projeto. 
BNB/DASHBOARD E DATA MINING - 2012 

♦ Execução de pesquisa intitulada "Curso de Especialização em Criação e Gestão de 
Eventos", visando proporcionar a preparação teórica e prática necessária à 
profissionalização na área de organização e gestão de eventos nomeadamente para 
empreendedores, profissionais nas áreas do P, animação sociocultural bem como 
técnicos da administração pública. 
BNB/ESP. EM CRIAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS - 2012 

♦ Colaboração Financeira da concedente ao Convenente, para a Execução de Pesquisa 
intitulada "Difusão da Técnica de Hidroponia para Associações de Orós-CE", visando 
promover o desenvolvimento na região através da diminuição do impacto ambiental e 
da inclusão social, gerando trabalho e renda para a população local. 
BNB/HIDROPONIA - 2012 



 

 

♦ Colaboração Financeira para a execução de pesquisa intitulada "Identificação e 
incorporação de genes envolvidos no Mecanismo de defesa ao Fusário do Tomateiro - 
Fase 2", visando proceder ao isolamento de genes diferencialmente expressos em 
tomateiro submetido ao ataque de fusário e sua posterior caracterização em nível de 
expressão e desenvolvimento de uma cultivar super-expressando genes de resposta à 
defesa a fitopatógenos, que poderá resultar em maior resistência a doenças causadas 
por Fusarium. 
BNB/IPA TOMATEIRO-FASE 2 - 2012 

♦ Colaboração Financeira para a execução do Projeto intitulado "Produção de Sementes 
e Difusão do Sistema de Produção para a Mamona para o Consórcio Intermunicipal de 
Pesqueira", visando difundir tecnologias sobre sistemas produtivos para a mamona e 
para a produção de sementes pré-básicas na área de abrangência do consórcio 
intermunicipal de Pesqueira, onde está instalada a Usina de Biodiesel Governador 
Miguel Arraes de Alencar, com capacidade de 10.000 l/dia, visando instrumentalizar os 
grupos produtivos para elevação das produtividades de mamona e feijão, como forma 
de agregação de valor a renda familiar. 
BNB/PRODUÇÃO DA MAMONA - 2012 

♦ Execução do projeto intitulado "Projeto Conecte II - Difundindo o conhecimento sobre 
Estudos, Ciência, Pesquisas e Novas Tecnologias de Interesse da Economia do 
Nordeste", visando promover a mediação entre a produção de conteúdo de estudos e 
pesquisas e a apropriação de seus resultados pela comunidade do Nordeste, 
especialmente os segmentos das pequenas empresas de produtores rurais. 
BNB/PROJETO CONECTE II - 2012 

♦ Execução do projeto intitulado "Projeto de Pesquisa para Diagnóstico dos Resíduos 
Sólidos dos Eletro- Eletrônicos do Município de Maracanaú/CE 
BNB/RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ELETRO-ELETRÔNICOS - 2012 

♦ Execução de pesquisa intitulada: "Estratégia para a gestão de resíduos tecnológicos no 
estado do Ceará", visando realizar um diagnóstico integral para estabelecer a 
magnitude da problemática da geração e da gestão dos resíduos de componentes e 
equipamentos eletroeletrônicos, e propor estratégias integradas e sustentáveis ao 
Estado do Ceará, indicando técnicas e ações para sua gestão. 
BNB/RESÍDUOS TECNOLÓGICOS - 2012 

♦ Execução de pesquisa intitulada "Responsabilidade Socioambiental: Ações e 
Contribuições das Empresas Cearenses", visando pesquisar as ações de 
responsabilidade socioambiental desenvolvidas pelas empresas cearenses à luz do 
estado da arte da literatura de gestão estratégica socioambiental, propondo melhorias e 
destacando inovações. 
BNB/RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 2012 

♦ Pesquisa e monitoramento 
ECOLOGIA DO TUBARÃO LOMBO-PRETO - 2012 

♦ Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar – PMGCA 
EECAC- COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA (008.008.118/10) - 2012 



 

 

♦ Programa de Manejo Varietal-PMV. 
EECAC- COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA (008.008.119/10) - 2012 

♦ Cooperação técnica e científica para a realização de pesquisas que viabilizem a 
produção em escala industrial da levedura do gênero Saccharomycescerevisiae para 
alimentação animal, sob a responsabilidade da Divisão de Indústria da Estação 
Experimental de Cana-de-Açúcar do Carpina. 
EECAC- DESTILARIA MIRIRI S.A - 2012 

♦ Pesquisas que viabilizem a produção em escala industrial da levedura do gênero 
saccharomycescerevisiae para alimentação animal 
EECAC- DESTILARIA MIRIRI S.A. - 2012 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- DESTILARIA MIRIRI S/A - 2012 

♦ Plantio de 22 (vinte e dois) hectares de cana-de-açúcar na Estação Experimental de 
Cana-de-Açúcar do Carpina - EECAC, destinado a multiplicação dos materiais 
genéticos obtidos pelo Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar – 
PMGCA 
EECAC- EMPREITEIRA ITAENGA A.C.M. MENDES- ME - 2012 

♦ Participação da LDC no PMGCA/RIDESA, da Unidade UFRPE, denominada Estação 
Experimental de Cana-de-Açúcar do Carpina - EECAC, bem como o licenciamento não 
exclusivo pela UFRPE, para cultivo pela LDC das cultivares RB de cana-de-açúcar já 
protegidas e às futuras proteções. 
EECAC- LDC BIOENERGIA - USINA GIASA S/A (002/2012) - 2012 

♦ Programa de qualidade de matéria prima "Cana Limpa" 
EECAC- LDC BIOENERGIA S.A - 2012 

♦ Participação da LDC no PMGCA/RIDESA, da Unidade UFRPE, denominada Estação 
Experimental de Cana-de-Açúcar do Carpina - EECAC, bem como o licenciamento não 
exclusivo pela UFRPE, para cultivo da LDC das cultivares RB da cana-de-açúcar já 
protegidas e às futuras proteções. 
EECAC- LDC BIOENERGIA S/A (001/2012) – LICENCIAMENTO - 2012 

♦ Pesquisas agronômicas. Avaliar a Eficácia de Mil FH 0055/99 (2,4-D + picloram) no 
controle de plantas daninhas em pós-emergência na cultura da cana-de-açúcar. 
EECAC- MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A - 2012 

♦ Realização de pesquisas agronômicas relativas aos ensaios descritos nos protocolos 
que fazem parte do presente contrato,  
EECAC- MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A - 2012 

♦ Pesquisas agronômicas relativas aos ensaios descritos nos protocolos que fazem parte 
do presente instrumento. 
EECAC- MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A (02) - 2012 



 

 

♦ Programa de qualidade de matéria prima "Cana Limpa" 
EECAC- USINA BOM JESUS S/A - 2012 

♦ Programa de qualidade de matéria prima "Cana Limpa" 
EECAC- USINA CENTRAL OLHO D´ÁGUA - 2012 

♦ Programa de qualidade de matéria prima "Cana Limpa" 
EECAC- USINA MONTE ALEGRE S/A - 2012 

♦ Melhoria no sistema produtivo de cana-de-açúcar 
EECAC- USINA PETRIBU S/A - 2012 

♦ Realizar um estudo de Caso na recuperação de um barramento, que abastece a 
indústria com água para oprocesso de fabricação de açúcar e álcool, também será 
realizado um levantamento topográfico na bacia existente, a fim de definir qual será as 
medidas cabíveis para recuperação e construção de um novo Barramento. 
EECAC- USIVALE INDÚSTRIA LTDA - 2012 

♦ Pesquisa e Desenvolvimento Rural. 
FINEP/0193/07 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RURAL - 2012 

♦ Programa de desenvolvimento da pesquisa da UFRPE 
FINEP/1077/INFRA 05/PROINFO - 2012 

♦ Transferência de recursos financeiros, para a execução do Projeto intitulado "Programa 
de apoio à Pesquisa nas Unidades Acadêmicas". 
FINEP/1882/06 - PESQUISAS UNID. ACADÊMICAS - 2012 

♦ Execução do Projeto Intitulado "Programa de Pesquisa para a Unidade Acadêmica de 
Garanhuns". 
FINEP/3252/05 - UNIDADE ACADÊMICA DE GARANHUNS - 2012 

♦ Mapeamento e Caracterização dos Habitats de Forrageio e dos impactos sobre o Peixe-
boi Marinho (Trichechusmanatusmanatus) no Nordeste do Brasil. 
FUNDACAO O BOTICARIO/PEIXE-BOI MARINHO - 2012 

♦ Prestação de serviços em execução de logística operacional no trabalho de pesquisa e 
monitoramento de tubarões para atuar na costa do Estado de Pernambuco. 
INSTITUTO OCEANÁRIO- 2011/PESQ. E MONIT. DE TUBARÕES - 2012 

♦ Implementar ações conjuntas e Inter complementares visando a produção de 30ha de 
viveiro primário de cana-de-açúcar no PA de Assentamento Governador Miguel Arraes 
(Catende/PE), utilizando mudas micro propagadas. 
IPA/CETENE- VIVEIRO PRIMÁRIO CANA-DE-ACÚCAR - 2012 

