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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. 
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Título do Projeto no TA PALOMAKOBA - Projeto de capacitação em 

desenvolvimento de softwares para 

dispositivos móveis. 

 

Nº Termo Aditivo 02 

Tipo de Termo Aditivo ( X) Alteração    (  ) Projeto  

Data assinatura 30/10/2021 

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 ao 

RD2020, após publicação do Decreto 

10.891/21, que alterou o período de aplicação 

para 30/10/2021. 

Título do Projeto no TA PALOMAKOBA - Projeto de capacitação em 

desenvolvimento de softwares para 

dispositivos móveis. 

 

Nº Termo Aditivo 03 

Tipo de Termo Aditivo ( X) Alteração    (  ) Projeto  

Data assinatura 31/05/2022 

Período de Vigência 01/06/2021 a 30/11/2023 

Valor do TA para o projeto específico R$ R$ 1.980.904,44 

Título do Projeto no TA PALOMAKOBA - Projeto de capacitação em 

desenvolvimento de softwares para 

dispositivos móveis. 

 

 

Nº Termo Aditivo 04 
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Tipo de Termo Aditivo ( X) Alteração    (  ) Projeto  

Data assinatura 30/06/2022 

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 

RD2021. 

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) 

 

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 31/08/2023 

Período de Execução no Ano Base 01/06/2021 a 30/06/2022 

Valor total em convênio  R$ 1.980.904,44 

Situação do Projeto 

( ) Não iniciado 

( X ) Em andamento 

( ) Cancelado 
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( ) 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 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 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; 
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● 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; 

● Capacitar profissionais no desenvolvimento de softwares para dispositivos móveis; 

● 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”. 

De forma contínua, ocorre a análise de lacunas de conhecimentos técnicos necessários para o 

desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis (análise de gap), que tem, como base, as disciplinas 

dos cursos ofertados pela UNIR. São considerados, os cursos de graduação tecnológicos nas áreas de 

Informática, Ciência da Computação, Licenciatura em Computação e Engenharias. Por outro lado, é 

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, o conteúdo teórico é 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 ocorre com base em metodologias ágeis e resoluções de problemas. Ainda, destaca-se que, 

durante todo o processo, o professor age como mediador entre o patrimônio cultural adquirido e o 

conhecimento que cada aluno traz. Ademais, ressalta-se a utilização de interação e discussão de exemplos 

para contextualizar e explicar o conteúdo, sendo que, sistematicamente, realizam-se 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 foi definido e aplicado um processo seletivo para formação de uma 

turma com 30 participantes, composta, em princípio, por alunos do ensino superior e profissionais nas áreas 

de computação, engenharias e áreas afins, com competências para cursar, com aproveitamento desejado, as 

disciplinas ofertadas, bem como desenvolver soluções aos desafios práticos propostos no curso. 

Assim, foi realizada a seleção por meio do Edital Nº 03/2021/PALO/DACC/NT/UNIR, onde 

constavam os seguintes requisitos mínimos para concorrer às vagas: 

● Estudantes de graduação ou de pós-graduação ou profissionais de mercado com formação dos 

cursos nas áreas de Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Gestão em Tecnologia de 

Informação, Licenciatura em Computação, Licenciatura em Informática, Sistemas de 

Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em 

https://palomakoba.unir.br/uploads/75422990/Editais/Edital%2003/Edital.pdf
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Processamento de Dados, Tecnologia em Redes de Computadores e outros cursos afins, ou 

alunos cursando um dos cursos supracitados, desde que tenham sido aprovados e desenvolvido 

competências nas áreas de Orientação a Objeto, Linguagem de Modelagem e Programação de 

Computadores. 

● Possuir equipamento de suporte: Smartphone/tablet e notebook, com acesso à internet. Para 

acompanhar as aulas e acessar os equipamentos do projeto, durante o período mais restritivo 

das medidas de combate a pandemia causada pelo novo coronavírus. 

Com isto, foram recebidas 45 (quarenta e cinco) inscrições, tendo sido selecionados os 30 (trinta) 

candidatos com maior nota, segundo as regras do edital. 

 

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 

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 
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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 

embarcado em dispositivos 

móveis. 

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 AOSP1  

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 

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 

 
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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As disciplinas foram ministradas pelos professores da UNIR, apoiados por profissionais da 

Consultoria em Tecnologia da Informação contratada, que atuaram como consultores técnicos. 

Para as atividades realizadas na modalidade hands-on (desenvolvimento), os alunos receberam 

problemas reais demandados pelo mercado, e para a solução desses problemas foi aplicado todo o 

conhecimento adquirido na capacitação de desenvolvimento e teste de software. Os alunos foram 

acompanhados e orientados por professores da unidade de ensino (UNIR) e por mentores da consultoria 

contratada. 

Ao fim do projeto, os participantes receberam um certificado de capacitação, emitido pela 

coordenação do curso, e um certificado de atividade de extensão, emitido pelo setor de extensão da 

Universidade. 

Durante o período deste ano-base, foram finalizadas as atividades necessárias para o 

desenvolvimento da primeira turma do projeto e lecionadas quinze disciplinas teóricas, além das atividades 

práticas do hands-on (detalhadas na seção 3.2). Para sua continuidade, espera-se que o projeto continue 

seguindo o plano de trabalho aprovado pelos partícipes, para que, sejam formadas mais turmas de 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 Palomakoba conta com a colaboração da indústria, mais especificamente da empresa 

patrocinadora, no incentivo às ações que promovam o potencial prático, a inovação e o empreendedorismo. 

Assim, este curso visa complementar e fortalecer a formação acadêmica dos alunos das áreas de TI, deixando-

os mais preparados para entrar no mercado de desenvolvimento de software para telefones celulares, 

incentivando o ecossistema de inovação na região. 

Atualmente na própria região amazônica, há hospedadas diversas empresas de criação de telefones, 

todas elas baseadas no Android. Muito além disso, o Android vem sendo embarcado em diversos outros 

dispositivos como televisores, geladeiras e micro-ondas, aumentando ainda mais a quantidade de empresas 

da região que poderiam se beneficiar com uma mão-de-obra local capacitada a embarcar o Android em tais 

dispositivos. Esta parceria entre a indústria e a universidade irá proporcionar a formação de uma mão-de-

obra mais qualificada, atualizada, e de acordo com as necessidades locais. 

