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1. ENQUADRABILIDADE 

Este projeto de P&D está enquadrado conforme a seguir:  

 

 Resolução da Suframa n° 71/2016: 

 

“Art. 10. Serão consideradas atividades de pesquisa e desenvolvimento para efeito da 

aplicação dos artigos 8º, I e II, e 9º, I, “a”, e II, “a” e “b”: 

IV – Formação ou capacitação profissional de níveis médio e superior: ” 

 

“Art. 14. Relativamente à formação ou capacitação profissional de níveis médio e superior 

serão consideradas como atividades de P&D aquelas voltadas: 

 

II – ao aperfeiçoamento e desenvolvimento de recursos humanos envolvidos nas atividades 

de pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, de serviço científico 

e tecnológico de assessoria, consultoria, estudos, ensaios, metrologia, normalização, gestão 

tecnológica, fomento à invenção e inovação, gestão e controle da propriedade intelectual 

gerada dentro das atividades de pesquisa e desenvolvimento, bem como implantação e 

operação de incubadoras, desde que associadas à pesquisa básica ou pesquisa aplicada; e 

 

III – a cursos de formação profissional, de níveis médio e superior, inclusive em nível de 

pós-graduação, nas áreas consideradas prioritárias pelo CAPDA, desde que ministrados 

por entidades brasileiras de ensino que atendam ao disposto no art. 213, incisos I e II, da 

Constituição, ou, sejam mantidas pelo Poder Público; ” 
 

“§ 1º São consideradas áreas prioritárias as de informática, computação, elétrica, 

eletrônica, mecatrônica, telecomunicações, biotecnologia, microeletrônica, software, 

tecnologias industriais básicas e energia, observados os programas estabelecidos na 

Resolução nº 02/2004 do CAPDA. 
 

“§ 2º Não serão consideradas atividades de P&D os cursos objetivando o treinamento para 

operação, suporte manutenção de programas de computador. ” 

 

 

 Decreto 10.521 de 15 de outubro de 2020: 

 

“Art. 21. Para fins do disposto nos art. 1º e art. 5º, consideram-se atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação: 

(...) 

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;” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A presente página é parte integrante do Plano de Trabalho - Anexo I ao Terceiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Científica e Tecnológica, 

que versa sobre o Projeto intitulado de “Palomakoba”, do Instrumento celebrado entre FLEXTRONICS e UNIR 

4 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO 

PALOMAKOBA - Projeto de capacitação e desenvolvimento de softwares para 

dispositivos móveis. 

O presente plano de trabalho fornece informações sobre a proposta, escopo e objetivos para 

continuidade do projeto público-privado Palomakoba - Projeto de capacitação e 

desenvolvimento de softwares para dispositivos móveis, a ser executado no âmbito do Estado de 

Rondônia pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR), através de incentivos da Motorola 

Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda e Flextronics da Amazônia LTDA, 

regulamentados pela lei de informática. Este é um projeto de P&D que visa a formação de 

profissionais na área de tecnologias de softwares para dispositivos móveis, com foco em alunos de 

graduação, pós-graduação e/ou profissionais de mercado com curso superior, a fim de atender 

demandas de recursos humanos reprimidas, atuais e de futuro no Estado de Rondônia e na região 

Norte. Além de contribuir com a capacitação de profissionais qualificados, que atendam às 

emergentes necessidades de organizações localizadas na região, o projeto oportuniza uma relação 

multissetorial entre universidade, indústria e sociedade, contribuindo para o fortalecimento de ações 

que fomentem o desenvolvimento regional. O projeto estará vinculado à Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEXT) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), sob a execução de professores 

vinculados ao Departamento Acadêmico de Ciência da Computação (DACC). 

 

3. MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

No contexto do estado de Rondônia, a demanda por profissionais especializados e com tais 

conhecimentos se torna cada vez maior. Por exemplo, na esfera pública, o Tribunal de Justiça de 

Rondônia tem usado essa ferramenta para ampliar o acesso à justiça; o Tribunal de Contas Estadual 

de Rondônia (TCE-RO) desenvolveu o aplicativo “Tô no Controle/Opine aí” voltada ao cidadão, 

para maior transparência de gastos públicos. Também tem sido demandado produtos para auxílio ao 

monitoramento ambiental, por Rondônia estar situada na Amazônia Ocidental, com a instalação de 

usinas hidrelétricas, e fazer parte do arco de desmatamento. Assim, há a necessidade de aplicativos, 

principalmente com o sistema operacional Android, para uso e apoio da população frente a questões 

socioambientais.  

Com relação ao mercado, principalmente após a pandemia, a busca por uso de aplicativos, 

tem crescido, a fim de as empresas adicionarem valor ao cliente, desenvolvendo e melhorando a 
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interação com o cliente relacionada aos seus serviços e produtos. Também, é possível fazer um 

maketing direto, desenvolver e aumentar o reconhecimento da marca e manter a originalidade. Além 

de empresas prestadoras de serviços, Rondônia é forte no mercado de agronegócio, mas ainda falta mão de 

obra especializada para auxiliar as cooperativas e fazendas a usufruírem dos benefícios do uso de aplicativos 

para smartphones para tornarem seu negócio mais competitivo. 

No contexto da região norte, Rondônia está próxima à cidade de Manaus, a qual possui forte polo 

industrial com empresas fabricantes de smartphones e outros produtos tecnológicos que têm, como base, o 

Android. Na falta de profissionais locais, as empresas são forçadas a transferir projetos mais complexos para 

outras sedes ou precisam contratar pessoas de outros estados ou países, além de investir tempo e recursos em 

treinamentos. 

Neste sentido, a UNIR, ciente do seu papel social, busca promover soluções compatíveis com a 

trajetória da evolução tecnológica. Assim, se faz necessário a definição de elementos que criem um clima 

que apoie a mudança, a inovação e o crescimento do seu Departamento Acadêmico de Ciência da 

Computação através de medidas para capacitar seu capital humano, bem como, propiciar uma infraestrutura 

tecnológica compatível às exigências da sociedade atual.  

Consequentemente, 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, bem como nos demais profissionais de 

desenvolvimento de software em Porto Velho e região. Sendo assim, a UNIR busca realizar parceria com 

instituições que trabalham com pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) visando a criação de base para 

a transferência de capacidades de Instituição Científica e Tecnológica (ICT). 

O Projeto Palomakoba segue com seu objetivo de capacitar os alunos em desenvolvimento de 

softwares para dispositivos móveis, de forma a solucionar problemáticas demandadas pelo mercado. Para 

tanto, o projeto prevê a realização de aulas teóricas e atividades práticas de desenvolvimento (hands-on), de 

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

empresas.  

Nessa perspectiva, a UNIR é estimulada a organizar as atividades de pesquisa de forma a dialogar 

com a sociedade, reafirmando seu compromisso com a construção de uma instituição pública, popular e 

gratuita, de qualidade, que está desempenhando seu papel de lócus de problematização da realidade.  Nova 

demanda, transformando-se num instrumento eficaz na promoção do desenvolvimento regional. 

A geração de recursos humanos de alta qualidade e com conhecimentos técnicos avançados na área 

de criação, manutenção e personalização da plataforma Android permitirá e estimulará o desenvolvimento de 

tecnologias inovadoras localmente na região, aumentando o diferencial competitivo de empresas públicas e 

privadas, bem como setor industrial. 
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4. OBJETIVOS E METAS 

Diante do exposto, o objetivo principal deste projeto é a capacitação e o desenvolvimento profissio-

nal do público-alvo doravante detalhado, na área de pesquisa tecnológica de softwares para dispositivos mó-

veis. Para isso, este projeto visa consolida, no Departamento de Computação da UNIR, o Palomakoba, um 

centro de qualificação e inovação tecnológica para a formação de recursos humanos de alta qualidade com 

conhecimentos técnicos avançados e especializados na criação, personalização e manutenção da tecnologia 

de softwares para dispositivos móveis, visando estimular o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e 

avançadas na região. 