♦ Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Pesca Oceânica de Atuns e Afins no Brasil. 
MPA/096/2009- PESCA OCEÂNICA DE ATUNS E AFINS NO BRASIL - 2012 



 

 

♦ O Presente Convênio tem por finalidade a cooperação cultural para a viabilização do 
Projeto Expondo Cultura, que consiste na realização de exposição dos vestígios 
arqueológicos coletados na região da Refinaria Abreu e Lima, com a exibição de vídeos, 
apresentações de espetáculos, disponibilização de terminais com software interativo e 
exposições do acervo arqueológico, de forma itinerante através de um ônibus adaptado 
para promover amplo acesso às comunidades de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca,  
e do Grande Recife.  Apresentação do material encontrado, permitirá a propagação do 
conhecimento, resgate e divulgação do universo histórico-cultural do passado, 
encontrado na região. 
PETROBRAS/PROJETO EXPONDO CULTURA - 2012 

♦ Apoiar o Projeto "Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Pesca de Atuns e Afins no 
Brasil". 
SEAP/020/ATUNS E AFINS 2007 - 2012 

♦ Apoiar o projeto "Documentação em vídeo das atividades de pesca oceânicas com 
espinhel pelágico para captura de atuns (TV ALBACARES). 
SEAP/053/2007 - TV ALBACARES - 2012 

♦ Apoio ao Projeto: "Pesca e Ecologia de Atuns no Atlântico Oeste Tropical". 
SEAP/108/2008 - PESCA E ECOLOGIA DE ATUNS NO ATLÂNTICO OESTE 
TROPICAL - 2012 

♦ Apoio ao Projeto: "Tubarões Oceânicos do Brasil" 
SEAP/46/2008 - BIOLOGIA E ECOLOGIA DE TUBARÕES E AGULHÕES NO 
OCEANO ATLÂNTICO SUDOESTE - 2012 

♦ Aprofundar os conhecimentos técnicos-científicos sobre a pesca e biologia da albacora 
bandolim (Thunnusobesus), contribuindo para a exploração sustentável desse 
importante recurso pesqueiro oceânico pela frota atuneira nacional.  
SEAP/ALBACORA BANDOLIM - 0013/2006 - 2012 

♦ Execução do Projeto de Pesquisa intitulado "Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 
Tecnológico de Novos Equipamentos de Pesquisa Laboratoriais e de Investigação de 
Campo para Análise Hídrica e Manejo do Solo com Repasse de Tecnologia para 
Agricultores de APL de Hortaliças em Pequenos Perímetros Irrigados, em Áreas com 
Escassez Hídrica e Suscetíveis a Degradação Ambiental". 
UFRPE/APL DE HORTALIÇAS EM PEQUENOS PERÍMETROS IRRIGADOS - 2012 

♦ Execução do Projeto de Pesquisa: Mitigação de Impactos Ecológicos Adversos da 
Pesca Oceânica (MADE). 
UFRPE/MITIGAÇÃO DE IMPACTOS ECOLÓGICOS - 2012 

♦ Implementação do Projeto de Extensão intitulado "Projeto de Monitoramento do PAR - 
Projetos de Ações Articuladas" da UFRPE.  
UFRPE/PAR– 2012 

♦ Execução do Projeto: Linha de Base de Suscetibilidade e Resistência de Populações da 
Traça do Tomateiro, Tuta absoluta (Meyrick, 1917) a inseticidas. 
IRAC/TRAÇA DO TOMATEIRO - 2013 



 

 

♦ Execução do projeto de extensão intitulado "Movimento Festlatino e o diálogo 
Pernambuco- Macau- Exposição de Artes Plástica e Ciclo de Debates". 
UFRPE/MOVIMENTO FESTLATINO - 2013 

♦ Execução do subprojeto (2) intitulado: "Desenvolvimento de bioensaios de infecção e 
propagação do IMNV em camarão marinho LitopenaeusVannamei". 
FINEP/1556/10 - DESENVOLVIMENTO DE BIOENSAIOS - 2013 

♦ Programa de apoio a infraestrutura de pesquisa nas Unidades Acadêmicas de 
Garanhuns e Serra Talhada. 
FINEP/0623/07 - INFRA/GARANHUNS E SERRA TALHADA - 2013 

♦ Transferência de recursos financeiros para execução do Projeto Intitulado " Atualização 
da Infraestrutura de Pesquisa da UFRPE". 
FINEP/0173/08 - INFRA-ESTRUTURA UFRPE - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado "Otimização da Infraestrutura de Pesquisa da UFRPE - 
2009". 
FINEP/0417/09 - INFRA- ESTRUTURA DE PESQUISA DA UFRPE 2009 - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado: "Novos Campi 08". 
FINEP/0723/09 - NOVOS CAMPI 08 - 2013 

♦ Transferência de recursos financeiros para execução do Projeto Intitulado "Gestão de 
Pesquisa e Estruturação da RECARCINA". 
FINEP/1551/10 – RECARCINA - 2013 

♦ Execução do Projeto intitulado "Tecendo Redes de Economia Solidária de Agricultura 
Familiar e Reciclagem de Resíduos Sólidos".  
FINEP/1263/07 - REDES ECONOMIA SOLIDÁRIA - 2013 

♦ Execução do Projeto intitulado: Inovações Tecnológicas para a Sustentabilidade da 
Pesca Industrial e Artesanal no Nordeste Brasileiro. 
FINEP/1262/10 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - 2013 

♦ Execução do projeto: "Estruturação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa dos 
Campi da UFRPE" 
FINEP/1150/10 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - 2013 

♦ Execução do Projeto intitulado "Ampliação e Reestruturação da Infra- Estrutura de 
Pesquisa e Pós-Graduação". 
FINEP/0814/10 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE 
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado "Otimização da Infraestrutura de Pesquisa e Pós-
Graduação da UFRPE - Fase 2". 
FINEP/0506/11 - OTIMIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO UFRPE - 2013 

♦ Desenvolvimento do experimento "Inter-relações entre idade ao desmame com 
desempenho produtivo de porcas e leitões e com qualidade de carne dos leitões", com 
o principal objetivo de avaliar a influência da suplementação de Aminogut em porcas no 



 

 

final da gestação e lactação, da idade de lactação sobre o desempenho reprodutivo das 
porcas e qualidade de carne dos leitões. 
AJINOMOTO 2013 

♦ Prestação de serviços em execução de logística operacional no trabalho de pesquisa e 
monitoramento de tubarões para atuar na costa do Estado de Pernambuco. 
INSTITUTO OCEANÁRIO- 2012/PESQ. E MONIT. DE TUBARÕES - 2013 

♦ Estudos de monitoramento- Ecossistemas Aquáticos, Qualidade da Água e Cunha 
Salina e Macrófitas Aquáticas. 
PROJETEC/ AUTORIZAÇÃO ESPECIAL- CHESF - 2013 

♦ Prestação de serviços em execução de logística operacional no trabalho de pesquisa e 
monitoramento de tubarões para atuar na costa do Estado de Pernambuco. 
INSTITUTO OCEANÁRIO- 2013/PESQ. E MONIT. DE TUBARÕES - 2013 

♦ Transferência de recursos financeiros para execução do Projeto Intitulado " Economia 
Solidária- ES na Cadeia Produtiva de Turismo - CPT em Pernambuco". 
FINEP/0299/08 - TURISMO ECONOMIA SOLIDARIA - 2013 

♦ Transferência de recursos financeiros da União para a execução de fortalecer a 
organização produtiva de mulheres rurais, através de intercâmbios, para o 
desenvolvimento pesqueiro em Pernambuco. 
MDA/C.E.F - MULHERES PESCADORAS - 2013 

♦ Execução do projeto "Aavaliação do Extrativismo do Pequi na Floresta Nacional do 
Araripe-CE 
BNB/AVALIAÇÃO DO EXTRATIVISMO DO PEQUI - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado "Avaliação do Extrativismo do Pequi 
(CaryocarCoriaceumWittn - Caryocaraceae) na Floresta Nacional do Araripe, Ceará: 
Informações Ecológicas e Etnobotânicas para um plano de conservação e uso 
sustentável", visando avaliar o impacto ecológico e aspectos etnobotânicos do 
extrativismo de CaryocarcoriaceumWittn (Caryocaraceae) na Floresta Ncional do 
Araripe, Ceará. 
BNB/AVALIAÇÃO DO EXTRATIVISMO DO PEQUI - 2013 

♦ Desenvolvimento do projeto de extensão que objetiva a continuidade e 
acompanhamento do programa de qualidade de matéria prima "Cana Limpa", com a 
otimização das operações agrícolas, sobretudo qualidade de colheita, que refletem na 
qualidade de matéria-prima, nas propriedades da Empresa. 
EECAC- USINA CENTRAL OLHO D´AGUA - 2013 

♦ Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar – PMGCA 
EECAC- ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PERNAMBUCO - 2013 



 

 

♦ Programa de Manejo Varietal. 
EECAC- COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA (1º TERMO ADITIVO) - 2013 

♦ Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar - PMGCA/RIDESA da UFRPE 
EECAC- COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA (1º TERMO ADITIVO) - 
PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO - 2013 