Com a conclusão da 1ª Turma de capacitação do Palomakoba (que foi composta por 30 alunos 

matriculados e 14 concluintes), a UNIR passa a ser considerada, em Porto Velho, como um centro de 

referência local na área de Android e sistemas embarcados, focando não apenas na capacitação, mas também 

na criação de novas soluções, aplicativos e serviços inovadores devido ao foco mais prático dos cursos através 

do hands-on. O Palomakoba serve como um ponto central de informações e conhecimentos técnicos 

avançados relacionados ao Android embarcado acessível à comunidade local. 

 

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 
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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 atuaram para diminuir este gap por meio de 

reuniões pedagógicas, workshops de alinhamento e outras atividades estratégicas. 

Ademais, por conta da necessidade de se manter medidas mais restritivas para o enfrentamento da 

pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2/COVID-19), as etapas, durante grande parte desse 

Ano-Base, foram realizadas de forma não presencial. Valendo destacar que, por conta disso, foi necessário 

um maior esforço gerencial para garantir o atingimento dos resultados planejados, uma vez que as atividades 

presenciais permitem um maior dinamismo em todas as frentes, seja na resolução de obstáculos 

administrativos ou da própria pesquisa. 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. 

Além disso, vale destacar que desde 25 de abril de 2022, as atividades presenciais do projeto foram 

retomadas, após a devida autorização do Conselho Superior Acadêmico por meio da Resolução nº 

391/2022/CONSAD/UNIR. 

 

3.1.6 RESULTADOS ALCANÇADOS:  

Com o andamento do projeto de extensão, foram realizadas reuniões semanais para o 

acompanhamento e alinhamento das atividades relacionadas à equipe do projeto e realizada a seleção dos 

alunos através de entrevistas e análise de documentos de acordo com os critérios estabelecidos pelo edital de 

seleção de alunos.  

Tratando especificamente da seleção dos alunos, vale destacar que o resultado final desta seleção 

ficou conforme descrito na tabela abaixo: 

 

Nomes 
Descrição 

da vaga 

Nota entrevista com 

exercícios práticos. 

Nota 

Curricular. 

Nota 

final. 
Classificação 

Carolina Yukari Veludo Watanabe AC 55 35,20 90,20 Aprovado 

Thiago Fernandes Coucello Da Fonseca AC 55 27,12 82,12 Aprovado 

Eduardo Vasconcelos Gaião AC 48 23,80 71,80 Aprovado 

Saimor Raduan Araújo Souza AC 42 23,06 65,06 Aprovado 

Vinicius Santos Sabino AC 28 27,50 55,50 Aprovado 

Domingos Fernandes Rodrigues AC 33 21,80 54,80 Aprovado 

http://www.coronavirus.unir.br/
https://secons.unir.br/uploads/ato/SEI_UNIR___0893777___Resolucao_391_2022_CONSEA___calendario_903657114.pdf
https://secons.unir.br/uploads/ato/SEI_UNIR___0893777___Resolucao_391_2022_CONSEA___calendario_903657114.pdf
https://palomakoba.unir.br/uploads/75422990/Editais/Edital%2003/12-Resultado%20final%20do%20edital.pdf
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Marina Lans AC 38 15,65 53,65 Aprovado 

Wesley Douglas Botelho Cândido Da Silva AC 53 0,00 53,00 Aprovado 

Joao Vitor Barbosa Lima AC 31 20,88 51,88 Aprovado 

Claiver Uínter Alves De Souza AC 26 22,58 48,58 Aprovado 

Carlos Omar Dueñas Mendoza AC 48 0,00 48,00 Aprovado 

Jéfferson Douglas Santos Costa AC 44 4,00 48,00 Aprovado 

Ronner Miranda Barroso AC 33 14,70 47,70 Aprovado 

Rogerio Neves Da Silva AC 29 17,52 46,52 Aprovado 

Beatriz Reis Dutra AC 46 0,00 46,00 Aprovado 

Sheiliemarcos Silva Ferreira AC 44 0,00 44,00 Aprovado 

Estelita Thimoteo Corrêa Da Silva AC 33 10,90 43,90 Aprovado 

Felipe Salvatierra Da Silva Oliveira AC 27 16,00 43,00 Aprovado 

Jean Gabriel Lana Kester AC 42 0,00 42,00 Aprovado 

Emanuel Barboza Trindade AC 24 16,58 40,58 Aprovado 

Wallison Storck Coelho AC 39 0,00 39,00 Aprovado 

Matheus Melo Nascimento AC 37 0,00 37,00 Aprovado 

Sued Policarpo Rebouças Filho PCD 32 21,04 53,04 Aprovado 

Henrique Silva Aparecido PPI 47 22,33 69,33 Aprovado 

Eduardo Rodrigues Araújo De Oliveira PPI 37 22,75 59,75 Aprovado 

Pablo Jorge Do Nascimento Silva PPI 17 0,00 17,00 Aprovado 
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Isys Nogueira De Araújo MUL 44 25,94 69,94 Aprovado 

Nathalia Catarina Cardoso Dos Santos MUL 47 13,53 60,53 Aprovado 

Liliane Da Silva Coelho Jacon MUL 20 34,80 54,80 Aprovado 

William Cardoso Barbosa BEO 53 0,00 53,00 Aprovado 

Bruno Lincon De Souza Bordin AC 0 29,06 29,06 CR 

Marcus Vinícius Oliveira Braga AC 29 0,00 29,00 CR 

Gabriel Reis De Aquino AC 28 0,00 28,00 CR 

Pietro Maria Silva Rossi AC 18 9,00 27,00 CR 

Wesler Bruno Barbosa Vailant AC 26 0,00 26,00 CR 

Silas Pinho Ladislau AC 0 25,51 25,51 CR 

Elielson Perez Cuellar AC 0 22,10 22,10 CR 

Francisnei Ferreira Dos Santos AC 20 0,00 20,00 CR 

João Felipe Fontenele Aragão AC 0 0,00 0,00 CR 

 

Além disso, é importante elencar o nome dos 14 concluintes do curso, sendo eles: 

● Carlos Omar Dueñas Mendoza 

● Carolina Yukari Veludo Watanabe 

● Felipe Salvatierra da Silva Oliveira 

● Gabriel Reis de Aquino 

● João Vitor Barbosa Lima 

● Jéfferson Douglas Santos Costa 

● Liliane da Silva Coelho Jacon 

● Marina Lans 

● Matheus Melo Nascimento 

● Saimor Raduan Araújo Souza 

● Silas Pinho Ladislau 

● Sued Policarpo Rebouças Filho 

● Thiago Fernandes Coucello da Fonseca 

● William Cardoso Barbosa  
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No aspecto administrativo, salienta-se que foi finalizado o processo de compra e instalação dos 

equipamentos e mobiliários necessários para a execução do projeto.  

