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É com grande satisfação que fazemos 
a apresentação do Plano de Ação 

de 2014 da Fundação Sousândrade de 
Apoio ao Desenvolvimento da Univer-
sidade Federal do Maranhão (FSADU).
 Essa Fundação foi criada devido 
à necessidade da UFMA de poder con-
tar com uma instituição que suprisse 
as suas demandas imprimindo agilida-
de ao atendimento das solicitações da 
comunidade universitária, no que diz 
respeito ao apoio nas suas atividades de 
pesquisa, ensino e extensão, que é o tri-
pé basilar dessa Instituição de Ensino. 
  Tendo como missão apoiar as 
ações da UFMA, assim como gerenciar 
e executar projetos em parceria com 
instituições públicas e privadas, visan-
do o desenvolvimento da sociedade, a 
FSADU vem desenvolvendo um tra-
balho significativo para a comunidade 
acadêmica e para a sociedade em geral. 
 Durante os seus 32 anos de 
existência, a FSADU conquistou no-
toriedade e credibilidade em nossa 
capital, assim como em todo o nosso 
Estado, por mostrar um trabalho sé-
rio, ético e eficiente. Alcançou níveis 
de crescimento satisfatórios no que se 
refere à ampliação de suas ações no 

Maranhão, quebrando fronteiras e ex-
pandindo sua atuação para além do Es-
tado, através de participações em licita-
ções de caráter nacional, fortalecendo e 
garantindo, assim, o amadurecimento 
e o reconhecimento de suas ações pe-
rante a comunidade que representa.
  Hoje a Fundação Sousândra-
de é reconhecida pela sua competên-
cia na captação, administração e na 
gestão de recursos financeiros para o 
desenvolvimento e execução de pro-
jetos, em todas as áreas de atuação da 
UFMA e das instituições parceiras. 
 No tocante aos projetos geren-
ciados pela FSADU, em parceria com 
a UFMA e órgãos públicos e privados, 
é visível sua relevante contribuição 
para as diferentes áreas do conheci-
mento, no sentido de melhorias edu-
cacionais, socioeconômicas e culturais 
do Estado do Maranhão, objetivando 
sempre o desenvolvimento integral do 
ser humano e a transformação social.
 Este Plano de Ação possui o 
objetivo de apresentar o planejamen-
to para o ano de 2014 com o detalha-
mento de todos os  projetos  que serão 
executados e as ações que serão desen-
volvidas no decorrer do presente ano. 
Trabalho que com certeza será desen-
volvido com a dedicação, responsabili-
dade, seriedade e eficiência de sempre.
   Parabéns à FSADU pelo prestí-
gio e credibilidade que adquiriu, sendo 
cada vez mais procurada para apoiar e/
ou executar atividades nas mais diver-
sas áreas do conhecimento, evidencian-
do a importância de sua atuação com 
compromisso social e cidadania, como 
bem comprova este Plano de Ação.

Prof. Dr. Natalino Salgado Filho 
Reitor

Apresentação



12



13

1    INTRODUÇÃO

1.1 O Poeta Sousândrade

A Fundação SOUSÂNDRA-
DE homenageia um poeta, Joaquim de 
Sousa Andrade, Sousândrade, nascido 
a 9 de julho de 1832, na Fazenda Nossa 
Senhora da Vitória, próxima ao Rio Pe-
ricumã, município de Alcântara, Estado 
do Maranhão. Esse poeta marcou pre-
sença na literatura desde o lançamento 
da obra Harpas Selvagens “(1859), se-
guida” de Guesa Errante (1866).

Formado em Letras e Enge-
nharia de Minas em Paris, em Sorbonne, 
esteve também na Inglaterra, nos Estados 
Unidos e até na terra dos Incas, trazendo, 
de sua viagem, um poema diferente, ins-
pirado na lenda peruana, no sentimento 
de fraternidade latino-americano.

Seu conterrâneo Humberto 
de Campos, pela imprensa do Rio de Ja-
neiro, aludindo à Semana de Arte Mo-
derna de São Paulo, considerou Sou-

sândrade “o São João Batista da Poesia 
Moderna”, um precursor do movimento. 
Outros maranhenses, por meio de confe-
rências, discursos acadêmicos e artigos de 
jornais, exaltavam, com orgulho, os méri-
tos do cantor do Guesa, poeta de sempre.

Sonhador da República que 
queria “diamante incorruptível”, ao ser 
ela proclamada no Brasil, foi prefeito 
(intendente) de São Luís, aboliu os tra-
balhos aos domingos, criou escolas para 
pobres e para operários (escola notur-
na) e instituiu no ensino o regime de 
frequência mista. Criou o desenho da 
bandeira do Maranhão. Ensinou grego 
no Liceu Maranhense.

Data de 1889 seu último 
grande projeto: criar a Universidade da 
Atlântida, em cujo benefício viajou ao 
Rio de Janeiro, na esperança de obter 
apoio e para cuja sede estava disposto a 
doar sua Quinta Vitória. No entanto, não 
conseguiu realizar tão grande sonho. A 
primeira universidade do Brasil somen-
te viria na década de 1930 e, quanto à 
sua, o Maranhão precisaria esperar mais 
trinta anos.

Suas principais obras são: 
“Harpas Selvagens”, “O Guesa” ou “Gue-
sa Errante”, “Obra Poética”, “Novo Éden”, 
“O Inferno de Wall Street”.

Morreu em 21 de abril de 
1902, na cidade de São Luís - MA, mere-
cendo o reconhecimento de todos, pelo 
legado de sua obra literária.
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Em 23 de março de 1982, 
na Sala de Reuniões dos Colegiados 
Superiores da Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA), localizada na 
Praça Gonçalves Dias, 351 – centro, 
na cidade de São Luís, capital do Es-
tado do Maranhão, foi realizada uma 
Assembleia Geral, sob a presidência do 
Professor José Maria Cabral Marques, 
Magnífico Reitor da UFMA, com a fi-
nalidade de constituir uma fundação, 
sem fins lucrativos, destinada a apoiar 
os programas de ensino, pesquisa e ex-
tensão da IES. 

Participaram dessa As-
sembleia 181 (cento e oitenta e um) 
professores e servidores técnico-ad-
ministrativos da UFMA, sendo fixa-
da a contribuição individual de Cr$ 
1.000,00 (hum mil cruzeiros) – moeda 
da época – a título de doação única, to-
talizando Cr$ 181.000,00 (cento e oi-
tenta e um mil cruzeiros) arrecadados 
como dotação inicial de constituição 
do patrimônio da Fundação. 

A Fundação Sousândra-
de de Apoio ao Desenvolvimento da 
Universidade Federal do Maranhão 
(FSADU), com personalidade jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, 
instituída em 02 de junho de 1982, tem 
sua Escritura Pública de Constituição 
registrada sob o nº 4.333, no Cartório 
de Registro de Pessoas Jurídicas e pu-
blicada no Diário Oficial do Estado Nº 
151, de 12 de agosto de 1982. 

Para desenvolver suas ati-
vidades, as fundações de apoio às insti-
tuições de ensino superior e de pesquisa 
científica e tecnológica devem ter registro 
e credenciamento junto aos Ministérios 
da Educação (MEC) e da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI), renováveis a 
cada dois anos, em atendimento à legisla-
ção vigente.

O registro inicial da FSADU 
ocorreu em 20 de setembro de 1995, com 
renovações contínuas. Pela Portaria Con-
junta MEC/MCTI nº 65, de 22 de outu-
bro de 2013, publicada no Diário Oficial 
da União nº 206, no dia 23 de outubro de 
2013, foi autorizada a última renovação 
do credenciamento da FSADU, com vi-
gência até 22 de outubro de 2015.

Atualmente, sua relação ins-
titucional com a UFMA é regulamentada 
pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 
1994 e suas alterações, pelo Decreto nº 
7.423, de 31 de dezembro de 2010, altera-
do pelo Decreto nº 7.544, de 2 de agosto 
de 2011 e pela Resolução nº 156-CON-
SUN, de 14 de junho de 2011, alterada 
pela Resolução nº 166-CONSUN, de 17 
de outubro de 2012.

A Fundação Sousândrade 
presta contas de suas ações à Promotoria 
de Justiça das Fundações e Entidades de 
Interesse Social (PFEIS) do Ministério 
Público Estadual, que desenvolve ativida-
des de velamento e fiscalização das fun-
dações de direito privado e das entidades 
de interesse social, sem fins lucrativos. 

1.2 Histórico: origem e finalidade
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Em conformidade com o 
seu Estatuto, a FSADU tem os seguintes 
objetivos:

a) Apoiar programas, ações, projetos 
e atividades de ensino, pesquisa, 
extensão, inovação e desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico 
da Universidade Federal do 
Maranhão - UFMA, nas áreas de: 
Ciências Exatas e da Terra, Ciências 
Biológicas, Engenharias, Ciências da 
Saúde, Ciências Agrárias, Ciências 
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, 
Linguística, Letras e Artes e áreas 
multidisciplinares; 

b) Apoiar programas de capacitação 
do pessoal docente e técnico-
administrativo da UFMA, 
para garantir maiores níveis de 
produtividade das atividades 
acadêmicas;

c) Executar, mediante convênios, 
contratos e acordos, com instituições 
públicas ou privadas, nacionais ou 
internacionais, atividades em todos 
os campos, inclusive pesquisas e 
experimentos, que venham contribuir 
para o desenvolvimento científico, 
técnico, cultural e econômico do 
Maranhão; 

d) Explorar serviços de televisão, rádio 
educativa e tecnologias educacionais 
em todo o território estadual;

e) Explorar, mediante convênios, 
inventos e descobertas de qualquer 

natureza resultantes de atividades de 
pesquisa da UFMA;

f) Incrementar os recursos financeiros 
da UFMA para o fortalecimento de 
suas atividades fim e meio;

g) Prestar à comunidade, de modo geral, 
mediante remuneração ou de forma 
gratuita, serviços de natureza cultural, 
técnica, científica, administrativa e 
educacional;

h) Prestar a entidades públicas e 
privadas, mediante remuneração, 
serviços técnicos voltados à realização 
de:

•	 concursos públicos, processos 
seletivos;

•	 cursos e treinamentos de capaci-
tação e requalificação profissional 
e formação continuada, inclusive 
na modalidade Ensino a Distância 
(EAD); 

•	 estudos de reestruturação opera-
cional/administrativa, atividades 
de consultoria em gestão docu-
mental, gestão de recursos huma-
nos, gestão empresarial e consul-
toria técnica, especialmente em 
tecnologia da informação e comu-
nicação;

•	 gestão econômico-financeira de 
projetos, consultorias na elabo-
ração de editais de concorrências 
públicas e apoio logístico em obras 
de engenharia, em laboratórios da 
universidade apoiada;

•	 organização de eventos, inclusive 
com disponibilização de espaço 
físico e equipamentos.
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A estrutura organizacional da FSADU se constitui da seguinte forma: 

e operacionais da instituição, assim 
composta:

1 Diretor-Presidente, escolhido pelo 
Conselho Curador;

1 Superintendente, indicado pelo Di-
retor-Presidente, ouvido o Conselho 
Curador, responsável pela indicação 
dos Gerentes e do Diretor do Núcleo 
de Informática:

Gerência Técnica de Projetos;

Gerência de Concursos;

Gerência Operacional;

Gerência de Recursos Humanos;

Gerência Financeira;

Gerência Contábil;

Núcleo de Informática;

Assessoria Jurídica.

Faz parte, também, da estru-
tura organizacional da FSADU, a Rádio 
Universidade FM, emissora que opera 
na frequência de 106.9 MHZ, concessão 
que lhe pertence desde 1984. Porém, 
somente no dia 21 de outubro de 1986, 
iniciou oficialmente suas transmissões, 
cujo objetivo é difundir cultura e 
educação. 

a) Conselho Curador/CONCUR, com 
função deliberativa e composto por 
11 membros titulares e 11 membros 
suplentes, (6 representantes das 
diferentes áreas da UFMA, 1 
representante de Órgão de Ciência e 
Tecnologia do Estado do Maranhão 
e 4 representantes da FSADU, 
entre os membros instituidores e 
colaboradores, atuantes nas áreas 
de ensino, pesquisa, extensão, 
desenvolvimento institucional, 
científico, tecnológico ou cultural 
ou que tenham prestado relevantes 
serviços à FSADU, pela qual são 
indicados através do CONCUR);

b) Conselho Fiscal, com função 
fiscalizadora e composto por 3 
membros titulares e seus respectivos 
suplentes (1 representante do 
Conselho Consultivo da FSADU, 
1 representante do CONCUR e 1 
representante da UFMA);

c) Conselho Consultivo, com função 
de assessoramento e composto por 5 
membros, escolhidos pelo CONCUR 
entre os membros instituidores e/ou 
colaboradores da FSADU;

d) Diretoria Executiva, órgão que 
executa as atividades administrativas 
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• Elaboração, apresentação e execução 
do Plano de Ação/2014;

• Implantação do Projeto de Avaliação 
de Desempenho;

• Implantação da Revista Científica e 
Tecnológica virtual e impressa;

• Implantação do Curso de Especiali-
zação conducente ao Mestrado em 
Criminologia, Saúde em Educação, 
Engenharia Civil e Gestão Pública, 
em parceria com o Instituto Universi-
tário Atlântico, inscrito no CNPJ sob 
o nº 18.138.375/0001-88, sediado na 
Rua Octávio Vicentine, 520, na cida-
de de Porto Ferreira, Estado de São 
Paulo, CEP 13.660.000;

• Implantação do Núcleo de Apoio 
Científico e Tecnológico;

• Implantação do Ensino a Distância - 
EAD;

• Instalação de uma estante/biblioteca 
para conservação e utilização dos li-
vros/FSADU;

• Melhorias na estrutura física e tecno-
lógica do prédio/sede da FSADU (ver 
ações da Gerência Operacional);

• Implantação do Mapa Estratégico 
nos diversos setores da FSADU, de-
finindo rotinas e procedimentos de 
trabalho;

• Capacitação da equipe de Recursos 
Humanos, para execução das ações 
definidas;

• Implantação dos projetos de Respon-
sabilidade Social de “Reciclagem” 
e “Redução de Custos e Consumo 
Consciente”;

• Treinamentos e capacitações de fun-
cionários.

Diretoria Executiva

EQUIPE

(Composição e Competências -Estatuto da FSADU, Arts. 22 a 29)

Evangelina Maria Martins Noronha
Diretora-Presidente

Antonieta Maria Sabbak Tomé
Secretária de Diretoria

Flávia Maria Barbosa Frota
Assistente Administrativo

Raimunda Lima Pessôa
Secretária de Diretoria

Nara Cristina Lima Pires Moraes
Técnico em Planejamento

Ações

Luciana Maria Pinto Gurgel Rocha Cordeiro
Superintendente
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 9 Captar recursos, prospectando oportunidades e 
propostas de prestação de serviços para empresas 
públicas e privadas, negociando contratos;

 9 Executar o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos oriundos 
dos projetos e programas da UFMA.

Gerência Técnica de Projetos – GTEC

EQUIPE

Diego Guilhon Rosa de Oliveira Lima
Coordenador Técnico de Projetos

Ivaldo Santos Vidigal Junior
Coordenador Técnico de Projetos

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Coordenador Técnico de Projetos

Joanilda Martins Rocha
Coordenador Técnico de Projetos

Leanderson Marinho Rego de Sousa
Coordenador Técnico de Projetos

Josemilson Portela Moraes

Assistente Administrativo

Gleiciane Ferreira da Silva
Estagiário – Primeiro Emprego

Flávia Junne Silva Santos
Estagiário – Primeiro Emprego

Marcela de Jesus Costa
Estagiário – Primeiro Emprego

Eliane Cristina Marques Hortegal
Estagiário – Primeiro Emprego

André Garcêz Soares
Técnico em Planejamento

Danilo Junqueira Ayres Gomes
Técnico em Planejamento

Hellen Pacheco Coimbra
Técnico em Planejamento

Karla Castro de Neiva Moreira
Técnico em Planejamento

Levi Monteiro Martins
Jovem Aprendiz

Maria Tereza Nascimento
Técnico em Planejamento

Objetivos
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•	 cumprir e fazer cumprir normas e 
procedimentos operacionais estabe-
lecidos pela legislação em vigor e por 
outros instrumentos legais determi-
nados pela Fundação;

•	 orientar pesquisadores na elaboração 
dos projetos, de acordo com as neces-
sidades de execução e dentro das nor-
mas específicas de cada órgão para 
solicitação de financiamentos;

•	 difundir, junto aos pesquisadores, in-
formações sobre entidades financia-
doras de  projetos;

•	 elaborar a proposta técnica de servi-
ço para os órgãos contratantes e/ou 
financiadores, mediante análise do 
termo de referência e reuniões com a 
coordenação do projeto; 

•	 acompanhar e gerenciar, junto com 
o coordenador, todas as etapas da 
execução do projeto, desde o seu 
planejamento, elaboração do contra-
to ou convênio, monitoramento das 
atividades, aplicação dos recursos 
humanos, gestão das aquisições de 
materiais, equipamentos e insumos, 
prestação de serviços técnicos e espe-
cializados, até seu encerramento com 
o relatório final e prestação de contas; 

•	 orientar os coordenadores dos proje-
tos quanto à proposição de remaneja-
mento e reprogramação de recursos, 
prazos e outros indicadores;

•	 manter atualizado o cadastro dos 
projetos em execução;

•	 receber e encaminhar aos órgãos finan-
ciadores os relatórios técnicos elabora-
dos pelos coordenadores dos projetos;

•	 encaminhar aos órgãos financiado-
res os demonstrativos financeiros e 
as prestações de contas parcial e final 
elaboradas pela Gerência Financeira, 
referentes aos contratos e convênios 
decorrentes dos projetos;

•	 manter contato permanente com os 
diversos setores da Fundação, visan-
do ao acompanhamento dos projetos 
em execução;

•	 apresentar à Superintendência, ou 
quando solicitado, dados e informa-
ções no âmbito de sua área de atuação;

•	 coordenar a realização de cursos;

•	 auxiliar e participar da elaboração do 
relatório anual de gestão da Fundação 
Sousândrade junto à Superintendência, 
bem como do orçamento e do plano de 
trabalho para o exercício seguinte.

Competências (Regimento Interno, Art. 16, incisos de I a XIII)

Compete à GTEC, setor diretamente subordinado à Superintendência:
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Projetos sob a responsabilidade de
Joanilda Martins Rocha

Coordenadora Técnica de Planejamento
TÍTULO DO PROJETO/

Nº CONTRATO 
OU CONVÊNIO/

NOME COORDENADOR

DESCRIÇÃO
INSTITUIÇÃO/

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

RECEITA EM 
2014
(R$)

846 - MONITORAMENTO 
DOS INDICADORES SO-
CIOECONÔMICOS DOS 
MUNICÍPIOS DO ENTOR-
NO DA REFINARIA PRE-
MIUM I 

                           

CT Nº 6000.0066254.11.2

 

COORDENADOR: AN-
TONIO CARLOS LEAL DE 
CASTRO

Consolidar um conjunto de 
informações e dados como 
ponto de partida para moni-
torar, através de indicadores 
do Milênio, no âmbito so-
cioeconômico e ambiental, 
a contribuição da Refinaria 
Premium I, no alcance dos 
Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio (ODMs),  
adaptados para o contexto 
econômico e social dos mu-
nicípios da área de influên-
cia do empreendimento, a 
saber: Bacabeira, Rosário, 
Santa Rita e São Luís.

PETROBRAS

MEIO 

AMBIENTE

240.349,20

883 - FUNDAÇÃO BU-
TANTAN - ENSAIO PARA 
A AVALIAÇÃO DA EFI-
CÁCIA DA VACINA KSAC 
CONTRA A LEISHMA-
NIOSE

CT S/N

COORDENADOR: ANTO-
NIO RAFAEL DA SILVA

 O estudo foi planejado para  
testar a eficácia da vacina 
KSAC + GLA-SE na preven-
ção da LVC e será conduzido 
de acordo com as regras da 
“Internacional Cooperation 
on Harmonisation of Tech-
nical Requirements for Re-
gistration of Veterinary Me-
dicinal Products” (VICH) 
de Boas Práticas Clínicas 
(GCP).

FUNDAÇÃO 

BUTANTAN

SAÚDE

95.773,00

860 - INFRAESTRUTURA 
PARA  DESENVOLVIMEN-
TO  DA PESQUISA E INO-
VAÇÃO NA UFMA 

CV Nº 01.10.0670.00

COORDENADOR: 

FERNANDO CARVALHO 
SILVA

 Construção do Prédio de 
Pesquisa nas áreas de física, 
matemática e ciências da 
computação, para alocar o 
grupo de pesquisa das re-
feridas áreas, visando à ex-
pansão e à consolidação da 
pós- graduação, assim como 
aquisição de equipamentos 
nacionais e importados de 
grande porte, para infraes-
trutura de apoio às instala-
ções de diversos laboratórios 
da UFMA.

FINEP

INFRAESTRUTURA

1.985.828,00

Ações
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TÍTULO DO PROJETO/
Nº CONTRATO 

OU CONVÊNIO/
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DESCRIÇÃO
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RECEITA EM 
2014
(R$)

865 - AGROINOVAÇÃO 
EM PESCA 
AQUICULTURA

CV Nº 01.10.0672.00 

COORDENADOR: FELIPE 
BARBOSA RIBEIRO 

Determinar os coeficientes 
de digestibilidade aparen-
te da matéria seca, proteína 
bruta e energia da torta do 
babaçu, farelo de mamona 
destoxicado, farelo da raiz 
integral de mandioca e da 
parte aérea da mandioca 
para o tambaqui (Colosso-
ma macropomum) e avaliar 
a influência dos níveis de 
inclusão dos ingredientes al-
ternativos no desempenho e 
nos  parâmetros que descre-
vem a curva de crescimento 
desta espécie.

FINEP

TECNOLOGIA

159.876,00

927 - TRABALHO RELA-
CIONADO À PESQUISA 
DE DOENÇAS INFECCIO-
SAS E PARASITÁRIAS

COORDENADOR: ANTO-
NIO RAFAEL DA SILVA

Diagnosticar, tratar e acom-
panhar patologias infeccio-
sas endêmicas no Estado 
do Maranhão que acome-
tem a pele, o tecido celular 
subcutâneo, as mucosas, os 
gânglios e os pulmões, bem 
como doenças febris: Malá-
ria, Leishmaniose Visceral 
(Calazar), Toxoplasmose, 
Leishmaniose. Tegumentar, 
Paracoccidioidomicose e 
Cromoblastomicose.