Este projeto tem, como objetivos específicos, um conjunto de ações coordenadas em sua primeira 

fase no período de 01/06/2021 à 31/08/2022, que visaram maximizar simultaneamente as seguintes metas:  

 Habilitar estudantes do ensino superior e profissionais do mercado para atender demandas atuais e futu-

ras de recursos humanos no estado e na região; 

 Promover a cultura empreendedora na UNIR; 

 Melhorar a qualidade de ensino no âmbito dos cursos de graduação da UNIR; 

 Estimular a produção científica em periódicos de alto impacto; 

 Construção/Expansão da infraestrutura física no campus; 

Para aprimorar os resultados já alcançados na execução da fase 1 do projeto, é proposto a oferta de 

mais 2 turmas de capacitação na segunda fase, que tem o período de datas 01/06/2022 à 31/08/2023, e os 

seguintes objetivos: 

 Analisar e identificar os gaps nas formações dos alunos. Fomentando a área de Android embarcado co-

mo uma área de interesse para o Departamento de Computação da UNIR; 

 Capacitar, ao menos, 30 novos desenvolvedores na área software embarcado; 

 Desenvolver 8 projetos que entreguem soluções na área de software embarcado; 

 Habilitar estudantes do ensino superior e profissionais do mercado para atender demandas atuais e futu-

ras de recursos humanos no estado e na região; 

 Consolidar o atual laboratório do projeto, como um espaço local de referência no desenvolvimento e 

personalização das tecnologias de softwares para embarcação do sistema em novos dispositivos móveis. 
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5. ESCOPO 

Na primeira fase do projeto os alunos foram capacitados em desenvolvimento de softwares para 

dispositivos móveis, com aulas teóricas e também com implementação de diversos projetos práticos de 

desenvolvimento (hands-on), visando a otimização dos conceitos adquiridos nas aulas, de forma a preencher 

os gaps na formação dos alunos e profissionais da área e capacitá-los às necessidades atuais e futuras das 

empresas. 

Quanto ao método de ensino, o conteúdo teórico foi 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 ocorreu com base em metodologias ágeis e resoluções de problemas. 

Ainda, destaca-se que durante todo o processo, o professor foi mediador entre o patrimônio cultural 

adquirido e o conhecimento que cada aluno trouxe. Ademais, ressalta-se que a interação e discussão de 

exemplos para contextualizar e explicar o conteúdo foi uma prática adotada, sendo que, em alguns 

instantes, realizou-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 participação no projeto foi definido e aplicado um processo seletivo para formação de 1 

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

do mercado nas áreas de computação, engenharias e áreas afins, com competências para cursar com 

aproveitamento as disciplinas que foram ofertadas, bem como desenvolver soluções aos desafios 

práticos. 

Foi realizada de forma contínua a análise das lacunas de conhecimentos técnicos necessários 

para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis (análise de gap), que teve como 

base as disciplinas dos cursos ofertados pela UNIR. Onde, foi considerado 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. 

A Tabela a seguir detalha cada uma das disciplinas que foram ministradas no curso de 

capacitação durante a primeira fase do projeto no período de Junho de 2021 à Outurbro de 2022, 

mostrando suas respectivas ementas e cargas horárias: 

 

Módulo Disciplina Ementa CH 
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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 

sofware 

Abordar aspectos importantes para exercer o papel de 

Desenvolvedor dentro de um projeto de desenvolvi-

mento de Software em empresas de Tecnologia. 

8h 

Básico Tecnologias de suporte 

ao desenvolvimento de 

software 

Apresentar tecnologias de suporte ao desenvolvimenro 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 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 /  

AOSP 

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 / AOSP 

Apresentar sistemas nativos e características  

envolvidas no funcionamento do Linux  

Embarcado e no AOSP. 

8h 

Avançado 
Tópicos avançados 

sobre  

Explorar funcionalidades avançadas  

disponibilizadas pelo Linux Embarcado e no  
8h 
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Linux Embarcado /  

AOSP 
AOSP. 

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 Software 

Acompanhar a aplicação do conhecimento adquirido  

no curso no desenvolvimento de projetos usando  

todas as técnicas abordadas nos módulos anteriores 

80h 

TOTAL 200h 

 

A fim de expandir o conhecimento e diante dos resultados positivos alcançados na primeira 

fase do projeto, a segunda fase terá como foco dissiminar novas disciplinas para atender as 

demandas do mercado. 

Para a participação no projeto será definido e aplicado um processo de seletivo para 

formação de 2 turmas com até 40 participantes, composta, em princípio, por alunos e do ensino 

superior e profissionais do mercado 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. 

O curso terá carga horária total de 300 (trezentas) horas, sendo 180 (cento e oitenta) destas 

horas destinadas ao desenvolvimento do conteúdo teórico em módulos (básico, intermediário e 

avançado) e 120 (cento e vinte) horas de atividades práticas (hands-on). Além disso, vale frisar que 

as aulas teóricas serão lecionadas em 06 (seis) módulos e que os projetos serão acompanhados por 1 

(um) professor e 1 (um) mentor técnico, com a construção do pré-projeto ainda na fase das aulas 

teóricas.  

A Tabela a seguir detalha cada uma das disciplinas que serão ministradas no curso de 

capacitação, mostrando suas respectivas ementas e cargas horárias: 

Módulo Disciplina Ementa CH 

Básico 

 

Fundamentos de 

Desenvolvimento de 

Software 1 

 Introdução à Engenharia de Software 

 Desenvolvimento Ágil 

 Gerenciamento de Projetos com Scrum 

 Controle de Versão usando Git 

15h 
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Fundamentos de 

Desenvolvimento de 

Software 2 
 Revisão de Programação Orientada a Objetos 5h 

Fundamentos de 

qualidade e teste de 

software 

 Abordar os aspectos importantes para exercer o 

papel de Testador dentro de um projeto de Desen-

volvimento de Software. 

 Instalar ferramentas e frameworks, bem como 

realizar exercícios práticos de testes de software. 

16h 

Intermediário 

Desenvolvimento na 

Plataforma Android 1 

 Introdução à Plataforma Android 

 Instalação e Configuração do Android Studio 

 Interface Gráfica, Layout, Resources 

 

12h 

Desenvolvimento na 

Plataforma Android 2 
 Activities, Intents, Broadcast Receivers, BD 

 Acesso à Localização, Sensores, Web Services 
20h 

Desenvolvimento Linux 

Embarcado 

 Introdução ao Linux 

 Linha de Comando 

 Desenvolvimento usando IDE e C++ 

 Desenvolvimento em Linux Embarcado 

 Arquitetura do AOSP 

 Sistema de Compilação do AOSP 

32h 

Avançado 

Fundamentos do AOSP 

 Ambiente de Desenvolvimento AOSP 

 Compilação de Módulos 

 Inicialização do Android 

 Técnicas de investigação de problemas 

 Ferramentas para debug 

40h 

Tópicos avançados do 

AOSP 

 Camada de Abstração de Hardware - HAL 

 Desenvolvimento de Drivers 

 Desenvolvimento de Serviços 

 Integração com Aplicativos Android 

40h 

Hands-on 

Aplicação prática dos 

conhecimentos em um 

Projeto de Software 

Acompanhar a aplicação do conhecimento adquirido no 

curso no desenvolvimento de projetos usando todas as 

técnicas abordadas nos módulos anteriores 

120h 

TOTAL 300 

Matriz curricular das próximas 2 turmas do curso de capacitação “Palomakoba” 
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O diagrama a seguir mostra uma visão geral da estrutura e organização das atividades de P&D: 

As disciplinas serão ministradas pelos professores da UNIR. Em termos de metodologia, 

toda a concepção das disciplinas e atividades práticas será orientada para a solução de problemas – 

Problem Solving e para o aprendizado baseado em problemas – PBL.  