Ademais, foi realizada a aula inaugural e lecionadas as todas as  disciplinas previstas na ementa, 

quais sejam: Tópicos em Processo de Desenvolvimento de Software para o Mercado; Revisão de conceitos 

de desenvolvimento de software e lógica de programação; Boas práticas no desenvolvimento de software; 

Tecnologias de suporte ao desenvolvimento de software; Laboratório de desenvolvimento de 

software;Fundamentos de qualidade e teste de software; Laboratório de qualidade e teste de software; 

Fundamentos sobre o Android; Desenvolvimento de software para Android; Tópicos avançados para o 

desenvolvimento de software para Android; Laboratório de desenvolvimento de software para Android; 

Fundamentos sobre Linux Embarcado / AOSP; Sistemas nativos e características do Linux Embarcado / 

AOSP; Tópicos avançados sobre Linux Embarcado / AOSP; Automação utilizando Android; e Hands-on / 

Aplicação prática dos conhecimentos em um Projeto de Software. 

  

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 

 

(   ) Conservação dos ecossistemas 

 

(   ) Outros indicadores 

 

Outros indicadores: _________________________ 

  

3.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

3.2.1 ATIVIDADE 01 

 

Item Nome da Atividade Vínculo* Período 

01 
Coordenação geral do projeto 

 

(  ) Interno   

(X) Externo 

01/11/2021 a 

30/06/2022 

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

Esta atividade teve como objetivo controlar e acompanhar todo o desenvolvimento do projeto, como 

foco na gestão, na coordenação, nos prazos, nos custos e no escopo do projeto, além da avaliação e 

implementação das mudanças necessárias para assegurar que se alcancem os resultados esperados. 

Com o andamento do projeto, o gerenciamento foi se compartimentando e as responsabilidades foram 

sendo divididas, visando à descentralização e ao melhor cumprimento dos objetivos traçados. Dessa forma, 

ao longo dos meses, o Coordenador Geral e a equipe administrativa realizaram as seguintes ações: 

Mensalmente, por meio de reuniões presenciais, vídeo conferências ou conversas telefônicas, ocorreram 

reuniões entre as equipes da UNIR e FUNDAPE para acompanhamento das despesas inerentes ao projetos e 

à gestão da execução financeira como um todo, assegurando, com isso, o replanejamento das despesas e 

garantindo a execução dos dispêndios. 

Conforme estabelecido de acordo com as normativas da FUNDAPE para gestão de projetos de PD&I, 

mensalmente foram realizadas as entregas de relatórios de atividades detalhando as atividades realizadas por 

cada bolsista atuante no projeto, junto à solicitação de pagamento, de modo a garantir que todos os membros 

da equipe estivessem ativos e cumprindo de fato todas as atividades conforme termo de concessão de bolsa 

gerado. 

Dentre as atividades de gerenciamento do projeto pelo coordenador, foram realizadas através de 

acompanhamento diário das atividades, gerenciamento de metas e reuniões gerais ou com grupos específicos 

que estavam realizando determinada tarefa dentro do projeto a fim de organizar e otimizar o processo para 

obter o resultado desejado. Mais especificamente, é possível citar a mediação do processo de compras de 

materiais e mobiliários, que teve que ser ajustado devido à flutuação dos valores. Um outro exemplo prático 

deste acompanhamento é a interveniência junto à Motorola para obtenção de material técnico mais 

aprofundado para ser fornecido aos professores das disciplinas. 

Muitas escolhas e decisões em momentos específicos do desenvolvimento tiveram que ser revistas 

relacionadas ao processo de PD&I, e novas opções tiveram que ser abordadas levando a diferentes caminhos 

nas questões relacionadas ao desenvolvimento a fim de gerar os entregáveis dentro do escopo previsto no PT. 

Um exemplo concreto desses ajustes está relacionado ao conteúdo programático de cada disciplina, que foi 

validado e ajustado de acordo com os feedbacks dos alunos e as necessidades trazidas pela Motorola. 

Neste período foi realizada pela equipe de apoio do projeto a preparação das salas para execução do 

projeto, instalação e configuração de equipamentos adequadamente, montagem das bancadas, armários e 

demais itens do mobiliário para uso. 

Figura 1 - Reunião de acompanhamento das ações do projeto. 
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Figura 2 - Mobiliário e equipamentos do Laboratório (sala 1). 

 

 

Figura 3 - Mobiliário e equipamentos do Laboratório (sala 2). 
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Justificativa da Atividade 

O gerenciamento do projeto é fundamental para garantir que haja rigor na sua execução, que os 

objetivos traçados estejam alinhados com os objetivos estratégicos das partes envolvidas e que as entregas 

ocorram de acordo com o escopo e prazos definidos. 

Já a instalação e configuração de equipamentos adequadamente foi fundamental devido à necessidade 

de atender a expectativa do resultado final da capacitação. Assim, foram adquiridos e instalados devidamente 

equipamentos que garantem a realização das atividades necessárias previstas no projeto. 

 

Resultado Obtido da Atividade 

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

resultados concretos como fruto desta atividade realizada: 

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

2. Cronograma atualizado; 

3. Confecção de ofícios necessários para o andamento do projeto; 

4. Organização das evidências da execução do projeto; 

5. Acompanhamento e mentoria  pedagógica de alinhamento; 

6. Aquisição de equipamentos utilizados para execução do projeto; 

7. Monitoramento do processo de instalação dos equipamentos adquiridos; 

8. Solicitação e acompanhamento do pagamento das bolsas de todos envolvidos. 
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9. Relatório técnico das atividades para prestação de contas para a SUFRAMA; 

10. Registro das evidências de execução do projeto. 

11. Montagem das bancadas, armários e demais itens do mobiliário para uso; 

12. Instalação de canaletas e passagem de rede lógica nas bancadas do laboratório; 

13. Instalação dos equipamentos adquiridos. 

* 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_RD21_UNIR_1 (Excel). 

