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 APRESENTAÇÃO 

 Enquadramento dos Projetos nos termos dos Arts. 21 e 22 do Decreto nº 10.521, de 15/10/2020 

 1.  CONVÊNIO 

 INSTITUIÇÃO CONVENENTE  Fundação Universidade Federal de 
 Rondônia (UNIR) 

 Tipo de Convênio  ( ) Originário   ( X ) Projeto  * 

 Termo de Convênio nº  S/N 

 Valor R$  (Preencher apenas se o convênio contemplar 
 o próprio projeto)  R$ 902.222,22 

 Data assinatura  23/06/2021 

 Período de Vigência  01/06/2021 a 31/08/2022 
 *  Originário: Convênio ou termo de cooperação guarda-chuva  (Sem valores associados) 
 Projeto: Convênio firmado já estabelecendo os dados de projeto (Objeto, plano de trabalho, valores, etc) 

 2.  TERMO ADITIVO – TA 

 Nº Termo Aditivo  01 

 Tipo de Termo Aditivo  ( X) Alteração    (  ) Projeto 

 Data assinatura  30/06/2021 

 Período de Vigência  Sem alteração. 

 Valor do TA para o projeto específico R$  O  valor  do  projeto  não  foi  modificado.  Este 
 adendo  trata  da  formalização  de  valores  de 
 investimentos  e  adiantamento,  referente  o 
 RD2020. 

 Título do Projeto no TA  PALOMAKOBA - Projeto de capacitação em 
 desenvolvimento de softwares para 

 dispositivos móveis. 
 *  Alteração: Termo aditivo que altera cláusulas de  convênio originário ou de outro termo aditivo 
 Projeto: Termo aditivo que estabelece dados de projeto (Objeto, plano de trabalho, valores, etc) 
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 3.  PROJETO 

 TÍTULO DO PROJETO 
 PALOMAKOBA - Projeto de capacitação em 
 desenvolvimento de softwares para dispositivos 
 móveis 

 Palavra Chave  (Expressões que facilitam a 
 localização do Projeto na base de 
 dados/Suframa) 

 PALOMAKOBA 

 Modalidade  Totalmente executado pela Instituição 

 Período de Execução total do projeto  01/06/2021 a 31/08/2022 

 Período de Execução no Ano Base  06/2021 

 Valor total em convênio  R$ 902.222,22 

 Situação do Projeto 

 ( ) Não iniciado 
 ( X ) Em andamento 
 ( ) Cancelado 
 ( ) Concluído 

 Enquadrabilidade (inciso I, II, III, IV e V) 

 V - formação ou capacitação profissional - aquelas 
 de níveis médio, superior ou de pós-graduação, 
 em áreas consideradas prioritárias pelo Capda, ou 
 aquelas vinculadas às atividades de que tratam os 
 incisos I ao IV; 

 *  Quando um projeto for executado integralmente por  uma empresa terceira, deve ser informado o CNPJ. 

 3.1  DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 3.1.1  MOTIVAÇÕES 

 Frente  à  análise  do  contexto  atual  de  projetos  de  P&D  em  nossa  sociedade,  pode-se  considerar  que 
 haverá  necessidade  de  formação  de  pessoas  qualificadas  em  projetos  de  curto  e  longo  prazo,  dentro  e  fora  do 
 estado  de  Rondônia,  já  que,  mediante  o  investimento  em  P&D,  surgem  oportunidades  e  a  necessidade  de 
 formação especializada, assim como já acontece em outros locais do Brasil. 

 Considera-se  que  Porto  Velho  venha  a  se  tornar  um  novo  centro  de  projetos  de  P&D  na  Amazônia 
 Ocidental.  Para  tanto,  surgirão  demandas  externas  e  internas  no  desenvolvimento  tecnológico  de  suas  bases  e 
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 reforço  de  seu  capital  intelectual,  que  precisarão  contar  com  um  corpo  técnico  especializado  com 
 conhecimentos de abrangência e profundidade diversos. 