Cada professor será responsável por definir os procedimentos de avaliação da sua disciplina, 

podendo usar meios tais como resolução de exercícios, laboratórios práticos, apresentações, provas 

e outros. Estes deverão ser definidos e apresentados aos alunos na aula inicial da disciplina. Um 

aluno será considerado aprovado por nota caso este tenha uma média final maior que 5. O professor 

será também responsável por controlar a frequência dos alunos nas aulas. Seguindo o padrão da 

UNIR, será necessário ter um mínimo de 75% de presença para um aluno poder ser aprovado por 

frequência. Para ser aprovado na disciplina, o aluno precisa ser aprovado por nota e por frequência. 

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

divididos em 4 equipes de 5 pessoas, receberão problemas reais demandados pelo mercado de 

trabalho em que será aplicado todo o conhecimento adquirido na capacitação de softwares 

embarcados para dispositivos móveis. As equipes serão acompanhadas e orientadas por professores 

da UNIR e a mentoria técnica do projeto. 

Ao final de cada curso, os participantes receberão um certificado de conclusão emitido pela 

Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT). Para receber o certificado, os alunos precisam ser aprovados 

em todas as disciplinas do curso, incluindo o hands-on, que terá como resultado final a apresentação 

do projeto desenvolvido. 

 

6. ESTRATÉGIA 

Inicialmente, a UNIR, realizará uma análise de lacuna de conhecimentos técnicos 

necessários na área de softwares embarcados para dispositivos móveis (análise de gap), que terá 

como base, as disciplinas e o hands-on realizados com a 1ª Turma de capacitação do Palomakoba. 

Também será considerado as disciplinas dos cursos de graduação tecnológicos nas áreas de 

Ciências da Computação, Engenharia de Software e áreas afins na UNIR.  

Os professores da UNIR e o mentor técnico do projeto, desenvolverão atividades, na 

modalidade hands-on (desenvolvimento prático), com o intuito de trabalhar o perfil esperado do 

profissional desenvolvedor de software embarcado a ser contratado pelas empresas da área de 

tecnologia. 
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Para tanto, nas atividades de hands-on (desenvolvimento prático), a turma será dividida em 

4 equipes de 5 pessoas, em que, cada equipe, ficará responsável por um projeto (desafio). Haverá 

mentoria durante todo o hands-on para auxiliar na construção e entrega dos projetos. Como 

estratégia de motivação, durante o hands-on, haverá um Hackathon com um tema desafiador prazo 

de uma semana para desenvolver uma solução. 

 

7. PLANO DE AÇÃO 

Atividade 1: Coordenação geral do projeto 

Envolvido: Prof Dr Ewerton Rodrigues Andrade / Profª Drª Carolina Yukari Veludo 

Watanabe 

Descrição: Coordenação das atividades de gestão e acompanhamento, realização das 

atividades de suporte ao projeto, definição e gerenciamento da equipe. 

Coordenar a realização do processo de seleção dos alunos bolsistas e não-

bolsistas das turmas do curso. Essa atividade inclui a elaboração e publicação de 

edital de seleção, execução do processo seletivo, divulgação do resultado e 

matrícula dos aprovados. 

Justificativa: Atividade necessária para o efetivo gerenciamento das atividades de 

desenvolvimento do projeto como construção e assinatura do  Convênio e Plano 

de Trabalho, construção relatórios e outros. 

Data de Início: 

Data de Fim: 

Fase 1 - 01/06/2021 

Fase 1- 31/08/2022 

Data de Início: 

Data de Fim: 

Fase 2- 01/06/2022 

Fase 2- 31/08/2023 

 

Atividade 2: Mentoria Técnica e Pedagógica 

Envolvidos: Profissional especialista na área de tecnologia da informação 

Descrição: Apoio técnico especializado às atividades de desenvolvimento do projeto através 

da implementação de soluções de tecnologia da informação, manutenção e 

configuração dos equipamentos, dimensionamento de requisitos e 

funcionalidades dos sistemas. Suporte e apoio técnico aos alunos e professores 

nas atividades práticas de laboratórios tirando dúvidas dos alunos, revisando e 
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testando os laboratórios criados pelos professores, dentre outros. Mentoria na 

preparação das disciplinas a serem aplicadas durante a capacitação. 

Justificativa: Atividade necessária para promover e estabelecer padrões de um ambiente de TI. 

Acompanhará o progresso das rotinas dos alunos frente ao escopo estabelecido, 

planejando e executando atividades práticas no laboratório. Também auxiliará 

tecnicamente os professores e as coordenações, elaborando documentação 

técnica e pesquisando inovações tecnológicas. Por ser uma atividade que requer 

um alto conhecimento técnico e uma dedicação mais exclusiva ao projeto. 

Data de Início: 

Data de Fim: 

Fase 1 - 01/06/2021 

Fase 1- 31/08/2022 

Data de Início: 

Data de Fim: 

Fase 2- 01/06/2022 

Fase 2- 31/08/2023 

 

Atividade 3: Aplicação das disciplinas de capacitação 

Envolvidos: Professores das disciplinas: Pablo Nunes Vargas, Liliane da Silva Coelho Jacon, 

Lucas Marques da Cunha, André Luiz de Souza Freitas 

Descrição: Fase em que são efetivamente ministradas as disciplinas previstas pelos 

professores selecionados. 

Justificativa: Desenvolvimento das disciplinas teóricas e das atividades de capacitação, 

visando a compreensão dos conceitos ministrados. 

Data de Início: 

Data de Fim: 

Fase 1- 01/09/2021 

Fase 1- 31/03/2022 

Data de Início: 

Data de Fim: 

Fase 2- 01/08/2022 

Fase 2 -30/04/2023 

 

Atividade 4 : Aplicação das Atividades de desenvolvimento hands-on 

Envolvidos: Professores das disciplinas e mentor Técnico 

Descrição: Fase de preparação do material didático das disciplinas previstas e das atividades 

de desenvolvimento prático (hands-on), posterior será a parte mais prática do 
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curso de capacitação em que os alunos serão divididos em equipes para a 

construção de projetos na área de Softwares Embarcados. 

Justificativa: Atividade necessária para que os professores selecionados possam preparar o 

conteúdo a ser ministrado e os recursos pedagógicos, para capacitar e qualificar 

os alunos e prática das atividades de capacitação, visando a aplicação dos 

conceitos ministrados nas disciplinas teóricas. 

Data de Início: 

Data de Fim: 

Fase 1- 01/04/2022 

Fase 1- 30/06/2022 

Data de Início: 

Data de Fim: 

Fase 2- 01/01/2023 

Fase 2- 31/07/2023 

  

Atividade 5: Avaliação do Curso de Capacitação 

Envolvidos: Professores das disciplinas e mentor Técnico  

Descrição: Nesta fase será feita aplicação de provas para avaliar o conhecimento adquirido 

durante a aplicação das disciplinas teóricas e práticas. 

Justificativa: Para mensurar o desenvolvimento dos participantes e validar que os 

treinamentos irão trazer os resultados esperados na qualidade esperado pela 

Motorola/Fextronics.  