 

3.2.2 ATIVIDADE 02 

 

Item Nome da Atividade Vínculo* Período 

02 
Mentoria técnica e Pedagógica 

 

(  ) Interno   

(X) Externo 

01/11/2021 a 

30/06/2022 

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

 

Descrição da Atividade 

A expertise dos profissionais da consultoria em preenchimento de lacunas de conhecimento técnico foi 

uma dos diferenciais destacados no resultado do projeto. Um plano interno para preencher as lacunas de 

conhecimentos demandados pela constante evolução tecnológica do mundo foi traçado resultando na sugestão 

de novas tecnologias a serem abordadas durante a execução das atividades do Palomakoba para garantir as 

competências necessárias para formação dos alunos do curso. Além do conhecimento e experiência na área 

de educação e no desenvolvimento de plataformas móveis, a consultoria desenvolveu diversos laboratórios 

técnicos para capacitação profissional e desenvolvimento, onde favoreceu na atuação em conjunto com a 

UNIR na especificação da infraestrutura de laboratório a ser preparada para a realização das atividades do 

projeto. 

A consultoria também realizou o suporte e o apoio técnico aos alunos e professores nas atividades 

práticas de laboratórios tirando dúvidas dos alunos, sugerindo soluções de tecnologia da informação, 

revisando e testando os laboratórios criados pelos professores dimensionando requisitos de funcionalidades 

dos sistemas criados visando proporcionar um conhecimento potencializado das tendências em tecnologias 

da informação.  
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Figura 4 - Reunião para realização de mentoria técnica e acompanhamento pedagógico. 

 

 

Justificativa da Atividade 

Atividade necessária para promover e estabelecer padrões de um ambiente de TI. Acompanhou o 

progresso das rotinas dos alunos frente ao escopo estabelecido, planejando e executando atividades práticas 

no laboratório.  

Também auxiliou tecnicamente os professores e as coordenações na escolha de temas de inovações 

tecnológicas.  

 

Resultado Obtido da Atividade 

1. As mentorias e reuniões pedagógicas de alinhamento funcionaram como mecanismo de normalização 

de abordagem entre os diferentes professores e módulos; 

* 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. 

3.2.2.1 DISPÊNDIOS DA ATIVIDADE 02 

Tabela dos dispêndios, ver Anexo SFin_RD21_UNIR_1 (Excel). 
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3.2.3 ATIVIDADE 03 

 

Item Nome da Atividade Vínculo* Período 

03 Aplicação das disciplinas de capacitação 

(  ) Interno   

(X) Externo 

01/11/2021 a 

31/03/2022 

 

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

 

Descrição da Atividade 

Os coordenadores também alinharam suas estratégias com a equipe da Motorola para não haver desvio 

de foco e retrabalho. Com isso, foi possível estabelecer um cronograma completo, balanceando as atividades 

expositivas com momentos de resolução de atividades e descanso.  

Destaca-se que nos meses de setembro e outubro de 2021 (ano-base 2020), foram lecionadas as cinco 

primeiras disciplinas do curso, a saber: Tópicos em Processo de Desenvolvimento de Software para o 

Mercado, Revisão de conceitos de desenvolvimento de software e lógica de programação, Boas práticas no 

desenvolvimento de software, Tecnologias de suporte ao desenvolvimento de software e Laboratório de 

desenvolvimento de software. 

Ademais, vale citar os seguintes passos no desenvolvimento das disciplinas do curso, durante este ano 

base: 

1. A disciplina “Fundamentos de qualidade e teste de software” (CH 8h), que tinha por objetivo abordar 

os aspectos importantes para exercer o papel de Testador dentro de um projeto de Desenvolvimento de 

Software, foi cursada por 22 alunos e ocorreu entre os dias 09 e 11 de novembro de 2021, com o seguinte 

conteúdo: 

a. Introdução 

b. Testes de desenvolvimento 

c. Testes de release 

d. Testes de usuário ou de cliente 

e. Processo de teste 

f. Test Driven Development (TDD) 

g. Documentação, normas e padrões de Teste 

h. V&V e Modelo V 

i. Processo de Inspeção 

j. Qualidade 

k. Gerenciamento da Qualidade 
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l. SWEBOK 

m. SQuaRE: ISO/IEC 25000 

2. A disciplina “Laboratório de qualidade e teste de software” (CH 8h), que tinha por objetivo praticar a 

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

foi cursada por 22 alunos e ocorreu entre os dias 16 a 18 de novembro de 2021, com o seguinte conteúdo 

(um registro da aula pode ser visto na Figura 5): 

a. APPIUM 

b. UiAutomator2 

c. Instalando e configurando o ambiente 

d. Testando ambiente 

e. Melhorando código 

f. DSL 

g. Exemplos e Exercícios 

Figura 5 - Momento da disciplina Laboratório de qualidade e teste de software. 

 

3. A disciplina “Fundamentos sobre o Android” (CH 8h), que tinha por objetivo apresentar uma visão do 

potencial desse sistema operacional para dispositivos embarcados, foi cursada por 22 alunos e ocorreu 

entre os dias 30 de novembro a 02 de dezembro de 2021, com o seguinte conteúdo (um registro da aula 

pode ser visto na Figura 6): 

a. Visão geral do Android; 

b. Características; 
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c. Principais drivers; 

d. Android Debug Bridge. 

Figura 6 - Momento da disciplina Fundamentos sobre o Android. 

 

4. A disciplina “Desenvolvimento de software para Android” (CH 8h), que tinha por objetivo apresentar 

os conceitos básicos para desenvolver soluções usando Android, foi cursada por 24 alunos e ocorreu 

entre os dias 14 a 16 de dezembro de 2021, com o seguinte conteúdo (um registro da aula pode ser visto 

na Figura 7): 

a. Instalação do ambiente de desenvolvimento; 

b. Emulação de dispositivos; 

c. Transferência de aplicações para dispositivos reais; 

d. Boas práticas; 

e. Exemplos práticos simples. 

f. Objetivos: 

i. Ambiente de compilação e geração de build do sistema operacional, toolchain, cross 

compiling (compilação cruzada) 

ii. fastboot, flashing do Android/placa 

iii. Android Studio (SDK) 

iv. Conceitos básicos de aplicativos: activity, content provider, intents 
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Figura 7 - Momento da disciplina Desenvolvimento de software para Android. 