 Não  obstante,  observa-se  a  rápida  evolução  das  tecnologias  em  todos  os  setores  da  sociedade 
 contemporânea.  Com  a  emergência  desta  sociedade  conectada  em  rede,  novos  espaços  digitais  e  virtuais  de 
 aprendizagem  vêm  se  estabelecendo  a  partir  do  acesso  e  do  uso  criativo  das  Tecnologias  de  Informação  e 
 Comunicação  (TIC)  e,  em  especial,  das  tecnologias  de  software  que  avançam  rapidamente,  como  as 
 tecnologias aplicadas no desenvolvimento de de dispositivos móveis. 

 Neste  sentido,  a  UNIR  busca  promover  medidas  que  apoiem  a  criação  de  um  fluxo  contínuo  de 
 capacitação  com  prática  de  projeto  para  seu  corpo  docente  e  discente,  além  de  buscar  estender  este  processo 
 de  capacitação  para  a  comunidade  externa  à  universidade.  Sendo  assim,  a  UNIR  busca  realizar  parcerias  com 
 instituições  que  atuam  em  pesquisa,  desenvolvimento  e  inovação  (PD&I)  visando  capacitar  profissionais  que 
 possam ser absorvidos por empresas e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT). 

 3.1.2  OBJETIVOS: 

 3.1.2.1  GERAL: 

 Capacitar  alunos  de  TI  e  áreas  afins  em  Desenvolvimento  de  Software  para  dispositivos  móveis,  por 
 meio  da  realização  de  aulas  teóricas  e  atividades  práticas  de  desenvolvimento  (  hands-on  ),  de  forma  a 
 preencher  os  gaps  (lacunas)  existentes  na  formação  desses  alunos  e  a  contribuir  para  suprir  a  demanda  do 
 mercado por profissionais com essa capacitação. 

 3.1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 ●  Identificar  as  lacunas  de  conhecimento  existentes  entre  a  formação  acadêmica  e  habilidades 

 demandadas pelo mercado de trabalho; 

 ●  Proporcionar um ambiente adequado ao ensino do conteúdo proposto; 

 ●  Acompanhar a evolução dos alunos ao longo do projeto; 

 ●  Fornecer  o  suporte  necessário  para  que  os  alunos  consigam  solucionar  desafios  práticos  e  reais 

 de maneira satisfatória; 

 ●  Atualizar  ementas  e  conteúdos  do  curso  de  acordo  com  as  novas  demandas  do  mercado  e 

 feedback fornecido pelos alunos; 

 ●  Seguir a ementa conforme o programado; 

 ●  Cumprir o cronograma físico-financeiro; 

 ●  Fortalecer a política institucional em iniciação científica e tecnológica; 

 3.1.3  ESCOPO 

 O  Projeto  consiste  em  capacitar  os  alunos  em  Desenvolvimento  de  software  para  dispositivos 
 móveis,  com  aulas  teóricas  e  também  com  a  implementação  de  diversos  projetos  práticos  de 
 desenvolvimento  (  hands-on  ),  visando  à  otimização  dos  conceitos  adquiridos  nas  aulas,  sendo  enquadrado  no 
 inciso  IV  do  Art.  10  da  Resolução  71/2016,  “formação  ou  capacitação  profissional  de  níveis  médio  e 
 superior”. 
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 Será  realizada  de  forma  contínua  a  análise  de  lacuna  de  conhecimentos  técnicos  necessários  para  o 
 desenvolvimento  de  aplicações  para  dispositivos  móveis  (análise  de  gap  ),  que  terá  como  base  as  disciplinas 
 dos  cursos  ofertados  pela  UNIR.  Serão  considerados  os  cursos  de  graduação  tecnológicos  nas  áreas  de 
 Informática,  Ciência  da  Computação,  Licenciatura  em  Computação  e  Engenharias.  Por  outro  lado,  será 
 estudado,  junto  a  empresas  da  área  de  tecnologia,  o  perfil  esperado  do  profissional  desenvolvedor  de 
 aplicações embarcadas para dispositivos móveis. 