Data de Início: 

Data de Fim: 

Fase 1- 01/02/2022  

Fase 1- 30/06/2022  

Data de Início: 

Data de Fim: 

Fase 2 01/02/2023 

Fase 2- 31/07/2023 

 

Atividade 6: Encerramento 

Envolvidos: Professores coordenador, coordenador técnico, assistente adiminstrativo 

Descrição: Fase em que são elaborados os relatórios técnicos e financeiros para 

encerramento do projeto. 

Justificativa: Necessário para comprovação Suframa das atividades e das aquisições 
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realizadas durante a execução do projeto.  

Data de Início: 

Data de Fim: 

Fase 1- 01/08/2023 

Fase 1- 30/08/2023 

Data de Início: 

Data de Fim: 

Fase 2- 01/08/2023 

Fase 2 -30/08/2023 

 

8. RECURSOS HUMANOS 

Para a execução do projeto, a equipe é constituída por professores da UNIR, coordenador 

geral, coordenador pedagógico, mentor técnico, técnico administrativo e técnico de TIC.  

Profissional: Carolina Yukari Veludo Watanabe 

Formação:  Doutora em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela USP 

Instituição: Departamento de Computação - UNIR 

Currículo: Professora nos cursos de Ciência da Computação, Programa de Pós-Graduação 

Mestrado em Administração - PPGA/UNIR, e no Mestrado de Direitos 

Humanos e Acesso à Justiça - DHJUS/UNIR. Bacharelado em Matemática 

Aplicada e Computação Científica (2006), Licenciatura em Matemática (2007), 

Mestrado (2007) e Doutorado (2013) em Ciência da Computação e Matemática 

Computacional pela Universidade de São Paulo. 

Atividades: Coordenação geral – Fase 2 

 

Profissional: Ewerton Rodrigues Andrade 

Formação:  Doutor em Ciência da Computação pela EP/USP e Mestre em Ciências da 

Computação. 

Instituição: Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Currículo: 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 
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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. 

Atividades: Coordenação geral – Fase 1 

 

 

Profissional 2: Mentor Técnico (a contratar, mediante processo seletivo a ser realizado 

após a assinatura do aditivo) 

Formação: Graduação em Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Sistemas da 

Informação ou demais cursos correlatados. Com experiência em 

desenvolvimento de software para sistemas embarcados. 

Atividades: Apoio técnico especializado às atividades de desenvolvimento do projeto através 

da implementação de soluções de tecnologia da informação, manutenção e 

configuração dos equipamentos, dimensionamento de requisitos e 

funcionalidades dos sistemas. Suporte e apoio técnico aos alunos e professores 

nas atividades práticas de laboratórios tirando dúvidas dos alunos, revisando e 

testando os laboratórios criados pelos professores, dentre outros. Fase 2 do 

projeto. 

 

Profissional 3: Professor Desenvolvedor: Pablo Nunes Vargas 

Formação: Professores Especialistas, Mestres ou Doutores com experiência na área de 

desenvolvimento e testes de softwares. 

Atividades: Ministrar as disciplinas de Fundamentos de Desenvolvimento e testes de 

Softwares. 

 

Profissional 4: Professor Desenvolvedor: Liliane da Silva Coelho Jacon 

Formação: Professores Especialistas, Mestres ou Doutores com experiência na área de 

desenvolvimento da Plataforma Android e Linux Embarcado. 
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Atividades: Ministrar as disciplinas de Desenvolvimento na Plataforma Android e em Linux 

Embarcado.  

 

 

Profissional 4: Professor Desenvolvedor: Lucas Marques da Cunha 

Formação: Professores Especialistas, Mestres ou Doutores com experiência na área de 

desenvolvimento da Plataforma Android e Linux Embarcado. 

Atividades: Ministrar as disciplinas de Desenvolvimento na Plataforma Android e em Linux 

Embarcado.  

 

Profissional 5: Professor Desenvolvedor: André Luiz de Souza Freitas 

Formação: Professores Especialistas, Mestres ou Doutores com experiência em AOSP.  

Atividades: Ministrar a disciplina Desenvolvimento no Android Open Source Project. 

Orientar atividades hands-on. 

 

Profissional 6: Técnico Administrativo: Ilton Monteiro Alves 

Formação: Ensino Médio/Superior 

Atividade: Apoiar na execução das atividades administrativas do projeto.  

 

Profissional 7: Técnico de TIC: Igor Correa de Oliveira 

Formação: Ensino Médio/Técnico 

Atividade: Gestão das tecnologias de informação e comunicação; 

Realizar manutenção dos computadores e celulares, instalar softwares, prestar 

suporte técnico, configurar equipamentos.  

  

9. INDICADORES DE RESULTADOS 

Com vistas a atender aos objetivos propostos nesta fase 2 do projeto, os seguintes itens serão 

entregues: 
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 30 alunos capacitados na área de softwares embarcados para dispositivos móveis; 

 08 projetos orientado/mentorados na fase hands-on para personalização do sistema Android em-

barcado; 

 02 novas turmas capacitadas em softwares embarcados para dispositivos móveis na UNIR. 

 

10. CARACTERÍSTICAS INOVADORAS  

Muitos projetos em universidades não possuem uma colaboração com a indústria, 

reduzindo o potencial prático, inovador e empreendedor. O Palomakoba, em suas 2ª e 3ª turmas, 

terão o diferencial de ser um projeto cuja necessidade partiu diretamente da indústria da Amazônia 

Ocidental.  

Atualmente, o Android vem sendo embarcado em diversos outros dispositivos como 

televisões, geladeiras e micro-ondas, aumentando ainda mais a quantidade de empresas da 

Amazônia Ocidental 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. 

Desta forma, a UNIR passará a ser 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. Esta fase 2 do Palomakoba, servirá como um ponto central de informações e 

conhecimentos técnicos avançados relacionados ao Android embarcado acessível à comunidade 

local. 

Por fim, ao se estudar desenvolvimento em Android na maioria das instituições de ensino, 

os alunos aprendem apenas a utilizar o framework da plataforma para desenvolver aplicativos 

clássicos, ficando limitados a todas as restrições desse framework. Nesta fase 2 do Palomakoba, os 

alunos aprenderão a expandir esse framework bem como os recursos do próprio Android, tendo 

acesso direto ao hardware dos dispositivos embarcados e à camada de administrador do sistema 

operacional Linux. Com isso, os alunos terão o conhecimento não apenas de embarcar o Android 

em novos dispositivos, mas também de desenvolver funcionalidades ainda inexistentes no sistema, 

permitindo a criação de aplicativos realmente inovadores, por não estarem limitados às restrições 

do framework. Esse conhecimento avançado da plataforma Android será um diferencial para os 
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alunos do Palomakoba, que deixarão de ser apenas desenvolvedores de aplicativos para serem 

desenvolvedores de plataformas completas. 

 

11. RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que esta fase 2 do projeto Palomakoba, resulte em uma série de resultados 

positivos tanto para a UNIR como para o ecossistema. A seguir, citamos alguns desses indicadores 

de resultados: 

 Capacitação de pelo menos 30 alunos na área Android para sistema embarcado; 

 Orientação/mentoria de 08 projetos hands-on para personalização do sistema Android e provi-

mento de recursos inovadores e, preferencialmente, indisponíveis aos aplicativos tradicionais 

de alto-nível; 

 Diminuição do gap de formação de mão-de-obra técnica nesta área específica; 

 Consolidar a área de Android embarcado como uma área de interesse para o Departamento de 

Computação da UNIR. 