DOAÇÃO 

INTERNACIONAL

SAÚDE

65.200,00

949 - MONITORAMENTO 
DA BIOTA AQUÁTICA

CT Nº 6000.0072104.11.2

COORDENADOR: 
ANTONIO CARLOS LEAL 
DE CASTRO

Realizar o acompanhamento 
e a documentação de altera-
ções ambientais e o controle 
das alterações na dinâmica 
ecológica de populações e 
espécies da biota aquática, 
presentes na AID do em-
preendimento, durante a 
etapa de implantação da Re-
finaria Premium I.

PETROBRAS

MEIO 

AMBIENTE

670.838,00
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943 - MONITORA-
MENTO DAS ÁGUAS 
SUPERFICIAIS 

CT Nº 6000.0072573.11.2

COORDENADOR: ANTO-
NIO CARLOS LEAL DE 
CASTRO

Monitorar as águas super-
ficiais, sedimentos e águas 
subterrâneas, na área de 
influência da Refinaria Pre-
mium I, incluindo uma ca-
racterização e modelagem 
numérica do Rio Itapecuru 
e modelagem numérica de 
derrames de petróleo no 
Estreito dos Mosquitos, de 
modo a caracterizar e acom-
panhar as variáveis físico-
-químicas e dinâmicas do 
sistema hidrográfico contido 
na área de influência da Re-
finaria Premium I.

PETROBRAS

MEIO

 AMBIENTE

2.171.849,00

948 - RESGATE DA FLORA 
E FAUNA DE MANGUE-
ZAIS EM UMA ÁREA PRE-
VISTA PARA SUPRESSÃO 
NO PORTO DO ITAQUI 

CT Nº 029/2012

COORDENADOR: MAR-
CO VALERIO JANSEN 
CUTRIM

Resgate da flora e fauna 
de manguezais em uma 
área a ser suprimida, no 
Porto do Itaqui, com o 
obje-tivo de salvaguardar 
as ma-trizes das espécies 
arbóreas com produção 
de mudas para posterior 
reintrodução, 
reflorestamento e 
recupera-ção de áreas de 
manguezal, além da 
salvatagem e rein-trodução 
da fauna residente na área. 

EMAP

MEIO 

AMBIENTE

256.878,00

838 - SYSPATTERN: ELN - 
PADRONIZAÇÃO DE LO-
GÍSTICA DE AQUISIÇÃO 
E GERAÇÃO 

CT Nº 4500077135 ELN/
FSADU

COORDENADOR: DENI-
VALDO LOPES

Desenvolver novos métodos 
de estudos e softwares que 
contribuam com a agilização 
dos pré-dimensionamentos e 
com a elaboração das especi-
ficações técnicas, assim como 
informatizar a realização dos 
estudos e preparação de pro-
postas técnicas/comerciais, 
para otimizar e tornar mais 
competitiva a participação 
da ELETRONORTE nos lei-
lões de usinas.

ELETRONORTE

TECNOLOGIA
68.940,00
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878 - INFRAESTRUTURA 
PARA CONSOLIDAÇÃO E 
EXPANSÃO DA PESQUISA 
NA UFMA 

CV Nº 01.12.0182.00

COORDENADOR: FER-
NANDO CARVALHO 
SILVA

Construção de prédio com 
espaços para pesquisa, em 
dois pavimentos para alo-
car grupos e atividades de 
pesquisa dos Programas de 
Ciências Sociais e Políticas 
Públicas, bem como aquisi-
ção de equipamentos nacio-
nais e  importados, para dar 
suporte aos diversos labora-
tórios da UFMA.

FINEP

INFRAESTRUTURA

2.613.295,00

938 - GERAMAR – DE-
SENVOLVIMENTO DE 
METODOLOGIA PARA 
AVALIAÇÃO, CONTROLE 
E DETERMINAÇÃO DE 
CONDIÇÕES ÓTIMAS 
DE ARMAZENAGEM DE 
ÓLEOS COMBUSTÍVEIS 

CT Nº 007.010.012/2012

COORDENADORA: CRIS-
TINA LACERDA

Desenvolver uma metodo-
logia experimental, capaz de 
avaliar a qualidade do óleo 
combustível utilizado em 
termelétricas, após o mes-
mo ser estocado por longos 
períodos em condições am-
bientais, sob variações de 
temperatura, umidade e agi-
tação. Será desenvolvido um 
software, utilizando como 
parâmetros de entrada os 
dados analisados esse soft-
ware poderá ser empregado 
na previsão do impacto das 
condições de armazenamen-
to em diversas propriedades 
do combustível.

UFMA

TECNOLOGIA

123.952,00

1072 - ANP 2013 - PRO-
GRAMA DE MONITORA-
MENTO DA QUALIDADE 
DOS COMBUSTÍVEIS NO 
ESTADO DO MARANHÃO 
- PMQC 

CT Nº 007.015.027/2013

COORDENADORA: AL-
DALEA  LOPES BRANDES 
MARQUES

Desenvolvimento institucio-
nal, científico e tecnológico, 
por meio de atividades de 
extensão, pesquisa e capaci-
tação de recursos humanos, 
voltados para a qualidade de 
combustíveis e biocombustí-
veis.

UFMA

TECNOLOGIA

485.434,00
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1005 - PRH 39 - PROGRA-
MA MULTIDISCIPLINAR 
DE FORMAÇÃO DE RE-
CURSOS HUMANOS EM 
BIOCOMBUSTÍVEIS E 
ENERGIA

CT Nº 003.011.037

COORDENADOR: CICE-
RO WELLINGTON BRITO 
BEZERRA

Estimular a pesquisa e 
a adoção de tecnologias 
na exploração, produção, 
transporte, refino e proces-
samento, como forma de 
atender ao que dispõe a Lei 
nº 11.097, acerca da intro-
dução do biocombustível na 
matriz energética brasileira, 
por meio da capacitação de 
alunos de graduação, mes-
trado e doutorado, nas áreas 
de Química, Eng. Química, 
Engenharia Elétrica e Ciên-
cias da Computação.

UFMA

TECNOLOGIA

386.933,00

1007 – RNP - SERVIÇO DE 
OPERAÇÃO E GEREN-
CIAMENTO DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DO POP/
MA 2013

CT S/N RNP/FSADU

COORDENADOR: NELIO 
GUILHON

Fomentar as atividades de 
pesquisa tecnológica em re-
des, de implantação e ope-
ração de meios e serviços de 
redes avançados, através da 
manutenção e operação do 
PoP-MA da rede acadêmi-
ca brasileira, integrante da 
infraestrutura nacional de 
pesquisa em rede. 

RNP

TECNOLOGIA

178.790,16

1008 - SERVIÇO DE OPE-
RAÇÃO E GERENCIA-
MENTO DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DO POP/
MA - RNP - SERVIÇO CO-
LABORATIVO

CT S/N - RNP/FSADU

COORDENADOR: CAR-
LOS SALLES

Desenvolvimento, teste, im-
plantação e coordenação do 
protótipo GT-VoA Serviço 
Colaborativo para Criação 
de Unidades de Aprendiza-
gem como Vídeo sob De-
manda Interativa.

160.505,92
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1013 - ELN - DESENVOL-
VIMENTO DE SISTEMA 
INTELIGENTE DE DIAG-
NÓSTICO DE FALTA EM 
SUBSTAÇÕES 

CT Nº 4500078819

COORDENADOR: 
EDUARDO PESSANHA

Desenvolvimento de um 
sistema inteligente híbrido, 
utilizando redes neurais ar-
tificiais e sistemas especialis-
tas difusos, para solucionar 
as deficiências dos sistemas 
atuais.

ELN

TECNOLOGIA

329.603,00

1024 - AMBIENTE GRÁ-
FICO INTERATIVO PARA 
TREINAMENTO COOPE-
RATIVO DE OPERADO-
RES 

CT Nº 92.2013.0160.00 

COORDENADOR: ANSEL-
MO RAPOSO DE PAIVA

Criação de um sistema grá-
fico interativo, baseado em 
realidade virtual, para vi-
sualização do ambiente de 
subestações, integrado ao 
ambiente de simulação/trei-
namento de operadores da 
CHESF.

CHESF

TECNOLOGIA 

585.709,00

1023 - EIA/RIMA/EAR /
PBA DA FAIXA DE DU-
TOS DE INTERLIGAÇÃO 
ENTRE A REFINARIA 
PREMIUM I E O TERMI-
NAL AQUAVIÁRIO

CT Nº 6000.0081040.13.2 

COORDENADOR: ANTO-
NIO CARLOS LEAL DE 
CASTRO

Elaboração de Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA), 
Relatório de Impacto Am-
biental (RIMA), Estudos de 
Análises de Riscos (EAR) 
e Plano Básico Ambiental 
(PBA), visando subsidiar o 
processo de Licenciamento 
Prévio (LP) do Projeto de 
Implantação do Empreendi-
mento Terminal Aquaviário 
de Itaqui e Faixa de Dutos 
de Interligação do Terminal 
à Refinaria Premium I, no 
município de Bacabeira – 
MA.

PETROBRAS

MEIO 

AMBIENTE

1.676.614,00
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1022 - EIA/RIMA E PBA 
DE SUPORTE À LOGÍSTI-
CA DE EQUIPAMENTOS 
ULTRAPESADOS - REFI-
NARIA 

CT Nº 6000.0081447.13.2 

COORDENADOR: ANTO-
NIO CARLOS LEAL DE 
CASTRO

Realizar Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA), Relató-
rio de Impacto Ambien-
tal (RIMA), Plano Básico 
Ambiental (PBA) e estudos 
complementares, para in-
fraestrutura de suporte à 
logística de transporte de 
equipamentos de grande 
porte para atendimento à 
Refinaria Premium I, no 
município de Bacabeira – 
MA.

PETROBRAS

MEIO 

AMBIENTE

755.799,00

1052 - LEVANTAMENTO 
BATIMÉTRICO, CORREN-
TOMÉTRICO E MARE-
GRÁFICO DO TERMINAL 
AQUAVIÁRIO DE SÃO 
JOSÉ DE RIBAMAR - BAIA 
DE SÃO JOSÉ 

CT Nº 007.012.024 

COORDENADOR: MAR-
CO VALERIO JANSEN 
CUTRIM

Realizar o levantamento ba-
timétrico na área do entorno 
da baía e do Porto de São 
José de Ribamar.

UFMA

MEIO 

AMBIENTE

568.511,54

1081 - PROGRAMA DE 
MONIT. DA QUALIDADE 
DAS ÁGUAS COSTEIRAS E 
DOS SEDIMENTOS MARI-
NHOS, BIOTA AQUÁTICA, 
ICTIOFAUNA E AVES MI-
GRATÓRIAS E PROG. DE 
MONIT. QUANTITATIVO 
DA DINÂMICA DE SEDI-
MENTOS

CT  Nº 2757147

COORDENADORES: 
MARCO VALERIO JAN-
SEN CUTRIM E AUDALIO 
TORRES

Avaliar, de forma sistemáti-
ca, os parâmetros químicos 
e físicos da água, do sedi-
mento, além da biota aquá-
tica e avifauna que podem 
sofrer alteração, em decor-
rência das atividades de im-
plantação e operação do Píer 
IV na Vale.

VALE

MEIO 

AMBIENTE

2.560.500,00
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873 - ESPECIALIZAÇÃO 
EM DIREITOS HUMA-
NOS

CT Nº 007.025.028/2010 

COORDENADORA: CE-
NIDALVA MIRANDA DE 
SOUSA TEIXEIRA

Oferecer o Curso de Espe-
cialização em Direitos Hu-
manos, na modalidade a dis-
tância, aprovado pelo Edital 
da Plataforma Paulo Freire, 
para os municípios de Ca-
rolina, Imperatriz, Caxias, 
Santa Inês e Porto Franco.

UFMA

EDUCAÇÃO

43.000,00

849 - GERENCIAMENTO 
E ACELERAÇÃO DOS 
PROCESSOS DA SECRE-
TARIA DE MEIO AM-
BIENTE

CT S/Nº/OGX/UTE/
SEMA/FSADU 

COORDENADOR: JOSÉ 
MOURA FERREIRA

Implementar um sistema de 
ouvidoria, proporcionando 
aos usuários da política de 
saúde espaços de participa-
ção no processo de avaliação 
das ações e serviços de saú-
de, no Estado do Maranhão.

OGX/UTE/SEMA

MEIO AMBIENTE

167.000,00

972 - PROJETO “OFERTA 
DE CURSOS DE GRA-
DUAÇÃO E PÓS-GRA-
DUAÇÃO DO PROGRA-
MA UNIVERSIDADE 
ABERTA DO BRASIL - 
UAB, NA MODALIDADE 
A DISTÂNCIA

CT Nº 003.003.014/2012 

COORDENADORA: CE-
NIDALVA MIRANDA DE 
SOUSA TEIXEIRA

Apoio técnico e estrutural 
à implementação do Pro-
jeto “Oferta de Cursos de 
Graduação e Pós-graduação 
do Programa Universidade 
Aberta do Brasil-UAB, na 
modalidade a distância”, nos 
municípios de Bom Jesus 
das Selvas, Carolina, Ana-
purus, Caxias, Fortaleza dos 
Nogueiras, Grajaú, Hum-
berto de Campos, Impera-
triz, Nina Rodrigues e Porto 
Franco.

UFMA

EDUCAÇÃO

949.000,00
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980 - CAPACITAÇÃO DE 
TUTORES ON LINE E 
PRESENCIAL DOS CUR-
SOS A DISTÂNCIA DA 
UFMA E CAPACITAÇÃO 
DE PROFESSORES DOS 
CAMPI DA UFMA PARA 
O USO DE TIC

CT Nº 007.013.018/2012

COORDENADORA: CE-
NIDALVA MIRANDA DE 
SOUSA TEIXEIRA

Apoio técnico e estrutural 
ao desenvolvimento da ca-
pacitação de tutores on line 
e presencial dos cursos a 
distância da UFMA e capa-
citação de professores dos 
Campi da UFMA para o uso 
de tecnologia da informa-
ção - TIC, nos municípios de 
Bom Jesus das Selvas, Bar-
ra do Corda, Caxias, Porto 
Franco, Santa Inês, São Luís 
e São João dos Patos.

UFMA

EDUCAÇÃO

33.000,00

982 - CURSOS  DE APER-
FEIÇOAMENTO, NA 
MODALIDADE DE EDU-
CAÇÃO A DISTÂNCIA, 
DA REDE NACIONAL 
DE FORMAÇÃO CONTI-
NUADA DE PROFESSO-
RES (CIÊNCIAS, EDUCA-
ÇÃO FÍSICA, HISTÓRIA, 
GEOGRAFIA E EDUCA-
ÇÃO INFANTIL)

CT Nº 007.015.021/2012 

COORDENADORA: CE-
NIDALVA MIRANDA DE 
SOUSA TEIXEIRA

Apoio técnico e estrutural ao 
desenvolvimento dos Cur-
sos de Aperfeiçoamento, na 
Modalidade a Distância, da 
Rede Nacional de Formação 
Continuada de Professores 
(Ciências, Educação Física, 
História, Geografia e Educa-
ção Infantil).

116.000,00

999 - CURSO DE ESPE-
CIALIZAÇÃO EM DO-
CÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

CT Nº 007.020.027/2012 

COORDENADORA: 
THELMA HELENA COS-
TA CHAHINE

Apoio técnico e estrutural à 
execução do projeto Curso 
de Especialização em Do-
cência na Educação Infantil  
(2 turmas).

446.000,00
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1015 - JOVENS CANTO 
DE PEDRINHAS

CV Nº 037/2012 

COORDENADOR: FER-
NANDO ANTONIO GUI-
MARÃES RAMOS

Continuidade ao atendi-
mento à criança e a adoles-
cente da zona rural, cujas 
áreas registram maiores inci-
dências de riscos (tráfego de 
drogas, abusos e exploração 
sexual, entre outros), traba-
lhando na sua integralidade 
como seres biológicos, psi-
cológicos, sociais e culturais, 
por meio do incentivo à arte 
(canto, coral e teatro), ten-
do em vista a formação nas 
áreas específicas de música 
e arte cênica, objetivando a 
profissionalização e o desen-
volvimento da cidadania.

SEMCAS

EDUCAÇÃO

60.000,00

1018 - APERFEIÇOA-
MENTO E ACOMPA-
NHAMENTO DOS 
PROCEDIMENTOS NA 
GESTÃO PARTICIPATI-
VA DO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE DO MARA-
NHÃO, INCLUINDO A 
FARMÁCIA ESTADUAL 
DE MEDICAMENTOS 
EXCEPCIONAIS 

CT Nº 91/2013 

COORDENADORA: YU-
MARA TAMARA SOUSA 
MELO

Implementar um conjun-
to de ações de capacitação, 
acompanhamento e avalia-
ção, no que se refere à ges-
tão participativa do Siste-
ma Único de Saúde - SUS, 
incluindo a consolidação 
da Política Nacional de Me-
dicamentos no Âmbito da 
Farmácia Estadual de Me-
dicamentos Excepcionais – 
FEME.

SES

SAÚDE

5.800.000,00

1020 - CURSO DE ESPE-
CIALIZAÇÃO EM EN-
GENHARIA DE CAMPO 
– QUALIDADE

CT Nº 007.003.008/2013 

COORDENADOR: 
ADEILTON PEREIRA 
MACIEL

Apoio técnico e estrutural à 
execução do Projeto Curso 
de Especialização em Enge-
nharia de Campo – Quali-
dade.

UFMA

EDUCAÇÃO
108.000,00
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1021 - CURSO DE ES-
PECIALIZAÇÃO EM 
ANÁLISE DE RISCO AM-
BIENTAL 

CT Nº 007.002.007/2013 

COORDENADOR: 
THOMAS BONIERBALE

Prestar serviços de apoio 
técnico e estrutural à execu-
ção do Projeto do Curso de 
Especialização em Análise 
de Risco Ambiental. 

UFMA

EDUCAÇÃO
128.000,00

1027 - FORTALECIMEN-
TO E DESENVOLVIMEN-
TO DA CAPACIDADE 
TÉCNICA DA VIGILÂN-
CIA EPIDEMIOLÓGICA

CT Nº 126/2013 

COORDENADORA: MA-
RIA DAS GRACAS LÍRIO 
LEITE

Subsidiar a execução parcial 
da programação de ativida-
des da Vigilância Epidemio-
lógica.

SES

SAÚDE

7.184.000,00

1043 - PROJETO HÁ-
BITOS ALIMENTARES 
SAUDÁVEIS NO NORTE 
E NORDESTE (PHANN)

CT S/N/2013 

COORDENADORA: 
DEYSIANNE COSTA DAS 
CHAGAS

Executar o Projeto Hábitos 
Alimentares Saudáveis no 
Norte e Nordeste (PHANN).

FUNDAÇÃO 
ABRINQ

EDUCAÇÃO

26.000,00

1049 - GERENCIAMEN-
TO E ACELERAÇÃO 
DOS PROCESSOS DE 
LICENCIATURA AM-
BIENTAL, OUTORGAS E 
GESTÃO FLORESTAL

CT Nº 032/2013 

COORDENADOR: JOSÉ 
MOURA FERREIRA

Viabilizar e assegurar o apoio 
técnico e o acompanhamen-
to do exercício e Coordena-
ção das Ações de Resolução 
do Acervo Documental que 
se encontra paralisado, nas 
diversas Superintendências 
da Secretaria,  necessitando 
de análise e pareceres téc-
nicos para a sua tramitação 
final.

USINA 

TERMOELÉTRICA  
UTE

MEIO AMBIENTE

73.000,00
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TÍTULO DO PROJETO/
Nº CONTRATO 

OU CONVÊNIO/
NOME COORDENADOR
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2014
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1057 - AÇÕES DE SA-
NEAMENTO BÁSICO 
DOS PROGRAMAS 
“ÁGUA EM MINHA 
CASA E MINHA UNI-
DADE SANITÁRIA”, 
“SANESTADO”, “UNI-
VERSALIZAÇÃO DO 
ABASTECIMENTO 
D’ÁGUA” E “SAÚDE É 
VIDA” NOS 217 MUNI-
CÍPIOS

CT Nº 379/2013 

COORDENADOR: 
FRANCISCO SOUSA 
VIDAL

Viabilizar o apoio técnico 
para execução e acompa-
nhamento das ações de sa-
neamento básico dos Pro-
gramas «Água em Minha 
Casa e Minha Unidade Sani-
tária”, “Sanestado”, “Univer-
salização do Abastecimento 
D’água” e “Saúde é Vida”, nos 
217 municípios e localidades 
do Estado do Maranhão, vi-
sando à redução do estado 
de pobreza e de morbidade, 
com prioridade para os mu-
nicípios que apresentam os 
menores Índices de Desen-
volvimento Humano (IDH).

SES

SAÚDE

1.400.000,00

FESTIVAL GUARNICÊ 
DE CINEMA 

CT S/Nº

COORDENADOR: GER-
SINO DOS SANTOS 
MARTINS

Realizado na capital mara-
nhense desde 1977, o Fes-
tival Guarnicê de Cinema é 
uma promoção da UFMA 
em conjunto com a FSADU, 
possibilitando a difusão da 
arte cinematográfica, atra-
vés de mostras competitivas 
de filmes de longa, média e 
curta metragens. O evento 
é o quarto mais antigo do 
país, e o segundo mais anti-
go promovido por Universi-
dades Públicas Brasileiras, 
sendo toda sua programa-
ção franqueada ao público 
interessado, além de ser fei-
ta campanha direcionada, 
principalmente, aos jovens e 
à classe universitária. 

DIVERSOS

CULTURA

400.000,00
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879 - PROJETO DE FOR-
MAÇÃO PROFISSIO-
NAL PARA O SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE, 
QUALIFICAÇÃO E IN-
TEGRAÇÃO DOCENTE 
- ASSISTENCIAL NA 
ATENÇÃO BÁSICA 

CT Nº 007.030.034/2010 

COORDENADORA: 
FRANCISCA LUZIA S. M. 
DE ARAUJO 

Promover a formação do 
profissional da área de saú-
de, dotando-o de conheci-
mentos técnico-científicos 
integrados ao Sistema Úni-
co de Saúde - SUS, capaz 
de atuar no processo saúde-
-doença, nos diferentes ní-
veis de atenção e nas ações 
de promoção e prevenção.