 Quanto  ao  método  de  ensino,  espera-se  que  o  conteúdo  teórico  seja  ministrado  por  meio  de  aula 
 expositiva  dialogada,  dando  ênfase  para  as  relações  entre  os  aspectos  teóricos  apresentados  e  a  prática, 
 enquanto  o  desenvolvimento  prático  do  projeto  deva  ocorrer  com  base  em  metodologias  ágeis  e  resoluções 
 de  problemas.  Ainda,  destaca-se  que  durante  todo  o  processo,  o  professor  agirá  como  mediador  entre  o 
 patrimônio  cultural  adquirido  e  o  conhecimento  que  cada  aluno  traz.  Ademais,  ressalta-se  que  utilizar-se-á  de 
 interação  e  discussão  de  exemplos  para  contextualizar  e  explicar  o  conteúdo,  sendo  que,  em  alguns  instantes, 
 realizar-se-ão  exercícios  para  promover  a  construção  do  conhecimento  e  atividades  avaliativas  no  final  de 
 cada percurso formativo, sempre buscando incentivar o engajamento dos alunos. 

 Para  a  participação  no  projeto  será  definido  e  aplicado  um  processo  de  seletivo  para  formação  de 
 uma  turma  com  até  30  participantes,  composta,  em  princípio,  por  alunos  do  ensino  superior  e  profissionais 
 nas  áreas  de  computação,  engenharias  e  áreas  afins,  que  tenham  competências  para  cursar  com 
 aproveitamento  as  disciplinas  que  serão  ofertadas,  bem  como  desenvolver  soluções  aos  desafios  práticos 
 propostos no curso. 

 Módulo  Disciplina  Ementa  CH 

 Básico 
 Tópicos  em  Processo  de 
 Desenvolvimento  de  Software 
 para o Mercado 

 Apresentar  os  conceitos  básicos  de 
 como  funciona  um  projeto  de 
 Desenvolvimento  de  Software  e 
 quais  as  abordagens  para  gestão 
 profissional  desses  projetos,  sob 
 uma  perspectiva  do  mercado  de 
 trabalho. 

 8h 

 Básico 
 Revisão  de  conceitos  de 
 desenvolvimento  de  software  e 
 lógica de programação 

 Revisar  conceitos  essenciais  para  o 
 desenvolvimento de software. 

 8h 

 Básico 
 Boas  práticas  no 
 desenvolvimento de software 

 Abordar  os  aspectos  importantes 
 para  exercer  o  papel  de 
 desenvolvedor  dentro  de  um 
 projeto  de  desenvolvimento  de 
 software  em  empresas  de 
 tecnologia. 

 8h 
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 Básico 
 Tecnologias  de  suporte  ao 
 desenvolvimento de software 

 Apresentar  tecnologias  de  suporte 
 ao  desenvolvimento  de  software 
 que são padrão no mercado. 

 8h 

 Básico 
 Laboratório  de  desenvolvimento 
 de software 

 Realizar  exercícios  práticos  de 
 desenvolvimento de software. 

 8h 

 Básico 
 Fundamentos  de  qualidade  e  teste 
 de software 

 Abordar  os  aspectos  importantes 
 para  exercer  o  papel  de  testador 
 dentro  de  um  projeto  de 
 desenvolvimento de software. 

 8h 

 Básico 
 Laboratório  de  qualidade  e  teste 
 de software 

 Instalar  ferramentas  e  frameworks, 
 bem  como  realizar  exercícios 
 práticos de testes de software. 

 8h 

 Intermediário  Fundamentos sobre o Android 
 Apresentar  uma  visão  do  potencial 
 desse  sistema  operacional  para 
 dispositivos embarcados. 