 

5. A disciplina “Tópicos avançados para o desenvolvimento de software para Android” (CH 8h), que tinha 

por objetivo explorar funcionalidades avançadas disponibilizadas pelo Android, foi cursada por 23 

alunos e ocorreu entre os dias 18 a 20 de janeiro de 2022, com o seguinte conteúdo (um registro da aula 

pode ser visto na Figura 8): 

a. Exemplos práticos avançados: (CRUD, GPS, Bluetooth, Sensores, Dialer, Câmera, entre 

outros). 

b. Objetivos: 

i. Focar na API fornecida pelo Android para cada um dos componentes; 

ii. Explorar como usar as APIs e explicar brevemente como algumas delas funcionam 

internamente no Android. 

 

Figura 8 - Momento da disciplina Tópicos avançados para o desenvolvimento de software para Android. 
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6. A disciplina “Laboratório de desenvolvimento de software para Android” (CH 8h), que tinha por 

objetivo realizar exercícios práticos de desenvolvimento de software para Android, foi cursada por 22 

alunos e ocorreu entre os dias 25 a 27 de janeiro de 2022, com o seguinte conteúdo (um registro da aula 

pode ser visto na Figura 9): 

a. Implementações de diversos aplicativos: Chamadas REST, Bluetooth e câmera. 

Figura 9 - Momento da disciplina Laboratório de desenvolvimento de software para Android. 
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7. A disciplina “Fundamentos sobre Linux Embarcado / AOSP” (CH 8h), que tinha por objetivo abordar 

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

AOSP, foi cursada por 22 alunos e ocorreu entre os dias 08 a 10 de fevereiro de 2022, com o seguinte 

conteúdo (um registro da aula pode ser visto na Figura 10): 

a. Fundamentos do Linux, Comandos, Uso do Terminal; 

b. Sistema de Arquivos, Processos, Segurança, Interpretador de Comandos. 

c. Foram feitos também 7 laboratórios práticos abordando os assuntos mencionados. 

Figura 10 - Momento da disciplina Fundamentos sobre Linux Embarcado / AOSP. 
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8. A disciplina “Sistemas nativos e características do Linux Embarcado / AOSP” (CH 8h), que tinha por 

objetivo apresentar sistemas nativos e características envolvidas no funcionamento do Linux 

Embarcado e no AOSP, foi cursada por 19 alunos e ocorreu entre os dias 22 a 24 de fevereiro de 2022, 

com o seguinte conteúdo: 

a. Baixando o Código-Fonte do AOSP, Compilando, Executando e Modificando o Android; 

b. Explorando o Android/Linux - ADB, Sistema de Arquivos, Toybox, Sistema de Logs do 

Android, Eventos, Utilitários, Daemons. 

9. A disciplina “Tópicos avançados sobre Linux Embarcado / AOSP” (CH 8h), que tinha por objetivo 

explorar funcionalidades avançadas disponibilizadas pelo Linux Embarcado e no AOSP, foi cursada 

por 18 alunos e ocorreu entre os dias 08 a 10 de março de 2022, com o seguinte conteúdo (um registro 

da aula pode ser visto na Figura 11): 

a. Criando um novo Android através de um Produto do AOSP, Sistema de Inicialização do 

Android; 

b. Personalizando o Android através de Overlays, Adicionando e Criando Novos Módulos do 

AOSP; 

c. Criando e Adicionando Novos Aplicativos no Android, HAL, Binder e Treble. 

Figura 11 - Momento da disciplina Tópicos avançados sobre Linux Embarcado / AOSP. 
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10. A disciplina “Automação utilizando Android” (CH 8h), que tinha por objetivo apresentar os conceitos 

fundamentais para o desenvolvimento de software de automação para Android, foi cursada por 19 

alunos e ocorreu entre os dias 22 a 24 de março de 2022, com o seguinte conteúdo (um registro da aula 

pode ser visto na Figura 12): 

a. Revisão; 

b. Compilando o AOSP; 

c.  Enviando os aplicativos para a máquina remota; 

d. Compilando os aplicativos  no AOSP; 

e. Exemplos. 

Figura 12 - Momento da disciplina Automação utilizando Android. 
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Justificativa da Atividade 

O desenvolvimento das disciplinas do curso prevê a realização de aulas teóricas e atividades práticas, 

de forma a preencher os gaps na formação dos alunos e capacitá-los às necessidades atuais e futuras das 

empresas. 

 

Resultado Obtido da Atividade 

As ações previstas foram cumpridas conforme planejado, podendo ser citados os seguintes resultados 

concretos como fruto das atividades realizadas: 

1. Oitenta horas de aula disponibilizadas pelo curso; 

2. Uma média de 21 alunos acompanharam os módulos; 

3. As aulas seguiram o cronograma proposto pelo curso, sem atrasos ou remarcações. 

Figura 13 - Cronograma de disciplinas do PALOMAKOBA (Disponível no site do projeto: 

https://palomakoba.unir.br/). . 

https://palomakoba.unir.br/
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* 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. 

 

3.2.3.1 DISPÊNDIOS DA ATIVIDADE 03 

Tabela dos dispêndios, ver Anexo SFin_RD21_1_SFin_RD21_UNIR_1 (Excel).  

 

 

3.2.4 ATIVIDADE 04 

 

Item Nome da Atividade Vínculo* Período 

04 
Aplicação das Atividades de desenvolvimento hands-

on 

(  ) Interno   

(X) Externo 

01/04/2022 a 

30/06/2022 

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

 

Descrição da Atividade 

A disciplina “Hands-on / Aplicação prática dos conhecimentos em um Projeto de Software” (CH 80h) 

tinha por objetivo acompanhar a aplicação do conhecimento adquirido no curso no desenvolvimento de 

projetos usando todas as técnicas abordadas nos módulos anteriores. Foi cursada por 17 alunos e ocorreu 

durante os meses de abril, maio e junho. Sendo que, ao final, 14 alunos concluíram o curso. 

Ao longo desta atividade, os alunos foram divididos em grupos e receberam problemas que podem 

ocorrer em situações reais no decorrer do desenvolvimento para dispositivos móveis, a saber: 

● Alteração do comportamento do botão ligar/desligar (power); 
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● Sistema de segurança que tira fotos toda vez que o celular é manuseado; 

● Sistema de monitoramento da temperatura do aparelho; 

● Bloqueio de ligações indesejáveis ou spam em nível de sistema operacional. 