UFMA

SAÚDE

233.000,00

Projetos sob a responsabilidade de 
Diego Guilhon Rosa de Oliveira Lima
Coordenador Técnico de Planejamento

TÍTULO DO PROJETO/
Nº CONTRATO 

OU CONVÊNIO/
NOME COORDENADOR

DESCRIÇÃO
INSTITUIÇÃO/

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

RECEITA EM 
2014
(R$)

1053 - PROJETO “OFERTA 
DO CURSO DE PÓS-GRA-
DUAÇÃO LATO SENSU 
- GESTÃO E MARKETING 
DA HOSPITALIDADE” 

CT Nº 007.011.023/2013 

COORDENADORA: LU-
CIANA BRANDÃO FER-
REIRA

 Oferecer técnicas geren-
ciais em instrumentos 
voltados para atividades 
no setor de hospitalidade, 
dotando os profissionais 
dos serviços de hospitali-
dade das ferramentas de 
gestão e marketing neces-
sárias ao desenvolvimento 
dos empreendimentos.

UFMA

EDUCAÇÃO

97.000,00



36
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Nº CONTRATO 
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NOME COORDENADOR
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INSTITUIÇÃO/

ÁREA DE 
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2014
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995 - CURSO DE ESPE-
CIALIZAÇÃO EM ERGO-
NOMIA 

CT Nº 007.022.029/2012 

COORDENADOR: RAI-
MUNDO LOPES DINIZ

Capacitar os alunos a defi-
nirem o campo de ação da 
ergonomia, por meio das 
ações ergonômicas, diante 
de condições adversas na 
relação do Sistema -Ho-
mem-Tarefa-Máquina.

UFMA

EDUCAÇÃO

96.000,00

1050 - MINIRREDES IN-
TELIGENTES: PESQUISA 
E DESENV. DE DISPOSI-
TIVOS CONVERSORES 
PARA MELHORIA DE 
QUALIDADE DE FORNE-
CIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

CT Nº 007.010.022/2013

COORDENADOR: LUIZ 
ANTÔNIO DE SOUZA 
RIBEIRO

Desenvolver Minirredes 
Inteligentes: o objetivo é 
desenvolver os disposi-
tivos conversores para a 
melhoria de qualidade no 
fornecimento da energia 
elétrica aos consumidores 
finais.

UFMA

TECNOLOGIA

520.000,00

863 - CURSO DE FORMA-
ÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES DA REDE 
PÚBLICA DA EDUCA-
ÇÃO BÁSICA - UAB 

                                                          
CT Nº 007.016.019/2010 

COORDENADORA: CE-
NIDALVA MIRANDA DE 
SOUSA TEIXEIRA

Estabelecer grupo perma-
nente de formação inicial 
e continuada para desen-
volvimento de metodo-
logias educacionais de 
inserção do tema de áreas 
da diversidade (de gênero, 
racial, sexual, deficiência e 
etária).

UFMA

EDUCAÇÃO

111.000,00
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739 - PROJETO ESCOLA 
QUE PROTEGE 

CT  Nº 007.003.003/2009 

COORDENADORA: CRIS-
TINA BUNN

Promover ações educati-
vas e preventivas para re-
verter a violência contra 
crianças e adolescentes, 
constituindo uma Rede 
de Proteção articulada na 
sociedade.

UFMA

EDUCAÇÃO

20.000,00

872 - CURSO DE MATE-
MÁTICA - PAR - PLANO 
DE AÇÕES ARTICULA-
DAS 

CT Nº 007.024.027/2010 

COORDENADORA: 
CENIDALVA MIRANDA 
DE SOUSA TEIXEIRA

Formar 240 professores 
no Curso de Matemática, 
oferecido pela Plataforma 
Paulo Freire (criada pelo 
Ministério da Educação, 
é a porta de entrada dos 
professores da educação 
básica pública, no exer-
cício do magistério, nas 
instituições públicas de 
ensino superior), distri-
buídos em 06 municípios 
do Maranhão.

17.000,00

890 - IMPLEMENTAÇÃO  
DAS AÇÕES DO PAC - 
SANEAMENTO - MARA-
NHÃO 

CT Nº 024/2011 

COORDENADOR: 
NELSON ALMADA LIMA

Promover ações de im-
plantação do PAC SA-
NEAMENTO MARA-
NHÃO, compreendendo 
intervenções no sistema 
de abastecimento de água 
em Santa Luzia, São Luís 
e Itapecuru, elevando as 
condições de salubridade 
e reduzindo a morbidade 
e a mortalidade infantil na 
população beneficiada. CAEMA

SOCIAL

1.688.000,00

889 - TRABALHO TÉCNI-
CO SOCIAL - PTTS DO 
PAC / SANEAMENTO 
DE SÃO LUÍS (SISTEMA 
VINHAIS, ANIL E SÃO 
FRANCISCO) E DO INTE-
RIOR DO ESTADO: SÃO 
JOSÉ DE RIBAMAR, SAN-
TA LUZIA E ITAPECURU

CT Nº 013/2011 

COORDENADOR: 
NELSON ALMADA LIMA

Contribuir com a popu-
lação atendida, através do 
desenvolvimento de ações 
socioeducativas, motivan-
do as comunidades ao de-
senvolvimento do espírito 
de preservação e proteção 
do meio ambiente, im-
pactando na melhoria da 
qualidade de vida e direito 
à cidadania.

1.600.000,00
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1031 - VIGILÂNCIA SA-
NITÁRIA 

CT Nº 214/2013/SES/ FSA-
DU   

COORDENADOR: 
PAULO JESSÉ SILVA 
GONÇALVES

Execução de capacitação, 
educação, monitoramen-
to, supervisão e serviços 
em Vigilância Sanitária, 
com o objetivo de dimi-
nuir ou prevenir riscos à 
saúde e  intervir nos pro-
blemas decorrentes do 
meio ambiente, da produ-
ção e circulação de bens e 
da prestação de serviços 
de interesse à saúde.

SES

SAÚDE

790.000,00

1044 - GESTÃO DE 
PROJETOS PARA REA-
LIZAÇÃO DE AÇÕES E 
SERVIÇOS NA ARÉA DE 
PREVENÇÃO ÀS DST/
AIDS 

CT Nº 241/2013/SES/ 
FSADU  

COORDENADORA: 
OSVALDINA SILVA 
MOTA

Melhorar a gestão e o de-
senvolvimento humano e 
institucional do Progra-
ma Estadual, visando à 
promoção, prevenção e 
proteção das DST/HIV/
AIDS na população mara-
nhense.

657.000,00

1061 - PROJETO MATRI-
CIAMENTO E SUPERVI-
SÃO EM SAÚDE MEN-
TAL, ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA                                

CT Nº 365/2013/SES/
 FSADU 

COORDENADOR: 
RAIMUNDO TEODORO 
DE CARVALHO

Promover ações de ma-
triciamento e supervisão 
em saúde mental, álcool 
e outras drogas na Aten-
ção Primária, nos diver-
sos municípios contem-
plados pela Portaria nº 
4.135/2010, com o objeti-
vo de capacitar os Agentes 
Comunitários de Saúde 
para melhor atender aos 
usuários.

1.585.199,92
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1078 - CURSO DE ES-
PECIALIZAÇÃO EM 
NEFROLOGIA MUL-
TIDISCIPLINAR PARA 
PROFISSIONAIS DO 
SUS/S-RENAL: DESEN-
VOLVIMENTO E APLI-
CAÇÃO DE JOGO ELE-
TRÔNICO EDUCATIVO 
COMO INSTRUMENTO 
DE EDUCAÇÃO EM SAÚ-
DE

 

CT Nº 007.019.036/2013

COODENADOR: 

NATALINO SALGADO 
FILHO

Oferecer Curso de Espe-
cialização na área de Ne-
frologia Multidisciplinar 
para 1.000 profissionais 
de nível superior da área 
da saúde, vinculados à 
ESF, ao NASF ou à Rede 
de Assistência do SUS.                                                                  
O Projeto “S-RENAL: 
Desenvolvimento e Apli-
cação de Jogo Eletrônico 
Educativo como Instru-
mento de Educação em 
Saúde” tem como objetivo 
geral desenvolver e apli-
car um jogo eletrônico 
educativo sobre Nefrolo-
gia, como instrumento de 
educação permanente em 
saúde para os profissio-
nais do SUS.

UFMA

EDUCAÇÃO E 

TECNOLOGIA 

4.500.000,00

153 - PROGRAMA DE 
CONTROLE DE QUALI-
DADE DE ALIMENTOS 
PCQA/UFMA

CT S/Nº 

COORDENADORA: ADE-
NILDE RIBEIRO NASCI-
MENTO

Prestação de serviços téc-
nicos nas áreas de nor-
matização e padronização 
de métodos analíticos e 
análises físicas, químicas, 
toxicológicas, sensoriais, 
inspeções e coletas de 
alimentos e suas embala-
gens.

UFMA

TECNOLOGIA

140.000,00
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Projetos sob a responsabilidade de
Ivaldo Santos Vidigal Júnior
Coordenador Técnico de Planejamento

TÍTULO DO PROJETO/
Nº CONTRATO 

OU CONVÊNIO/
NOME COORDENADOR

DESCRIÇÃO
INSTITUIÇÃO/

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

RECEITA EM 
2014
(R$)

735 - CURSO DE LICEN-
CIATURA EM PEDAGO-
GIA DA TERRA 

CT Nº 007.029.037/2008

COORDENADORA: 

ADELAIDE FERREIRA 
COUTINHO

Promover a formação su-
perior de educadores para 
as áreas ligadas à reforma 
agrária no Maranhão. 

UFMA

TECNOLOGIA

414.571,64

737 - PREVENÇÃO DE 
TOXINFECÇÃO E CON-
TROLE DE ALIMENTOS 
EM SÃO LUIS 

CT Nº 1062645

COORDENADORA: 

ADENILDE RIBEIRO NAS-
CIMENTO

Fazer análise laboratorial 
para prevenção de toxinfec-
ção e controle de alimentos. 

VALE

TECNOLOGIA

62.684,00

743 - ANÁLISE LABORA-
TORIAL DE ALIMENTOS 
IN NATURA

CT Nº 1057664

COORDENADORA:  

ADENILDE RIBEIRO NAS-
CIMENTO

Monitorar a merenda es-
colar distribuída no Estado 
do Maranhão, em diferen-
tes unidades de produção, 
como garantia de produtos 
de boa qualidade, por meio 
de análises bacteriológicas. 

124.500,00
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764 - PROGRAMA ESPE-
CIAL DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES PARA 
A EDUCAÇÃO BÁSICA - 
PROEB, NO MUNICÍPIO 
DE URBANO SANTOS

CT Nº 007.026.026/2009

COORDENADORA: 

RAIMUNDA MARINHO

Formação de professores de 
nível superior, para atuar na 
educação básica, em escolas 
da rede municipal e/ou es-
tadual de ensino, no Estado 
do Maranhão.

UFMA

EDUCAÇÃO

102.960,00

768 - PROGRAMA ESPE-
CIAL DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES PARA 
A EDUCAÇÃO BÁSICA - 
PROEB, NO MUNICÍPIO 
DE ALTO ALEGRE 

CT Nº 007.028.028/2009

COORDENADORA: 

RAIMUNDA MARINHO

152.317,00

787 - PROGRAMA ESPE-
CIAL DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES PARA 
A EDUCAÇÃO BÁSICA - 
PROEB, NO MUNICÍPIO 
DE PINDARÉ MIRIM

CT Nº 007.041.048/2009

COORDENADORA: 

RAIMUNDA MARINHO

Formação de professores de 
nível superior, para atuar na 
educação básica, em escolas 
da rede municipal e/ou es-
tadual de ensino, no Estado 
do Maranhão.

194.446,90
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788 - PROGRAMA ESPE-
CIAL DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES PARA 
A EDUCAÇÃO BÁSICA - 
PROEB, NO MUNICÍPIO 
DE CENTRAL

CT Nº 007.042.043/2009

COORDENADORA: 
RAIMUNDA MARINHO

Formação de professores de 
nível superior, para atuar na 
educação básica, em escolas 
da rede municipal e/ou es-
tadual de ensino, no Estado 
do Maranhão.

UFMA

EDUCAÇÃO

 

161.910,00

831 - PROGRAMA ESPE-
CIAL DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES PARA 
A EDUCAÇÃO BÁSICA - 
PROEB, NO MUNICÍPIO 
DE TURIAÇU

CT Nº 007.010.010/2010

COORDENADORA: 
RAIMUNDA MARINHO

Formação de professores de 
nível superior, para atuar na 
educação básica, em escolas 
da rede municipal e/ou es-
tadual de ensino, no Estado 
do Maranhão.

161.917,50

832 - PROGRAMA ESPE-
CIAL DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES PARA 
A EDUCAÇÃO BÁSICA - 
PROEB, NO MUNICÍPIO 
DE MORROS

CT Nº 007.009.009.2010

COORDENADORA: 
RAIMUNDA MARINHO

Formação de professores de 
nível superior, para atuar na 
educação básica, em escolas 
da rede municipal e/ou es-
tadual de ensino, no Estado 
do Maranhão.

127.312,60

845 - PROGRAMA ESPE-
CIAL DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES PARA 
A EDUCAÇÃO BÁSICA - 
PROEB, NO MUNICÍPIO 
DE VARGEM GRANDE

CT Nº 007.012.013.2010

COORDENADORA: 
RAIMUNDA MARINHO

Formação de professores de 
nível superior, para atuar na 
educação básica, em escolas 
da rede municipal e/ou es-
tadual de ensino, no Estado 
do Maranhão.

273.991,00
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903 - PROGRAMA ESPE-
CIAL DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES PARA 
A EDUCAÇÃO BÁSICA - 
PROEB NO MUNICÍPIO 
DE CANTANHEDE

CT Nº 007.009.010/2011

COORDENADOR: 
RAIMUNDA MARINHO

Formação de professores de 
nível superior, para atuar na 
educação básica, em escolas 
da rede municipal e/ou es-
tadual de ensino, no Estado 
do Maranhão.

UFMA

EDUCAÇÃO

246.000,00

913 - PLANO NACIONAL 
DE FORMAÇÃO DE PRO-
FESSORES DA EDUCA-
ÇÃO BÁSICA – PARFOR

CT Nº 007.014.015/2011

COORDENADORA: 
RAIMUNDA MARINHO

Formar professores capa-
zes de exercer atividades 
da docência com compe-
tência técnica e intelectual, 
consciência profissional e 
política, criatividade e res-
ponsabilidade, para atuar 
na Educação Básica da rede 
pública dos Municípios e 
do Estado do Maranhão, na 
modalidade presencial.

365.474,40

917 - PROGRAMA ESPE-
CIAL DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES PARA 
A EDUCAÇÃO BÁSICA - 
PROEB, NO MUNICÍPIO 
DE BURITICUPU

CT Nº 007.019.019/2011

COORDENADORA: 
RAIMUNDA MARINHO

 Formação de professores de 
nível superior, para atuar na 
educação básica, em escolas 
da rede municipal e/ou es-
tadual de ensino, no Estado 
do Maranhão.

352.896,00

1001 - CURSO DE ESPE-
CIALIZAÇÃO EM ENGE-
NHARIA CLÍNICA 

CT Nº 007.024.031/2012

COORDENADOR: 
MANUEL LEONEL DA 
COSTA NETO

Aperfeiçoar e capacitar es-
pecialistas na área hospita-
lar, suprindo uma demanda 
de profissionais aptos a in-
tervir nos processos de pla-
nejamento, gerenciamento, 
manutenção, aquisição e de-
sativação de equipamentos 
médicos e hospitalares.

55.000,00
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1002 - CURSO DE ESPE-
CIALIZAÇÃO EM PERÍCIA 
E AUDITORIA CONTÁBIL 
–IMPERATRIZ

CT Nº 007.021.028/2012
 
COORDENADOR: 
FRANCISCO GILVAN 
LIMA MOREIRA

Apoio técnico-estrutural ao 
Curso de Especialização em 
Auditoria e Perícia Contá-
bil – Pós-Graduação Latu 
Sensu. 

UFMA

EDUCAÇÃO

59.000,00

1003 - CURSO GÊNERO E 
DIVERSIDADE NA ESCO-
LA 2013

CT Nº 007.019.026/2012

COORDENADORA: 
SIRLENE MOTA 
PINHEIRO

O Curso se apresenta como 
uma estratégia da UFMA e 
do SECADI para introdu-
ção das temáticas de Gêne-
ro, Sexualidade, Orientação 
Sexual e Relações Etnicorra-
ciais, para formação de edu-
cadores no Maranhão.

106.000,00

1014 - IMPLANTAÇÃO DE 
NÚCLEOS DO PROGRA-
MA UFMA/ESPORTE E 
LAZER NA CIDADE

CT Nº 003.001.002/2013

COORDENADOR: 
LEONARDO CORDEIRO

O projeto visa A implanta-
ção de dois núcleos na zona 
rural de São Luís, com baixo 
índice de desenvolvimento 
humano e educacional, para 
o desenvolvimento de ativi-
dades de esporte e lazer para 
400 crianças. 

228.000,00

1012 - CURSO DE ESPE-
CIALIZAÇÃO EM AUDI-
TORIA 2013

CT Nº 002.001.006/2013

COORDENADOR: 
FRANCISCO GILVAN 
LIMA MOREIRA

Atender à carência existente 
no Estado, desenvolvendo 
profissionais que possam 
atuar na área contábil, com 
responsabilidade social, 
senso crítico, ética e com 
uma postura adaptável ao 
mercado globalizado.

75.000,00

1028 - PROJETO DESEN-
VOLVIMENTO DE SISTE-
MAS DE INFORMAÇÃO 
– INCID

CT Nº 005/2013

COORDENADOR: 
ANSELMO RAPOSO 
PAIVA

Desenvolver um sistema de 
informação geográfica em 
ambiente web e de capaci-
tação da equipe do Instituto 
da Cidade, Pesquisa e Plane-
jamento Urbano e Rural.

INCIDE

TECNOLOGIA
241.000,00
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TÍTULO DO PROJETO/
Nº CONTRATO 

OU CONVÊNIO/
NOME COORDENADOR

DESCRIÇÃO
INSTITUIÇÃO/

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

RECEITA EM 
2014
(R$)

1030 - CURSO DE ESPE-
CIALIZAÇÃO
EM CONTROLADORIA 
GOVERNAMENTAL

CT Nº 007.003.014/2013

COORDENADOR: 
FRANCISCO GILVAN 
LIMA MOREIRA

O curso é um segmento da 
contabilidade, responsável 
pelo suprimento de 
informações aos tomadores 
de decisões. A Controladoria 
tem como funções principais 
exercer controles contábeis, 
financeiros, orçamentários, 
operacionais e patrimoniais 
da instituição.

UFMA

EDUCAÇÃO

146.542,50

1042 - CURSO DE LICEN-
CIATURA EM EDUCAÇÃO 
DO CAMPO 2013/2014

CT Nº 007.013.035/2013

COORDENADOR: 
JOSÉ DE RIBAMAR SÁ 
SILVA

Habilitar Professores do En-
sino Fundamental nas Esco-
las do Campo, em nível de 
licenciatura, com habilita-
ções em Ciências Agrárias, 
da Natureza e Matemática. 

145.000,00

1045 - PACTO NACIONAL 
PELA ALFABETIZAÇÃO 
NA IDADE CERTA

CT Nº 007.007.019/2013

COORDENADORA: 
CONCEIÇÃO DE MARIA 
MOLUCA

Formar, em nível de aperfei-
çoamento, todos os profes-
sores que atuam no ciclo de 
alfabetização no Maranhão, 
apoiando-os no planeja-
mento das aulas e no uso ar-
ticulado dos materiais e das 
referências curriculares e 
pedagógicas dos eixos: Ma-
teriais Didáticos, Literatura, 
Tecnologias Educacionais, 
Digitais e Avaliação. 

300.000,00

1054 - PROGRAMA ES-
PECIAL DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES PARA 
A EDUCAÇÃO BÁSICA - 
PROEB, NO MUNICÍPIO 
DE MONÇÃO

CT Nº 007.013.025/2013

COORDENADORA: 
RAIMUNDA MARINHO

Formação de professores de 
nível superior, para atuar na 
educação básica, em escolas 
da rede municipal e/ou es-
tadual de ensino, no Estado 
do Maranhão.

497.520,00
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TÍTULO DO PROJETO/
Nº CONTRATO 

OU CONVÊNIO/
NOME COORDENADOR

DESCRIÇÃO
INSTITUIÇÃO/

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

RECEITA EM 
2014
(R$)

1062 - CURSO ESPECIAL 
DE LICENCIATURA EM 
PEDAGOGIA DA TER-
RA TERRITÓRIOS DA 
CIDADANIA

CT Nº 007.014.026/2013

COORDENADORA: ADE-
LAIDE RIBEIRO COUTI-
NHO

Promover a formação su-
perior de educadores para 
as áreas ligadas à reforma 
agrária no Maranhão. 

UFMA

EDUCAÇÃO

505.664,00

1070 - CURSO ESCOLA 
DA TERRA PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS

CT Nº 007.017.030/2013

COORDENADOR: ANTÔ-
NIO EVALDO ALMEIDA 
BARROS

Formação de professores 
e profissionais em práticas 
pedagógicas em classes 
multisseriadas da educação 
das redes estadual e muni-
cipal. 

1.140.000,00

1075 - CURSO GÊNERO 
E DIVERSIDADE NA 
ESCOLA 2014

CT Nº 007.016.029/2013

COORDENADORA: SIR-
LENE MOTA PINHEIRO

O Curso se apresenta como 
uma estratégia da UFMA e 
do SECADI para introdução 
das temáticas de Gênero, 
Sexualidade, Orientação 
Sexual e Relações Etnicor-
raciais, para formação de 
educadores no Maranhão.

150.860,00

1076 - CURSO DE LI-
CENCIATURA EM EDU-
CAÇÃO DO CAMPO 
2014/2015

CT Nº 007.013.035/2013

COORDENADOR: JOSÉ 
DE RIBAMAR SÁ SILVA

Habilitar Professores do En-
sino Fundamental nas Esco-
las do Campo, em nível de 
licenciatura, com habilita-
ções em Ciências Agrárias, 
da Natureza e Matemática. 