♦ Execução do projeto "Análise da Competitividade Revelada das Flores de Corte 
Brasileira no Mercosul e UE, visando avaliar o potencial das relações comerciais de 
flores de corte brasileira entre os países significativos nas transações internacionais 
membros do MERCOSUL e da UE. 
BNB/ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE DAS FLORES DE CORTE - 2013 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- RG AGROINDUSTRIA LTDA - 2013 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- COMVAP AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. - 2013 

♦ Execução de pesquisa intitulada: "Experiências de caprinos jovens da raça canindé", 
visando determinar as exigências nutricionais de caprinos jovens da raça canindé. 
BNB/CAPRINOS DA RAÇA CANINDÉ - 2013 

♦ Execução pesquisa intitulada: "Programa de Capacitação para o Desenvolvimento de 
Ações Voltadas à Geração de Renda e Ocupação de Mão de Obra no Município de 
Fortim", visando desenvolver um programa de formação profissional na área de 
hotelaria, na perspectiva do desenvolvimento de ações municipais demandadas pelos 
distritos de Pontal de Maceió, Viçosa, Guajirú e Campestre e pelo município de Fortim. 
BNB/CAPACITAÇÃO FORTIM - 2013 

♦ Execução de pesquisa intitulada: "Aspectos agronômicos e da qualidade dos frutos de 
genótipos de citros cultivados no agreste meridional de Pernambuco." 
BNB/ASPECTOS AGRONÔMICOS E DA QUALIDADE DOS FRUTOS - 2013 

♦ Cooperação técnica e financeira para desenvolvimento do projeto de extensão que 
objetiva a continuidade e acompanhamento do programa de qualidade de matéria prima 
"Cana Limpa", com a otimização das operações agrícolas, sobretudo qualidade de 
colheita, que refletem na qualidade da matéria-prima, nas propriedades da empresa. 
EECAC- USINA PAINEIRAS - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado "Impacto das Ações Sociais Empresariais nas 
Comunidades: Análise de Casos Cearenses", visando pesquisar o impacto dos 
projetos/investimentos sociais empresariais em comunidades que se beneficiam deste 
tipo de ação, à luz do estado da arte da literatura, e buscando entender os aspectos 
positivos e negativos desses projetos e investimentos na visão da comunidade. 
BNB/IMPACTO DAS AÇÕES SOCIAIS EMPRESARIAIS - 2013 



 

 

♦ Coordenação, o monitoramento e a realização de pesquisas do programa de 
pagamento das canas de fornecedores independentes do estado da Paraíba 
EECAC- ASPLAN – PB - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado "Avaliação do Gasto Energético em Animais 
Monogástricos", visando avaliar o gasto energético em animais monogástricos durante 
provas simuladas e capacitar alunos de graduação e pós-graduação, trinando-os a 
coletar e analisar amostras laboratoriais. 
BNB/ANIMAIS MONOGÁSTRICOS - 2013 

♦ Prestará cooperação técnica de instalar e acompanhar experimentos de campo, 
repetindo-os em três locais distintos e definidos. 
EECAC- UBY AGROQUÍMICA LTDA (UBYFOL) - 2013 

♦ Cooperação técnica de instalar e acompanhar três experimentos de campo, repetindo-
os em três locais distintos e definidos em três locais distintos e definidos. 
EECAC- TERRA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS - 2013 

♦ Cooperação técnica e financeira para desenvolvimento do projeto de extensão que 
objetiva a continuidade e acompanhamento do programa de qualidade de matéria prima 
"Cana Limpa", com a otimização das operações agrícolas, sobretudo qualidade de 
colheita, que refletem na qualidade da matéria-prima, nas propriedades da empresa. 
EECAC- AGRO INDUSTRIAL CAMPO LINDO LTDA - 2013 

♦ Execução de pesquisa intitulada "Biomassa e Produção de Amendoim Consorciado com 
Palma no Semiárido Pernambucano", visando avaliar e selecionar sistemas de plantio 
do amendoim consorciado à palma, quanto à produtividade e melhoria das 
características químicas (acumulação total de N, P E K da parte aérea do amendoim) e 
físicas (produção de biomassas) do solo. 
BNB/BIOMASSA E PRODUÇÃO DE AMENDOIM - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado: Métodos Alternativos de Cultivo do Camarão Marinho. 
FINEP/1550/10 - MÉTODOS ALTERNATIVOS DE CULTIVO DO CAMARÃO 
MARINHO - 2013 

♦ Colaboração financeira para a execução da pesquisa intitulada: "Avaliação de 
Gramíneas Forrageiras Exóticas Adaptadas ao Agreste Semiárido de Pernambuco", 
visando avaliar e selecionar gramíneas forrageiras exóticas que possam contribuir para 
a intensificação dos sistemas de produção de ruminantes na região do agreste 
pernambucano, através do aumento da capacidade de suporte das pastagens, 
buscando subsidiar ações de manejo que viabilizem a produção a pasto intensiva e 
sustentável de ruminantes na referida região. 
BNB/AVALIAÇÃO DE GRAMINEAS- SEMI-ÁRIDO PE - 2013 



 

 

♦ Colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "Produção e Eficiência 
de Biofertilizante- Bioprotetor com Quitosana na Uva Orgânica", visando produzir 
biofertilizanteorgano-mineral (BNPK) a partir de rochas fosfatada e potássica e 
composto de minhoca enriquecido com N por adição de bactérias diazotróficas de vida 
livre e de bioprotetor com quitosanafpungica e avaliar o efeito do biofertilizante- 
bioprotetor na nutrição, na produtividade e na resistência de videira no Vale São 
Francisco. 
BNB/UVA ORGANICA- PRODUÇÃO DE FERTILIZANTE - 2013 

♦ Realização de pesquisas agronômicas relativas aos ensaios descritos nos protocolos 
que fazem parte do presente contrato. 
EECAC- MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A (01) - 2013 

♦ Realização de pesquisas agronômicas relativas aos ensaios descritos nos protocolos 
que fazem parte do presente contrato. 
EECAC- MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A (02) - 2013 

♦ Execução de pesquisa intitulada: "Desempenho, composição corporal e exigências 
nutricionais de caprinos a pasto, suplementados com feno e leguminosas e palma 
forrageira na caatinga do semiárido pernambucano", visando estimar o consumo , 
digestibilidade, desempenho e as exigências líquidas e dietéticas para ganho em peso 
de caprinos SPRD em crescimento a pasto suplementados com feno de forrageiras 
nativas (jitirana e mororó) associados a palma forrageira na Caatinga da região 
semiárida de Pernambuco. 
BNB/PALMA FORRAGEIRA 2010 - 2013 

♦ Execução do Projeto: Cação de Escama: Cultivo de Beijupirá pelos pescadores 
artesanais do litoral de Pernambuco. 
UFRPE/CAÇÃO DE ESCAMA - 2013 

♦ Execução de pesquisa intitulada "Avaliação do Monitoramento da Capacidade Suporte 
da Pastagem Nativa como Estratégia para Prevenir a Degradação da Caatinga pelo 
Superpastejo", visando estudar o monitoramento da capacidade suporte da pastagem 
nativa como estratégia para prevenir a degradação da caatinga pelo superpastejo.  
BNB/PASTAGEM NATIVA - 2013 

♦ Execução do projeto de extensão denominado "Fulni-ô Falante" 
UFRPE/FULNI-O-FALANTE - 2013 

♦ Execução do Projeto intitulado: Estudos hidrológicos e Sedimentológicos em bacias 
experimentais e representativas do semiário e cerrato. 
FINEP/1830/10 - ESTUDOS HIDROLÓGICOS E SEDIMENTOLÓGICOS - 2013 

♦ Execução de ensaios de eficácia agronômica de produtos da SUMITOMO com a 
emissão de relatórios de campo. Os locais dos ensaios ficam a critério da contratada. 
EECAC- SUMITOMO CHEMICAL DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA - 2013 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- AGRO INDÚSTRIA TABU S.A (013/2010) - 2013 



 

 

♦ Participação da empresa no Programa de Melhoramento Genético da Cana de Açúcar. 
EECAC- CACHOOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A (USINA ESTRELIANA) 
(015/2010) - 2013 

♦ Participação da empresa no Programa de Melhoramento Genético da Cana de Açúcar. 
EECAC- DESTILARIA JAPUNGU S/A (014/2010) - 2013 

♦ Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar – PMGCA 
EECAC- LDC BIOENERGIA - USINA ESTIVAS S/A (001/2012) - 2013 

♦ Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar – PMGCA 
EECAC- LDC BIOENERGIA - USINA ESTIVAS S/A (002/2012) - 2013 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- USINA BOM JESUS S/A (006/2010) - 2013 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- USINA CENTRAL OLHO D´ÁGUA S/A (007/2010) - 2013 

♦ Participação da empresa no Programa de Melhoramento Genético da Cana de Açúcar. 
EECAC- USINA CENTRAL OLHO D´ÁGUA S/A (011/2010) - 2013 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- USINA CRUANGI S/A (012/2010) - 2013 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- USINA CUCAÚ/ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A 
(005/2010) - 2013 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- USINA IPOJUCA (001/2010) - 2013 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- USINA MONTE ALEGRE S/A (010/2010) - 2013 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- USINA SÃO JOSÉ S/A (009/2010) - 2013 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- USINA TRAPICHE S/A (004/2010) - 2013 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- USIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (003/2010) - 2013 