 8h 

 Intermediário 
 Desenvolvimento  de  software 
 para Android 

 Apresentar  os  conceitos  básicos 
 para  desenvolver  soluções  usando 
 o sistema operacional Android. 

 8h 

 Intermediário 
 Tópicos  avançados  para  o 
 desenvolvimento  de  software 
 para Android 

 Explorar  funcionalidades 
 avançadas  disponibilizadas  pelo 
 Android. 

 8h 

 Intermediário 
 Laboratório  de  desenvolvimento 
 de software para Android 

 Realizar  exercícios  práticos  de 
 desenvolvimento  de  software  para 
 Android. 

 8h 

 Avançado 
 Fundamentos  sobre  Linux 
 Embarcado e AOSP 1

 Abordar  os  principais  conceitos 
 necessários  para  se  trabalhar  em 
 projetos  baseados  em  Linux 
 Embarcado e no AOSP. 

 8h 

 Avançado 
 Sistemas  nativos  e  características 
 do Linux Embarcado e do AOSP 

 Apresentar  sistemas  nativos  e 
 características  envolvidas  no 
 funcionamento  do  Linux 
 Embarcado e no AOSP. 

 8h 

 Avançado 
 Tópicos  avançados  sobre  Linux 
 Embarcado e AOSP 

 Explorar  funcionalidades 
 avançadas  disponibilizadas  pelo 
 Linux Embarcado e  AOSP. 

 8h 

 1  Android Open Source Project - versão de referência do sistema operacional Android, conhecido como “Android puro”, 
 disponibilizada pela Google aos fabricantes de smartphones para que estes desenvolvam suas próprias, soluções e adequações 
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 Avançado  Automação utilizando Android 

 Apresentar  os  conceitos 
 fundamentais  para  o 
 desenvolvimento  de  software  de 
 automação para Android. 

 8h 

 Hands-on 
 Aplicação  prática  dos 
 conhecimentos  em  um  projeto  de 
 desenvolvimento de software 

 Acompanhar  a  aplicação  do 
 conhecimento  adquirido  no  curso 
 no  desenvolvimento  de  projetos 
 usando  todas  as  técnicas  abordadas 
 nos módulos anteriores 

 80h 

 As  disciplinas  serão  ministradas  pelos  professores  da  UNIR,  apoiados  por  profissionais  da 
 Consultoria em Tecnologia da Informação a ser contratada, que atuarão como consultores técnicos. 

 Para  as  atividades  realizadas  na  modalidade  hands-on  (desenvolvimento),  os  alunos  receberão 
 problemas  reais  demandados  pelo  mercado,  e  para  a  solução  desses  problemas  será  aplicado  todo  o 
 conhecimento  adquirido  na  capacitação  de  desenvolvimento  e  teste  de  software.  Os  alunos  serão 
 acompanhados  e  orientados  por  professores  da  unidade  de  ensino  (UNIR)  e  por  mentores  da  consultoria  a  ser 
 contratada. 

 Ao  fim  do  projeto,  os  participantes  receberão  um  certificado  de  capacitação,  emitido  pela 
 coordenação  do  curso,  e  um  certificado  de  atividade  de  extensão,  emitido  pelo  setor  de  extensão  da 
 Universidade. 

 Devido  a  este  projeto  se  encontrar  nas  etapas  iniciais  de  implantação,  até  o  momento,  foram 
 executadas  atividades  administrativas  e  gerenciais  necessárias  para  o  estabelecimento  do  mesmo  (detalhadas 
 na  seção  3.2).  Para  sua  continuidade,  espera-se  que  o  projeto  siga  o  plano  de  trabalho  aprovado  pelos 
 partícipes,  para  que,  ao  final,  sejam  capacitados  alunos  para  atender  a  demanda  atual  do  mercado  por 
 profissionais da área de desenvolvimento de software para dispositivos móveis. 