Para a solução desses problemas, foi aplicado todo o conhecimento adquirido na capacitação ao longo 

dos módulos teóricos. Para isso, os alunos foram acompanhados e orientados por professores da UNIR. 

No desafio “Alteração do comportamento do botão ligar/desligar”, o grupo conseguiu de início 

desenvolver as atividades de investigação do código do AOSP e implementação das modificações no sistema 

necessárias para atingir os resultados iniciais esperados. Porém, após alcançar esses objetivos iniciais, 

surgiram alguns desafios na melhoria da solução como um todo, como por exemplo fazer a captura das 

informações de Geolocalização para envio via SMS para um celular pré-cadastrado. Houve também um 

esforço para melhorar a arquitetura usada na solução. Ao final, o time responsável conseguiu apresentar as 

funcionalidades propostas, propondo inclusive algumas oportunidades de melhoria para a solução que 

poderiam ser trabalhadas se houvesse um prazo maior para entrega. A percepção final dos professores foi que 

o time cumpriu efetivamente o desafio de forma completa. 

 

Figura 14 - Apresentação dos resultados alcançados pelo grupo. 

 

Sobre o desafio “Sistema de segurança que tira fotos toda vez que o celular é manuseado”, houve um 

avanço rápido no desenvolvimento de uma Prova de Conceito para uma solução básica para o projeto. 

Entretanto foi percebido que o grupo desenvolveu a solução com um foco muito grande na parte de Android 

Aplicativo, sem fazer nenhuma alteração relevante no AOSP. Depois de alinhar com o time que os esforços 

para a solução deveriam passar por modificações no AOSP para cumprir o desafio em sua totalidade, houve 

um redirecionamento nas atividades para que o grupo alcançasse os resultados esperados para a solução 

proposta. Ao final o time conseguiu apresentar sua solução integrada ao AOSP, o que foi considerado pelos 

professores o suficiente para atingir o resultado esperado para o desafio. 

 

Figura 15 - Apresentação dos resultados alcançados pelo grupo. 
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O desafio “Sistema de monitoramento da temperatura do aparelho” foi o grupo que enfrentou diversos 

contratempos desde o início de suas atividades. O grupo teve muitas dificuldades para se organizar 

internamente para dar andamento na implementação da solução. Além disso, houve a evasão de membros do 

time, que somado com as dificuldades de gestão na distribuição das atividades, contribuiu para um andamento 

aquém do esperado quando comparado com os outros grupos do hands-on. Esse cenário aliado com a 

complexidade técnica deste desafio em particular, acabou impedindo o grupo de fazer uma entrega completa 

da solução. Os resultados finais apresentados tiveram como foco as pesquisas realizadas no AOSP para definir 

a estratégia da solução, a documentação das informações dos Sprints, onde foi possível observar as 

dificuldades para executar os mesmos e um levantamento dos pontos a melhorar que poderiam ser trabalhados 

para evitar este cenário. Como um dos objetivos do Projeto como um todo é possibilitar ao aluno ter a 

experiência de um projeto real de desenvolvimento de software, o compartilhamento das informações e o 

estudo sobre os problemas e resultados alcançados, foram muito relevantes para o entendimento de todos os 

alunos das dificuldades inerentes de se conduzir um projeto de software com sucesso. Foi reconhecido pelos 

professores o fato de que os alunos do grupo que não evadiram durante o hands-on demonstraram a 

capacidade de resiliência e dedicação, que são habilidades não-técnicas importantes para o mercado de 

trabalho. 

 

Figura 16 - Apresentação dos desafios e objetivos do grupo. 
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Figura 17 - Apresentação dos resultados alcançados pelo grupo. 

 

No desafio “Bloqueio de ligações indesejáveis ou spam em nível de sistema operacional”, o grupo 

apresentou desde o início um grande foco nas atividades de pesquisa no código fonte do AOSP. Essa 

característica seria essencial para encontrar os pontos que seriam alterados no código para alcançar a 

resolução do desafio. Após diversas tentativas, foi identificado com sucesso quais as modificações necessárias 

a serem feitas e como aproveitar alguns recursos já existentes no Android, como por exemplo a funcionalidade 

de bloqueio de um número específico pelo usuário. A solução apresenta se baseou na adição de novas 

funcionalidades a este recurso, permitindo o bloqueio de números através de regras usando o caractere “*”, o 

que permite bloquear números com DDDs específicos, por exemplo. O grupo conseguiu ao final apresentar 

o AOSP modificado com a nova funcionalidade diretamente no aparelho celular. Os professores consideraram 

o desafio plenamente resolvido pelo grupo. 
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Figura 18 - Apresentação dos resultados alcançados pelo grupo. 

 

Durante a execução do hands-on foi usada a estratégia de deixar com os grupos a definição da melhor 

forma de trabalho em vez de impor uma forma de trabalho única a ser seguida. A experiência anterior do 

Instituto Eldorado com o acompanhamento das atividades desta fase das capacitações tem indicado que essa 

abordagem produz melhores resultados, e permite aos alunos experimentarem as dificuldades de se trabalhar 

como um time, onde fatores que vão além do conhecimento técnico podem se tornar impedimentos para um 

resultado final de sucesso. O feedback geral dos alunos foi muito positivo ao final do processo, por conta de 

todo o aprendizado alcançado por eles em diversos aspectos importantes para o mercado de trabalho. 

 

 

 

Figura 19 - Apresentação intermediária de uma das equipes. 
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Figura 20 - Momento durante a última aula, onde foi realizada a apresentação dos projetos desenvolvidos. 

 

 

 

 

Justificativa da Atividade 
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Atividade necessária para que os professores possam simular o ambiente de desenvolvimento praticado 

na indústria, por meio da resolução de problemas reais, visando à aplicação dos conceitos ministrados nas 

disciplinas teóricas. 

 

Resultado Obtido da Atividade 

 A ações previstas foram cumpridas conforme planejado, podendo ser citados os seguintes resultados 

concretos como fruto das atividades realizadas: 

1. Oitenta horas práticas de acompanhamento e tutoria durante a resolução dos problemas reais; 

2. 17 alunos finalizaram os projetos; 

3. 4 (quatro) trabalhos/projetos apresentado; 

4. As aulas seguiram o cronograma proposto pelo curso, sem atrasos ou remarcações; 

5. O coordenador geral comentou sobre os projetos desenvolvidos pelos alunos em sua coluna na Rádio 

CBN Amazônia, que também pode ser acompanhada nos principais agregadores de podcast (“CBN 

Tecnologia e Novos Negócios - Ewerton Andrade” https://anchor.fm/unir-cbn).  