 

12. CRONOGRAMA 

Nº Atividades 

Fase 1             Fase 2  

Jun 

2021 

Jul 

2021 

Ago 

2021 

Set 

2021 

Out 

2021 

Nov 

2021 

Dez 

2021 

Jan 

2022 

Fev 

2022 

Mar 

2022 

Abr 

2022 

Mai 

2022 

Jun  

2022 

Jul  

2022 

Ago 

2022 

1 Coordenação geral do 

projeto 

               

               

2 
Mentoria técnica e 

Pedagógica 

               

               

3 

Aplicação das 

disciplinas de 

capacitação 

               

               

4 

Aplicação das atividades 

de desenvolvimento 

hands-on 
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5 
Avaliação do Curso de 

Capacitação 

               

               

6 Encerramento  

               

               

 

Nº Atividades 

Fase 1             Fase 2 

Set 

2022 

Out 

2022 

Nov 

2022 
Dez  

2022 
Jan 

2023 
Fev  

2023 
Mar 

2023 
Abr 

2023 
Mai 

2023 
Jun 

2023 
Jul 

2023 
Ago 

2023 

1 Coordenação geral do 

projeto 

            

            

2 
Mentoria técnica e 

Pedagógica 

            

            

3 

Aplicação das 

disciplinas de 

capacitação 

            

            

4 

Aplicação das atividades 

de desenvolvimento 

hands-on 

            

            

5 
Avaliação do Curso de 

Capacitação 

            

            

6 Encerramento 
            

            

 

13. PROBLEMA TÉCNICO-CIENTÍFICO  

Atualmente, existe um certo distanciamento entre a academia e a indústria. Nas 

universidades, é muito comum os discentes aprenderem conceitos e teoria e até chegam a praticar 

tais conhecimentos, mas em situações mais hipotéticas e muitas vezes não muito relacionadas à 

realidade. Muitos dos discentes só irão perceber a necessidade real do que eles aprenderam depois 

de formados, já no mercado de trabalho. Em cursos de computação, por exemplo, é muito comum 

os alunos se perguntarem porque eles aprendem conceitos avançados de sistemas operacionais se 
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eles nunca irão criar um. Entretanto, uma das principais motivações deste presente projeto é 

justamente a necessidade do mercado de trabalho e de aplicações na sociedade de se modificar o 

Android, o sistema operacional para dispositivos embarcados móveis mais usados no mundo. 

Para resolver este problema, este projeto busca essa aproximação entre o mercado de 

trabalho, a sociedade e a academia. De um lado, as empresas locais terão acesso a todo o 

conhecimento técnico e científico produzido na universidade bem como a formação de alunos mais 

voltados para as suas necessidades. Por outro lado, a universidade irá ter acesso a tecnologias e 

aplicações de ponta. Nesta aproximação das duas pontas, os discentes são os principais 

beneficiados, pois se sentirão mais motivados ao poderem praticar os conhecimentos aprendidos em 

projetos reais e de acordo com a realidade do mercado. O resultado final disso tudo é o aumento do 

potencial de produção tecnológica e de inovação de todos os envolvidos. 

Indo para um problema mais específico, desenvolver softwares em dispositivos móveis, 

requer conhecimentos avançados que muito raramente estão disponíveis em livros ou sites da 

Internet. Uma característica conhecida, é desenvolver aplicativos sem considerar o sistema 

operacional, visto que em cada dispositivo móvel, o software comporta-se de maneira diferente.  

Vale ressaltar, que muitos alunos acabam se acostumando a ter acesso a materiais didáticos 

voltados exatamente para facilitar o seu aprendizado, de forma que, quando estes profissionais se 

deparam com a necessidade de conhecimentos que não estão facilmente disponíveis em livros ou na 

Internet de forma didática, isso passa a ser uma barreira quase intransponível.  

Um outro fator que complica ainda mais o desenvolvimento de software em baixo nível, é a 

extrema rapidez com que a área evolui, de forma que uma documentação ou um livro que foi escrito 

há poucos anos já não funciona nas versões mais recentes de dispositivos.  

Para resolver esse problema da falta de documentação em softwares para dispositivos 

móveis, o Palomakoba, propõe na fase 2, a continuar focando nos dois principais pontos muito 

relacionados à própria universidade: a produção de conteúdo intelectual e uma formação 

protagonista, por meio de metodologias ativas. Na produção de conteúdo intelectual, os slides, 

tutoriais e laboratórios criados pelos professores servirão como base de aprendizagem rápida e 

didática, permitindo, aos discentes, a geração de resultados práticos e avançados em termos 

técnicos, o que servirá também como um fator motivacional. Entretanto, sabendo que os 

procedimentos aprendidos estarão desatualizados em poucos anos, o projeto irá focar também em 

ensinar os alunos a aprenderem por conta própria, de forma que, ao se depararem com algum 

problema ainda não resolvido, possam ser capazes de ler e avaliar dispositivos móveis, identificar e 

resolver o problema encontrado sem depender de livros ou informações de terceiros. Essa 

capacidade autodidata, que será explorada em todas as etapas da fase 2 do Palomakoba, é uma das 

características mais importantes e visadas em um profissional de alta qualidade, que o mantém 

sempre atualizado e preparado para a constante evolução da tecnologia. Assim, além do 
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conhecimento técnico, habilidades sócio emocionais de capacidade de resolução de problemas, 

aprender a aprender, trabalhar em equipe, pensamento crítico, criatividade e resiliência. 

 

14. SOLUÇÃO PROPOSTA  

O projeto propõe a realização de mais 2 turmas de capacitação, a partir das lacunas 

identificadas entre a formação de alunos nas IES de Rondônia e das necessidades atuais e futuras 

dos centros de P&D das empresas e dos ICTs. Para tanto, foi definida uma proposta curricular que 

trabalha nas aulas teóricas (disciplinas) e nas atividades práticas de desenvolvimento (hands-on), a 

competência profissional para a aplicação das mais modernas técnicas e ferramentas para 

desenvolvimento de software embarcado. Profissionais com este perfil profissional são requisitados 

para atuação em organizações de diferentes naturezas na Região Norte e no Brasil, sendo altamente 

requisitados também no mercado produtor de software global. 

Assim, esta parceria entre a Motorola/Flextronic com a UNIR, irá beneficiar o ecossistema 

de PD&I de Rondônia e da Amazônia Ocidental como um todo. Contribuirá para a contínua 

melhoria da qualidade dos cursos de graduação envolvidos no projeto, assim como, para o 

atendimento da forte demanda por profissionais capacitados em 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 se aproxime mais das 

necessidades do mercado através de uma formação complementar. 

 

15. ORÇAMENTO 

Despesas do Projeto Valor (R$) % 

I – Programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e 

instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, assim 

como serviços de instalação dessas máquinas e equipamentos 

utilizados na execução do projeto 

R$ 552.650,00 27,90% 

II – Aquisição, implantação, ampliação ou modernização de 

infraestrutura física e de laboratórios de pesquisa, desenvolvimento 

e inovação e de ICTs 

R$  149.450,00 7,54% 

III – Recursos humanos diretos e indiretos envolvidos na execução 

do projeto 
R$ 683,264,00 34,49% 

IV – Serviços técnicos de terceiros R$   133.000,00 6,71% 
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V – Materiais de consumo R$   22.450,00 1,13% 

VI – Outros dispêndios correlatos  R$  229.000,00 11,56% 

VI – Outros Correlatos – Passagens e Diárias  R$      8.500,00 0,43% 

VI – Outros Correlatos – Livros e Periódicos  R$      4.500,00 0,23% 

Custos Incorridos e Constituição de Reserva  R$  198.090,44 10,00% 

TOTAL R$ 1.980.904,44 100,00% 

16. DETALHAMENTO / DESCRIÇÃO TEXTUAL DAS DESPESAS 

I - Programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus aces-

sórios, sobressalentes e ferramentas, assim como serviços de instalação dessas máquinas e 

equipamentos utilizados na execução do projeto;  

 

Fase 1 (Período de 01/06/2021 à 31/08/2022) 

Descrição Justificativa QTD Tipo 
Custo 

Unitário (R$) 

Custo Total 

(R$) 

Estação de trabalho com-

pleta (Desktop / Notebook) 

 

Especificação mínima: 

- Intel® Core™ i7 ou simi-

lar 

- Memória de 16GB, 

DDR4, 2666MHz; 

Expansível até 32GB 

- SSD 

- Tela Full HD IPS de 20" 

ou mais 

- Placa de vídeo dedicada 

- Teclado e mouse 

Necessários para 

utilização nas aulas 

práticas e teóricas 

durante a aplicação das 

disciplinas.  