 3.1.4  CARACTERÍSTICAS INOVADORAS: 

 O  projeto  capacitará  30  alunos  de  TI  e  áreas  afins  complementando  e  fortalecendo  sua  formação 
 acadêmica,  deixando-os  mais  preparados  para  entrar  no  mercado  de  desenvolvimento  de  software  para 
 telefones  celulares,  incentivando  o  ecossistema  de  inovação  na  região.  Além  de  atuar  na  capacitação  de  30 
 (trinta)  profissionais  no  desenvolvimento  de  softwares  para  dispositivos  móveis,  espera-se  que  este  projeto 
 ajude: 

 ●  Criar uma cultura de captação de recursos da iniciativa privada dentro da UNIR; 
 ●  Atuar para diminuir o  gap  de formação de mão-de-obra  técnica em TI e áreas afins; 
 ●  Contribuir  para  o  atendimento  da  forte  demanda  por  profissionais  capacitados  para 

 desenvolvimento  de  softwares  para  dispositivos  móveis  na  região,  permitindo  ao  egresso 
 ocupar posições de destaque neste segmento; 

 ●  Formar  profissionais  que  tenham  um  conjunto  de  habilidades  que  os  aproxime  das  necessidades 
 do mercado através de uma formação complementar; 

 ●  Atualizar  os  professores  em  técnicas  de  ensino  e  aprendizagem,  bem  como  em  aspectos 
 técnicos e de pesquisa; 

 ●  Incentivar a prática de criação de produtos inovadores através da execução de projetos práticos; 
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 ●  Realizar  capacitações  em  habilidades  socioemocionais  para  que  os  alunos  consigam  superar  as 
 dificuldades  acadêmicas  e  sociais  bem  como  para  se  prepararem  para  os  desafios  do  mercado 
 de trabalho. 

 3.1.5  PROBLEMAS E/OU DESAFIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS DO PROJETO: 

 O  principal  problema  diagnosticado  pelas  instituições  que  fazem  parte  deste  projeto  está  relacionado 
 à  falta  de  mão  de  obra  qualificada  na  área  de  desenvolvimento  de  softwares  para  dispositivos  móveis  na 
 região  amazônica.  Ao  mesmo  tempo  que  gera  uma  excelente  oportunidade  para  desenvolvimento  de  um 
 projeto  de  capacitação,  esta  escassez  pode  gerar  uma  dificuldade  no  recrutamento  e  seleção  de  recursos 
 humanos  para  executar  o  projeto.  Com  isso,  todos  os  envolvidos  estão  atuando  para  diminuir  este  gap  por 
 meio de reuniões pedagógicas, workshops de alinhamento e outras atividades estratégicas. 

 Como  na  maioria  dos  projetos  tecnológicos  desenvolvidos  na  região  amazônica,  outro  problema 
 comumente  identificado  pelas  instituições  que  fazem  parte  deste  projeto  encontra-se  na  distância  dos  grandes 
 polos industriais do Brasil. 

 Não  obstante,  a  inexpressiva  quantidade  de  projetos  de  P&D  incentivados  pela  Lei  da  Informática 
 fora  da  região  metropolitana  de  Manaus  também  traz  alguns  desafios  a  serem  superados,  como:  a  baixa 
 sinergia  entre  os  agentes  de  inovação  da  região  de  Porto  Velho/RO,  a  falta  de  maturidade  da  UNIR  com  os 
 procedimentos  administrativos  específicos  dessa  modalidade  de  financiamento,  entre  outros  obstáculos  que 
 poderão ser superados a partir do amadurecimento desta modalidade de convênios. 