♦ Financiamento do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar- PMGCA 
EECAC- VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA (002/2010) - 2013 



 

 

♦ Participação da empresa no programa de melhoramento genético da cana de açúcar. 
EECAC- VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA (008/2010) - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado "Calibração e Validação do Modelo CROPGRO - 
COWPEA no Seminário Brasileiro: Difusão de Tecnologias e Análise de Estratégias de 
Cultivo de feijão - CAUPI", visando calibrar o modelo CROPGRO- COWPEA e avaliar a 
sua eficiência em predizer a produtividade de variedades de feijão  - CAUPI em 
localidades do semiárido brasileiro, possibilitando assim, a realização de simulações 
para verificar o desempenho das mesmas em diferentes cenários alternativos, 
permitindo seu emprego como ferramenta auxiliar na pesquisa agrícola, identificando o 
potencial de estudo de diferentes variáveis do sistema agrícola. 
BNB/CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO CROPGRO - 2013 

♦ Execução do projeto "Tecnologias (Analíticas e Atividade Antioxidante) para o 
Beneficiamento e Certificação do Mel, Geopropolis e Polen da Mandaçaia 
(MeliponaMandacaia), uma abelha típica do sertão nordestino, visando avaliar a 
composição dos constituintes dos produtos meliponícolas da mandacaia em termos 
físico-químicos e químicos, utilizando técnicas cromatográficas convencionais modernas 
com procedimentos padronizados e reprodutíveis e implementar técnicas  analíticas 
capazes de avaliar o potencial antioxidante, em diferentes modelos experimentais, do 
mel, geoprópolis e pólen da mandaçaia. Desta forma será estabelecido o potencial 
como nutracêutro, criando assim condições para uma estratégia de marketing 
diferenciado para os produtos, com melhores e maiores condições de penetração e 
aceitabilidade nos mercados nacionais e internacionais. 
BNB/TECNOLOGIA, BENEFICIAMENTO E CERTIFICAÇÃO DO MEL - 2013 

♦ Execução do projeto "Desenvolvimento de tecnologias para o aproveitamento e 
comercialização dos resíduos vinícolas da região do Vale do São Francisco", visando 
avaliar a composição química do resíduo (película) da uva no processo de vinificação 
da região do Vale do São Francisco em termos físico-químicos e químicos e 
implementar técnicas analíticas capazes de avaliar o potencial antioxidante, em 
diferentes modelos experimentais para o desenvolvimento de formulações para 
alimentação humana proveniente deste resíduo da uva no processo de vinificação. 
BNB/APROVEITAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DOS RESÍDUOS VINÍCOLAS - 
2013 

♦ Colaboração financeira par a execução de pesquisa intitulada "Leguminosas 
Forrageiras: Coleta, Multiplicação e Avaliação de Germoplasmas Ocorrentes em 
Municípios Representativos da Caprino-Ovinocultura no Semiárido de PE", visando 
coleta, multiplicação, e avaliação de leguminosas forrageiras ocorrentes em municípios 
localizados no semiárido de Pernambuco que tenham caprino- ovinocultura como 
atividade agropecuária de destaque. 
BNB/LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS - 2013 



 

 

♦ Execução de pesquisa intitulada: "Suplementação de Vacas Leiteiras a Pasto a Base de 
feijão Guandu, Palma Forrageira e Diferentes Proporções de Óleo de Algodão e de Soja 
Sobre o Desempenho e Perfil de Ácidos Graxos Anticarcinogênicos no Leite, visando 
avaliar o desempenho e o perfil dos ácidos graxos, com efeito anticarcinogênicos no 
leite de vacas mantidas a pasto no período seco suplementadas com uma dieta à base 
de feijão guandu, palma forrageira e diferentes proporções de óleo de algodão e de soja 
e posterior avaliação do consumo destes leites sobre os parâmetros metabólicos em 
ratas lactantes e seus descendentes. 
BNB/SUP. VACAS LEITE PASTO BASE FEIJÃO - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado: "Estudo da Cadeia Produtiva do Camarão no Estado de 
Pernambuco", visando promover as condições para desenvolvimento tecnológico e 
identificação das debilidades da cadeia produtiva do camarão na região Nordeste com 
ênfase no Estado de Pernambuco. 
BNB/CADEIA PRODUTIVA DO CAMARÃO - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado "Dinâmica da Água e de Carbono em Área de Pastagem 
no Semiárido Pernambucano", visando aprimorar e aprofundar os levantamentos e as 
determinações do balanço de emissões de gases de efeito estufa e balanço de carbono 
e água em ambientes sob diferentes características de uso e ocupação do solo, com o 
intuito de subdisiar a adoção de políticas de adaptação, e respostas a impactos, 
relacionadas às mudanças climáticas e ambientais no semiárido nordestino. 
BNB/DINAMICA DA AGUA E DE CARBONO - 2013 

♦ Cooperação técnica e científica para a realização de pesquisas que viabilizem a 
produção em escala industrial da levedura do gênero Saccharomycescerevisiae para 
alimentação animal. 
EECAC- MIRIRI ALIMENTO E BIOENERGIA - 2013 

♦ Participação da empresa no Programa de Melhoramento Genético da Cana de Açúcar. 
EECAC- USINA ECOENERGIAS DO BRASIL IND. E COM LTDA (015/2010) - 2013 

♦ Desenvolvimento e execução conjunta pelos partícipes do Projeto Intitulado "Cana de 
Meristema para o Nordeste". 
CETENE/CANA DE MERISTEMA – SYNGENTA - 2013 

♦ Desenvolvimento e execução conjunta pelos partícipes do Projeto intitulado "Cana de 
Meristema para o Nordeste". 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA- INT (COOP. TÉCNICA) - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado "Centenário da UFRPE - Novos Rumos para a Pesquisa 
e Pós-Graduação. 
FINEP/0182/12 - CENTENÁRIO DA UFRPE - 2013 



 

 

♦ Prestação de serviços referentes à produção de sementes sexuadas de cana-de-açúcar 
no âmbito do Programa de Melhoramento Genético de cana-de-açúcar - 
PMGCA/RIDESA na estação de floração e cruzamento de Devaneio localizada em 
Amaragi/PE, pertencente a UFRPE, cabendo a Fadurpe o gerenciamento dos recursos 
financeiros destinados ao desenvolvimento das atividades voltadas à essa produção. 
EECAC- FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE) - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado: "Projeto Técnico Científico para a Execução de 
Programa Integrado de Produção de Mudas e de Restauração Florestal no Bioma Mata 
Atlântica, no Nordeste". 
UFRPE/SADIA - 2013 

♦ Execução de ensaios de eficácia agronômica e ensaios de resíduos de agrotóxicos, 
seus componentes e afins dos produtos da ARYSTA, em conformidade com as boas 
práticas de laboratório da OCDE, com a emissão de relatórios de campo e/ou relatórios 
finais, segundo o disposto na Norma NIT-DICLA-035 
EECAC- ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E 
AGROPECUÁRIA - 2013 

♦ Desenvolvimento da pesquisa referente à obtenção de sementes sexuadas de cana-de-
açúcar no âmbito do Programa de Melhoramento Genético de Cana-de-Açúcar - 
PMGCA, na Estação de Floração de Devaneio, da UFRPE, cabendo à Fadurpe o 
gerenciamento dos recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das atividades 
voltadas à essa pesquisa 
EECAC- FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA (FUNAPE) - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado "Aplicação do Modelo Ceres-Maize na Análise de 
Estratégias de Cultivo de Milho no Semiárido Brasileiro" 
BNB/APLICAÇÃO DO MODELO CERES/MAIZE - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado "Determinação de probióticos para o camarão marinho 
LitopenaeusVannamei cultivado em águas com baixa salinidade no sertão 
pernambucano, visando verificar a existência de bactérias, com potencial de uso 
probiótico, obtidas a partir do intestino de camarão marinho (LitopenaeusVannamei) 
cultivado em baixa salinidade. 
BNB/CAMARÃO MARINHO - 2013 

♦ Execução do projeto: "Elevação da concentração de compostos antiobesidade sobre 
qualidade de carne e quantidade de gordura de carcaça de cordeiros Santa Inês, e 
efeito de seu consumo sobre parâmetros sanguíneos e distribuição de gordura corpórea 
em ratos Winstar, visando avaliar o desempenho produtivo de ovinos Santa Inês, em 
especial a relação carne/gordura na carcaça, recebendo dietas pró-síntese de 
compostos antiobesidade e efeito do consumo dessa gordura sobre parâmetros 
metabólicos e gordura cospórea em rato Winstar. 
BNB/CORDEIROS SANTA INÊS - 2013 



 

 

♦ Execução do projeto intitulado "Adaptabilidade de variedades de girassol como 
oleaginosa para produção de biodiesel  em relação à disponibilidade de nitrogênio em 
solos do semiárido", visando avaliar os índices biométricos  de crescimento, a eficiência 
de uso de água e produtividade  de aquênios e de óleo em duas variedades de girassol 
cultivadas em duas classes de solos sob regime de sequeiro, em resposta a capacidade 
de Mineralização potencial e líquida do N da matéria orgânica dos solos nas condições 
edafoclimáticas do semiárido pernambucano.  
BNB/GIRASSOL PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL - 2013 