30 UN R$ 7.000,00 R$    210.000,00 
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Notebooks para equipe de 

trabalho 

 

Especificação mínima: 

- Intel® Core™ i7; 

- Memória de 16GB; 

- SSD de 512GB M.2 PCIe 

NVMe; 

- Placa de vídeo dedicada. 

Equipamentos para uso 

de preparação de 

relatórios,  reuniões e 

demais atividades do 

projeto. 

2 UN R$ 7.000,00 R$ 14.000,00 

Smartphone high-end com 

flash Liberado 

 

Referência: 

Smartphone Google Pixel 4 

XL - 128GB 

Serão usados no Hands 

On para testar as 

soluções que estão 

sendo desenvolvidas 

para os Desafios. 

12 UN R$ 7.000,00 R$ 84.000,00 

Nobreak. Fonte De Alimen-

tação Ininterrupta 

 

Especificação mínima: 

- Nobreak 1.500 VA. 

- Potência Máxima: 

1500VA/825W. 

- Tensão De Entrada: 

115V/220V Bivolt, seleção 

automática. 

- Tensão De Saída: 115V. 

Necessário para manter 

os equipamentos 

utilizados nas aulas 

regulados e com carga 

de energia.   

15 UN R$ 750,00 R$ 11.250,00 

Projetor Multimídia 

 

Referência: 

Epson Brightlink 

Será utilizado durante as 

aulas teóricas. 
1 UN R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 

Smart TV de 65'' ou mais 

 

Especificações mínimas: 

- Resolução 4k; 

- Conexão de rede WiFi e 

Ethernet; 

- Entrada USB, HDMI, 

entre outras; 

- Conversor digital inte-

grado. 

Será utilizado para 

realização de 

apresentações, reuniões 

e demais atividades de 

gestão durante a 

execução do projeto. 

1 

 
UN R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Sistema de alarme (central) 

Para garantir a 

integridade dos 

equipamentos do 

laboratório 

2 UN R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 
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Sistema de alarme 

(sensores) 

Para garantir a 

integridade dos 

equipamentos do 

laboratório 

100 UN 
 

R$ 50,00 

 

R$ 5.000,00 

Switch Gerenciável de 48 

portas 

Para compartilhar e 

interagir dados durante 

as aulas de hands on 

2 UN 

 

R$ 5.000,00 

 

R$ 10.000,00 

Roteador Wireless / Access 

Point 

Referência: 

- Asus Tri-Band ROG 

Rapture Gaming Router 

AX11000 - GT-AX11000 

Necessário para 

distribuir a internet e 

garantir a conexão 

durante as aulas  de 

hands on 

2 UN 

 

 

R$ 5.000,00 

 

 

R$ 10.000,00 

TOTAL R$ 371.250,00 

Fase 2 (Período de 01/06/2022 à 31/08/2023) 

Descrição Justificativa QTD Tipo Custo 

Unitário (R$) 

Custo Total 

(R$) 

SERVIDOR 

Especificação Mínima: 

Entrada para 4 

Processadores 

1 T Memória RAM 

Instalada 

8Tera SSD 

Processador XEON 12º 

Geração 

Necessário para realizar 

o upgrade do servidor 

adquirido na etapa 

inicial do projeto para 

que ele possa comportar 

mais serviços rodando 

simultaneamente. 

1 UN R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 

Notebooks (Pesquisadores 

e Alunos) 

Especificação mínima: 

- Intel® CoreTM i7-9750H 

(2.6 GHz até 4.5 GHz, 

cache de 12MB, hexa-core, 

9a geração) 

- Memória de 32GB 

(2x16GB), DDR4, 

2666MHz; 

- SSD de 1TB M.2 PCIe 

NVMe; 

- Placa de vídeo dedicada. 

Necessário para 

viabilizar a realização 

da atividade principal 

do projeto exige o 

desenvolvimento 

utilizando um 

computador.  

8 UN R$ 12.000,00 R$ 96.000,00 
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Monitor 

Especificação mínima: 

24 polegadas; Full HD; 

Entradas: VGA1x, HDMI 

1x; 110-240V. 

Necessário para equipar 

os novos dispositivos 

computacionais 

(estações de trabalho e 

notebooks) que serão 

adquiridos.  

8 UN R$ 1.600,00 R$ 12.800,00 

Smartphone para testes em 

campo 

Realizar atividades 

práticas em 

desenvolvimento. 

3 UN R$ 6.000,00 R$ 18.000,000 

Nobreak. Fonte De 

Alimentação Ininterrupta 

Especificação mínima: 

- Nobreak 1.500 VA. 

- Potência Máxima: 

1500VA/825W. 

- Tensão De Entrada: 

115V/220V Bivolt, seleção 

automática. 

- Tensão De Saída: 115V. 

Equipamento necessário 

para prevenir que os 

dispositivos a ele 

conectados sejam 

danificados por quedas 

ou variações de 

eletricidade. 

8 UN R$ 1.000,00 R$ 8.000,00 

Memória RAM:16GB 

Expansão da memória 

de 16GB para 32GB viu 

se necessária para 

continuidade das 

atividades. 

44 UN R$ 650,00 R$ 28.600,00 

TOTAL R$ 181.400,00 

TOTAL GERAL  R$ 552.650,00 

 

II - aquisição, implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura física e de 

laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de ICTs;  

 

Fase 1 (Período de 01/06/2021 à 31/08/2022) 

Descrição Justificativa QTD Tipo 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Armário 

Será utilizado para 

armazenar materiais 

bibliográficos e demais 

itens. 

3 UN R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 

Mesa redonda Aquisição de mobiliário 8 UN R$ 250,00 R$ 2.000,00 
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do laboratório, onde 

acontecerá as aulas 

práticas. 

Mesa retangular grande 

Aquisição de mobiliário 

do laboratório, onde 

acontecerá as aulas 

práticas. 

1 UN R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Mesa retangular 

Aquisição de mobiliário 

do laboratório, onde 

acontecerá as aulas 

práticas. 

2 UN R$ 400,00 R$ 800,00 

Mesa em L 

Aquisição de mobiliário 

do laboratório, onde 

acontecerá as aulas 

práticas. 

1 UN R$ 600,00 R$ 600,00 

Mini Bancada Multiuso 

Aquisição de mobiliário 

do laboratório, onde 

acontecerá as aulas 

práticas 

30 UN R$ 150,00 R$ 6.000,00 

Cadeira simples (estações 

de trabalho) 

Aquisição de mobiliário 

do laboratório, onde 

acontecerá as aulas 

práticas 

30 UN R$ 100,00 R$ 3.000,00 

Cadeira estofada – 

Sala de atividades 

práticas (Hands on) 

Aquisição de mobiliário 

do laboratório, onde 

acontecerá as aulas 

práticas 

15 UN R$ 650,00 R$ 9.750,00 

Centrais de ar 30.000 

BTUs 

Necessário para climatizar  

o ambiente do laboratório. 2 UN R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 

Tela de Projeção 

 

Descrição Complementar: 

- Tela De Projeção Retrá-

til, 

- Fixação Parede/Teto, 

- Cor Branca, Bordas 

Pretas, Tecido Mae Whi-

te. 