145.200,00
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•	 Projetos sob a responsabilidade de Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes/
Coordenadora de Projetos Especiais

TÍTULO DO PROJETO/
Nº CONTRATO 

OU CONVÊNIO/
NOME COORDENADOR

DESCRIÇÃO
INSTITUIÇÃO/

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

RECEITA EM 
2014
(R$)

961 - PROJETO DE IMPLE-
MENTAÇÃO DO ENSINO 
TECNOLÓGICO NOS 
CENTROS DE CAPACITA-
ÇÃO TECNOLÓGICA DO 
MARANHÃO

CT Nº  014/2012            

COORDENADORA: 

MÔNICA RAQUEL GO-
MES LIMA DUAILIBE                       

Promover a execução de 
atividades de planejamen-
to, capacitação, pesquisas, 
levantamentos e gestão pe-
dagógica, relativas à imple-
mentação das atividades de 
ensino tecnológico e profis-
sional, nos Polos Tecnológi-
cos da UNIVIMA, a partir 
de suas unidades executo-
ras/CETECMAs e do Cen-
tro Vocacional Tecnológico 
Estaleiro Escola – CVT-EE, 
a fim de garantir e estender 
a oferta dos variados cursos 
de nível técnico e superior, 
consolidando  e ampliando 
ações existentes, bem como 
promovendo uma integra-
ção interinstitucional entre 
os diferentes  agentes públi-
cos e privados.

UNIVIMA/

SECTEC-MA

EDUCAÇÃO

11.849.948,00

986 - PROJETO ESCOLA 
DE SUPERVISORES CLÍ-
NICOS – INSTITUCIONAL 
DA REDE DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL DE SAÚ-
DE MENTAL, ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS

CT Nº 317/2012

                                                                                                                    
COORDENADORA:

MARIA JOSÉ MEDEIROS

Realizar Cursos de Forma-
ção e Aperfeiçoamento na 
Área de Saúde Mental, vol-
tados para o público alvo 
formado por profissionais 
encaminhados pela Secreta-
ria de Estado da Saúde, vez 
que o Estado do Maranhão 
possui um grande número 
de trabalhadores atuando na 
área de saúde mental, sem a 
devida formação/capacita-
ção.

SES

EDUCAÇÃO

32.500,00
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TÍTULO DO PROJETO/
Nº CONTRATO 

OU CONVÊNIO/
NOME COORDENADOR

DESCRIÇÃO
INSTITUIÇÃO/

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

RECEITA EM 
2014
(R$)

851 - CURSOS TÉCNICOS 
DE  ENFERMAGEM E 
SAÚDE BUCAL – ESCO-
LA TÉCNICA DO SUS  
“DRª. MARIA NAZARE-
TH RAMOS DE NEIVA” 

CT Nº 194/2010 

                                                                         
COORDENADORA: Mª.  
TERESA SEABRA S. DE 
BRITO E ALVES

Realizar Cursos Técnicos de 
Enfermagem e Saúde Bucal, 
com vistas à integralidade 
dos serviços e ao acesso a 
toda a população brasileira, 
dentro de um novo processo 
de trabalho, onde todos os 
atores envolvidos devem ser 
qualificados para o bom de-
sempenho dos serviços.

ETSUS/SES

EDUCAÇÃO

195.500,00

919 - CURSO TÉCNICO 
AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE

CT Nº 265/2011                        

COORDENADORA: Mª. 
TERESA SEABRA S. DE 
BRITO E ALVES

Realizar Cursos Técnicos 
de Agente Comunitário de 
Saúde, para capacitá-los 
em atividades educativas de 
promoção à saúde e preven-
ção de doenças, em domicí-
lios e na comunidade, para 
funcionarem como verda-
deiros elos entre as unidades 
de saúde e a população.

990.500,00

920 - CURSOS TÉCNICOS 
DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE, RADIOLOGIA, 
SAÚDE  BUCAL E CUR-
SOS DE APERFEIÇOA-
MENTO EM SAÚDE

CT Nº 268/2011 

COORDENADORA: Mª. 
TERESA SEABRA S. DE 
BRITO E ALVES

Realizar Cursos de Vigi-
lância em Saúde, Técnico 
em Radiologia, Técnico em 
Saúde Bucal, Técnico em 
Análises Clínicas e de Aper-
feiçoamento em Saúde, para 
capacitar pedagogicamente 
técnicos para atuarem com 
os conhecimentos e habili-
dades necessárias ao desem-
penho de novas tarefas e 
atendimentos de demandas 
populacionais.

2.312.144,92



49

TÍTULO DO PROJETO/
Nº CONTRATO 

OU CONVÊNIO/
NOME COORDENADOR

DESCRIÇÃO
INSTITUIÇÃO/

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

RECEITA EM 
2014
(R$)

939 - CURSO TÉCNICO 
EM ENFERMAGEM, 
HEMOTERAPIA E SAÚDE 
BUCAL

CT Nº 328/2011                                                                                      

COORDENADORA: 

MARIA TERESA SEABRA 
S. DE BRITO E ALVES

Realizar Cursos  Técnicos 
em Enfermagem, Hemote-
rapia e Saúde  Bucal, para 
capacitar pedagogicamente 
técnicos para atuarem com 
os conhecimentos e habi-
lidades necessárias ao de-
sempenho de novas tarefas e 
atendimentos de demandas 
populacionais e dos órgãos 
de regulação, pela adoção de 
permanente atualização das 
normas técnicas e da legis-
lação sanitária, no exercício 
das atividades hemoterápi-
cas.

ETSUS/SES

EDUCAÇÃO

2.437.343,23

1032 - CAPACITAÇÕES 
NA ÁREA TEMÁTICA DE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRI-
ÇÃO

CT Nº 145/2013                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                      

COORDENADORA: 

MARIA TEREZA BORGES 
ARAÚJO FROTA

Realizar Oficinas com as 
temáticas: Mobilizações 
Sociais, Seminário Inter 
setorial, Seminário sobre 
Promoção da Alimentação 
Saudável nos Diferentes Ci-
clos da orientação dos usuá-
rios do SUS, para adoção de 
práticas alimentares saudá-
veis e adequadas, buscando 
promover a educação nutri-
cional para os alunos matri-
culados em escolas públicas 
de São Luís, Maranhão, com 
vista à prevenção e combate 
do sobrepeso e obesidade na 
infância e adolescência.

SES

SAÚDE

168.559,54
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TÍTULO DO PROJETO/
Nº CONTRATO 

OU CONVÊNIO/
NOME COORDENADOR

DESCRIÇÃO
INSTITUIÇÃO/

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

RECEITA EM 
2014
(R$)

1033 - CURSOS DE 
ATUALIZAÇÃO DE IN-
FORMAÇÃO E INFOR-
MÁTICA EM GESTÃO DO 
TRABALHO, INTRODU-
TÓRIO EM SAÚDE DA 
FAMÍLIA, CAPACITAÇÃO 
EM REGISTROS E IN-
FORMAÇÃO EM SAÚDE 
E CAPACITAÇÃO EM 
REGULAÇÃO ASSISTEN-
CIAL A SAÚDE DO SUS

CT Nº 167/2013                                                         

COORDENADORA:  Mª. 
TERESA SEABRA S. DE 
BRITO E ALVES

Realizar Cursos de Atuali-
zação para implementação 
de uma nova política de 
recursos humanos, assim 
como do desenvolvimento 
de um Sistema Nacional de 
Informações que permita a 
comunicação entre o Minis-
tério da Saúde, os Estados e 
os Municípios, oferecendo 
suporte às ações voltadas à 
gestão do trabalho, da edu-
cação na saúde e o desenvol-
vimento de um programa 
de capacitação dos profis-
sionais do setor, para maior 
qualificação técnica, admi-
nistrativa e institucional, 
em planejamento, progra-
mação, acompanhamento e 
avaliação. 

PEPS/SES

SAÚDE

1.318.999,04

1066 - CURSOS TÉCNICOS 
DE: ENFERMAGEM, HE-
MOTERAPIA E VIGILÂN-
CIA EM SAÚDE; CURSOS 
DE APERFEIÇOAMENTO 
EM: SAÚDE DA CRIAN-
ÇA E SAÚDE DO ADUL-
TO E IDOSO; CURSOS 
PÓS-TÉCNICOS EM: UTI 
ADULTO E IDOSO E UTI 
NEONATAL

CT Nº 261/2013                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   

COORDENADORA: Ma. 
TERESA SEABRA S. DE 
BRITO E ALVES

Realizar Cursos Técnicos 
de Enfermagem, Hemote-
rapia e Vigilância em Saú-
de, Aperfeiçoamentos em 
Saúde da Criança e Saúde 
do Adulto e Idoso, Pós-
Técnicos em UTI Adulto e 
Idoso e UTI Neonatal, com 
vista à integralidade dos 
serviços e ao acesso a toda a 
população brasileira dentro 
de um novo processo de tra-
balho, onde todos os atores 
envolvidos devem ser quali-
ficados para o bom desem-
penho dos serviços.

ETSUS/SES

EDUCAÇÃO

3.299.555,39
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TÍTULO DO PROJETO/
Nº CONTRATO 

OU CONVÊNIO/
NOME COORDENADOR

DESCRIÇÃO
INSTITUIÇÃO/

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

RECEITA EM 
2014
(R$)

1017 - PROJETO DE FOR-
TALECIMENTO E DE-
SENVOLVIMENTO DA 
CAPACIDADE TÉCNICA 
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
VOLTADA ÀS AÇÕES 
PRIORITÁRIAS DO PAC-
TO PELA REDUÇÃO DA 
MORTALIDADE INFAN-
TIL E NEONATAL DA 
SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAÚDE

CT Nº 59/2013

COORDENADORA: CRIS-
TINA MARIA DOUAT 
LOYOLA

Realizar capacitações, mo-
nitoramentos, mobilizações 
e participações em eventos 
no Estado do Maranhão 
e em outros Estados da 
Federação, para o desen-
volvimento das Redes de 
Atenção à Saúde, a fim de 
promover a integração sis-
têmica de ações e serviços 
de saúde, com provisão de 
atenção contínua, integral, 
de qualidade, responsável 
e humanizada, bem como 
incrementar o desempenho 
do Sistema, em termos de 
acesso, equidade.

SES

SAÚDE

4.245.000,00

925 - SISTEMA DE PLA-
NEJAMENTO DO SUS E 
AÇÕES DO EIXO DE MO-
NITORAMENTO E AVA-
LIAÇÃO DA POLÍTICA 
NACIONAL DE GESTÃO 
ESTRATÉGICA E PARTI-
CIPATIVA, NO ESTADO 
DO MARANHÃO 

CT Nº 289/2011

                                                                                            
COORDENADORA: 
FRANCISCA NOGUEIRA 
DA SILVA

Realizar oficinas, seminá-
rios, reuniões, encontros e 
cursos, visando disponibi-
lizar ferramentas facilitado-
ras para a operacionalização 
dos programas, sistemas e 
serviços pertinentes ao pro-
cesso de organização da ges-
tão, monitoramento e ava-
liação do PLANEJA/SUS.

731.282,18

1034 - PROJETO DE RE-
DUÇÃO DE DANOS

CT Nº 168/2013

COORDENADOR: RAI-
MUNDO TEODORO DE 
CARVALHO

Qualificar pessoas para 
ofertar ações de redução de 
danos, nos CAPS existentes 
nos municípios de São Luís, 
Caxias, Timon e Pedreiras, 
no Estado do Maranhão, 
bem como desenvolver 
ações in loco de prevenção, 
promoção e cuidados à saú-
de mental.

SES

SAÚDE

35.175,00
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TÍTULO DO PROJETO/
Nº CONTRATO 

OU CONVÊNIO/
NOME COORDENADOR

DESCRIÇÃO
INSTITUIÇÃO/

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

RECEITA EM 
2014
(R$)

990 - PROJETO NOS TRI-
LHOS DO DESENVOLVI-
MENTO 
CPCD/VALE

CT Nº 02/2012 

COORDENADORA: 

CRISTINA MARIA DOUAT 
LOYOLA

Ministrar Curso de PTA’s 
1,2,3 (Recém- nascido/
Criança/Adolescente), para 
Técnicos/Auxiliares de En-
fermagem/Agentes Comu-
nitários de Saúde/Parteiras 
Leigas/Cuidadores Solidá-
rios, nos municípios de Alto 
Alegre do Pindaré, Açai-
lândia, Bom Jesus da Selva, 
Buriticupu e Santa Rita e 
distribuir enxovais para be-
bês e faixas “Mãe Canguru” 
para gestantes, com o obje-
tivo de construir uma plata-
forma para convergência de 
tecnologias sociais e desen-
volvimento sustentável, com 
a finalidade de contribuir 
com a transformação dos 
referidos municípios.

CPCD/VALE

SAÚDE

821.614,82

1035 - PROJETO DE REA-
BILITAÇÃO PSICOSSO-
CIAL DOS PACIENTES 
INTERNADOS EM HOSPI-
TAIS PSIQUIÁTRICOS DO 
MARANHÃO

CT Nº 177/2013 
 
COORDENADOR:

RAIMUNDO TEODORO 
DE CARVALHO

Censo Psicossocial no Hos-
pital Nina Rodrigues, na 
Clínica La Ravardiere e na 
Clínica São Francisco, no 
Estado do Maranhão, com 
o intuito de mapear as ne-
cessidades de desinstitucio-
nalização e desospitalização, 
bem como realizar reuniões 
e oficinas para construção e 
acompanhamento dos pro-
jetos terapêuticos singulares 
dos pacientes.

SES

SAÚDE

32.880,00

CURSO TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, TÉCNI-
CO EM SAÚDE BUCAL E 
CURSO DE AGENTES DE 
COMBATE A ENDEMIAS

CT S/Nº  
                                                                                                                                                      
                                       
COORDENADORA:
MARIA TEREZA SEABRA 
S. DE BRITO E ALVES

Realizar Cursos Técnicos de 
Enfermagem e Saúde Bucal, 
com vista à integralidade 
dos serviços e ao acesso a 
toda a população brasileira 
dentro de um novo processo 
de trabalho, onde todos os 
atores envolvidos devem ser 
qualificados para o bom de-
sempenho dos serviços.

SES

EDUCAÇÃO

2.248.899,27
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TÍTULO DO PROJETO/
Nº CONTRATO 

OU CONVÊNIO/
NOME COORDENADOR

DESCRIÇÃO
INSTITUIÇÃO/

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

RECEITA EM 
2014
(R$)

981 - PROJETO PARA 
TÉCNICOS EM FATURA-
MENTO NO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE

CT Nº 319/2012                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                         

COORDENADORA: 

MARIA TEREZA SEABRA 
S. DE BRITO E ALVES                                                                                     

Realizar cursos de Qualifi-
cação em Acolhimento com 
Classificação de Risco, Ca-
pacitação em Biosseguran-
ça, Curso de Atualização de 
Informação e Informática 
em Gestão do Trabalho no 
SUS; Curso de Formação 
de Equipe de Referência e 
Apoio Matricial para Aten-
ção Humanizada ao Recém- 
Nascido de Baixo Peso 
Egresso de Unidade de Cui-
dados Intensivos Neonatal; 
Cursos de Aperfeiçoamento 
em Atenção Primária à Saú-
de para Agente Comunitário 
de Saúde e em Maternidade 
para Técnicos e Auxiliares 
de Enfermagem. 

PEPS/SES

EDUCAÇÃO

995.000,00
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TÍTULO DO PROJETO/
Nº CONTRATO 

OU CONVÊNIO/
NOME COORDENADOR

DESCRIÇÃO
INSTITUIÇÃO/

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

RECEITA EM 
2014
(R$)

1082 - PROJETOS DE CA-
PACITAÇÃO NA ÁREA 
DE SAÚDE

CT Nº 05/2014                             

COORDENADORES: 

DIVERSOS

Realizar capacitação para 
médicos e enfermeiros que 
atuam em unidades do SUS 
e que atendam urgência e 
emergências pediátricas 
(UPAs, PAs, PSs de Hospi-
tais, SAMUs); capacitação 
para Autocuidado em Dia-
betes Mellitus para os pro-
fissionais de saúde da Equi-
pe da Saúde da Família; 
Capacitação em Atenção 
Integrada às Doenças Pre-
valentes da Infância – AI-
DPI Neonatal para médicos 
e enfermeiros; Capacitação 
para Atualização em Odon-
tologia Hospitalar para ci-
rurgiões dentistas; Mobili-
zação para divulgação da 
Política de Atenção Integral 
à Saúde do Homem; Ofici-
nas com diversas temáti-
cas; Mobilizações Sociais; 
Seminário Intersetorial; 
Seminário sobre Promoção 
da Alimentação Saudável 
nos Diferentes Ciclos da 
orientação dos usuários do 
SUS, para a adoção de prá-
ticas alimentares saudáveis 
e adequadas, buscando pro-
mover a educação nutricio-
nal para os escolares matri-
culados em escolas públicas 
de São Luís-MA, com vista 
à prevenção e combate do 
sobrepeso e obesidade na 
infância e adolescência; I 
Oficina de Capacitação de 
Conselheiros Estaduais de 
Saúde - CES/MA; realiza-
ção de eventos para atender 
a demandas do IOC-LA-
CEN/MA.

ETSUS/SES

SAÚDE

1.080.000,00
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EQUIPE

Emilio Cesar de Araujo Ramos
Gerente 

Fábio Pires Bezerra
Assistente Administrativo

Claudia Regina Souza Nunes
Assistente Administrativo

Luciana da Silva Rocha
Assistente Administrativo

Moises Abreu França
Assistente Administrativo

Kora Koralina  Correa Chaves
Auxiliar Administrativo

Diego de Jesus Silva Rodrigues
Auxiliar Administrativo

Jucileide Maria Cardoso Sales
Auxiliar de Serviços Gerais

Gerência de Concursos - GCONC

Maria da Paz Maciel Vieira
Gerente de Projeto

Martha Vieira Saldanha Alves
Administradora

Fernanda de Carvalho Bittencourt
Advogada

Laís Teresa Atta Almeida
Advogada

Domingos Martins Lemos Neto
Técnico em Processamento de Dados

Nadja Cristina Santana Leite
Técnico em Informática

Kelcyana Castro Andrade
Assistente Técnico

Objetivos

Prestar a entidades públicas e privadas, mediante 
remuneração, serviços técnicos voltados para a realização de con-
cursos públicos e processos seletivos.
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De acordo com os concursos em 
execução e as propostas em andamento, 
a Gerência de Concursos desenvolverá 
as seguintes ações:

• Aumentar o volume de recursos atra-
vés da celebração de novos contratos;

• Dar continuidade ao acompanha-
mento de Editais de Licitação, objeti-
vando a participação nos processos;

• Identificar fontes de financiamento, 
elaborando projetos adequados;

• Desenvolver novos projetos para se-
rem negociados com a comunidade;

Ações

• Implantar projeto de divulgação e 
venda de serviços;

• Desenvolver projetos de treinamento 
para os colaboradores do setor;

• Criar Programa de Formação Conti-
nuada para os colaboradores do se-
tor;

• Modernizar equipamentos e ferra-
mentas de trabalho;

• Concluir o Manual de Procedimen-
tos.

Para melhor acompanhamento, seguem os Projetos Contratados e Propostas 
encaminhadas:

Projetos

Concursos/Processos Seletivos (Projetos Contratados): 

• Concurso Público para a Prefeitura 
Municipal de Santa Quitéria/MA;

• Concurso Público para a Prefeitura 
de São João do Sóter/MA (Licitação 
ganha);

• Correção de Testes VI Comando Aé-
reo de Brasília.

• Concurso Público para a Prefeitura 
Municipal de Barra do Corda (Sus-
penso Judicialmente);

• Processo Seletivo para Servidores do 
Magistério da Prefeitura Municipal 
de Codó/MA;

• Processo Seletivo para Agente Comu-
nitário de Saúde da Prefeitura Muni-
cipal de Senador Alexandre Costa; 
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Propostas Encaminhadas (Aguardando definição):

• Concurso Público para a Prefeitura 
Municipal de Barreirinhas;

• Concurso Público para o Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Maranhão – IFMA;

• EBSERH – Concurso Público para os 
Hospitais Universitários das Univer-
sidades Federais do PI/BA/CE/RS/
PE/MG;

• EBSERH/MS – Concurso Público 
para o Hospital Universitário da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do 
Sul;

• EBSERH/RN – Concurso Público 
para o Hospital Universitário da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Norte;

• EBSERH/SE – Concurso Público 
para o Hospital Universitário da Uni-
versidade Federal de Sergipe;

• Concurso Público para a Prefeitura 
Municipal de Caxias;

• Processo Seletivo para Agente Comu-
nitário de Saúde e Agente de Comba-
te a Endemias  da Prefeitura Munici-
pal de Timbiras;

• Processo Seletivo – Analistas/SE-
BRAE;

• Processo Seletivo para o SEST/SE-
NAT;

• Concurso Público para UEGApoio/
Goiás;

• Concurso Público para provimen-
to de Cargos da Agência Goiana de 
Transportes e Obras – AGETOP;

• Concurso Público para provimento 
de Cargos da Agência Goiana de Re-
gulamentação;

• Concurso Público para provimento 
de Cargos da Junta Comercial do Es-
tado de Goiás/JUCEG;

• Concurso Público para provimento 
de Cargos da Superintendência de 
Proteção ao Direito do Consumidor, 
Goiás;

•  Concurso Público para provimento 
de Cargos da Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária e Justi-
ça/SAPEJUS, Goiás;

• Concurso Público para provimento 
de Cargos da Secretaria de Estado da 
Cultura/SECULT, Goiás;

• Concurso Público para provimento 
de Cargos da Superintendência da 
Polícia Técnico-Científica da Polícia 
Civil de Goiás/SPTC.

Outras Ações:

• Custódia de Documentos – Funda-
ção Josué Montello – em atividade;

• Projeto de Catadores – 1ª Etapa: Re-
censeamento – iniciando atividades;

• Organização do Arquivo e Digitali-
zação de Documentos da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão/
ALEMA – Proposta encaminhada;

• COMPILEGIS – Sistema de Com-
pilação de Legislação da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão/
ALEMA – Proposta encaminhada;

• COMPILEGIS – para Prefeitura Mu-
nicipal de Imperatriz – Proposta en-
caminhada.