♦ Execução do projeto "I Balanço de Nutrientes em Sistema de Cultivo de Palma 
Forrageira Tolerantes a Cochonilha do Carmim em Consórcio com Leguminosas e 
Adubados com Diferentes Fontes de Esterco", visando recuperar a qualidade do meio 
bifísico e avaliar aspectos agronômicos e zootécnicos de cultivares de palma forrageira 
tolerantes e/ou imunes à Cochonilha do carmim, em ambientes distintos do seminário 
de Pernambuco e da Paraíba.  
BNB/I BALANÇO DE NUTRIENTES EM SIST. DE CULTIVO DE PALMA 
FORRAGEIRA - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado: "III Workshop Potencial Biotecnológico da Caatinga", 
visando promover a discussão sobre biodiversidade e caracterização da caatinga 
potencial biotecnológico, bem como a legislação de exploração do Bioma. 
BNB/III WORKSHOP POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DA CAATINGA - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado "Calibração e Validação do Modelo CROPSIM-GUMCAS 
no Semiárido Brasileiro: Difusão de Tecnologias e Análise de Estratégias de Cultivo de 
Mandioca", visando calibrar o modelo CROPSIM-GUMCAS e avaliar a sua eficiência em 
predizer a produtividade de mandioca em localidades do semiárido brasileiro, 
possibilitando assim a reazlização de simulações para verificar o desempenho das 
mesmas em diferentes cenários alternativos. 
BNB/MODELO CROPSIM-GUMCAS - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado "Rede de Pesquisa para Desenvolvimento de 
Nanomateriais para Uso em Dispositivos Médicos", visando desenvolver nanomateriais 
inovadores para dispositivos médicos com baixa adesão de microorganismos 
patogênicos a partir de biomoleculas oriundas da flora do semiárido. 
BNB/NANOMATERIAIS PARA USO EM DISPOSITIVOS MEDICOS - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado "Viabilização do Propinato de Cálcio para Melhoria da 
Qualidade da Carne de Ovinos Mantidos em Pastagens Nativas do Semiárido 
Nordestino". Visando viabilizar o uso do Propionato de Cálcio para melhoria da 
qualidade da carne de ovinos mantidos em pastagens nativas do semiárido Nordestino. 
BNB/QUALIDADE DA CARNE DE OVINOS - 2013 

♦ Execução do projeto intitulado "Rendimento de Feijão de Ciclo Precoce em Função de 
Adubação com Biofertilizante e Composto Orgânico Associado à Inoculantes", visando 
estudar o efeito do biofertilizante líquido e da compostagem associados com 
inoculadores na produção de jeijoeiro comum e a sua eficiência na redução da 
incidência de pragas e doenças. 
BNB/RENDIMENTO DE FEIJÃO DE CICLO PRECOCE - 2013 



 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

♦ Serviço de limpeza e conservação nas áreas físicas dos campi avançados. 
UFRPE/SERVIDORES/CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 2004 

♦ Prestação de Serviços para sistematização de nomes vulgares e correlação com nomes 
científicos de peixes do Brasil. 
IBAMA/PNUD/NOMES VULGARES - 2005 

♦ Prestação de Serviços Educacionais.  
FUNDACAO BRADESCO - (97) - 2006 

♦ Prestação de serviço de consultoria e operacionalizaçãodo cadastro escolar dos alunos 
e docentes da educação básica da rede municipal do Paulista. 
PREF. MUN. DE PAULISTA/CENSO 2006 - (288) - 2006 

♦ Prestação de Apoio pela FADURPE à execução do Projeto de Desenvolvimento 
institucional intitulado "Construção Participativa de Auto Avaliação". 
UFRPE/CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DE AUTO-AVALIAÇÃO - (137) - 2006 

♦ Prestação de apoio pela FADURPE à Execução do Projeto de Desenvolvimento 
Institucional intitulado "Expansão da UFRPE - Apoio à Implantação da Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada". 
UFRPE/UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA - (180) - 2006 

♦ Prestação de apoio pela FADURPE à execução do Projeto de Desenvolvimento 
institucional, intitulado "Projeto de Desenvolvimento Institucional - Consolidação do 
Curso de Gastronomia e Segurança Alimentar". 
UFRPE/CONSOL. CURSO GASTRONOMIA E SEG. ALIMENTAR - (144) - 2006 

♦ Prestação de apoio pela FADURPE à execução do Projeto de desenvolvimento 
Institucional, intitulado "Projeto de desenvolvimento Institucional - Melhoria das 
instalações físicas do Restaurante Universitário". 
UFRPE/MELHORIA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - (175) - 2006 

♦ Prestação de apoio pela FADURPE à execução do projeto de desenvolvimento 
institucional, intitulado "Projeto de Desenvolvimento institucional - Programa de 
Capacitação dos Servidores Técnico -administrativos da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco". 
UFRPE/CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES TÉC. ADMINISTRATIVOS - (203) - 2006 

♦ Prestação de apoio pela FADURPE à execução do Projeto de Ensino intitulado 
"Licenciatura em Física". O projeto supra referido constitui-se objeto do Convênio 
nº12/2005, celebrado entre a UFRPE e o Ministério da Educação, através de sua 
Secretaria de Ensino à Distância, com a interveniência da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia. 
UFRPE/LICENCIATURA EM FISICA À DISTANCIA - (138) - 2006 



 

 

♦ Serviços de CONSULTORIA TÉCNICA para condução do Projeto Cana Limpa, 
programa desenvolvido pela UFRPE através da Estação Experimental de Cana de 
Açúcar de Carpina - EECAC. 
EECAC- LDC BIOENERGIA S.A. (062/2010) - 2011 

♦ Prestação dos serviços inerentes ao apoio à gestão, monitoramento e avaliação no 
âmbito dos Projetos Juventude Zona da Mata Norte e Sul - Chapéu de Palha 2010, no 
âmbito do Programa Qualifica Pernambuco, que beneficia 5.220 jovens entre 18 e 29 
anos, em situação de vulnerabilidade social, inseridos no contexto das atividades da 
cana-de-açúcar, face ao desemprego sazonal. 
SEJE-PE/ZONA DA MATA NORTE E SUL - CHAPÉU DE PALHA - 2011 

♦ Consultoria em organização e administração compreendendo: Desenvolvimento e 
manutenção dos trabalhos de organização e administração dos acervos documentais do 
arquivo judiciário de Alagoas; Consultoria junto ao Programa de Estágios; Consultoria e 
Assessoria junto à Diretoria Adjunta da Administração do Tribunal de Justiça do Estado 
de Alagoas. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS/ARQUIVO 32/09 - 2011 

♦ Contratação de empresa especializada por solicitação da Secretaria de Educação para 
realização dos serviços de elaboração do Censo Escolar 2011, do município do 
Paulista. 
PREF. MUN. DE PAULISTA/CENSO 2011 

♦ Prestação de serviços laboratorial de análise de amostras de solo. 
DOM HELDER- 020/2010 ANÁLISES DE AMOSTRAS DE SOLO - 2011 

♦ Prestação de serviços técnicos especializados, de elaboração, editoração, impressão e 
transporte das provasdo Concurso Público da Fundação Municipal de Saúde - FMS, do 
Município de Teresina-PI, sendo 05 tipos de cadernos de prova para avaliação 
intelectual para cargos de nível superior, especialidades médicas de anestesiologista, 
clínico geral, neuropediatra, intensivista e pneumologista, e 01caderno de prova para 
avaliação intelectual para o cargo de nível médico cito técnico. 
FUNATEC/CONCURSO FMS_CADERNOS DE PROVA - 2011 

♦ Prestação de serviços docentes pela Fadurpe, na Escola de Educação Básica e 
Profissional "Professora Valentina de Oliveira Figueiredo", com endereço na Rodovia 
PE 218, KM4, Fazenda Canhotinho, Sítio Mundaú, Município de Garanhuns, Estado de 
Pernambuco, para a realização do Curso Técnico em Agropecuária, na modalidade de 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma subsequente, atendendo duas 
turmas com 50 (cinquenta) alunos cada, totalizando 100 (cem) alunos. 
FUNDAÇÃO BRADESCO 2010 - 2011 

♦ Prestação dos serviços para realização de organização da 4ª Conferência Municipal das 
Cidades no Município de Paulista, conforme ofício nº455/2009- Diretoria de Compras e 
Licitações de 01/12/2009- Processo Licitatório nº380/2009. 
PREF. MUN. PAULISTA- 2009/4ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES - 2011 



 

 

♦ Prestação de serviços especializados em planejamento, organização e execução de 
processo seletivo, com o objetivo de selecionar 712 (setecentos e doze) alunos para 
ingresso em 05 (cinco) Centros Tecnológicos (CT) do Estado de Pernambuco, 
localizado nos Municípios de Recife, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Araripina. 
CENTRO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO/ITEP 2011 - 2012 