* 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. 

3.2.4.1 DISPÊNDIOS DA ATIVIDADE 04 

Tabela dos dispêndios, ver Anexo SFin_RD21_UNIR_1 (Excel). 

 

3.2.5 ATIVIDADE 05 

 

Item Nome da Atividade Vínculo* Período 

05 Avaliação do Curso de Capacitação 
(  ) Interno   

(X) Externo 

01/02/2022 a 

30/06/2022 

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

 

Descrição da Atividade 

Realizada em paralelo a grande parte das disciplinas, foram aplicadas provas e atividades para avaliar 

o conhecimento adquirido durante a aplicação das disciplinas teóricas e práticas. 

https://anchor.fm/unir-cbn
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Também foram aplicados questionários e formulários para verificar a pertinência e aceitação dos 

conteúdos ministrados, bem como para validar a qualidade dos professores. 

Além disso, também foram realizadas apresentações para representantes da Motorola, bem como foram 

confeccionados relatórios e outros instrumentos que se fizeram necessários. 

Ademais, foi realizada uma visita técnica para verificar as instalações físicas do novo laboratório e 

avaliar o impacto social do projeto.  

 

Justificativa da Atividade 

Atividade necessária para mensurar o desenvolvimento dos participantes e validar que os treinamentos 

trouxeram os resultados esperados na qualidade esperado pela Motorola/Flextronics. 

Além disso, possibilita o ajuste de temas e conteúdos a serem trabalhados dentro da realidade cotidiana 

do projeto com a coordenação, professores e alunos. 

 

Resultado Obtido da Atividade 

1. Foi possível acompanhar a evolução dos alunos que frequentaram o curso. 

2. Foram coletadas informações pertinentes para implementação de ajustes ao longo do projeto. 

3. As apresentações, relatórios e demais instrumentos de acompanhamento e avaliação foram validados 

pela Motorola. 

4. 17 alunos aprovados na capacitação; 

5. Realização de visita da empresa patrocinadora em Porto Velho/RO durante os dias 12 e 13 de maio de 

2022. 

 

Figura 21 - Imagens da visita técnica realizada pelos representantes da Motorola. 



 

Relatório de Projetos pelas Instituições Ano-Base 2021 36 

 

 

 

 

* 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. 

3.2.5.1 DISPÊNDIOS DA ATIVIDADE 05 

Tabela dos dispêndios, ver Anexo SFin_RD21_UNIR_1 (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$) 

23/06/2021 NF 236  R$ 5.077,17 R$ 0,00 R$ 5.077,17 

05/11/2021 NF 308  R$ 88.140,00 R$ 0,00 R$ 88.140,00 
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07/12/2021 NF 338 R$   64.987,00 R$ 0,00 R$   64.987,00 

04/02/2022 NF 365  R$ 137.435,22 R$ 0,00 R$ 137.435,22 

CNPJ 04.454.120/0001-10  R$ 295.639,39 R$ 0,00 R$ 295.639,39 

23/06/2021 NF 237 R$ 13.471,80 R$ 0,00 R$ 13.471,80 

08/10/2021 NF 281 R$ 354.215,00 R$ 0,00 R$ 354.215,00 

CNPJ 04.454.120/0004-62  R$ 367.686,80 R$ 0,00 R$ 367.686,80 

TOTAL R$ 663.326,19 R$ 0,00 R$ 663.326,19  

 

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$): 47.379,20 

3.3.2.1.2 Valor Antecipado para o ano calendário seguinte (R$): 94.604,38 

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$ 1.980.904,44 (um milhão, novecentos e oitenta 

mil, novecentos e quatro reais e quarenta e quatro 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$ 236.896,03 (duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e 

noventa e seis reais e três centavos), sendo R$ 205.367,83 (duzentos e cinco mil, trezentos e 

sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) aportados pela FLEX MATRIZ através do CNPJ nº 

04.454.120/0001-10, e R$ 31.528,20 (trinta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte 

centavos) aportados pela FLEX FILIAL através do CNPJ nº 04.454.120/0004-62. Foi comprovado 

no RD do referido exercício o valor total de dispêndios no projeto de R$189.516,83 (cento e oitenta 

e nove mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos). O valor de R$ 47.379,20 

(quarenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos) refere-se a recursos 

antecipados para a continuação das atividades no decorrer do ano-calendário 2021, conforme será 

registrado em seus respectivos Relatórios Demonstrativos. 

2. No exercício de 2021, a empresa Flextronics da Amazônia Ltda fez um investimento na Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), com interveniência da Fundação de Apoio ao 
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Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (FUNDAPE), para o 

desenvolvimento do projeto no valor de R$ 663.326,19 (seiscentos e sessenta e três mil, trezentos 

e vinte e seis reais e dezenove centavos), sendo R$ 295.639,39 (duzentos e noventa e cinco mil, 

seiscentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos) aportados pela FLEX MATRIZ através 

do CNPJ nº 04.454.120/0001-10, e R$ 367.686,80 (trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e 

oitenta e seis reais e oitenta centavos) aportados pela FLEX FILIAL através do CNPJ nº 

04.454.120/0004-62. Foi comprovado no RD do referido exercício o valor total de dispêndios no 

projeto de R$616.101,01 (seiscentos e dezesseis mil, cento e um reais e um centavo). O valor de 

R$ 94.604,38 (noventa e quatro mil, seiscentos e quatro reais e trinta e oito centavos) refere-se a 

recursos antecipados para a continuação das atividades no decorrer do ano-calendário 2022, 

conforme será registrado em seus respectivos Relatórios Demonstrativos. 