 Ademais,  caso  seja  necessário  manter  medidas  mais  restritivas  para  o  enfrentamento  da  pandemia 
 causada  pelo  novo  coronavírus  (SARS-COV-2/COVID-19),  conjectura-se  a  realização  das  etapas  iniciais  de 
 forma  não  presencial.  Vale  destacar  que,  neste  caso,  poderão  ocorrer  contratempos  como:  atrasos  na 
 execução  de  serviço  de  terceiros  e  entrega  de  materiais,  um  maior  esforço  gerencial  para  coordenar  as 
 atividades  dos  pesquisadores,  e  outras  dificuldades  inerentes  à  mudança  de  tecnologia  de  trabalho  para  a 
 forma  remota.  De  toda  forma,  vale  ressaltar  que,  desde  o  início  da  pandemia  no  Brasil,  a  UNIR  possui  um 
 grupo  de  trabalho  para  debater  e  regulamentar  medidas  sanitárias  dentro  da  nossa  instituição 
 (  www.coronavirus.unir.br/  )  para  que  os  trabalhos  dentro  da  Universidade  sejam  realizados  dentro  dos 
 parâmetros  de  segurança  necessários,  e  que  toda  equipe  de  trabalho  do  projeto  será  instruída  para  compensar 
 estas dificuldades. 

 3.1.6  RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 Por  estar  no  estágio  inicial,  com  apenas  um  mês  de  execução  dentro  do  ano-base  aqui  reportado,o 
 projeto  somente  iniciou  as  atividades  gerenciais  e  de  preparação  dos  ambientes  que  serão  utilizados  para 
 formação e capacitação de profissionais. 

 3.1.7  INDICADORES DE RESULTADOS: 

 (   ) Patentes Depositadas  (   ) Concessão de Co-titularidade ou de participação 

 (   ) Protótipos com inovação científica ou tecnológica  (   ) Processo com inovação científica ou tecnológica 

 (   ) Produto com inovação científica ou tecnológica  (   ) Programa de Computador com inovação científica ou 
 tecnológica 

 (   ) Publicação científica e tecnológica  (  X  ) Profissionais formados ou capacitados 

http://www.coronavirus.unir.br/
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 (   ) Conservação dos ecossistemas  (   ) Outros indicadores 

 Outros indicadores: _________________________ 

 3.2  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 3.2.1  ATIVIDADE 01 

 Item  Nome da Atividade  Vínculo  *  Período 

 01  Gerenciamento de Projeto 
 (  ) Interno 
 (X) Externo 

 01/06/2021 a 
 30/06/2021 

 Atividade de Intercâmbio?  **  ( X ) Não     (  ) Sim 

 Descrição da Atividade 

 As seguintes atividades gerenciais foram executadas pelo Coordenador Geral do Projeto: 

 1.  Reuniões de alinhamento entre as partes envolvidas (UNIR, FLEX, Motorola e FUNDAPE); 

 2.  Acompanhamento  da  tramitação  de  processos  relacionados  ao  projeto  (estabelecimento  da  comissão 

 de  fiscalização  do  convênio,  prestação  de  contas,  nomeação  de  comissões  para  aprimorar  o  trâmite  e 

 resoluções da UNIR, entre outros processos motivados por este convênio); 

 3.  Ajustes  nas  atividades  para  conduzi-las  conforme  o  plano  de  trabalho,  porém,  se  adaptando  ao 

 contexto atual (  e.g.  , manutenção das medidas de distanciamento  social por conta da pandemia); 

 4.  Revisão das ementas e conteúdos planejados para o curso; 

 5.  Preparação e desocupação dos ambientes a serem utilizados pelo projeto; 

 6.  Confecção de documentos administrativos para gestão do projeto (  e.g.  , ofícios, relatórios, etc.); 

 7.  Articulação  entre  os  diversos  atores  envolvidos,  sobretudo  os  agentes  de  inovação  do  ecossistema  de 

 Porto  Velho  que  são  externos  à  UNIR,  visando  à  divulgação  do  projeto  para  a  captação  dos  alunos 

 mais preparados para receber a capacitação; 

 8.  Elaboração das versões iniciais dos editais de seleção para atuação no projeto. 

 Justificativa da Atividade 

 O  gerenciamento  do  projeto  é  importante  porque  garante  que  haja  rigor  na  execução  do  projeto  de 

 forma  que  o  mesmo  se  ajuste  bem  no  contexto  mais  amplo  da  região  onde  está  sendo  executado.  O  bom 

 gerenciamento  do  projeto  garante  que  os  objetivos  traçados  estejam  alinhados  com  os  objetivos  estratégicos 
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 das  partes  envolvidas.  Além  disso,  o  gerenciamento  do  projeto  é  importante  para  ajudar  a  garantir  que  as 

 entregas ocorram de acordo com o escopo e prazos definidos. 