♦ Confecção de 12 (doze) cadernos de avaliação intelectual, sendo 08 (oito) para cargos 
de nível superior (Administrador, Analista de Informática, Assessor Jurídico Legislativo, 
Bibliotecário, Comunicador Social, Contador, Economista, Procurador Legislativo 
Municipal) e 04 (quatro) cargos de nível médio (Auxiliar Operacional Administrativo, 
Auxiliar Legislativo, Assistente Legislativo e Assistente Técnico Legislativo), tendo em 
vista realização de concurso para seleção de pessoal de interesse da contratante. 
FUNATEC/CONCURSOS- CMT - 2012 

♦ Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de podação e 
rebaixamento de copa de árvores, com remoção e limpeza do local após a conclusão 
dos serviços, nas dependências e adjacências do HSE, como discriminado na 
autorização ambiental. 
HSE/PODAÇÃO DE ÁRVORES - 2012 

♦ Arrendamento de embarcação de pesca de atuns e afins com espinhel para realização 
de pesca experimental e estudos ecológicos das principais espécies. 
MPA/070/2010 - ARRENDAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE PESCA - 2012 

♦ Prestação de serviços de facilitação e apoio de sala e secretaria do Evento Diálogos 
Nacionais Rumo à Rio+20, Seminário de Economia Verde Inclusiva da Região 
Nordeste, que ocorrerá em 16 de novembro de 2011 no Centro Empresarial JCPM 
Trade CenterS/A, localizado na Av. Engenheiro Antônio de Góes, 60, Pina, Recife-PE 
SEMINÁRIO VERDE INCLUSIVA NE - 2012 

♦ Prestação de apoio, pela FADURPE, na execução do Projeto: "Centro de Formação em 
Economia Solidária do Nordeste" 
UFRPE/CFES-NE - 2012 

♦ Consultoria E Assessoria Ao Tribunal De Justiça Do Estado De Alagoas 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS/INFORMATICA - 2013 

♦ Realização de Bioensaios para Testar a Toxicidade de Toxinas contra broca de cana, 
Diatraeasaccharalis, Diatraeaflavipennella (Leppidoptera: Crambidae) e Telchinlicus 
(Leppidoptera: Castiniidae) 
SYNGENTA/ REALIZAÇÃO DE BIOENSAIOS PARA TESTAR A TOXICIDADE - 2013 

♦ Contratação de entidade especializada na prestação de serviços de apoio administrativo 
e organização de arquivos nas diversas dependências deste Poder Judiciário do Estado 
de Alagoas. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS- 17/2011 - 2016 



 

 

♦ Constitui objeto deste instrumento a contratação da prestação de serviços laboratoriais 
para análise de 700 (setecentas) amostras de solo, conforme área de atuação, 
especificações r condições gerais estabelecidas. 
DOM HELDER- 014/2012 ANÁLISES DE AMOSTRAS DE SOLO - 2013 

♦ Prestação se assessoria técnica específica, visando avaliar o efeito da adoção de 
práticas de manejo conservacionistas na qualidade do solo e da água do Assentamento 
Ramada da Quixabeira, localizado no Território do Sertão do Pajeú/PE, através da 
análise de indicadores representativos. Para tanto serão conduzidas coletas de 
materiais, bem como monitoramento participativo junto à comunidade local do 
assentamento nas áreas de roçados produtivos, área de recomposição vegetal ciliar e 
pasto, além da área de referência ou testemunha. 
DOM HELDER- 011/2013 - 2013 

♦ Contratação dos serviços técnicos especializados visando à realização das Provas 
Escritas/Objetivas do Concurso Público regido pelo Edital UFRPE nº34, de 24 de maio 
de 2013, para o provimento de Cargos de Nível Superior, Médio e Fundamental, para as 
classes E, D e C, do quadro permanente da UFRPE, compreendendo a organização da 
infraestrutura e logística da aplicação das provas objetivas, produção gráfica dos 
cadernos de avaliação intelectual, seu armazenamento e sua aplicação nas cidades de 
Recife, Garanhuns e Serra Talhada. 
UFRPE/CONCURSO PÚBLICO 

♦ Locação de uma embarcação de pesca para o treinamento dos alunos e a realização de 
aulas práticas do Curso de Engenharia de Pesca. 
UFRPE/CONTRATO Nº. 27/2013 - LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO - 2013 

♦ Prestação de serviços de consultoria e coleta de dados, referente a realização de 04 
(quatro) pesquisas sobre Monitoramento do Endividamento do Consumidor da Região 
Metropolitana do Recife. 
FECOMERCIO 2013 - 2013 

♦ Prestação de serviços especializados que viabilizem a realização do Exame Supletivo 
2012, a ser aplicado para realização, no dia 21 de outubro de 2012, para 
aproximadamente 25.000 candidatos inscritos e distribuídos em todo estado de 
Pernambuco. 
SUPLETIVO 2012 - 2013 

♦ Prestação de Serviço de elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse 
Social - PLHIS, para esse município. 
PREF. MUN. PAULO AFONSO/PLHIS– 2013 

♦ Contratação de entidade especializada na prestação de serviços de apoio administrativo 
e assessoria em diversas dependências desta agência reguladora do Estado de 
Alagoas. 
ARSAL CONSULTORIA - 17/2013 - 2017 



 

 

SELEÇÃO DE PESSOAL 

♦ Elaboração de provas escritas referentes ao SELEÇÃO DE PESSOAL público do 
Município de Japaratuba - Sergipe. 
SELEÇÃO DE PESSOAL FAPESE/JAPARATUBA-SE - 2004 

♦ Contratação de uma firma especializada para elaboração e impressão de provas do 
SELEÇÃO DE PESSOAL público para diversos cargos da universidade federal de 
Sergipe e hospital universitário. 
SELEÇÃO DE PESSOAL FAPESE/HGU - 2004 

♦ Realização do processo seletivo para o acesso de alunos aos cursos técnicos e de 
ensino médio do Cefet PE-unidade de pesqueira, para entrada aos primeiros e 
segundos semestres de 2004.  
CEFET-PESQUEIRA/SELEÇÃO DE PESSOAL 2003 - 2004 

♦ Prestação, pela ECT à contratante, dos serviços de recebimento de inscrições, através 
das agências previamente escolhidas de comum acordo entre as partes, de inscrições 
para SELEÇÃO DE PESSOAL (ou vestibulares). 
CORREIOS/AL - 2004 

♦ Prestação de serviços por parte da contratada, de execução de etapas do exame de 
seleção (vestibular) do ano 2004 (primeira entrada) para a Faculdade Vale do Ipojuca. 
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO IPOJUCA LTDA – SESVALI - 2004 

♦ Assessoria e execução de etapas da realização do 3º processo de seleção - vestibular 
2004 da APAE/CEST. 
APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO LUÍS - MA 
ENTIDADE MANTENEDORA DA FACULDADE SANTA TEREZINHA – CEST - 2004 

♦ Prestação pela ECT à CONTRATANTE, dos serviços de venda de manuais, 
recebimento de fichas de inscrições ao candidato do SELEÇÃO DE PESSOAL público 
de inscrições do vestibular 2004. 
CORREIOS/PE - 2004 

♦ Prestação de serviços técnicos especializados, na elaboração, editoração e reprodução 
das provas do SELEÇÃO DE PESSOAL Vestibular UESPI/2004 da Universidade 
Estadual do Piauí- UESPI, conforme proposta de 14 de agosto de 2003 e nos termos do 
Edital de SELEÇÃO DE PESSOAL nº01/03. 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – FUESPI - 2004 

♦ Prestar serviços por parte da contratada, de execução de todas as etapas do SELEÇÃO 
DE PESSOAL público para provimento de cargos do Instituto Zumbi dos Palmares para 
66 (sessenta e seis) categorias, tudo em conformidade com o cronograma de 
atividades, integrante deste contrato, ajustado entre partes e constante do edital. 
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E 
PATRIMÔNIO – SEARHP - 2004 



 

 

♦ Realização do processo seletivo para o acesso de alunos aos cursos técnicos e de 
ensino médio em Pesqueira – PE 
CEFET PESQUEIRA/CONCURSO 005/2004 - 2005 

♦ Recebimento de inscrições para concursos (ou vestibulares) através de todas as 
agências de Correios próprias e franqueadas do Estado de Alagoas 
CORREIOS/AL - 2005 

♦ Concurso público para provimento de cargos do serviço civil do poder executivo, para 
lotação na Secretaria Executiva de Educação. 
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E 
PATRIMÔNIO – SEARHP - 2005 

♦ Concurso Público para provimentos de cargos da ALGAS - GÁS DE ALAGOAS S/A. 
CONCURSO/ALGÁS - 2006 

♦ Prestação de serviço de Assessoria técnica especializados, na elaboração e impressão 
das provas do Concurso Público/2006 - ADAPI. 
COVEST/FUESPI/CONCURSO ADAPI 2006 - (232) - 2006 

♦ Prestação de Serviço de Assessoria Técnica especializados, na elaboração, editoração 
e impressão das provas para o ConcursoPúblico/2006 da polícia Civil do Estado do 
Piauí.  
COVEST/FUESPI/POLICIA CIVIL - (189) - 2006 

♦ Prestação de serviços técnicos especializados, na elaboração e impressão das provas 
para o Concurso Público/Técnico Administrativo da Universidade Estadual do Piauí- 
UESPI. 
COVEST/FUESPI/CONC. PÚBLICO - 2006 