 

3.4 QUADRO CONSOLIDADO DOS DISPÊNDIOS POR PROJETO 

 

  ITEM % 

VALOR TOTAL 

(R$) 

 

TOTAL DOS 

DISPÊNDIOS 

EXTERNO 

I -  Programa de computador  42,38%  R$  261.095,00    

II -  Aquisição, Implantação, Ampliação ou Modernização de 

laboratório de P&D  
8,7%  R$  53.591,00    

III - Recursos Humanos Diretos 16,8% R$ 103.500,00 

III - Recursos Humanos Indiretos 0,00%  R$ -    

IV - Serviço de Terceiro Técnicos  5,68%  R$ 35.000,00  

V - Material de Consumo 13,37%  R$ 82.349,88    

Total Dispêndios Inciso I a V 86,92% R$ 535.535,88 

Livros e Periódicos 0,29%  R$  1.773,49    

Viagens 0,00%  R$  -    

Treinamento 0,00%  R$  -    

Outros 4,87%  R$  30.000,00    

VI – Outros Dispêndios Correlatos 4,38% R$  31.773,49    

Total Parcial 92,08% R$ 567.309,37    

Despesa Operacional Administrativa - DOA 7,92% R$ 48.791,64 
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Constituição de Reserva 0,00% R$ 0 

Total  100,00% R$ 616.101,01   

TOTAL GERAL EXTERNO 

  
R$ 616.101,01   

 

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. 

2. Marcello Batista Ribeiro: Possui graduação em Engenharia da Computação pela Universidade Paulista 

(UNIP), concluído em 1996, mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), concluído em 2008, e cursando, desde 2016, o doutorado 

em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), 

concluído em 2020. Atualmente é Professor Adjunto IV da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

Atua na área Ciência da Computação, com ênfase em algoritmos, matemática discreta, eletrônica e 

circuitos digitais , e na área de Ciências Ambientais, com ênfase em TI Verde. 

3. Igor Corrêa de Oliveira: Possui graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela 

Universidade Norte do Paraná(2019). Atualmente é Tec. Laboratório de Informática da Universidade 

Federal de Rondônia. Tem experiência na área de Ciência da Computação. 

4. André Vinicius dos Santos: Possui graduação em Tecnólogo em Gestão Comercial pela Universidade 

Cidade de São Paulo (2019). Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Intervale 

(2020). Atualmente é Tec. Laboratório de Construção Civil da Universidade Federal de Rondônia. Atua 

na Secretaria do Núcleo de Tecnologia - NT. 

5. Pablo Nunes Vargas: Possui graduação em Engenharia de Computação pela Universidade do Estado 

do Amazonas (2011), especialização Lato Sensu em Engenharia de Sistemas pela ESAB (2013) e 

mestrado em Administração pela Universidade Federal de Rondônia (2020). Atualmente é professor 

magistério superior da Universidade Federal de Rondônia. Além disso, já trabalhou como analista de TI 
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no setor de desenvolvimento da prefeitura de Porto Velho/RO. Possui experiência nos temas 

relacionados à TI sustentável, Interface Homem Computador, sistemas web e desenvolvimento de 

aplicações para dispositivos móveis, sendo esses seus principais interesses de pesquisa. 

6. Felipe Nogueira Matos: Possui graduação em Sistemas de informação pelo Instituto Luterano de 

Ensino Superior de Porto Velho (2013), graduação em Engenharia de pelo Centro Universitário São 

Lucas (2019) e graduação em Matemática pela Universidade Federal de Rondônia (2014). Atualmente 

é Professor de Informática no Instituto Federal de Rondônia. Tem experiência na área de Ciência da 

Computação, com ênfase em SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, atuando principalmente nos seguintes 

temas: Análise, levantamento e priorização de requisitos; Processos ITIL, Conhecimento específicos 

com o Banco de dados Oracle 11C e 12G;Administração e manutenção de sistema;Robótica Educacional 

e Linguagem de Programação. 

7. Horacio Antonio Braga Fernandes de Oliveira: Horácio A. B. Fernandes de Oliveira é professor 

associado de ciência da computação na Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Possui doutorado 

em ciência da computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com doutorado 

sanduíche na Universidade de Ottawa, Canadá e pós-doutorado na Universidade da Califórnia, Irvine, 

Estados Unidos. Os seus interesses de pesquisa incluem algoritmos de localização e sincronização, 

algoritmos distribuídos, Internet das coisas e redes sem fio ad hoc, veiculares e de sensores. É autor de 

vários trabalhos nas diferentes áreas de seus interesses de pesquisa e ganhou vários prêmios, incluindo 

a melhor tese de doutorado em ciência da computação (CAPES/2009). 

8. André Luiz de Souza Freitas: Possui graduação em Processamento de Dados pela Faculdade de 

Ciências Administrativas e de Tecnologia - Rondônia (2003), Especialista em Rede e Segurança de 

Dados pela Faculdade Porto Velho (2005) e Mestrado em Administração pela Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (2016). Atualmente é Diretor de Tecnologia da Informação, e tem o cargo de 

analista de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Rondônia, pesquisador do Centro de 

Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia - CEDSA e coordenador 

administrativo do PoP-RO da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Tem experiência na área de Ciência 

da Computação, com ênfase em Gestão de TI, atuando principalmente nos seguintes temas: 

infraestrutura, análise, programação, rede, computação em nuvem e gestão de Tecnologia da 

Informação. 

9. Antonio Lemos Regis: Possui mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (2000), Graduação em Técnicas Digitais pela Universidade Estadual de Sá (1986), Pós-

graduação em Análise de Sistemas - JMS - Informática Rio (1987), Pós-graduação em Informática - 

UFPB . Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal de Rondônia nas Disciplinas: 

Semântica Formal, Linguagens Formais, Especificação Formal de Software, Análise Orientada a 

Objetos, Compiladores, Teoria Computacional e Lingüística. de Programação, Análise Essencial, 

Governança de TI e Didática. Experiência na Área de Engenharia de Requisitos de Software, 

Modelagem de Sistemas e Consultoria em Projetos de Tecnologia da Informação, Projetos Ambientais 

(Recuperação de Áreas Degradadas, Sequestro de Carbono). 

10. Valmir Batista Prestes de Souza: Graduação em Informática pela Universidade Federal de Rondônia 

(2006), Pós-graduado(Lato Sensu) em Banco de Dados pela ILES/ULBRA(2008), Mestre em 

Administração pela Universidade Federal de Rondônia - UNIR(2010) e Doutor em Ciência da 

Informação pela Universidade de São Paulo - ECA/USP (2021). Atualmente é professor do 

Departamento Acadêmico de Ciência da Computação da Universidade Federal de Rondônia e integra a 

Equipe Editorial da Revista Eletrônica RARA (www.rara.unir.br). 
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