• Projeto Trânsito Seguro – em plane-
jamento.
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EQUIPE

Raimundo Nonato Botão Santos
Gerente

José Kilson Sales Ferreira
Porteiro

Nilton de Moraes Chaves
Porteiro

Bruno Vieira Frazão
Motorista Entregador

Raimundo Menezes
Motorista

Gracimar Silva dos Santos
Auxiliar de Serviços Gerais

Luís Matos Coqueiro
Auxiliar de Serviços Gerais

Maria Aparecida dos Santos Sousa
Auxiliar de Serviços Gerais

Maria Matilde Meireles Pinto
Auxiliar de Serviços Gerais

Nilda Cristina Pereira Silva
Auxiliar de Serviços Gerais

Edivaldo Pinto Everton
Vigilante

William de Alex Santos Silva
Vigilante 

Vailson da Silva Moraes
Bolsista

Cristales Sousa Silva
Bolsista

Gerência Operacional - GOP

Lana Araújo Moraes
Administrador de Serviços Gerais

Shirley Silva Saraiva
Administrador/Pregoeira

Tales Oliveira Carvalho
Administrador 

Consolação de Maria de Souza Novais
Bibliotecária

Rilene de Sousa Ferreira
Analista de Compras Pleno

Hermano Stefano Viana Santos da Paz
Técnico em Planejamento

Carla do Espirito Santo Frazão Fonseca
Assistente de Administração

Denize Bezerra Santana
Assistente de Administração

Jorge Eduardo Gomes de Assis
Assistente de Administração

José Ubirajara Silva Cherrin
Assistente de Administração

Magayve dos Santos Lima
Assistente de Administração

Maria Ribamar Freitas Garcez
Assistente de Administração

Paola Medeiros de Queiroz
Assistente de Administração
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•	 Atender às necessidades de materiais e serviços da 
FSADU e dos projetos relacionados às áreas de:

9	Material, Patrimônio e Almoxarifado;

9	Serviços Gerais;

9	Licitações;

9	Arquivo.

Objetivos

Ações
•	 Criar um controle de monitoramento 

de processos após a emissão das or-

dens de fornecimento e serviços, jun-

to com o Núcleo de Informática; 

•	 Acompanhar e quantificar as deman-

das realizadas a cada dia na GOP, 

dando maior visibilidade ao Gerente 

e ao Administrador de Serviços Ge-

rais das ações desenvolvidas, identifi-

cando pendências;

•	 Realizar reuniões mensais com os 

Coordenadores Técnicos de Planeja-

mento da FSADU e com os Coorde-

nadores de Projetos;

•	 Programar as entregas de materiais 

com o responsável pelo almoxarifa-

do, após a emissão da Ordem de For-

necimento;

•	 Realizar pesquisa de mercado, bus-

cando novos fornecedores, através de 

visitas;

•	 Atribuir as atividades do dia-a-dia 

aos funcionários lotados na GOP e 

receber o feedback;

•	 Realizar melhorias na estrutura física 

do prédio/sede da FSADU: 

9	Reestruturação da calçada (frente 

e lado);

9	Reorganização dos espaços físicos, 

dando o apoio necessário para o 

bom funcionamento dos traba-

lhos;

9	Pintura do prédio.
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•	 Avaliar as relações interpessoais;

•	 Analisar o perfil dos colaboradores;

•	 Acompanhar o desempenho profissio-

nal;

•	 Possibilitar capacitações e treinamentos;

•	 Executar as atividades a seguir:

9	Palestra sobre “O valor da mulher”, 

em parceria com o Boticário;

9	Palestra sobre “A saúde do homem”, 

em parceria com a Natura;

EQUIPE

Neldymar Frazão Melo
Gerente

 Camila Mousinho Gomes
Assistente de Administração

 Paula Daniele Nunes Azevedo
1º Emprego

Polyanne Machado do Vale Barros
Estagiária

Gerência de Recursos Humanos - GRH

 Daniela Moreira Aroucha
Técnico em Planejamento

 Ilka Regina Costa Ribeiro
Técnico em Planejamento

 Mauro França da Silva
Técnico em Planejamento

 Silvia do Espirito Santo M. Mousinho
Administrador

Objetivos
• Estabelecer uma proposta de Gestão de Recursos Humanos.

Ações

9	Palestras relacionadas ao Câncer de 

Mama, de Ovário e Colo do Útero e 

Ginástica Laboral;

9	Cursos de qualificação profissional, 

de acordo com as necessidades le-

vantadas nos setores;

9	Comemoração do Dia das Mães, dos 

Pais e das Crianças;

9	Confraternização Natalina.
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•	 Executar suas atividades com eficiência e eficácia, au-
xiliando a Diretoria Executiva da FSADU em suas de-
mandas, fornecendo as informações pertinentes a esta 
Gerência, necessárias ao processo de tomada de deci-
sões;

•	 Atender aos clientes internos e externos com presteza;
•	 Buscar meios de reduzir ou extinguir o retrabalho, melhorando a execução das 

atividades.

EQUIPE

Maria José Bezerra Araújo
Gerente

Raimundo Pereira Saldanha Neto
Técnico em Planejamento

Samyra Pereira Furtado Serejo
Contador

Maria de Fátima Matos Silva
Assistente Administrativo

Gerência Financeira - GFIN

Allysson Rafael Silva Campos
Contador

Ana Júlia Lima Pessoa
Técnico em Planejamento

Raimunda Célia dos Santos Ribeiro
Técnico em Planejamento

Maria Silva Serrão
Assistente Administrativo

Objetivos

Ações
•	 Definição de local apropriado para 

manter os processos pagos até o 
momento de enviá-los ao Arquivo/
FSADU;

•	 Apoio à modernização da tramitação 
processual da FSADU, através de um 
sistema informatizado, visando à redu-
ção do volume de documentos impres-
sos e, consequentemente, à redução de 

custos e do problema de espaço físico 
para armazenamento dos processos. 
Vale lembrar a necessidade de manter 
impressa a documentação exigida pela 
legislação vigente;

•	 Participação em treinamentos voltados 
à área de atuação da Gerência.
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•	 Elaborar demonstrações contábeis de acordo com as 
normas vigentes;

•	 Analisar as demonstrações contábeis e emitir pareceres 
que auxiliem a tomada de decisão da Diretoria Executiva;

•	 Fornecer informações sobre a situação econômica, financeira e patrimonial da 
FSADU;

•	 Prestar informações a outros setores sobre a legislação contábil vigente.

EQUIPE

Ana Maria da Graça Sena de Carvalho
Gerente

Paulo Rafael Santos da Silva
Contador

Rosana Santos Batista
Técnico em Planejamento

Gerência Contábil - GCON

Maria das Graças Salgado Leite
Assessora Contábil

Luciana Lima Portela Vidigal
Contador

Francisco Sergio Brito Araújo
Assistente Administrativo

Objetivos

Ações

•	 Elaboração de um manual de proce-
dimentos contábeis, com o intuito de 
facilitar a utilização do sistema SAGI, 
evitando inconsistências nas infor-
mações;

•	 Realização de reuniões bimestrais 
com outras lideranças, para verificar 
problemas e encontrar soluções.
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Objetivos

EQUIPE

Ronald Sousa dos Santos
Diretor 

Gilson Carlos Sousa dos Santos
Técnico em Informática

Núcleo de Informática - NINF

Frederic Roosemberg de O. Macedo
Técnico em Informática

•	 Fornecer suporte tecnológico na área 
de Tecnologia da Informação aos se-
tores da FSADU;

•	 Estar informado sobre as atividades, 
fazendo recomendações sobre ações 
corretivas;

•	 Gerenciar servidores Linux e Micro-
soft;

•	 Gerenciar aquisição, instalação e ma-
nutenção preventiva de hardware e 
software;

•	 Gerenciar as operações de rede: co-
nectividade, instalação e manuten-
ção, senhas de acesso, endereços de 
correio eletrônico; realização de ba-
ckups e restaurações;

•	 Programar, administrar e manter 
banco de dados;

•	 Projetar, desenvolver e manter apli-

cativos baseados na web, incluindo 
websites e intranets;

•	 Executar manutenção preventiva de 
hardware e software;

•	 Garantir a conformidade com todos 
os acordos de licenciamento de sof-
tware;

•	 Fazer planejamento para o desenvol-
vimento de metas anuais com tecno-
logia e planos detalhados;

•	 Assessorar a direção da Fundação nas 
decisões referentes à informática;

•	 Garantir o funcionamento do sistema 
de informática;

•	 Subsidiar a aquisição, locação, con-
tratação, instalação e manutenção 
dos recursos de informática.
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a) Treinamentos Internos

o Identificar as necessidades e di-
ficuldades dos usuários quanto à 
utilização dos recursos de infor-
mática e realizar treinamentos.  

b) Servidores

o Criar máquinas virtuais hospeda-
das dentro de um único equipa-
mento, em substituição a um con-
junto de servidores. Dessa forma, 
as aplicações se comportarão da 
mesma maneira que se compor-
tavam quando estavam em um 
servidor real, mas aproveitando 
melhor o hardware disponível na 
empresa. A técnica de virtualiza-
ção pode ser empregada na racio-
nalização de um parque compu-
tacional, ou seja, agregar vários 
servidores ociosos em um único 
equipamento.

o Este projeto será capaz de operar 
sistemas ligados em um hardware 
mais novo; Custo/benefício, com 
suporte técnico; Transparência 
ao usuário final; Alta disponibi-
lidade; Alta escalabilidade; Baixo 
custo de operação; Economia de 
energia elétrica.

Ações

o Será apresentada à direção da 

FSADU uma proposta orçamentá-

ria da estrutura sugerida.

c) Estações de Trabalho

o Renovação completa do parque 

computacional, assim como for-

necimento de componentes para 

eventuais necessidades de manu-

tenção ou mesmo para upgrade.

d) Página WEB

o A página da WEB da FSADU terá 

um layout exclusivo, porém uti-

lizando a identidade visual (lo-

gomarca e cores) atualmente uti-

lizada pela empresa. O site será 

dividido em página inicial, notí-

cias, páginas. Todo conteúdo do 

site será gerenciado pela própria 

empresa, através de um painel de 

controle totalmente dinâmico, no 

qual o usuário poderá cadastrar e 

gerenciar notícias, páginas, ima-

gens e as principais configurações 

pertinentes ao site.
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•	 A Procuradoria Judicial, defen-

dendo em Juízo todas as ações em 

que a Fundação for parte ativa ou 

passiva;

•	 Consultoria interna, emitindo 

pareceres sobre todos os temas 

que lhes forem submetidos pela 

Diretoria Executiva, Gerentes e 

Coordenadores;

•	 Procuradoria Administrativa, de-

fendendo todos os interesses da 

Fundação em processos tributá-

rios e de outra natureza, junto à 

Administração Pública; 

•	 Manter sempre atualizados re-

latórios de processos judiciais e 

administrativos em que estejam 

EQUIPE

Laplace Passos Silva Filho
Advogado

Raissa Maria Aquino Moraes
Estagiária

Assessoria Jurídica - ASSEJUR

Patrícia Calheiros Ferreira
Assessora

Objetivos

funcionando os advogados da 

Fundação, sendo obrigação do 

advogado que esteja atuando no 

processo judicial, ou adminis-

trativo, elaborar esse relatório e 

remeter à Coordenadoria da As-

sessoria Jurídica, discriminando 

estado atual do processo e seu 

último movimento, bem como a 

providência imediata a ser toma-

da, no respectivo processo, pelo 

advogado responsável. Este rela-

tório deve ser entregue por e-mail  

nos dias 15 e 30 de cada mês.   



67

Rádio Universidade FM

•	 Apresentação do Setor:

A Coordenação de Núcleos está diretamente subordinada à Diretoria Execu-

tiva e é responsável pela supervisão e operacionalização das atividades meio e fim 

da Rádio. Subordinadas à Coordenação de Núcleos ou Coordenação Geral estão 

as demais coordenações da emissora (Programação Musical, Produção, Relações 

Públicas, Jornalismo e Marketing Cultural), a equipe de transmissão (locutores e 

operadores), a equipe de gravação (sonoplastas) e os produtores independentes de 

programas (colaboradores). 

•	 Objetivos:

- Coordenar e supervisionar a programação geral;

- Coordenar e supervisionar os eventos da emissora;

- Coordenar e supervisionar as atividades dos estúdios de transmissão e 
gravação;

- Supervisionar os programas gravados;

- Planejar a programação a curto, médio e longo prazo;

- Acompanhar e supervisionar as atividades das demais coordenações;

- Confeccionar o mapa de mídia (grade de spots de apoiadores cultu-
rais);

- Confeccionar a escala de trabalho de locutores, operadores, sonoplas-
tas e motoristas.

EQUIPE

José Arnold da Serra Costa Filho
Diretor Executivo

Augusto Emery Sachse Pellegrini
Coordenador de Núcleo
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•	 Equipe:

o Nome/Função/Vínculo:

- Valdeci Medeiros Monteiro/Locutora/FSADU/RADIUN

- Gisele Maria Franco Goiabeira/Locutora/FSADU

- Marcos Vinícius da Silva/Locutor/FSADU

- Maira do Espírito Santo Nogueira/Locutora/FSADU

- Samir Pereira Ewerton/Locutor/FSADU/RADIUN

- Raimundo Nonato Santos/Operador/UFMA

- José de Ribamar Frazão/Operador/UFMA

- Carlos André Damasceno/Estagiário/UFMA

- Jussara Talita Gonçalves/Estagiária/UFMA

- Adriana Montenegro Costa/Estagiária/UFMA

- Maria Deusina Marques/Estagiária/UFMA

- Marcos Roberto Belfort Rodrigues/Sonoplasta/FSADU

- Waldylena Gilles Vyleneves Vieira do Norte/Sonoplasta/FSADU/

- RADIUN

- Fernando César de Carvalho Lago Júnior/Colaborador

- Gilberto de Jesus Campos Filho/Colaborador

- Augusto Pellegrini Filho/Colaborador

- Marcelo Brandão/Colaborador

- Ricarte Almeida Santos/Colaborador

- Fauzi Beydoun/Colaborador

- Tarcisio Selektah/Colaborador

- Rozalvo Barros Júnior/Colaborador

- Raíza Carvalho/Colaboradora

- Pedro Adams/Colaborador

- Plynio Nava/Colaborador

- Gisele Vasconcelos/Colaboradora
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•	   Ações: 

Ações Estratégias Recursos
Seleção de estagiários para 
locutor e operador. Testes escrito e prático.

RADIUN
Novas vinhetas. Encomenda junto a estúdio.

Nova ilha de edição/estúdio 
de gravação. Aquisição de equipamentos. UFMA/RADIUN

Novo layout/estúdio de trans-
missão.

Projeto, aquisição de mobi-
liário e execução. RADIUN

Ampliação do prédio da Rá-
dio. Projeto e execução. UFMA

• Núcleo de Programação Musical 

Responsável:  Maud Rebelo (Radialista/UFMA)

•	 Apresentação do Setor:

O setor é responsável pela produção das programações musicais da emissora, 
através de escala de trabalho distribuída para a equipe, respeitando e zelando pela 
linha de programação estabelecida; seleção de CDs e downloads para composição 
do acervo musical, a serem adquiridos com recursos da emissora; manutenção e 
conservação da discoteca da RADIUN; produção de programas especiais voltados 
para a música maranhense, brasileira e internacional; organização e distribuição 
da Programação do Ouvinte na grade de programação; contato com artistas nacio-
nais e internacionais visando à captação de material, gravação de vinhetas exclusivas 
para a RADIUN e realização de entrevistas ao vivo ou por telefone e distribuição de 
pautas para o programa Música Nova. 

•	 Equipe:

o Nome/Função/Vínculo:
- Maud Rebelo/Coordenadora/UFMA
- Maria José dos Santos Ferreira Pellegrini/Programadora/FSADU
- Teresa Cristina Carvalho Lima/Programadora/FSADU
- Edson Martins Botelho/Estagiário/UFMA
- Vanessa Cutrim/Estagiária/UFMA
- Willame Aquino/Estagiário/UFMA
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•	 Ações: 

Ações Estratégias Recursos
Seleção de estagiário para programa-
dor e arquivista/discotecário.

Testes escrito e prático

RADIUN
Produção dos programas FMPB, Ses-
são das Oito, Manhã 106, Você Pediu, 
Balada 106, Super Tarde 106, Sintonia 
Fina, Programação do Ouvinte, 106, 
Noite, Madrugada 106, Destaque 106, 
Top 106, Domingo 106, Noite 106 e 
Em Dois Tempos.

Seleção e execução

Renovação e atualização contínua do 
acervo de CDs.

Aquisição de material RADIUN

Disponibilização permanente de ma-
teriais necessários para o dia-a-dia, 
como: papel, caneta, etiquetas, CDs 
virgens, fita adesiva, fita para impres-
sora, luvas plásticas, máscaras, copos 
plásticos.

Solicitação e execução UFMA/

RADIUN

Ampliação da discoteca para melhor 
armazenamento de CDs.

Projeto e execução UFMA

• Núcleo de Relações Públicas 

Responsável: Rosiane de Oliveira Silva (Relações Públicas/FSADU/
RADIUN)

•	 Apresentação do Setor:                                                                     

Tem como atribuição consolidar e propagar a identidade da Rádio Uni-
versidade FM, como instituição educativa, atualizada e incentivadora da cultura lo-
cal, junto aos seus diversos públicos. Para isso, utiliza instrumentos de comunicação 
(house-organ, mailling, releases, etc), planeja e operacionaliza atividades aproxima-
tivas (programas de visita, campanhas, seminários, exposições e outros eventos).

•	  Objetivos:
o Consolidar e propagar a identidade educativa da emissora;
o Criar instrumentos de comunicação;
o Planejar e realizar atividades ligadas à emissora.
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•	 Equipe:

o Nome/Função/Vínculo:

- Rosiane de Oliveira Silva/Coordenadora Núcleo de RRPP/ FSADU/
RADIUN

- Denise Araujo/Estagiária/UFMA
- Natália Coutinho/Estagiária/UFMA
- Sued Soares/Estagiário/UFMA
- Henrique Coutinho/Estagiário/UFMA
- Gabriel Castro/Estagiário/UFMA

•	 Ações: 

Ações Estratégias Recursos

Construção de um novo Portal 
de Notícias. 

Desenvolver um site de 
acordo com tecnologias 
apropriadas e modernas. 

RADIUN

Expansão da comunicação 
institucional. 

Atualizar e modernizar os 
veículos de comunicação 
internos (modernização de 
layout e suportes). 

Fortalecimento da identidade 
institucional e comunicativa. 

Usar ferramentas como a 
Fan Page e demais redes 
sociais da emissora.

Realização da seleção de está-
gio para alunos da UFMA.

Recrutar e selecionar esta-
giários. 

Melhoramento da comunica-
ção organizacional. 

Desenvolver planejamentos 
e programas de comunica-
ção.

Treinamento geral por meio 
de cursos de aperfeiçoamento 
para qualificação e interação 
dos funcionários.

Organizar o curso para o 
público interno, sendo o 
Instrutor indicado pelo 
DRH; 

Incentivar a participação 
dos funcionários e estagiá-
rios em palestras e eventos 
da área.

UFMA/RADIUN
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Ações Estratégias Recursos

Fortalecimento e moderniza-
ção da comunicação interna e 
externa.

Realizar eventos aproxima-
tivos e maneira de contatos 
com os públicos de inte-
resse.

RADIUN

Treinamento com os novos 
estagiários, com o objetivo de 
orientá-los quanto ao ambien-
te organizacional e demandas 
do ambiente de trabalho.

Organizar semana de trei-
namento para os novos 
estagiários aprovados em 
seletivo. 

Aperfeiçoamento do Projeto 
de Interatividade da Rádio 
Universidade FM.

Avaliar as ações executa-
das e traçar novas metas e 
ações para o projeto. 

Recepção aos calouros:

Visitas das turmas dos cursos 
de Artes, Biblioteconomia, 
Computação, Comunicação 
Social, Desenho Industrial e 
Letras. Visitar as instalações da 

emissora com a explicação 
dos coordenadores sobre o 
Núcleo.

Atendimento aos visitantes; 

Visita da comunidade para 
conhecer as instalações da 
Rádio.
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Ações Estratégias Recursos

Comunicação Institucional: 
Produção do Jornal Mural e 
House Organ 106, abasteci-
mento do Site.

Instrumentos de comuni-
cação dirigida aos públicos 
estratégicos da Rádio. 

RADIUN

Comemoração dos aniversa-
riantes e de datas comemorati-
vas relevantes à emissora.

Mobilização, produção de 
brindes e lanche.

Catalogação de fotos e docu-
mentos.

Organizar, de forma sis-
temática,  o acervo foto-
gráfico e documental da 
emissora.

Comemoração do aniversário 
da RADIUN, visando cumprir 
o papel social da emissora, 
além de comemorar o aniver-
sário da UFMA.

Mobilizar, motivar e inte-
grar a equipe de colabora-
dores, parceiros e ouvintes 
da 106 FM.

Realização do Prêmio Univer-
sidade FM – 2014 (evento de 
premiação da produção musi-
cal local).

Organização anterior 
ao evento (orçamentos, 
coordenação da equipe de 
trabalho, material de divul-
gação, convidados, show 
etc.), registro, assessoria 
de imprensa, relatório final 
etc. 

Próprios e patrocí-
nios externos



74

 •  Núcleo de Produção 
Responsável: Paula Fernanda Santos e Brito (Radialista/FSADU/RADIUN)

•	 Apresentação do Setor:

   O Núcleo de Produção é responsável por parte da produção da Rádio Uni-
versidade FM. Entre os trabalhos desenvolvidos, tem-se a produção de programas 
como o Santo de Casa, Música Nova e o Acústico Santo de Casa, além de Cam-
panhas Educativas e Spots comemorativos. O Núcleo está estruturado com uma 
coordenadora, quatro estagiários extracurriculares de Comunicação Social e um de 
Biblioteconomia. 

•	 Objetivos:

o Criar e produzir programas que tenham como temática principal a 
cultura;

o Organizar e conservar a memória fonográfica de parte dos progra-
mas da Rádio Universidade FM;

o Organizar a biblioteca interna da emissora – a BiblioRadiun -, bem 
como disponibilizar o acesso do acervo da biblioteca ao público in-
terno da emissora.