♦ Prestação de serviços técnicos especializados, na elaboração, editoração e reprodução 
das provas do Concurso Vestibular UESPI/2006da Universidade Estadual do Piauí- 
UESPI 
COVEST/FUESPI/VEST 2007 - 2006 

♦ Prestação de Serviços por parte da Contratada, de execução de todas as etapas do 
Concurso Público para Provimentos de Cargo/Agente Penitenciário do Serviço Civil do 
Poder Executivo. 
CONCURSO/AGENTE PENITENCIÁRIO - (193) - 2006 

♦ Execução de todas as etapas do Concurso Público paraprovimento de cargos do 
Sistema Municipal de Ensino de Maceió 
COVEST/SEC. EDUC. MACEIÓ - SEMED - (58) - 2006 

♦ O presente Contrato tem por objetivo a realização, pela FADURPE, do concurso de 
seleção para ingresso de alunos no segundo semestre letivo do ano de 2006 no Colégio 
Agrícola Dom Agostinho Ikas - CODAI, da UFRPE. 
UFRPE CODAI/CONCURSO 2006.2 - (216). - 2006 



 

 

♦ Concurso de seleção para ingresso de alunos no segundo semestre letivo do ano de 
2006 no Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas - CODAI, da UFRPE. 
UFRPE CODAI/CONCURSO 2006.2 - (216) 

♦ Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços no sentido de viabilizar a 
seleção simplificada visando o preenchimento de 192 (cento e noventa e duas) vagas 
temporárias para o cargo de professor, em atendimentos das necessidades da 
Secretaria de Educação do Município de Olinda/PE. 
PREF. OLINDA 2011/PROCESSO SELETIVO - 2011 

♦ Realização de Processo Seletivo 
CONCURSO ARAPIRACA - 2012 

♦ Contratação de empresa especializada em realizar o planejamento e execução de 
processo seletivo externo de pessoal para provimento de 72 (setenta e duas) vagas e 
cadastro de reserva, para formação do quadro de pessoal no Restaurante do 
Comerciário no Shopping Rio Mar, nas Unidades de Santo Amaro, Santa Rita, Casa 
Amarela, na Sede da Administração Regional em Recife e na Unidade de Piedade, em 
Jaboatão dos Guararapes, nas especialidades descritas no contrato, sendo 02 (duas) 
vagas de Analista II - Supervisor de Nutrição/Nível Superior, 13 (treze) vagas de 
Assistente II - Administrativo/Nível Médio; 11 (onze) vagas de Assistente I - Apoio/Nível 
Médio; 10 (dez) vagas de cozinheiro/Nível Fundamental; 23 (vinte e três) vagas de 
atendente de copa e cozinha/Nível Fundamental; 13 (treze) vagas de Auxiliar de 
Serviços I - Limpeza/Nível Fundamental, no âmbito da Administração Regional em 
Pernambuco. 
CONCURSO/ETE/SESC - 2012 

♦ Confecção de 17 (dezessete) cadernos de avaliação intelectual, sendo 14 (quatorze) 
para cargos de nível superior (Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Social, 
Psicólogo, Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Perito Papiloscopista, Perito Criminal 
- Engenharia Civil, Perito Criminal - Engenharia Elétrica, Perito Criminal - Física, Perito 
Criminal - Farmácia, Perito Criminal - Informática, Perito Criminal - Biologia, Perito 
Médico Legal, Perito Odonto Legal e 03 (três) cargos de nível médio (Auxiliar de 
Necropsia, Técnico de Tecnologia da Informação e Técnico de Apoio às atividades 
policiais), tendo em vista realização de concurso para seleção de pessoal de interesse 
da contratante. 
FUNATEC/CONCURSO PC - 2012 

♦ Prestação de serviços técnicos especializados para realização do 4º (quarto) processo 
seletivo público simplificado para vagas e cadastro de reserva do quadro de estagiários 
do programa de estágio do Ministério Público do Estado de Alagoas - Área: Direito, 
capital e interior. 
MPAL/2012.2 CONCURSO - 2012 

♦ Contratação de assessoria para realização do processo de seleção pública, destinada a 
contratação de 50 (cinquenta) professores substitutos para atender as necessidades 
temporárias da Secretaria de Educação. 
PREF. CAMARAGIBE/CONCURSO PROFESSOR SUBSTITUTO - 2012 



 

 

♦ Realização de Processo Seletivo 
PREF. MUN. DE IGARASSU/CONCURSO 2011 - 2012 

♦ Executar o processo seletivo interno no âmbito da Administração Regional em 
Pernambuco 
SESC/CONCURSO - 2012 

♦ Prestação de serviços de consultoria especializada para organizar o Processo Seletivo 
Interno para provimento de 10 (dez) cargos de nível superior, 4 (quatro) cargos de nível 
superior, 04 (quatro) cargos de nível médio e 03 (três) cargos de nível fundamental, no 
âmbito da Administração Regional em Pernambuco, na forma definida nas Resoluções 
nº1163/2008, Resoluções SESC/PE Nº001/2008 e demais normas pertinentes. 
SESC/SELEÇÃO INTERNA– 2012 

♦ Contratação dos serviços técnicos especializados para fazer o planejamento e 
elaboração do Concurso Público para preenchimento de cargos e empregos públicos do 
Município. 
PREF. MUN. DE ITAPISSUMA/CONCURSO PÚBLICO - 2013 

♦ Prestação de serviços de execução de etapas do processo de seleção- Vestibular 
2013.1 da APAE/CEST. 
APAE/CEST VESTIBULAR 2013.1 - 2013 

♦ Realização das atividades de seleção simplificada e de apoio à Gestão, Monitoramento 
e Avaliação do referido processo seletivo que resultará na oferta de qualificação 
profissional nas áreas de interesse da cadeia produtiva da Indústria do Petróleo & Gás, 
no âmbito do Projeto QUALIPETRO. 
STQE-PE/ SELEÇÃO QUALIPETRO - 2013 

♦ Prestação de Serviços Técnicos Especializados para elaboração e execução plena de 
concurso público para provimento de cargos de nível superior, nível médio técnico, nível 
médio e elementar do quadro permanente de pessoal da administração pública 
municipal direta e indireta do município de Arapiraca 
CONCURSO ARAPIRACA 2013 - 2013 

♦ Contratação dos serviços técnicos especializados visando à realização das Provas 
Escritas/Objetivas do Concurso Público regido pelo edital UFRPE nº34, de 24 de maio 
de 2013, para o provimento de cargos nível superior, médio e fundamental, para as 
classes E, D e C, do quadro permanente da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, compreendendo a organização da infraestrutura e logística da aplicação 
das provas objetivas, produção gráfica dos cadernos de avaliação intelectual, seu 
armazenamento e sua aplicação nas cidades de Recife, Garanhuns e Serra Talhada. 
CDP-SUGEP/CONCURSO UFRPE 2013 - 2013 

♦ Realização de planejamento e execução de processo seletivo para preenchimento de 
2.475 vagas para alunos da rede estadual de ensino distribuídos por 13 escolas 
técnicas estaduais 
SEC. DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO/CONCURSO 2013 - 2013 



 

 

♦ Contratação de instituição para realização de planejamento e execução de processo 
seletivo para preenchimento de 2.475 (duas mil, quatrocentos e setenta e cinco) vagas 
para alunos da rede estadual de ensino distribuídos por 13 escolas técnicas estaduais. 
SEDUC/PE - ETE 2013 - 2013 

♦ Prestação de serviços especializados que viabilizem a realização do Exame Supletivo 
2013, para aproximadamente 25,000 candidatos inscritos e distribuídos em todo estado 
de Pernambuco. 
SUPLETIVO PE 2013 

♦ Confecção de 02 (dois) cadernos de prova para avaliação intelectual tendo em vista a 
realização de concurso para seleção de pessoal de interesse da contratante, 
correspondente aos cargos de Soldado e Oficial da Polícia Militar do Piauí, sendo 
respectivamente, de níveis médio e superior. 
CONCURSO FUNDELTA/PMPI - 2013 

♦ Confecção de 01 (um) caderno de prova para avaliação intelectual tendo em vista 
realização de concurso para seleção de pessoal de interesse da contratante, 
correspondente ao cargo de Médico Anestesiologista. 
CONCURSO FUNDELTA/SESAPI - 2013 



 

 

VESTIBULAR 

♦ Prestação, pela ECT à contratante, dos serviços de recebimento de inscrições, através 
das agências previamente escolhidas de comum acordo entre as partes, de inscrições 
para concursos (ou vestibulares). 
CORREIOS/AL – 2004  

♦ Prestação de serviços por parte da contratada, de execução de etapas do exame de 
seleção (vestibular) do ano 2004 (primeira entrada) para a Faculdade Vale do Ipojuca. 
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO IPOJUCA LTDA – SESVALI – 2004 

♦ Assessoria e execução de etapas da realização do 3º processo de seleção - vestibular 
2004 da APAE/CEST. 
APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO LUÍS - MA 
ENTIDADE MANTENEDORA DA FACULDADE SANTA TEREZINHA – CEST – 2004 