Equipamento para uso no 

laboratório, onde 

acontecerá as aulas 

teóricas e práticas 

1 UN R$ 500,00 R$ 500,00 

Suporte de teto com 

inclinação para 

projetor com gaiola 

 

Especificações mínimas: 

Suporte de equipamento 

para uso no laboratório, 

onde acontecerá as aulas 

teóricas e práticas 

1 UN R$ 300,00 R$ 300,00 
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- Estrutura metálica; 

- A projeção poderá ser 

feita com a porta da gaio-

la fechada; 

- Possui passagem 

interna de todo o 

Cabeamento; 

- Suporte Altura Regulá-
vel. 

Serviço de pintura 

Adequação da estrutura 

onde acontecerá as aulas 

teórica e práticas. 

2 UN R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 

Serviço de 

reparos e 

adequações 

estruturais 

Adequação da estrutura 

onde acontecerá as aulas 

teórica e práticas. 

2 UN R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 

Serviço de ajustes 

nas instalações 

elétricas 

Adequação da estrutura 

onde acontecerá as aulas 

teórica e práticas. 

2 UN R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 

Serviço de carregamento 

e instalação dos      materiais 

e equipamentos 

adquiridos 

Carregamento e instalação 

dos      materiais e 

equipamentos adquiridos 

2 UN R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 

Serviço de adequação das 

instalações de  rede 
Instalação dos      materiais e 

equipamentos adquiridos 
2 UN R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 

TOTAL R$ 74.450,00 

Fase 2 (Período de 01/06/20222 à 31/08/2023) 

Descrição Justificativa QTD Tipo 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Armário de duas portas  

Necessário para acomodar 

os equipamentos com 

segurança.  

2 UN R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 

Cadeiras de Escritório  

Necessária para acomodar 

alunos e professores do 

projeto, pelo tempo 

necessário, preservando a 

saúde e permitindo que o 

aproveitamento do curso 

não seja impactado.  

15 UN R$ 1.300,00 R$ 19.500,00 

Mesa de aluno (estilo ban-

cada para 2 pessoas). 

Necessária para acomodar 

os equipamentos e 

acessórios dos alunos e 

professores do projeto e 

15 UN R$ 1.300,00 R$ 19.500,00 
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permitindo que o 

aproveitamento não seja 

impactado. 

Mobílias para o laboratório 

(móveis de apoio para no-

tebooks, bancadas para 

equipamentos). 

Necessário para criar um 

espaço aconchegante e 

confortável para os 

pesquisadores.  

1 UN R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Quadro branco. Material: 

vidro temperado, acaba-

mento superficial moldura, 

largura: 3,00 m, tipo fixa-

ção: parede, material                       

 moldura: película de pro-

teção do vidro, altura: 1,20 

m.  

Necessário para que os 

pesquisadores possam 

realizar anotações e 

apresentar conceitos.  

2 UN R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 

Identidade visual (bran-

ding) 

Necessário para 

estabelecer o ambiente 

adequado à realização do 

projeto.  

1 UN R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Adequação/Reforma da 

sala de aula e laboratório 

existente (Pintura, ilumina-

ção, instalação elétrica, 

etc). 

Necessário para 

estabelecer o ambiente 

adequado à realização do 

projeto. 

2 UN R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 

TOTAL  R$ 75.000,00 

TOTAL GERAL R$149.450,00 

 

III – RH diretos envolvidos na execução do projeto; 

Fase 1 (Período de 01/06/2021 à 31/08/2022) 

Perfil  do 

Pesquisador 

Principal Atividade no 

Projeto 

Hora 
Horas 

Planejadas 

Nº de 

Meses 

Custo/h 

(R$) 
Subtotal 

Mês 
Custo/M 

(R$) 

Coordenador 

Geral 

Coordenação Geral do 

Projeto 
16 240 15 R$ 250,00 60.000,00 

Coordenador 

Técnico/Pedagó

gico 

Suporte aos alunos nas 

atividades de pesquisa e 

rotina de laboratório. 

16 240 15 R$ 93,75 R$ 22.500,00 

Professor con-

teudista 

Responsável em 

preparar aulas 
16 240 15 R$ 93,75 R$ 22.500,00 
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Professor 

formador 
Lecionar as aulas  16 240 15 R$ 93,75 R$ 22.500,00 

Professor 

orientador do 

projeto 

Lecionar, orientar e 

acompanhar a execução 

do projeto prático a ser 

desenvolvido pelos 

alunos. 

16 240 15 R$ 93,75 R$ 22.500,00 

TOTAL R$ 150.000,00 

Fase 2 (Período de 01/06/2022 à 31/08/2023) 

Perfil  do 

Pesquisador 

Principal Atividade no 

Projeto 

Hora 

Mês 

Horas 

Planejadas 

Nº de 

Meses 

Custo/h 

(R$) 
Subtotal 

Pesquisador Bol-

sista Sr. 

Coordenador Geral do 

Projeto 
16 240 15 R$        375,00 R$ 90.000,00 

Analista de 

Desenvolvimento 

Suporte aos alunos e 

professores nas aulas e 

atividades de hands on. 

160 2240 15 R$          79,85 R$  178.864,00 

Professor  

Desenvolvedor Sr. 

Preparação das aulas e 

atividades avaliativas - 

Turma 1 

10 70 7 R$        200,00 R$    14.000,00 

Professor  

Desenvolvedor Sr. 

Ministrar aula (teórica e 

prática). Orientador de 

pesquisa e 

desenvolvimento - Turma 

1 

42,86 300 7 R$        200,00 R$   60.000,00 

Professor  

Desenvolvedor Sr. 

Preparação das aulas e 

atividades avaliativas -  

Turma 2 

10 70 7 R$        200,00 R$   14.000,00 

Professor  Desen-

volvedor Sr. 

Ministrar aula (teórica e 

prática). Orientador de 

pesquisa e 

desenvolvimento -  

Turma 2 

42,86 300 7 R$        200,00 R$   60.000,00 

TOTAL  R$ 416.864,00 

TOTAL GERAL R$ 566.864,00 
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III – RH indiretos envolvidos na execução do projeto; 

 

Fase 1 (Período de 01/06/2021 à 31/08/2022) 

Perfil  do 

Pesquisador 

Principal Atividade no 

Projeto 
Mês 

Horas 

Planejadas 

Nº de 

Meses 

Custo/m 

(R$) 
Subtotal 

Assistente 

Administrativo / 

Estagiário 

Auxiliar nas atividades 

administrativas do projeto. 
12 180 15 R$ 83,33 R$ 15.000,00 

Técnico de 

Laboratório 

Realizar manutenção dos 

computadores e celulares, 

instalar softwares, prestar 

suporte técnico, configurar 

equipamentos. 

12 180 15 R$ 83,33 R$ 15.000,00 

TOTAL R$ 30.000,00 

Fase 2 (Período de 01/06/2022 à 31/08/2023) 

Perfil  do 

Pesquisador 

Principal Atividade no 

Projeto 
Hora 

Horas 

Planejadas 

Nº de 

Meses 

Custo/h 

(R$) 
Subtotal 

Apoio Administra-

tivo Pedagógico  

Auxiliar nas atividades 

administrativas do projeto. 
80 1200 15 R$ 36,00 R$ 43.200,00 

Técnico de TIC  

Gerenciar rede de 

computadores e materiais do 

projeto.  