 Resultado Obtido da Atividade 

 Todas  as  ações  previstas  foram  cumpridas  conforme  planejado,  podendo  ser  citados  os  seguintes 

 resultados concretos como fruto das atividades realizadas: 

 1.  Todas as reuniões foram executadas dentro do cronograma, sem atrasos ou replanejamentos; 

 2.  Os  processos  de  (I)  estabelecimento  da  comissão  de  fiscalização  do  convênio,  (II)  prestação  de  contas 

 para  a  SUFRAMA,  e  (III)  nomeação  de  comissões  para  aprimorar  o  trâmite  e  resoluções  da  UNIR, 

 entre  outros  processos  motivados  por  este  convênio;  tramitaram  de  forma  célere  dentro  da 

 universidade, bem como refletem os interesses de todos partícipes; 

 3.  Ementas e conteúdos definidos com base na revisão e  análise de lacunas; 

 4.  Elaboração  e  preenchimento  de  ofícios,  relatórios,  formulários,  editais  e  demais  documentos 

 administrativos demandados à coordenação do projeto; 

 5.  Outros  agentes  de  inovação  do  ecossistema  local  já  possuem  o  conhecimento  da  execução  do  projeto 

 e irão colaborar na divulgação da ação, visando à captação dos melhores alunos. 

 *  Vínculo: Marcar Interno, externo ou os dois dependendo  quem realiza a atividade (Empresa, Instituição ou 
 as duas). 

 **  Atividade de Intercâmbio: Marcar sim se essa atividade  foi desenvolvida por uma equipe através de um 
 convênio firmado com uma instituição externa. 

 3.2.1.1  DISPÊNDIOS DA ATIVIDADE 01 

 Tabela dos dispêndios, ver Anexo  SFin_RD20_UNIR_PAL  (Excel). 

 3.3  RESUMO FINANCEIRO 

 3.3.1  Aporte 

 Data de Emissão 
 da NF 

 Nº da Nota 
 Fiscal 

 Valor da Nota 
 Fiscal (R$) 

 Impostos ISS 
 (R$) 

 Valor 
 Recebido (R$) 
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 23/06/2021  NF 236  R$ 6.005,40  R$ 0,00  R$ 6.005,40 

 CNPJ 04.454.120/0001-10  R$ 6.005,40  R$ 0,00  R$ 6.005,40 

 TOTAL  R$ 6.005,40  R$ 0,00  R$ 6.005,40 

 3.3.2  Antecipação de Recursos 

 3.3.2.1  Houve antecipação de Recursos?  ( x ) Sim    (   ) Não 

 (Preencher os campos abaixo apenas se a resposta for Sim) 

 3.3.2.1.1  Valor Antecipado ano calendário anterior (R$): 0,00 

 3.3.2.1.2  Valor Antecipado para o ano calendário seguinte (R$):1.201,08 

 3.3.3  Contextualização financeira do projeto: 

 O  valor  total  para  desenvolvimento  das  pesquisas  do  Projeto  PALOMAKOBA  –  Projeto  de  capacitação  em 

 desenvolvimento  de  softwares  para  dispositivos  móveis  é  de  R$  902.222,22  (novecentos  e  dois  mil,  duzentos  e 

 vinte e dois reais e vinte e dois centavos) sendo que: 

 1.  No  exercício  de  2020,  a  empresa  Flextronics  da  Amazônia  Ltda  fez  um  investimento  na 

 Fundação  Universidade  Federal  de  Rondônia  (UNIR),  com  interveniência  da  Fundação  de 