♦ Prestação pela ECT à CONTRATANTE, dos serviços de venda de manuais, 
recebimento de fichas de inscrições ao candidato do concurso público de inscrições do 
vestibular 2004. 
CORREIOS/PE – 2004 

♦ Prestação de serviços técnicos especializados, na elaboração, editoração e reprodução 
das provas do Concurso Vestibular UESPI/2004 da Universidade Estadual do Piauí- 
UESPI, conforme proposta de 14 de agosto de 2003 e nos termos do Edital de 
Concurso nº01/03. 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – FUESPI – 2004 

♦ Prestar serviços por parte da contratada, de execução de todas as etapas do concurso 
público para provimento de cargos do Instituto Zumbi dos Palmares para 66 (sessenta e 
seis) categorias, tudo em conformidade com o cronograma de atividades, integrante 
deste contrato, ajustado entre partes e constante do edital. 
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E 
PATRIMÔNIO – SEARHP – 2004 

♦ Elaboração de provas escritas referentes ao concurso público do Município de 
Japaratuba - Sergipe. 
CONCURSO FAPESE/JAPARATUBA-SE – 2004 

♦ Contratação de uma firma especializada para elaboração e impressão de provas do 
concurso público para diversos cargos da Universidade Federal de Sergipe e hospital 
universitário. 
CONCURSO FAPESE/HGU – 2004  

♦ Realização do processo seletivo para o acesso de alunos aos cursos técnicos e de 
ensino médio do CEFETPE-unidade de pesqueira, para entrada aos primeiros e 
segundos semestres de 2004. 
CEFET-PESQUEIRA/CONCURSO 2003 – 2004 



 

 

♦ Execução de etapas do Exame de Seleção (VESTIBULAR) do ano de 2005 (primeira 
entrada) para a FACULDADE VALE DO IPOJUCA. 
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO IPOJUCA LTDA – SESVALI - 2005 

♦ Concurso Vestibular UESPI/2005 da Universidade Estadual do Piauí- UESPI, conforme 
proposta de 13 de julho de 2004 e nos termos do Edital de Concurso. 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – FUESPI - 2005 

♦ O Planejamento, a assessoria e a aplicação de provas para o Vestibular 2005 da 
FUNESA. 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS – FUNESA - 2005 

♦ Assessoria e Execução de etapas da realização do Segundo Processo de Seleção - 
Vestibular 2005.2 da APAE/CEST. 
ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO LUIS-MA – APAE 
- 2005 

♦ Assessoria e execução de etapa no Concurso Vestibular 2005/2, promovido pela 
FEJAL/CESMAC. 
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JAYME DE ALTAVILA- FEJAL - 2005 

♦ Segundo processo de seleção - Vestibular 2006.2 da APAE/CEST 
COVEST CEST/MA 2006.2 - (118) - 2006 

♦ Processo de seleção - Vestibular 2007.1 da APAE/CEST 
COVEST/CEST/MA/2007 - 2006 

♦ Assessoria e Execução de Etapa no ConcursoVestibular 2006/1, promovido pela 
FEJAL/CESMAC 
COVEST/CESMAC/FEJAL - (18) - 2006 

♦ Prestação de serviços relativos à realização de etapas no concurso vestibular 
2008/UNEAL para preenchimento de 1.090 (hum mil e noventa) vagas aos cursos de 
graduação. 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL – 2008  

♦ Assessoria e execução de etapa no concurso vestibular 2009.2, bancas de elaboração 
de questões composta por professores qualificados, doutores e mestres, editoração e 
impressão das provas de acordo com os programas constantes no edital, promovido 
pela FEJAL/CESMAC, realizado no dia 14 de junho de 2009.  
FEJAL/CESMAC – 2009  

♦ Assessoria e execução de etapa no concurso vestibular 2010.2, bancas de elaboração 
de questões composta por professores qualificados, doutores e mestres, editoração e 
impressão das provas de acordo com os programas constantes no edital, promovido 
pela FEJAL/CESMAC, realizado no dia 13 de junho de 2010. 
FEJAL/CESMAC – 2010  



 

 

♦ Prestação de serviços técnicos especializados de produção, diagramação, reprodução e 
correção (por leitura óptica) de provas, para organização e realização da 3ª seleção 
simplificada de estagiários de direito para o ministério público de alagoas, conforme 
cronograma de realização da seleção inserto no processo PGJ nº 2485/2009. 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS – 2010  

♦ Prestação de serviços técnicos especializados, na elaboração, editoração, impressão e 
transporte das provas do concurso vestibular regime regular UESPI 2010 da 
Universidade Estadual do Piauí - UESPI. 
FAUESPI – 2010  

♦ Execução dos serviços relativos à seleção de profissionais das áreas de educação e 
engenharia, a serem temporariamente contratados pela secretaria de educação do 
estado de Pernambuco. 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO – 2010  

♦ Seleção simplificada visando o preenchimento de 192 (cento e noventa e duas) vagas 
temporárias para o cargo de professor, em atendimentos das necessidades da 
secretaria de educação do município de Olinda/PE. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 2011  

♦ Assessoria e Execução de etapa no Concurso Vestibular 2011.1, através de bancas de 
elaboração de questões compostas por professores qualificados, doutores e mestres, 
editoração e impressão das provas. 
FEJAL/CESMAC 2011.1 - 2011 

♦ Prestação de serviços técnicos especializados, na elaboração, editoração, impressão e 
transporte das provas do Concurso Vestibular Regime Regular UESPI 2011 da 
Universidade Estadual do Piauí – UESPI. 
FAUESPI - VESTIBULAR 2011 - 2011 

♦ Concurso vestibular 2011.2 
FEJAL/CESMAC 2011.2 - 2011 

♦ Exame Supletivo 2011, a ser aplicado para o universo de aproximadamente, 32.000 
(trinta e dois mil) candidatos inscritos e distribuídos no estado de Pernambuco. 
SUPLETIVO 2011 - 2011 

♦ Prestação de serviços técnicos especializados, na elaboração, editoração, impressão e 
transporte das provas do Concurso Público para Provimento de Cargos de Terapeuta 
Ocupacional, Administrador hospitalar, Analista de Sistemas, Contador, Advogado e 17 
(dezessete) especialidades médicas para a Fundação Municipal de Saúde - FMS, do 
Município de Teresina-PI. 
FUNATEC/CONCURSO FMS DE TERESINA-PI - 2011 



 

 

♦ Assessoria e execução de etapa no Concurso Vestibular 2012.1, banca de elaboração 
de questões composta por professores qualificados, doutores e mestres, editoração e 
impressão das provas. 
FEJAL/CESMAC 2012.1 - 2012 

♦ Assessoria e execução de etapa no Concurso Vestibular 2012.2, bancas de elaboração 
de questões composta por professores qualificados, doutores e mestres, editoração e 
impressão das provas de acordo com os programas constantes em edital, promovido 
pela FEJAL/CESMAC, que será realizado no dia 10 de junho de 2012 
FEJAL/CESMAC 2012.2 - 2012 

♦ Prestação de serviços técnicos especializados, na elaboração, editoração, impressão e 
transporte das provas do Concurso Vestibular Regime Regular UESPI 2012 da 
Universidade Estadual do Piauí- UESPI. 
VESTIBULAR UESPI 2012– 2012 

♦ Execução de etapas do processo de Seleção- Vestibular 2013.2 da APAE/CEST. 
APAE/CEST VESTIBULAR 2013.2 - 2013 

♦ Execução de etapas do processo de Seleção - Vestibular 2014.1 da APAE/CEST. 
APAE/CEST VESTIBULAR 2014.1 - 2013 

♦ Execução de etapas do processo de Seleção - Vestibular 2014.1 da APAE/CEST. 
APAE/CEST VESTIBULAR 2014.1 - 2013 

♦ Assessoria e execução de etapa no Concurso Vestibular 2013.1, bancas de elaboração 
de questões composta por professores qualificados, doutores e mestres, editoração e 
impressão das provas. 
FEJAL/CESMAC 2013.1 - 2013 

♦ Assessoria e execução de etapa no Concurso Vestibular 2013.2, bancas de elaboração 
de questões composta por professores qualificados, doutores e mestres, editoração e 
impressão das provas de acordo com os programas constantes no Edital, promovido 
pela FEJAL/CESMAC, que será realizado no dia 09 de junho de 2013. 
FEJAL/CESMAC 2013.2 - 2013 

♦ Formular a prova com 20 (vinte) questões para o vestibular agendado 2013.2, por meio 
de bancas de elaboração de questões composta por professores qualificados, doutores 
e mestres, editoração e impressão das provas de acordo com os programas constantes 
no Edital, promovido pela FEJAL/CESMAC 
FEJAL/CESMAC 2013.2 (QUESTÕES)– 2013 

 



 

 

PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS 

 
 

♦ Plano Diretor Participativo do Município de Itapissuma/PE. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA / 2007 

 

♦ Plano Diretor Participativo do Município de Igarassu/PE 
UNESCO/-MONUMENTA / 2006 

 

♦ Plano Diretor Participativo do Município de Pesqueira/PE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA / 2006 

 

♦ Plano Diretor Participativo do Município de Cumaru/PE. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU / 2006 

 
♦ Plano Diretor Participativo do Município de Jaboatão dos Guararapes/PE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES / 2005 
 

 