80 1200 15 R$ 36,00 R$ 43.200,00 

Sub Total R$  86.400,00 

Total Geral  R$ 116.400,00 

 

IV - Serviços técnicos de terceiros; 

Fase 1 (Período de 01/06/2021 à 31/08/2022) 

 Descrição Justificativa Tipo Qte 
Custo 

Unitário (R$) 

Custo Total 

(R$) 

Consultoria em capacitação e   desenvolvimento de 

softwares para dispositivos moveis. Os serviços 

que serão prestados compreendem: 

 

Necessidade de um 

apoio técnico para 

reduzir os gaps de 

conhecimentos 

UN 1 R$ 133.000,00 R$ 133.000,00 
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Suporte técnico na especificação e adequação da 

infraestrutura, para a realização das atividades de 

capacitação e pesquisa tecnológica proposta no 

projeto; 

 

Suporte na análise de gaps de conhecimentos 

técnicos nas disciplinas, primando pelo 

desenvolvimento de competências profissionais na 

área de pesquisa tecnológica do projeto; 

 

Suporte técnico na preparação de um ambiente 

prático para a realização da fase Hands On 

(atividades práticas); 

 

Suporte técnico na execução na fase de Hands On 

(atividades práticas), fornecendo monitoria 

tecnológica para os alunos e professores do projeto 

durante a aplicação desta fase; 

Suporte a coordenação do projeto na construção 

dos relatórios técnicos demonstrativos das 

atividades realizadas. 

 

Descrição Complementar: A empresa deve ser 

credenciada pelo Comitê da Área de Tecnologia da 

Informação (CATI) e habilitada pelo Comitê das 

Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na 

Amazônia (CAPDA) ter experiência no 

desenvolvimento de projetos de PD & I 

relacionados à Lei da Informática. 

técnicos atualmente 

demandados pelo 

mercado de 

dispositivos móveis. 

TOTAL R$ 133.000,00 

Total Geral R$ 133.000,00 

V - Materiais de consumo 

Fase 1 (Período de 01/06/2021 à 31/08/2022) 

Descrição Justificativa Unid Quant 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Papel sulfite A4 Para uso durante as aulas práticas. CX 4 R$ 250,00 R$ 1.000,00 

Material para escritório 

 

Informações complementares: 

- Canetas, lápis, 

borracha, corretivo, 

grampeadores, grampos, 

Para uso durante as aulas práticas. PCT 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 
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e demais 

Cabo HDMI – Extensor 

Especificação mínima: 

- 15 Metros ou mais. 
Para uso durante as aulas práticas. UN 4 R$ 100,00 R$ 400,00 

Câmera de Vídeo IP 

Especificações mínimas: 

- Tipo: Analógica IP; 

- Resolução:736 x 480, 640 x 

480, 320 x 

240, 160 x 120, 

NTSC, resolução 

horizontal: mínimo 

480 linhas; 

- Zoom óptico: mínimo 25x. 

Referência: 

Intelbras VIP S3020 G2 

Para uso durante as aulas práticas. UN 4 R$ 350,00 R$ 1.400,00 

Trava para estação de 

trabalho (com chaves) Para uso durante as aulas práticas. UN 30 R$ 50,00 R$ 1.500,00 

Kits didáticos de periféricos 

e sensores  com maletas 

organizadoras 

Referência: 

Master Kit: Kit Iniciante V8 + 

Kit Avançado V4 da Robocore 

Para uso durante as aulas práticas. UN 15 R$ 400,00 R$ 6.000,00 

Total  R$ 11.300,00 

      

Fase 2 (Período de 01/06/2022 à 31/08/2023) 

Descrição Justificativa Unid Quant 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Conjunto teclado + mouse + 

mousepad  

Material de Suporte ao 

desenvolvimento das atividades 

de pesquisa. 

10 UN R$ 250,00 R$   2.500,00 

Suporte para Notebooks 

Material de Suporte aos 

Notebooks no desenvolvimento 

das atividades de pesquisa. 

10 UN 
R$             

80,00 
R$ 800,00 

Mochila Notebook 
Para transporte de equipamento 

dos professores e mentor. 
3 UN R$ 250,00 R$ 750,00 
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Caixa de cabo de rede - CAT 6 
Atualizar a infraestrutura de rede 

da sala 
1 Bobina R$ 500,00 R$ 500,00 

Placa Wireless PCI 1300MB Tp 

Link - PCI Express Adapter 

Dual Band 

Para que as estações de trabalho 

possam acessar a rede Wifi 
10 UN R$ 360,00 R$ 3.600,00 

Material de expediente 
Para a realização das atividades de 

pesquisa. 
15 CJ R$ 200,00 R$ 3.000,00 

Total  R$ 11.150,00 

TOTAL GERAL  R$ 22.450,00 

 

VI – Outros dispêndios correlatos às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 

ISSQN: 

Aquisição de livros e periódicos técnicos; 

Fase 1 (Período de 01/06/2021 à 31/08/2022) 

Descrição Justificativa QTD Tipo 
Custo 

Unitário (R$) 

Custo Total 

(R$) 

Material bibliográfico 
Auxiliar durante a aplicação das 

disciplinas de capacitação. 
UN 10 R$ 200,00 R$ 2.000,00 

Total R$      2.000,00 

      

Fase 2 (Período de 01/06/2022 à 31/08/2023) 

Descrição Justificativa QTD Tipo 
Custo 

Unitário (R$) 

Custo Total 

(R$) 

Livros e periódicos 

Suporte aos pesquisadores (para a 

realização das atividades de 

pesquisa. 

5 UN R$ 500,00 R$ 2.500,00 

Total  R$ 2.500,00 

Total Geral R$ 4.500,00 

Passagens e Diárias;  

Fase 2 (Período de 01/06/2022 à 31/08/2023) 
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Descrição Justificativa QTD Tipo 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Passagens aéreas nacio-

nais (ida e volta) 

Necessário para realização de visitas 

técnicas e apresentação de artigos em 

eventos científicos. 

2 UN  R$ 2.000,00   R$ 4.000,00  

Diárias Nacionais 

(alunos e equipe)  

Necessário para apresentação de artigos em 

eventos científicos e equipe.  
10 UN  R$ 450,00   R$ 4.500,00  

Total R$ 8.500,00 

Outros correlatos; 

Fase 1 (Período de 01/06/2021 à 31/08/2022) 

Descrição Justificativa Tipo QTD 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Bolsa Auxilio Aluno 

Bolsa auxílio para contribuir nas 

dispesas de transportes e alimentação 

afim de motivas os alunos em frequêntar 

os cursos ministrados durante o projeto.  

Mensal 10 R$ 400,00 R$ 40.000,00 

Total R$  40.000,00 

      

Fase 2 (Período de 01/06/2022 à 31/08/2023) 

Descrição Justificativa Tipo QTD 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Auxílio Capacitação 

Necessário para viabilizar o custeio de 

despesas   para que o estudante consiga 

participar do curso  

Mensal 30 R$ 6.300,00 R$ 189.000,00 

Total R$ 189.000,00 

 

Total Geral R$  229.000,00 
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Previsto um total de 30 auxílios capacitação divididos pelas 2 turmas, cada um deles para 

um bloco de 7 meses de duração, no valor de R$ 900,00 por mês, totalizando um auxílio no valor 

de R$ 6.300,00 por aluno, pago em parcelas mensais de acordo com a duração da turma. 

O valor do auxílio capacitação, de R$ 900,00 (novecentos reais) ao mês foi definido após 

um estudo de mercado para poder calcular esse valor e em comum acordo com a universidade. 
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17. CUSTO MENSAL DO ADITIVO DO PROJETO  
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Gaspar Lopes Romão Junior 

Diretor 

 

 

____________________________________________ 

José Henrique Arantes Soares 

Diretor 

 

Testemunhas: 

 

_____________________________ 
Nome:  
CPF:  
RG :  

_____________________________ 
Nome:  
CPF:  
RG :  

 

 