•	  Equipe: 

o Nome/Função/Vínculo:

Paula Fernanda Santos e Brito/Coordenadora/RADIUN

Valéria Caroline Santos dos Santos/Estagiária/UFMA

Natália Cristiane Araújo Madeira/Estagiária/UFMA

Jéssica Braga Monteiro/Estagiária/UFMA

Larissa Lurdes Holanda Pontes/Estagiária/UFMA

Layana Barbosa/Estagiária/UFMA

•	 Ações: 

Ações Estratégias Recursos
Desenvolvimento contínuo dos pro-
gramas e projetos que são de respon-
sabilidade do Núcleo de Produção.

Utilização de mão de 
obra qualificada (equipe 
do Núcleo de Produ-
ção).

RADIUN
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Ações Estratégias Recursos
Desenvolvimento de séries de re-
portagens especiais para o programa 
Santo de Casa.

Utilização de mão de 
obra qualificada (equipe 
do Núcleo de Produ-
ção).

RADIUN
Desenvolvimento de spots e Campa-
nhas Educativas para a Rádio.

Utilização de mão de 
obra qualificada (equipe 
do Núcleo de Produ-
ção).

Limpeza e organização contínua do 
acervo fonográfico da Rádio .

Utilização de mão de 
obra qualificada (Esta-
giária de Bibliotecono-
mia).

Digitalização do acervo fonográfico 
da Rádio.

Utilização de mão-de-
-obra qualificada (Esta-
giária de Bibliotecono-
mia).

Parceria com a 
iniciativa pri-
vada.

• Núcleo de Marketing Cultural 

Responsável: Leila Ferreira (Administradora/Autônoma)

•	 Apresentação do Setor:                                                                     

Trabalha em nível de assessoria à Direção Executiva. É responsável pela cap-
tação de recursos para a Rádio, através de projetos realizados em parceria com orga-
nizações públicas e privadas. Realiza, ainda, o atendimento aos nossos anunciantes, 
de acordo com a linha de programação da emissora.

•	 Objetivos:

o Captar recursos, através de apoios culturais, para a Rádio Universi-
dade FM;

o Atender, de forma excelente, aos anunciantes, a fim de manter par-
cerias.
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•	 Equipe: 

o Nome/Função/Vínculo:

- Leila Ferreira/Coordenadora do Núcleo de Marketing/RADIUN/Autô-
noma

- Suelen Caldas Campos/Estagiária/UFMA

•	 Ações:

Ações Estratégia Recursos

Ampliação das parcerias com 
as agências locais e nacionais, 
visando uma maior captação de 
recursos. 

Contato via telefone e e-
-mails, a fim de divulgar o 
público e os objetivos da 
Rádio, como uma emissora 
de cunho sócioeducativo  e 
cultural.

Próprios da emis-
sora

Continuidade às parceiras junto 
a órgãos e instituições governa-
mentais como: PETROBRAS, 
Governo do Estado do Mara-
nhão, Presidência da República, 
dentre outros.

Desenvolver projetos para 
captação de recursos para 
a Rádio, visando estimular 
os profissionais e estagiá-
rios a aumentarem a sua 
remuneração ao participar 
dos projetos da emissora.

Continuidade às parceiras com 
a VALE e a ALUMAR, dentre 
outros.

Desenvolver projetos junto 
a esses órgãos e/ou institui-
ções.

Próprios da emis-
sora e externos

Captação de patrocínio para o 
Prêmio Universidade FM.

Ampliar o número de co-
tas de participantes, bem 
como os valores das cotas 
de patrocínio de empresas 
privadas, instituições fe-
derais, estaduais e munici-
pais. 

Continuidade à ação de agregar 
valor à Produção Executiva do 
Prêmio Universidade FM.  

Sugerir nomes de artistas 
nacionais que tenham rela-
ção com o tema do Prêmio, 
a fim de abrilhantar e enri-
quecer o evento.
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Ações Estratégia Recursos
Criação de projetos específicos 
como: campanhas educativas, 
projetos direcionados à área 
social, visando aumentar a visi-
bilidade da Rádio e o aumento 
da captação de recursos finan-
ceiros.

Projetos específicos Próprios da emis-
sora

Suprimento total das despesas 
da RADIUN com recursos pró-
prios.

Através de parceiras com 
empresas fortes e sólidas 
do mercado, bem como 
Agências de Propaganda.

Buscar parceiras com ór-
gãos e ONGs que fomen-
tam a cultura, o social e a 
educação, no âmbito local 
e/ou nacional.

Próprios e patro-
cínios externos

Aumento da receita da Rádio, 
através de serviços oferecidos 
pela emissora, tais como: Pa-
trocínios, Apoios Culturais e 
Campanhas Educativas.

Aumento de 30% no fatu-
ramento

RADIUN e insti-
tuições parceiras

•  Núcleo de Jornalismo 

Responsável: Adalberto Pinheiro Júnior (Jornalista/FSADU)

•	 Apresentação do Setor:

O Núcleo de Jornalismo é responsável pela produção de conteúdos jornalís-
ticos da RADIUN. Dentre os trabalhos desenvolvidos estão: produção textual de 
boletins (seis, em média diária), matérias, reportagens e entrevistas, dentre outras 
atividades relacionadas às informações jornalísticas, como notas e dicas.  

O Núcleo é responsável pela produção dos programas: Acontece na UFMA 
(7h), Você Saudável (7h e 13h), Jornal Rádio Universidade (7h20), Rádio Opinião 
(entrevista/7h50), Rádio Ciência (8h e 14h), Empresa em Ação (12h), Virtualize! 
(17h15, sáb.) e Orgânica (10h, dom. co-produção com o Núcleo de Produção).
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•	 Objetivos:

o Criar e produzir programas jornalísticos;

o Produção de textos para os diversos programas e itens jornalísticos;

o Produção e execução de entrevistas, matérias, reportagens, entre 
outras atividades.

•	 Equipe (formada por sete estagiários extracurriculares de  Radialismo e 
de Jornalismo): 

o Nome/Função/Vínculo:

- Adalberto Pinheiro Júnior/Coordenador/FSADU

- Adalberto Melo/Repórter/FSADU

- Euzimar Jesus Rosa/Estagiário/UFMA

- Leonardo Sá/Estagiário/UFMA

- Rodrigo Anchieta/Estagiário/UFMA

- Renata Harisson/Estagiária/UFMA

- Tarcila Mendes/Estagiária/UFMA

- Eliane Ribeiro/Estagiária/UFMA

- Marina Brito/Estagiária/UFMA
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•	 Ações: 

Ações Estratégias Recursos

Desenvolvimento contínuo dos pro-
gramas e projetos de responsabili-
dade do Núcleo. 

Utilização de mão de 
obra qualificada (equi-
pe do Núcleo).

RADIUN

Desenvolvimento de séries de re-
portagens para o Jornal Rádio Uni-
versidade, os programas Acontece 
na UFMA, Rádio Ciência, Empresa 
em Ação, Virtualize! e Orgânica

Produção textual para os itens jor-
nalísticos, como: Boletins, Agendas, 
Dicas, Esporte, Oportunidades, Ro-
teiro Cultural e Rádio Opinião.

Determinação de equipe de  re-
portagem externa, para produção 
de matérias, boletins e inserções 
ao vivo para a programação diária, 
além da cobertura jornalística das 
Eleições 2014.
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O Projeto tem como objetivo tra-
balhar direitos e cidadania com ado-
lescentes e jovens, usando como eixo 
norteador a Arte: teatro, dança contem-
porânea, canto coral, capoeira e forma-
ção de bandas, utilizando oficinas anuais 
que culminam sempre com a montagem 
de um musical, com a participação de 
todos. Serão trabalhadas, nestes eventos 
as diversas temáticas socioeducativas 
pertinentes às faixas etárias envolvidas.

População Alvo: Adolescentes e Jovens 
(Projeto desenvolvido desde 2008).

Recursos para 2014: até março o 
Projeto tem o Patrocínio do Fundo Mu-
nicipal de Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA). A partir desta data, 
deverá receber apoio direto da FSADU. 
Entretanto, já está sendo providenciada 
a busca de um novo patrocínio da VALE, 
através da Lei de Incentivo à Cultura 
(MINC).

Coordenação Pedagógica: Professor Dr. 
Fernando Antonio Guimarães Ramos. 

Gerenciamento Técnico: Leanderson 
Marinho Rego de Sousa.

Projetos Especiais

Projeto: Jovens Fazendo Arte

Projeto: Construindo Cidadania

O Projeto tem como objetivo tra-
balhar direitos e cidadania com adoles-
centes e jovens, usando como eixo nor-
teador a Capacitação Profissionalizante: 
aprendizagem de línguas, formação em 
informática, gastronomia, corte e cos-
tura, confecção de artesanatos, entre 
outros, utilizando oficinas anuais que 
culminam sempre com a montagem de 
uma feira expositiva, com a participação 
de todos. Serão trabalhadas na feira as 
temáticas socioeducativas pertinentes às 
faixas etárias envolvidas .

População Alvo: Adolescentes e Jovens 
(Projeto desenvolvido  desde 2008).

Recursos para 2014: A partir deste 
ano, o Projeto deverá receber apoio dire-
to da FSADU. Entretanto, já está sendo 
providenciada a busca de um novo pa-
trocínio da ALCOA, que já patrocinou o 
Projeto em outros momentos.

Coordenação Pedagógica: Professor Dr. 
Fernando Antonio Guimarães Ramos. 

Gerenciamento Técnico: Leanderson 
Marinho Rego de Sousa.
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Objetivo

A presenta proposta tem por objeto a prestação de serviço de consultoria em 
Avaliação de Desempenho da Fundação Sousândrade, com aplicação de instrumen-
to avaliativo a aproximadamente 70 (setenta) de seus colaboradores , lotados na sua 
Sede.

1.1 Plano de Trabalho

1. Diagnóstico 2. Desenvolvimento
    do Projeto

3. Análise dos
    Resultados

1 semana 4 semanas 4 semanas
•	 Reunião inicial com a Presi-

dente e Superintendente da 
FSADU, para levantamento 
dos documentos funcionais 
necessários;

•	 Identificação das demandas 
do cliente acerca do Proje-
to;

•	 Reuniões com a equipe ge-
rencial da FSADU;

•	 Discussões com a Presiden-
te e Superintendente da 
FSADU sobre os resultados 
das análises preliminares.

•	 Lançamento do  Projeto a 
todos  os colaboradores 
da FSADU, com palestra de 
sensibilização para a im-
portância do processo de 
avaliação de desempenho 
a ser implementado na Ins-
tituição;

•	 Análise dos documentos  
funcionais para definição 
do perfil de competências 
dos colaboradores por ge-
rência;

•	 Elaboração dos instrumen-
tos   de avaliação de de-
sempenho, considerando 
os seguintes enfoques;

a) Autoavaliação;

b) Avaliação por setor (ge-
rência);

c) Avaliação intersetorial 
(entre gerências).

•	 Aplicação dos instrumen-
tos de avaliação de desem-
penho e competências.

•	 Análise dos resultados ob-
tidos;

•	 Apresentação e discussão 
prelimininar dos resultados 
ao staff gerencial da FSADU.

•	 Elaboração do relatório;

•	 Entrega do relatório ao staff 
gerencial da FSADU (Presi-
dente e Superintendente).

Processos de Avaliação Institucional
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Coordenação técnica e 
administrativa do Projeto, assim como 
a busca pela qualidade dos trabalhos a 
serem executados, resultados obtidos e 
satisfação do cliente.

Responsável por toda a  formu-
lação e implementação do Processo de 
Avaliação de Desempenho e Competên-
cias da FSADU, no qual estão incluídos 

os trabalhos de campo, para obtenção 
do diagnóstico inicial, assim como ela-
boração e aplicação das metodologias: 
análise dos resultados e preparação dos 
relatórios.

Canal de comunicação com o Staff 
gerencial da FSADU (Presidente e Supe-
rintendente).

EQUIPE

Albiane Gomes 
Diretora Administrativa

Sirlene Mota Pinheiro
Diretora Pedagógica

Atribuições:

Considerações Gerais

Os trabalhos propostos serão 
coordenados pela equipe de profissio-
nais da GCT, que atuará diretamente ou 
em parceria com outros profissionais es-
pecializados, conforme as necessidades 
e as particularidades da execução dos 
serviços propostos.

A proposta financeira, ora apre-
sentada, tem validade de 30 (trinta) dias, 
contados da data de seu recebimento, 
findo o qual poderá estar sujeita a mo-
dificações que possam resultar em novas 
negociações para o fechamento do respec-
tivo Contrato de Prestação de Serviços.
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ANEXOS



PROJETO : DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE DE RH

Fevereiro/2014



SUMÁRIO

1) Identificação

2) Justificativa

3)Objetivo Geral

4) Objetivo Específicos

5) Metodologia

6)Cronograma

7) Resultados esperados

8) Perfil da responsável pelo projeto



Identificação

Projeto : Desenvolvimento da Equipe de RH

Responsável técnica

Márcia Valéria Ribeiro Lins

Endereço:Rua Miquerinos, 5 lote 29 apt 701- Renascença II – São Luis/MA

Telefone: (98) 3083-0145/ 8151-5560

Justificativa

No último dia 17 de janeiro de 2014, em visita a esta conceituada Fundação Sousândrade
– FSADU, em companhia da Profª Evangelina Noronha – Diretora Presidente da 
Fundação e da Sra Luciana Cordeiro, Superintendente da Fundação, realizamos uma
reunião cuja pauta focou na preocupação dos resultados apontados pela área de
Recursos Humanos.

Segundo Toledo (1992), a missão inicial do órgão de Recursos Humanos era servir de
¨amortecedor¨ das insatisfações de pessoal e passa a ser concebida como atividade 
contribuidora para a modernização constante das organizações como um todo, cabendo 
então, ao planejamento estratégico de RH estar em sintonia com o planejamento 
estratégico da empresa, caso contrário, andará na ¨contramão¨ do desenho das
organizações.

O planejamento estratégico de RH refere-se à maneira como a função de RH pode 
contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais, utilizando o Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas, onde os seis subsistemas são elaborados, de acordo com a missão,
visão e objetivos organizacionais da empresa.

Mediante a exposição da preocupação e da importância da gestão de pessoas, sugiro a
elaboração do diagnóstico da área que contempla uma avaliação da liderança, equipe e
das práticas de RH. 

Objetivo Geral

Realizar um diagnóstico da área de RH, como ferramenta de mapeamento da realidade, 
permitindo apurar e analisar as políticas explícitas e implícitas da área com reflexos nos 
seis subsistemas da área de RH.



Objetivos Específicos

a) Avaliar estilo e domínio técnico da gerência da área.

b) Desenvolver os pontos de aperfeiçoamento da gestora de RH.

c) Avaliar as relações interpessoais e o espírito da equipe dos integrantes da área.

d) Mapear e analisar as políticas, os procedimentos e as práticas de RH.

e) Verificar as condições de trabalho (materiais utilizados, equipamentos e suportes 
técnicos).

f) Apresentar Relatório das atividades realizadas e  propostas de ações de melhoria nas 
políticas, procedimentos e práticas de RH.

g) Desenvolver a equipe de RH, para atuar nas ações definidas no Mapa Estratégico, sob 
sua responsabilidade.

Metodologia

A metodologia prevista para o projeto compreenderá: entrevistas, observação, 

questionários, análise documental entre outro procedimentos.

Cronograma

ATIVIDADES 
FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

1º
SEM

2º
SEM

3º
SEM

4º
SEM

1º
SEM

2º
SEM

3º
SEM

4º
SEM

1º
SEM

2º
SEM

3º E 4º 
SEM

Mapear e analisar as políticas, e as 
práticas de RH. 

X X X X X X      

Avaliar estilo e domínio técnico da 
gerência de RH. 

X X X X        

Avaliar as relações interpessoais e o 
espírito de equipe  dos integrantes da 
área. 

X X X X        

Desenvolver os pontos de 
aperfeiçoamento da gestora de RH. 

    X X X X X X  

Desenvolver  relações interpessoais e 
espírito de equipe 

    X X X X X X  

Verificar as condições de trabalho 
(materiais, equipamentos e suporte 
técnicos)

     X X     

Apresentar Relatório das atividades 
realizadas e propostas de ações de 
melhoria nas políticas, procedimentos 
e práticas de RH. 

          X 



Observações:

a) Serão realizados 02 encontros semanais.( segunda-feira - manhã e quarta-feira - tarde)

b) Tempo de cada encontro: 03 horas.

Resultados Esperados

Os resultados esperados são: desenvolver a liderança e a equipe de RH, visando 

modernizar a área de Gestão de Pessoas, para que possam atuar nas ações definidas no 

Mapa Estratégico, elaborado pelas lideranças da FSADU.

Vale salientar que, para atingir os resultados esperados, deve existir uma participação 

ativa dos integrantes desse projeto.

Perfil da Responsável pelo Projeto

Márcia Lins .

Psicóloga, pós-graduada em Gestão da Capacidade Humana nas Organizações (UPE-
PE). Experiência de 25 anos na área de recursos humanos, gerenciando implantação e 
reestruturação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, em empresas de médio e 
grande porte, nos Estados de PE, CE e MA, tendo obtido, na certificação ISO – 9001, 
destaque na implantação do Projeto de Gestão de Desempenho por Competências.

Na área docente, há 10 anos ministrando disciplinas de Psicologia, Gestão de Pessoas,  
Consultoria de RH e Negociação Gerencial nos cursos de graduação e pós-graduação 
nas  diversas faculdades em São Luís-MA.



PROGRAMA DE ATENÇÃO SOCIAL 

PAS



Entidade: FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DA UFMA 

CNPJ: 07.060.718/0001-12 

Endereço: Rua das Juçaras quadra 44, nº 28, Renascença I 

Município: São Luís  UF: MA CEP: 65.075-230 

Telefone: (98)4009-1000 Fax: (98)4009-1003 Endereço Eletrônico (e-mail): 
fsadu@fsadu.org.br

Dirigente: Evangelina Maria Martins Noronha CPF: 037.993.103-63. 

C.I órgão expedidor: 039087402010-1 SSP/MA Cargo: Diretor Presidente 

Matricula: Função: 

Endereço Residencial: Rua Campo Maior, Quadra B, Casa 02 – Residencial Vinhais III 

Cidade: São Luís UF: MA CPE: 65.071-340 

Missão da Instituição:

o A Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 
Federal do Maranhão – FSADU, criada em 1982, é uma instituição de 
direito privado, sem fins lucrativos. Desenvolve atividades que viabilizem a 
interação universidade-empresa, estabelecendo parcerias, elaborando 
programas voltados para a ciência, a tecnologia, a cultura a arte e a 
profissionalização, sempre trazendo a educação como eixo norteador. 
Também executa projetos de seleção e capacitação de recursos humanos. 
Conta com profissionais da mais alta qualidade, em maioria, mestres e 
doutores.

o  Tem como linhas de atuação: 
 elaboração e execução de projetos de pesquisa científica e 

tecnológica nas diversas áreas de conhecimento; 
 realização de pesquisa para definição do perfil socioeconômico de 

comunidades;
 planejamento e execução de concursos públicos e processos 

seletivos; 
 elaboração de projetos de captação de recursos financeiros; 
 prestação de serviços de consultoria em todas as áreas; 
 planejamento e execução de cursos e treinamentos; 
 organização de seminários, congressos, exposições, workshops e 

outros eventos; 
 assessoramento a instituições governamentais e empresariais; 
 desenvolvimento de ações socioeducativas dirigidas a adolescentes 

e jovens. 



o nos últimos anos vem participando ativamente do desenvolvimento do 
Maranhão, realizando concursos públicos para prefeituras, capacitando 
profissionais da educação através do Projeto Nordeste (SEEDUC) e do  
Programa Especial de Formação de Professores para o Ensino Básico 
(UFMA) assim como, desenvolvendo ações socioeducativas dirigidas à 
promoção de melhor qualidade de vida e prevenção dos fatores de riscos 
na adolescência e juventude, dentro do PROGRAMA DE AÇÕES SOCIAIS 
(PAS).

o com o referido programa, a FSADU vem desenvolvendo ações dirigidas à 
população adolescente e jovem, através de 2 projetos socioeducativos, tais 
sejam:

1 – PROJETO CONSTRUINDO CIDADANIA 
2 – PROJETO JOVENS FAZENDO ARTE 

o ambos dirigidos ao trabalho socioeducativo de adolescentes (na faixa de 
10 a 19 anos) e jovens (na faixa de 20 a 24 anos), com duas linhas de 
ação distintas, conforme descritas em cada Projeto, deste documento. 

Área de Excelência do PROGRAMA apresentado: 

X 1 – adolescente, jovem e família  
X  2 – conservação e sustentabilidade  
X  3 – educação para a vida e capacitações  
X 4 – parcerias comunitárias e de negócios  

 Como o PROGRAMA se alinha nas áreas de excelência escolhida: 

 A própria historicidade do PROGRAMA DE AÇÕES SOCIAS (PAS) dentro da 
FSADU pode ser apresentada como uma referência do alinhamento acima 
especificado, visto que, durante a trajetória histórica, o referido programa tem 
envolvido em suas ações as famílias de adolescentes e jovens, com uma 
preocupação única de trabalhos no sentido de redução de danos e educação 
para a vida, dentro de uma cultura de paz intrafamiliar e comunitária.



Públicos beneficiados com o PROGRAMA: 

 crianças  
X  adolescentes e jovens fora da educação formal 
  Idosos 
 Mulheres 
 associações  
 pequenos produtores 
 portadores de deficiências  
 Negros 
 Indígenas 

X estudantes (adolescentes e jovens) 
X famílias  
X comunidades locais  
 comunidades científicas  

Número de beneficiados na entidade:

No último ano de atuação do PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL (PAS), a Fundação 
Sousândrade, através de outros parceiros, garantiu a cobertura desta atenção 
para aproximadamente 300 adolescentes e jovens, assim como suas famílias, nos 
diversos espaços de atuação do referido programa, principalmente nas ações 
diretas na área da promoção de saúde e educação informal. Com a atual 
proposta, espera-se trabalhar com 340 adolescentes e jovens, por ano, nas 
diversas áreas de formação e profissionalização. 