 Apoio  ao  Desenvolvimento  ao  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  Universitária  no  Acre 

 (FUNDAPE),  para  o  desenvolvimento  do  projeto  no  valor  de  R$  6.005,40  (seis  mil,  cinco  reais  e 

 quarenta  centavos),  aportados  pela  FLEX  MATRIZ  através  do  CNPJ  nº  04.454.120/0001-10.  Foi 

 comprovado  no  RD  do  referido  exercício  o  valor  total  de  dispêndios  no  projeto  de  R$  4.804,32 

 (quatro  mil,  oitocentos  e  quatro  reais  e  trinta  e  dois  centavos).  Sendo  assim,  R$  1.201,08  (um  mil, 

 duzentos  e  um  reais  e  oito  centavos),  refere-se  a  recursos  antecipados  para  a  continuação  das 

 atividades do projeto no decorrer do ano-base 2021. e foi comprovado no RD do referido exercício. 

 3.4  QUADRO CONSOLIDADO DOS DISPÊNDIOS POR PROJETO 

    ITEM  %  VALOR TOTAL (R$) 

 TOTAL DOS 
 DISPÊNDIOS 

 EXTERNO 

 I -  Programa de computador  0,00%  R$  - 

 II -  Aquisição, Implantação, Ampliação ou Modernização de 
 laboratório de P&D  0,00%  R$  - 

 III - Recursos Humanos Diretos 
 83,33%  R$ 4.000,00 

 III - Recursos Humanos Indiretos  0,00%  R$ - 
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 IV - Serviço de Terceiro Técnicos  0,00%  R$ - 

 V - Material de Consumo  0,00%  R$ - 

 Total Dispêndios Inciso I a V  83,33%  R$ 4.000,00 

 Livros e Periódicos  0,00%  R$  - 

 Viagens  0,00%  R$  - 

 Treinamento  0,00%  R$  - 

 Outros  0,00%  R$  3,60 

 VI – Outros Dispêndios Correlatos  0,00%  R$   3,60 

 Total Parcial  83,33%  R$ 4.003,60 

 Despesa Operacional Administrativa - DOA  15,83%  R$  760,68 

 Constituição de Reserva  0,83%  R$ 40,04 

 Total  100,00%  R$ 4.804,32 

 TOTAL GERAL EXTERNO 
   

 3.5  RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO 

 3.5.1  NOME DA INSTITUIÇÃO 

 (Minicurrículo de cada profissional que atuou no projeto direto e/ou indireto) 

 1.  Ewerton  Rodrigues  Andrade:  Doutor  em  Engenharia  de  Computação  pela  EP/USP  -  Escola 

 Politécnica  da  Universidade  de  São  Paulo  (2016),  Mestre  em  Ciência  da  Computação  pelo  IME/USP  - 

 Instituto  de  Matemática  e  Estatística  da  Universidade  de  São  Paulo  (2013),  Especialista  em  Docência  no 

 Ensino  Superior  e  em  Gestão  de  Pessoas  e  Consultoria  Empresarial  pela  FAP  -  Faculdade  de  Pimenta 

 Bueno  (2010  e  2011),  Bacharel  em  Sistemas  de  Informação  pelo  CEUJI/ULBRA  -  Centro  Universitário 

 Luterano  de  Ji-Paraná  /  RO  (2009),  Licenciado  em  Matemática  pela  UNIR  -  Fundação  Universidade 

 Federal  de  Rondônia  (2011).  Tem  experiência  na  área  de  Ciência  da  Computação,  com  ênfase  em 

 Segurança  de  Dados  /  Criptografia,  atuando  principalmente  nos  seguintes  temas:  segurança  de  dados, 

 criptografia,  assinaturas  digitais  baseadas  em  polinômios  multivariados  quadráticos,  funções  de 

 derivação  de  chaves,  esquemas  de  hash  de  senhas,  matemática  computacional  e  tecnologias 

 computacionais aplicadas ao ensino. 
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