Organização para gerir o projeto:

A Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA será 
responsável pela gestão financeira, assim como terá sob sua responsabilidade a 
operacionalização das ações.



PROJETO CONSTRUINDO CIDADANIA 



1 – HISTÓRICO 

Desde 2010, a FSADU, através do PROJETO CONSTRUINDO CIDADANIA, vem 
procurando oferecer uma educação continuada na área de profissionalização / 
empreendedorismo, sempre voltada a estimular o protagonismo juvenil. Estas ações 
contam com a parceria da Universidade Federal do Maranhão, disponibilizando os 
espaços físicos do Núcleo de Extensão da Vila Embratel (NEVE) para a realização das 
mesmas.

2 – OBJETIVO GERAL

Proporcionar atenção aos adolescentes e jovens de zonas periféricas de São Luís, 
cujas áreas registram maiores incidências de riscos (tráfico de drogas, abusos e 
exploração sexual, gravidez precoce, formas diversas de violência, entre outros), dentro 
do olhar da integralidade, como seres biológicos, psicológicos, sociais e culturais, 
através do incentivo à profissionalização em artesanato\cultura\folclore, assim como de 
capacitações específicas nas áreas das línguas inglesa, francesa e italiana e 
informática, visando com todas estas oficinas uma melhor qualificação para o mercado 
de trabalho, garantindo desta forma, com a educação informal proposta, um caminhar 
mais seguro na busca de uma profissionalização, abrindo-lhes perspectivas para o 
mercado de trabalho.

3 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Oferecer 2 oficinas permanentes, por um período de 6 meses, na área de 
cultura/folclore/artesanato, tendo como eixo norteador  o bumba meu boi, para 20 
adolescentes e jovens por semestre, levando-os a conhecer melhor  o artesanato 
deste folclore (e de  outras culturas), como confeccioná-lo e como pautar nele  
condições de aquisição de renda alternativa, considerando a riqueza cultural da 
cidade, totalizando 40 treinados no ano.

II. Oferecer uma oficina permanente, por um período de 12 meses, de formação nas 
línguas inglesa, francesa e italiana, para 80 adolescentes e jovens, distribuídos em 4 
turmas de 20 alunos cada, com ênfase em: preparação para concursos públicos e 
conversação, visando ao preenchimento de demandas específicas de mercados 
(área  do turismo, como guias ou agentes da rede hoteleira). 



III. Oferecer oficinas cíclicas de informática a cada 3 meses, para 30 adolescentes e 
jovens, contabilizando no período de 12 meses, 120 participantes, com ênfase na 
formação básica de informática, manutenção e montagem de computadores, visando 
também ao preparo desta população para competir, com maiores possibilidades, no 
mercado de trabalho. 

IV. Garantir um trabalho de educação continuada sobre vivências adolescentes e 
jovens, tais como: fatores de risco e proteção para faixas etárias (família, escola, 
sistema de saúde, segurança, mídia), intercorrências negativas (gravidez, drogas, 
abuso e exploração sexual e demais formas de violência) e garantia de direito e 
cidadania, oferecida para os participantes das oficinas, seus pais, suas escolas e 
grupos comunitários onde residem. 

V. Contribuir coletivamente (técnicos e participantes do projeto) na concepção final 
de 1 Feira Expositiva, no final do projeto, com a participação de todas as oficinas. 

VI. Garantir a filmagem, gravação e edição de 1 DVD da Feira Expositiva, assim 
como momentos do processo, com reprodução de 20 cópias, disponibilizando-as 
para os patrocinadores e apoiadores da proposta. 

4 – ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS: 

 Oficinas de formação em artesanato e cultura popular/folclore – acontecerão em 
horários alternativos, tendo em vista o horário disponível dos adolescentes, dos 
jovens e familiares, na composição dos grupos destas oficinas. Cada semestre de 
oficina acontecerá durante 2 dias por semana, com alternâncias de aulas teóricas 
e práticas, constituída no total por 40 adolescentes, jovens e familiares, por ano.  

o Conteúdo da oficina de formação em artesanato e cultura popular/folclore 
destacam:

1- História do bumba meu boi no Maranhão; 2 – Conceito e práticas sobre os 
diversos sotaques; 3 – Noções sobre os principais tipos de toadas; 4 - Confecção 
e bordado dos adereços (peitorais, chapéus e roupas de pena); 5 – 
Conhecimentos básicos sobre a construção artesanal dos instrumentos musicais 
(matracas, maracás, pandeirões e tambores onça); 6 – Aprendizado musical 
básico para a utilização dos diversos instrumentos do bumba meu boi (noção de 
percussão e ritmo); 7 – Conhecimento básico sobre cálculo de cada produto 
artesanal, com fins de comercialização; 8 – Noções fundamentais sobre o 
trabalho associativo; 9 – Confecção de biojoias e outros tipos de artesanatos.



 Oficinas de formação das línguas inglesa, francesa e italiana: constituídas por 4 
turmas de 20 adolescentes e jovens, com aulas programadas em turnos 
vespertinos e matutinos, duas vezes por semana, visando atender a escolares, 
em horários compatibilizados com os respectivos horários de suas escolas, 
perfazendo 80 adolescentes e jovens por ano. 

o Conteúdo da oficina de formação das línguas: 

1 - Noções gramaticais básicas; 2 - Exercícios e dinâmicas de conversação; 3 - 
Leitura e interpretação de texto; 4 - Utilização de recursos audiovisuais para 
memorização da língua; 5 - Utilização das línguas direcionadas ao turismo. 

 Oficinas de formação em informática, utilizando o telecentro de FSADU, 
instalando no  NEVE, com capacidade para 15 adolescentes/jovens por turma e 
proposta de 2 turmas por trimestre, em horários alternativos que garantam, 
também, a permanência dos participantes em suas escolas, perfazendo 120 
participantes por ano. 

o Conteúdo da oficina de formação em informática: 

1-Nocões básicas em: word, excel, power point e internet; 2 - Noções em 
montagem e manutenção de microcomputador; 3 - Instalação de Programas; 4 - A 
informática e o mercado de trabalho. 

 Atividades de educação continuada que acontecerão com intervalos mensais em 
cada oficina, sempre intercaladas com as atividades específicas de artesanato e 
cultura/folclore, de línguas e de informática, assim como acontecerão também 
para pais, educadores e lideranças jovens da comunidade, bimensalmente, sob 
forma de seminários, palestras, trabalhos de grupos, etc. 

o Conteúdo de educação continuada: 

          Conhecimentos gerais sobre adolescência e juventude; 1 - Puberdade/ 
sexualidade; 2 - Desenvolvimento psíquico, social e cultural na adolescência e 
juventude; 3 - Fatores de proteção ou risco; família, escola, sistema de saúde, 
segurança, mídia, comunidade; 4 - Necessidades fundamentais: educação, 
nutrição, arte, esporte e lazer; 5 - Intercorrências: gravidez não planejada x 
planejamento familiar, drogadição,      abuso e exploração sexual infanto-juvenil e 
outras formas de violência; 6 - Políticas públicas voltadas a adolescência e 
juventude.



5 – CRONOGRAMA/ DETALHAMENTO DO PROJETO:

 Para atingirmos as situações pretendidas l, ll e lll, serão usadas as seguintes 
estratégias:

         - Abertura de inscrição para adolescentes e jovens durante o primeiro mês de 
execução do projeto, visando preencher as 240 vagas oferecidas, nas diversas 
oficinas e cursos.

        - Divulgação, anterior ao período de inscrição, diretamente nas escolas do bairro da 
Vila Embratel e das comunidades vizinhas, assim como adolescentes e jovens 
atendidos por demanda espontânea no NASA e NEVE. Também através de visitas 
dos técnicos envolvidos no projeto nos espaços de vivência adolescente e assim 
divulgação nos veículos de comunicação do município e, em especial, nos veículos 
da universidade (rádio universidade, site institucional, etc.). 

       - Entrevista e teste de aptidão com cada candidato, feitos pela equipe técnica do 
projeto, com o objetivo de incluí-lo no mesmo, a partir do seu potencial, assim como 
da sua opção inicial (formação em artesanato e cultura/folclore, formação de línguas 
e formação em informática), paralelamente ao período que estiverem ocorrendo as 
inscrições.

      - Apresentação de listagem final dos inscritos e selecionados, na primeira quinzena 
do segundo mês de execução do projeto. 

      - Reuniões de programação com técnicos e inscritos, visando a um planejamento 
estratégico anual para a realização das oficinas, (programa teórico e prático), na 
primeira quinzena do segundo mês de execução do projeto.

     - Início das oficinas (artesanato e cultura/folclore, inglês, francês, italiano e 
informática), a partir da primeira quinzena do segundo mês de execução do projeto. 

 Para atingirmos as situações pretendidas, serão usadas as seguintes 
estratégias:

      - Programação de cursos sequenciais sobre saúde, prevenção de violência, garantia 
de direitos e cidadania na adolescência, oferecidas aos participantes do projeto 
mensalmente.

      - Programação de atividades paralelas para pais e educadores dos adolescentes 
participantes do projeto, com as mesmas temáticas acima, com frequência bimestral. 

 Para atingirmos as situações pretendidas, serão usadas as seguintes 
estratégias:



      - Definições das ações programadas por cada oficina, visando à Feira Expositiva no 
final do projeto. 

      - Organização da Feira Expositiva e apresentação da mesma para patrocinadores, 
apoiadores e comunitários, na segunda quinzena do último mês de execução do 
projeto, no próprio NEVE. 

 Para atingirmos as situações pretendidas, serão usadas a seguintes 
estratégias:

      - Filmagem da Feira e edição de um CD com as ações ao longo do processo e no 
final deste, visando deixar uma documentação audiovisual para patrocinadores, 
apoiadores e comunitários. 

6- BENEFÍCIOS E RESULTADOS ESPERADOS

Especificações do Produto Resultado Esperado 
Oficina de formação em 
artesanato e cultura 
popular/folclore - utilizando-
se como indicadores de 
progresso: n° de 
adolescentes e jovens 
interessados e selecionados; 
nível de rendimento da 
turma; qualidade técnica do 
trabalho artesanal em geral 
e do bumba meu boi em 
especial.

 Capacitação de 40 adolescentes e jovens como 
potenciais artesãos dos diversos artesanatos e 
em especial de adereços do bumba meu boi. 
Constituição de 1 grupo associativo, voltado 
para o fomento do artesanato em geral e do 
bumba meu boi com a participação dos 
adolescentes e jovens do Núcleo de Extensão 
da Vila Embratel, durante o processo da oficina.

Oficinas de formação de 
línguas – utilizando-se como 
indicadores de progresso: n° 
de adolescentes e jovens 
interessados, selecionados e 
concludentes; nível do 
rendimento de cada turma. 

 Capacitação de 80 adolescentes e jovens na 
utilização básica das línguas, visando sua 
aplicabilidade nos mercados específicos de 
trabalho.

 Acompanhamento dos egressos, no mercado 
de trabalho.

Oficina de formação em 
informática – utilizando-se 
como indicadores de 
progresso: n° de adolescentes 
e jovens selecionados 
concludentes; nível do 
rendimento de cada turma. 

 Capacitação de 120 adolescentes e jovens na 
utilização de diversos programas de 
informática e na manutenção e montagem de 
microcomputadores, visando preencher 
demandas reprimidas de mercado. 

 Acompanhamento dos egressos no mercado 
de trabalho. 

Oficinas de educação 
continuada- utilizando-se 

 Capacitação dos 240 adolescentes 
participantes das diversas oficinas e cursos 



como indicadores de 
progresso: nível de interesse 
dos adolescentes e jovens 
envolvidos nas oficinas, nível 
de interesse dos pais e 
educadores pelas atividades 
educativas, qualidade do 
grupo de multiplicadores 
capacitados.

especificados acima, visando ao fortalecimento 
do protagonismo juvenil, a partir da 
contribuição destes multiplicadores dentro de 
suas comunidades. 

 Capacitação de pais e educadores afins aos 
adolescentes oficineiros, dentro dos mesmos 
propósitos de multiplicação das informações.  

Criação, produção e 
apresentação de uma Feira 
Expositiva no final, 
utilizando-se os seguintes 
indicadores de progresso: 
grau de interação entre as 
oficinas para a produção da 
feira, participação dos 
adolescentes no 
planejamento, e na 
apresentação 
operacionalização da 
mesma.

 Apresentação 1 Feira Expositiva, concebida a 
partir das oficinas específicas, para as 
comunidades dos inscritos no projeto e outros
visitantes.

Filmagem, gravação, edição 
e reprodução de 1 dvd do 
projeto utilizando-se os 
seguintes indicadores de 
progresso: n° de dvd´s 
reproduzidos; análise da 
qualidade e aceitação dos 
mesmos.

 Disponibilização dos 20 dvd´s para 
patrocinadores, apoiadores e grupos 
comunitários, que tenham participado das 
propostas educativas do projeto. 



7- ORÇAMENTO DO PROJETO/ FONTE DE RECURSOS: 

      Obs.: o PAS/FSADU entra com a contrapartida representada nos seguintes itens e 
respectivas explicações:

 Recursos humanos: o coordenador geral é um professor da UFMA, portanto, o 
valor de R$ 66.355,08 representa o total/ano de seu salário e gratificações, que 
garantem sua atuação na área de ensino de graduação (20 horas semanais), 
pesquisa e extensão (20 horas semanais).  

 Equipamentos: o programa, ao longo do tempo, conseguiu montar um patrimônio 
de equipamentos audiovisuais (tv, dvd e caixa de som amplificadas), 
equipamentos de informática(computadores e impressoras), que serão 
disponibilizados para o bom andamento do projeto agora proposto e que 
representam uma estimativa de contrapartida do uso, no valor de R$ 35.000,00. 

Orçamentário do Projeto Total do Projeto
    (R$) 

Total apoiado pela 
     FSADU (R$) 

Mao de obra    
   
   
Bolsista de informática 9.600,00 9.600,00 
Instrução e coordenação d
/folclore

25.483,92 25.483,92 

Técnico administrativo de a 16.689,43 16.689,43 
Coordenação executiva  
 e docência da língua 
 inglesa 

27.807,44 27.807,44 

   
Materiais    
   
   
   
   
   
Outros custos    
   
   
   

   
Total 79.680,79 79.680,79 



PROJETO JOVENS FAZENDO ARTE 



   1 – HISTÓRICO

 Desde 2008, a FSADU vem desenvolvendo a referida proposta, com ações 
socioeducativas com adolescentes e jovens, tendo como eixo norteador a arte. 
Como parte da proposta, no final de cada ano, tem sido montado e apresentado 
ao publico, os musicais referidos no contexto do Projeto. Citamos aqui as últimas 
apresentações: Bussos, Maré memoria, confissões de adolescentes.

 Este GRUPO MUSICAL e CENICO, atualmente com aproximadamente 100 
adolescentes e jovens e com ex-adolescentes que agora participam do mesmo 
como oficineiros, pois alguns já concluíram o curso de Educação Artística ou 
estão cursando os cursos de Teatro e Musica na UFMA ou vêm cursando a 
Escola de Musica do Estado.

 Essa experiência tem contribuído sob maneira na melhoria da condição de vida 
dos que nela estão inseridos.

 Alguns depoimentos dos que já vivenciaram, ratificam o êxito desta ação. 

o O depoimento de Josué, ex-integrante do grupo, ex-aluno da UFMA e que 
hoje é instrutor de teatro no grupo, definindo-se um eterno apaixonado:

 “não falo de um tempo ou de um momento, falo de um relacionamento que 
jamais esquecerei. meu primeiro amor. Assim defino esta feliz sina de ter vivido e ainda 
viver, hoje mais intensamente do que nunca, no maior e melhor grupo do mundo, 
colunvox, o primeiro encontro? Lembro-me sorrindo, era como se eu fosse o banco da 
praça, tímido, mal conseguia falar, tudo me era estranho, mais foi só aquele dia, aos 
poucos , mas tão aos poucos, um pouco longo, senti-me em casa, na sala com os 
amigos, nem percebia-me como cada vez mais me expunha, me mostrava, quanto cada 
vez eu era eu e depois os outros, no teatro, na musica... Como eu conheci!? Ah! Fomos 
apresentados por uma amiga em comum, ao dia 12 de outubro de 1994, era noite e 
fiquei encantado, até então nunca tinha um contato tão próximo, conhecia apenas de 
rápidas vistas em alguns cantos da cidade, eu estava na pior fase da minha vida, 
acabara de sair de uma crise de  saúde, estava desestruturado, mau, então conheci seu 
pai, o projeto jovens fazendo arte, ele pegou-me pelos braços e ergueu-me, rápido 
percebeu-se a diferença, no rosto, no corpo, na vida: no ano seguinte passei no 
vestibular da UFMA para artes cênicas. Havia me decidido pelas artes. Amadurecemos 
juntos, crescemos juntos, brigamos juntos, choramos e sorrimos, fomos e 
voltamos...casamos e nossa lua de mel foram aqui e acolá, perto ou longe, importava 
era nos mostramos juntos, uníssonos no mesmo passo e compasso. Hoje ao lado do 
seu pai e seus irmãos cuido eu desta fina estampa vendo-a renovar continuamente 
como o rio, vendo-a reproduzir e mandar para o mundo os seus frutos, cantamos 



acalantos, dançamos e falamos da vida, do amor do passado, da verdade, do certo, do 
inexplicável. As vezes pergunto-me por que deu tão certo? Talvez nos aceitamos 
mutuamente, sem máscaras, sem nexo, apenas apaixonados, unidos e uníssonos”.
josuécolunvox da luz. 

o Outro depoimento significativo para a experiência do GRUPO COLUN-VOX 
que se constitui retrato de uma vida é uma ex aluna do curso de Educação 
Artística da UFMA, ex-integrante do grupo, hoje instrutora de arte na Apae-
Maranhão.

“comecei no projeto em julho de 1991, com 17 anos, tudo era novo, primeiro 
um curso de multiplicador de saúde, depois a ideia de montar um grupo que falasse de 
saúde através da arte, abordamos nos espetáculos temas como: drogas, prostituição, 
sexualidade e outros assuntos os quais havíamos conversado em casa com nossos 
pais, fiquei feliz porque estava aprendendo o que era o nocivo para mim, de forma 
gostosa...mostravam-me não só a arte, mas o prazer pela vida, eu sou uma pessoa que 
ama este grupo, não só porque me ensinou a valorizar as verdadeiras coisas, como 
também, esta dando a oportunidade a outros adolescentes problemas com eu fui, agora 
eu sou uma cidadã que sabe o que quer... hoje  tenho muito orgulho de tudo o que 
aprendi  e posso ensinar para outros adolescentes que desejam, encontrar apoio num 
mundo onde os mesmos são subestimados e colocados como incapazes de levar a vida 
a serio”. Maria de Jesus Miranda. 

 

O GRUPO MUSICAL E CENICO COLUN-VOX, hoje funcionando no núcleo de Atenção 
à saúde do adolescente (NASA) da UFMA, vem mantendo a mesma proposta 
explicitada acima, de desenvolver no adolescente e jovem o gosto pelo teatro, pela 
dança e música. Com o projeto agora apresentado –JOVENS FAZENDO ARTE---
deseja-se garantir a continuidade destas ações através da manutenção de suas 
oficinas, durante onze meses, assim como garantir a apresentação de um musical no 
final de cada ano, com temática sócio-juvenil. 

  

2- OBJETIVOS 

Geral: Produzir um musical, no final de cada ano do projeto, sobre temática sócio-juvenil 
com a participação de adolescentes e jovens, que deverão, ao longo dos onze meses 
que antecedam o referido musical, participar de oficinas nas áreas de canto coral, 
instrumentalização (banda), dança (contemporânea, hip-hop e capoeira) e teatro, assim 
como discutir questões que lhes proporcionem um desenvolvimento enquanto seres 
biológicos, psicológicos, sociais e culturais.

Específicos: 



              1. Oferecer oficinas, nas áreas de artes cênicas (teatro), danças ( 
contemporâneas, capoeiras e hip-hop) e música (canto coral e instrumentalização) para 
100 adolescentes e jovens, tendo como eixos fundamentais, a historia da música, da 
dança e do teatro, teoria musical e solfejo, técnicas de dicção, conhecimentos básicos 
sobre canto coral, conhecimento básicos e aplicabilidade dos tipos diversos de teatro, 
expressão corporal, conhecimentos básicos e aplicabilidades dos diversos instrumentos 
musicais.

            2. Construir coletivamente (técnicos e treinandos do projeto) a concepção de um 
musical com temática sócio-juvenil, no final de cada ano do projeto. 

            3. Apresentar, no final de um ano do projeto (férias), o referido musical, em 
espaços de arte no Maranhão ( teatros) assim como em espaços de grupos comunitários 
na capital e interior do estado.

            4. Inserir no final das apresentações deste musical, momentos de discussão 
sobre a temática apresentada, promovendo assim maior interação entre os adolescentes 
e jovens participantes (atores), técnicos e publico. 

            5. Garantir a gravação e edição de um dvd do musical acima referido, 
disponibilizando posteriormente a sua veiculação em escolas e grupos jovens afins dos 
participantes do projeto. 

            6. Garantir um trabalho de educação continuada sobre saúde, direito e cidadania 
na adolescência e juventude, ao longo do período das oficinas, a todos os participantes 
as mesmas. 

3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

Para atingirmos o objetivo especifico 1, serão usadas as seguintes estratégias. 

1.1 – Abertura de inscrição para adolescentes e jovens durante a primeira quinzena do 
primeiro mês do projeto visando preencher as 80 vagas oferecidas. 

1.2 – Divulgação, anterior ao período de inscrição, diretamente em escolas de São Luís 
através de visitas dos técnicos envolvidos no projeto, assim como, divulgação através 
dos veículos de comunicação do município e das redes sociais. 

1.3 – Entrevista e teste de aptidão com cada candidato, feito pela equipe técnica do 
projeto com o objetivo de incluí-lo no mesmo, a partir do seu potencial artístico de 
acordo com a área, paralelamente ao período que estiver ocorrendo as inscrições. 

1.4 – Apresentação de listagem final dos inscritos e selecionados por áreas, na primeira 
quinzena do primeiro mês do projeto. 

1.5 – Reuniões de programação com técnicos e treinandos, visando um planejamento 
estratégico anual para a realização das oficinais, também na primeira quinzena do 
primeiro mês do projeto. 



1.6 – Início das oficinas (teatro, dança e canto-coral e instrumentalização) a partir da 
segunda quinzena do primeiro mês do projeto. 

Para atingirmos o objetivo especifico 2, serão usadas as seguintes estratégias. 

2.1 – Definição da temática para a construção do musical, durante os 2 meses 
subsequentes ao início, dentro de questões vivenciadas pelos adolescentes e jovens 
nos seus cotidianos (relação pais e filhos, escola como fator de proteção ou risco, mídia 
e juventude, violência urbana e rural, arte como fator de desenvolvimento, entre outros). 

2.2 – Ensaios do musical, por grupos específicos (teatro, dança, instrumentalização e 
coral), como uma das atividades praticas das referidas oficinas e ensaios conjuntos dos 
grupos de oficinas, pelo menos uma vez por semana, a partir do mês 3 do projeto, 
visando a concretização deste musical. 

Para atingirmos os objetivos específicos 3 e 4,serão usadas as seguintes estratégias. 

3/4.1 – Apresentação do musical, a partir da segunda quinzena do ultimo mês do 
projeto, inicialmente prevista em espaços teatrais de São Luís e posteriormente em 
outros espaços alternativos na capital e no interior. 

3/4.2 – Garantir pauta em um dos teatros de São Luís, buscando, dentro do possível a 
parceria do setor público ou privado. 

3/4.3 – Articulações com grupos comunitários, visando apresentações do musical em 
espaços alternativos das próprias comunidades onde residem os treinandos, a partir da 
segunda quinzena do ultimo mês do projeto. 

3/4.4 – Organização de pequenos debates no final de cada apresentação do musical, 
com o propósito de socializar a temática nele apresentada. 

Para atingirmos o objetivo especifico 5, serão usadas as seguintes estratégias. 

5.1 – Gravação e edição de um dvd do musical elaborado e apresentado em teatro. 

Para atingirmos o objetivo especifico 6, serão usadas as seguintes estratégias. 

6.1 – Programação de cursos sequenciais sobre saúde, direitos e cidadania na 
adolescência, oferecidos aos participantes do projeto mensalmente. 

6.2 – Programação de atividades paralelas para pais e educadores dos adolescentes 
participantes do projeto, com as mesmas temáticas acima referidas, com frequência 
bimestral.



OBS:

1. As oficinas e os ensaios acontecerão no Núcleo de Atenção à Saúde do 
Adolescente (NASA), cedido em parceria pela UFMA. 

2. Os materiais de divulgação (cartazes, folders e programas do musical) deverão 
ser confeccionados 2 meses antes das apresentações do musical, para maiores 
informações.

3. O musical está programado para acontecer sempre no final do ano das oficinas. 
4. Os onze meses que antecederem o musical serão preenchidos com oficinas nas 

áreas de música, dança e teatro, assim com os ensaios específicos de cada área 
e os ensaios conjuntos visando o musical. 

4 – REALIZAÇÃO DO PROJETO 

 Duas apresentações do musical com temática sócio-juvenil, em teatro de médio 
porte de São Luís com capacidade para 300 pessoas totalizando o alcance de 
600 pessoas.

 Uma apresentação do musical, por ano, em grupos comunitários com previsão de 
atingir 200 pessoas.

 Gravação e edição de um dvd, na quantidade de 50 cópias, visando à sua 
distribuição em escolas e grupos comunitários.

 Distribuição gratuita dos dvds editados, nas escolas e nos grupos comunitários 
afins aos participantes do projeto.

 Gratuidade também para o acesso aos musicais. 

Estimativa de público alvo: 

 100 adolescentes e jovens de escolas públicas ou moradores de bairros carentes 
do município de São Luís, assistidos diretamente como treinandos. 

 Escolares de São Luís (10 escolas aproximadamente) que se beneficiarão com o 
trabalho de educação continuada e a utilização de dvd (aproximadamente 500 
adolescentes). 

  Pais e educadores, dentro da mesma situação de educação continuada e 
utilização do dvd (aproximadamente 100 pessoas). 

 600 pessoas que estarão assistindo a apresentação do musical. 
 200 comunitários, dos locais de origem dos oficineiros (adolescentes e jovens) 

que terão oportunidade de assistir aos musicais em suas comunidades. 



5 – ORÇAMENTO DO PROJETO / FONTE DE RECURSOS: 

Orçamento do Projeto Total do Projeto (R$) Total solicitado para o 
Instituto Alcoa (R$)

Mao de obra   
Instrutor de teatro 16.989,43 16.989,43 
Bolsista instrutor de musica 9.600,00 9.600,00 
Técnico Administrativo 16.989,43 16.989,43 
Bolsista instrutor de Danças 9.600,00 9.600,00 
Material de consumo   
Materiais para figurinos e cenários  9.000,00 9.000,00 
Serviços Temporários 9.000,00 9.000,00 
Figuristas, iluminador, responsável 
de som, cenário, etc. 
   
TOTAL 71.178,86 71.178,86 

OBS: O PAS/FSADU entra com a contrapartida representada nos seguintes 
itens e respectivas explicações: 

 Recursos humanos: o coordenador geral é um professor da UFMA, portanto o 
valor de R$ 66.355,08 representa o total/ano de seu salario e gratificações que 
garantem sua atuação na área de ensino de graduação (20 horas semanais). 

 Equipamentos: o programa, ao longo do tempo, conseguiu montar um patrimônio 
de equipamentos audiovisuais (tv, dvd, caixas de som 
amplificadas),equipamentos de informática (computadores e impressoras) e 
instrumentos musicais (piano elétrico, bateria, baixo, guitarra) que serão todos 
disponibilizados para o bom andamento do projeto agora proposto e que 
representam uma estimativa de contrapartida do uso, no valor de R$ 35.000,00. 

CONCLUSÃO 

Acreditando que qualquer trabalho com a comunidade só obtém êxito se houver a 
participação direta da própria comunidade é que nesses anos de atividades sempre foi 
preocupação dos que atuam no PROGRAMA DE ATENÇÃO SOCIAL, promover o 
envolvimento maior do adolescente e do jovem, dos pais e da escola no processo de 
execução e avaliação. Dessa forma, o programa proporciona, além de acompanhamento 
dos inscritos e identificação de questões problemas, também promove reavaliações 
cíclicas e participativas onde a pesquisa é utilizada como forma de identificar a sua 
clientela alvo, suas necessidades e seus interesses, procurando estabelecer a ação 
conjunta dos participantes. 

 ORÇAMENTO TOTAL: 
 PROJETO CONSTRUINDO CIDADANIA – R$ 79.680,79 
 PRJETO JOVENS FAZENDO ARTE -------- R$ 71.178,86 

R$ 150.859,61 
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PROJETO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE 
TRÂNSITO

PROJETO TRÂNSITO SEGURO

“A Educação no Trânsito é um processo contínuo que traz 
como consequência a conscientização e civilidade. Quando 
não temos esse entendimento, transformamos o trânsito em 
questão de saúde pública” 

Prof.: Lourival Neto 
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1.0 INTRODUÇÃO 

            O processo de capacitação da mão de obra é de fundamental 
importância operacional de uma instituição ou empresa, pois estamos tratando 
de relacionamentos humanos e isso nos retrata vários tipos de 
comportamentos e situações às quais os funcionários devem estar 
devidamente preparados para enfrentá-los, de forma correta e saudável. 

            Neste caso, em específico, quando falamos em trânsito,
infelizmente só temos lembranças de acidentes e situações que nos retratam 
falta de comportamento humano e respeito ao próximo nas vias. Parece que 
estamos vivendo dentro de um verdadeiro “campo de Batalhas” onde várias 
vidas são ceifadas anualmente, trazendo danos irreparáveis aos seus familiares 
e amigos pessoais e de trabalho. 

            Por isso, O PROJETO TRÂNSITO SEGURO trata de como é possível 
despertar de forma didática a Educação no Trânsito a toda a população, 
através das abordagens educativas, divulgando as normas de circulação e 
conduta, sinalizações, os tipos de infrações e os procedimentos corretos na 
direção veicular, assim como ter um maior contato com a população, para que 
possamos obter o resultado mais positivo e direto. 

            É de fundamental importância que todos os usuários das vias 
(motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres e demais usuários) possam 
entender que a Educação no Trânsito é fator primordial na tratativa para um 
TRÂNSITO COM SEGURANÇA  
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2.0 JUSTIFICATIVA 

           O Trânsito sempre foi uma questão que requer muito cuidado e estudo para 
que possamos obter resultados positivos, pois tratamos diretamente com um dos 
setores mais críticos da sociedade em geral. Por isso requer constantes ideais e 
alternativas para fazer fluir sem a geração dos detestáveis congestionamentos e 
engarrafamentos. 

          O Estado do Maranhão, em especial, está passando por um crescimento 
populacional muito rápido, devido à chegada de vários investimentos industriais, o 
que traz consigo um número bem mais elevado de habitantes e trabalhadores, 
aumentando consideravelmente a densidade das nossas vias, gerando assim muitos 
problemas logísticos. Infelizmente não tivemos muitos investimentos e projetos, para 
que pudéssemos aglutinar, de forma estratégica e logisticamente adequada, esse 
crescimento, assim como o crescimento natural da nossa população e isso foi o fator 
gerador dos inúmeros problemas também abordados na esfera do trânsito. 

2.1 Dados estatísticos dos acidentes de trânsito no Brasil 

ONG CRIANÇA SEGURA revelou a taxa de mortalidade do Brasil (10,6 por cem mil 
habitantes da idade) que foi superada por grande parte dos estados e apontou 
os acidentes de trânsito e os afogamentos como os principais responsáveis pelos 
óbitos de crianças até 14 anos.                                               Fonte: Criança Segura 

90% dos acidentes de trânsito ocorrem por imprudência, diz GM. De acordo 
com a OMS, Brasil é o 5º país com maior violência no trânsito. 

O Brasil é o 5° país mais violento no trânsito no mundo. Números apontados 
pelo Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) 
mostram que são 150 mortes por dia em todo o país.                         Fonte: OMS  

Acidentes de trânsito matam 1.319 pessoas no MA. Ministro alerta para 
epidemia de lesões e mortes no trânsito. Em 2010, foi superada a marca de 40 mil 
óbitos no país. Número de internações chegou a 145 mil no SUS      Fonte: portal da 
saúde SUS 

ASSASSINOS AO VOLANTE: As mortes no trânsito já superaram os crimes de 
homicídios.                                        Fonte: revista VEJA edição agosto/2013 
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2.2 Referência Legal

A lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) 

Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para 
os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 

Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 
2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. 

Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do 
Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá: 

        IV - a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos 
núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração 
universidades-sociedade na área de trânsito. 

Art. 79. Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão firmar convênio com os 
órgãos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo. 

3.0 OBJETIVO GERAL 

O PROJETO TRÂNSITO SEGURO visa levar a todos os usuários das vias: 
pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores e a sociedade em geral a Educação para 
o Trânsito através de cursos, palestras, peças teatrais e atividades que busquem uma 
maior interação social e conscientização do comportamento no trânsito, buscando a 
redução dos acidentes e a diminuição de tantas mortes que acontecem todos os dias 
em nosso país.  

4.0 Objetivos Específicos

1. Suscitar análises, reflexões e debates sobre a importância de seguir as 
regras e as normas da legislação de trânsito que disciplinam as relações 
entre as pessoas, para uma convivência harmoniosa, nas empresas, vias 
públicas, amenizando as dificuldades de relacionamento entre os 
condutores e demais usuários das vias de trânsito, tendo como 
consequência a diminuição dos acidentes. 

2. Realizar a capacitação dos funcionários e colaboradores das empresas 
parceiras, para que possam tornar-se multiplicadores internos, 
divulgando e aplicando a conscientização junto às normas e regras da 
Legislação de Trânsito.  

3. Realizar palestras e treinamentos junto aos funcionários das empresas 
parceiras do projeto. 
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4. Realizar palestras e peças teatrais, nas escolas públicas e privadas, com 
temas atuais sobre os problemas no trânsito, buscando assim maior 
conscientização.

5. Diminuir os conflitos no trânsito, através de um despertar maior de 
cidadania entre todos os usuários das vias. 

6. Através das campanhas educativas, informar aos usuários das vias os 
Princípios da Direção Defensiva como um fator preponderante para a 
redução dos acidentes, abordando as positivações legais da Lei 9.503/97 
CTB e suas respectivas resoluções. 

7. Salvar vidas. 

     5.0 METODOGIA 

                A metodologia a ser implementada tem como ponto de partida a 
valorização do ser humano, os conhecimentos e as experiências adquiridas pela 
vivência no trânsito, buscando assim criar uma visão critica construtiva sobre a 
importância da Educação no Trânsito, adotando como condição necessária para 
aquisição de novos conhecimentos, o incentivo ao diálogo, sua participação nas 
diversas atividades propostas, visando ao despertar da melhor convivência entre 
todos os usuários das vias, oportunizando o tomar de decisões coerentes e inovadoras 
no seu próprio contexto social.  

              Os procedimentos adotados na execução dessa proposta têm como eixo 
norteador a valorização do educando como sujeito, dotados de saberes e identidade 
socialmente construídas, reconhecendo a diversidade cultural, ética, social, de gênero 
que os perpassa.  

              As atividades do PROJETO TRÂNSITO SEGURO serão de caráter formativo 
e educativo para a Educação no Trânsito. Serão desenvolvidas, por meio de aulas 
teóricas, palestras e peças teatrais com enfoque na Lei 9.503/97 e suas resoluções, 
abordando também os conteúdos sobre: 

Relacionamento humano 
Administração de conflitos no trânsito 
Respeito às normas de trânsito e suas sinalizações 
Os direitos e deveres dos usuários das vias: pedestres, ciclistas, motociclistas e 
motoristas 

            As ações e etapas relacionadas, visam otimizar  a divulgação da Educação no 
Trânsito de forma mais objetiva, buscando sempre estimular junto aos participantes, 
empresas parceiras, colaboradores e comunidade em geral, maior conscientização no 
comportamento no trânsito buscando a redução dos acidentes em nosso estado. 

             As peças teatrais e palestras terão participação dos colaboradores das 
empresas parceiras, gerando assim maior comprometimento com o projeto, assim 
como por profissionais (atores) para a divulgação das mensagens nos locais pré-
determinados. 
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5.1 - Divulgação do Projeto: 

Produção de material de divulgação (apostilas, banners, cartazes, folders, 
outdoors e cadernetas educativas) sobre as regras de segurança no trânsito. 

Para uma maior interação Sociedade local e Trânsito o material deverá ser 
produzido por participantes do projeto (funcionários, familiares e comunidade 
em geral), sendo amplamente divulgado nos locais públicos e nas empresas. 

Realizar a divulgação da Educação no Trânsito nos Shoppings, restaurantes, 
bares, festas e eventos abertos, buscando assim maior contato com a 
sociedade em geral. 

Durante a apresentação das palestras, será distribuída aos participantes uma 
cartilha ilustrativa com os temas abordados. Serão distribuídos a todas as 
empresas participantes kits contendo panfletos, banners, camisetas, bonés e 
cartazes do Projeto para que possam fazer as suas divulgações. Em todos os 
materiais constarão as logomarcas das empresas e entidades participantes do 
projeto.

Os outdoors deverão ficar fixados nos pontos estratégicos da cidade, buscando 
assim maior divulgação do projeto. Com o objetivo de maior notoriedade e 
divulgação das ações do Projeto Trânsito Seguro, serão agendadas entrevistas 
nos canais de divulgação: Rádios, TVS e Jornais, nos locais devidamente 
selecionados para a apresentação das ações do projeto, constará com quiosque 
de informações.  

      6.0 ETAPAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO: 

      O Projeto visa realizar as ações em 03 etapas, a saber: 

       

      Primeira etapa: Realização de cursos e palestras para as empresas parceiras 

      Curso: Trânsito Consciente

Público: funcionários, colaboradores, Técnicos de Segurança do Trabalho e 
encarregados de transporte (formação de multiplicadores), Carga Horária: 40h/a. 

      Palestras Educação para o Trânsito: Como administrar os conflitos no trânsito  

Público: empresas parceiras e pré-selecionadas 

      Segunda etapa: Realização de palestras e peças teatrais

      Palestras Educação para o Trânsito: 

Público: pedestres, ciclistas, motociclistas das localidades e comunidades em 
geral;

      Peça Teatral Imprudências no Trânsito: Causas e consequências 

Público: escolas públicas e privadas e comunidade em geral 

      



V

FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE – GTEC – Rua das Juçaras, Qd. 44, n.º 28, Renascença I - CEP 65.075-230 - São Luís/MA  
Fones (98) 3221-7266 / 3221-2276 - Fax (98) 3232-2997 - E-mail: formacao@fsadu.org.br 

Fls. 7 de 13 

      Terceira etapa: Acompanhamento estatístico 

Junto às empresas parceiras, escolas, secretarias e entidades locais, fazer o 
levantamento estatístico dos resultados alcançados pelo projeto, levando em 
consideração os dados catalogados antes e depois do projeto, como: 

Número de infrações cometidas; 

Número e tipicidade dos acidentes; 

Problemas relativos a sinalização de trânsito; 

Estimulo a conscientização do projeto. 

      7.0 MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO TRÂNSITO CONSCIENTE 

            Cada aluno receberá, no primeiro dia de aula, um kit contendo: pasta, 
apostila completa do curso, 01 CD contendo o CTB, as resoluções e caneta. 

      8.0 DURAÇÃO DO PROJETO 

                 O Projeto tem como meta o despertar da civilidade do comportamento no 
trânsito, buscando uma maior interação entre todos os cidadãos, orgãos e entidades. 
Por isso, torna-se necessário um período 07 meses para a sua elaboração, busca de 
parceiros e sua aplicação junto às empresas parceiras e comunidade em geral. 

    9.0 CRONOGRAMA DO PROJETO 

AÇÕES E METAS JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL

Divulgação do projeto e busca de empresas 
parceiras (CUSTEIO) 

X

Organização da infraestrutura para realização do 
curso: captação de recursos  X

Inscrição dos participantes (funcionários e 
colaboradores das empresas)  

X

Realização da 1a. ETAPA  X

Realização da 2a. ETAPA  X

Realização da 3a. ETAPA  X

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS  X
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10.0 CARGA HORÁRIA, CURSO TRÂNSITO CONSCIENTE 

      A carga horária do curso por turma será de 40 horas/aula, sendo 08 horas 
por dia e 05 dias por semana, com aulas de segunda a sexta-feira. 

10.1 Conteúdo Programático: 

Modulo I – Relacionamento Humano  

Relacionamento Humano: intrapessoal e interpessoal 
Comunicação Verbal e Não-Verbal 
A arte de saber ouvir 
Qualidade de Vida no Trabalho 
O Condutor e seus conceitos 
Os usuários das vias: como tratá-los  
O que é Atendimento? 
Qualidade, Erro Zero e Excelência 
Identificação das Necessidades dos clientes 

Carga horária: 08 horas/aula 

Modulo II – Administração de Conflitos 

Conflitos: o que significa 
Causas dos conflitos 
Níveis de conflitos 
Tipos e áreas de conflitos 
Como administrar os conflitos 
Gerenciando os conflitos 
O Condutor: como lidar com ele 
O Homem x Trânsito: o que fazer para reduzir o stress diário 
Como Administrar Conflitos no Trânsito  

Carga horária: 08 horas/aula 

Modulo III – Legislação de Trânsito, lei 9.503/97 CTB 

O SNT Sistema Nacional de Trânsito: competências e jurisprudências dos 
órgãos e entidades 
As normas de Circulação e Conduta 
As Sinalizações de Trânsito: quando e onde aplicá-las 
A Educação para o Trânsito: entendendo melhor 
As Infrações de Trânsito 
As Penalidades 
As Medidas Administrativas 
Os Crimes de Trânsito: interpretações e aplicações legais 
Princípios da Direção Defensiva 
Noções em Primeiros Socorros 

Carga horária: 16 horas/aula  
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Módulo IV – Formação de Multiplicadores 

As melhores estratégias para a aprendizagem dos alunos 
Como transmitir mensagens com clareza e efetividade 
Didática para Multiplicadores: Técnicas efetivas para multiplicar o 
conhecimento
Método para planejar, estruturar e executar o treinamento com foco e 
objetividade 
Escolher estratégias de aprendizagem adequadas ao seu público 
Multiplicar conhecimentos e atuação profissional em empresas e em 
ambientes internos de trabalho 
Ministração de aulas práticas e minicursos  

Carga horária: 08 horas/aula  

10.2 Avaliação Da Aprendizagem 

           A avaliação será constante em todo o processo. Periodicamente deverão 
ocorrer reuniões para avaliar a metodologia utilizada, a consecução dos objetivos e 
impactos surgidos a partir da execução da proposta. A sistemática de 
acompanhamento e avaliação da proposta realizar-se-á por meio de análise 
participativa e reflexiva do processo de construção do conhecimento da clientela 
atendida, bem como da práxis pedagógica dos educadores, na perspectiva de que 
todos os participantes, sentindo-se responsáveis pelos resultados, assumam o 
compromisso de envidar esforços para consecução dos objetivos propostos. 

             Para tanto, serão aplicados instrumentos de avaliação específica, de acordo 
com a peculiaridade de cada momento. 

              Em relação ao processo de aprendizagem, o ensino dar-se-á através de 
avaliação escrita, trabalhos práticos, trabalhos em grupos ou individuais e simulações 
que serão aplicados de acordo com as características de cada conteúdo trabalhado. 

10.3 Metodologia aplicada 

             As aulas serão ministradas em salas de aula com recursos audiovisuais e 
materiais de apoio (apostilas e textos), visando à melhor aprendizagem dos alunos.  

10.4 Aulas práticas 

             As aulas práticas serão ministradas nos ambientes respectivos às disciplinas, 
auxiliando assim um maior aproveitamento na aglutinação dos conhecimentos pelos 
alunos.

              
11 Organização Metodológica dos Módulos: 

Aulas presenciais com textos e vídeos sincronizados para download 
Vídeos de aprofundamento referentes aos temas tratados nos cursos 
Exercícios de fixação e avaliativos 
Biblioteca com textos de aprofundamento 
Links de sites referentes ao curso 
Bibliografia 
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Acompanhamento do resultado dos exercícios 
Busca interna e externa 

12.0 Equipe Técnica 

     Para que o projeto possa desenvolver as suas metas e objetivos educacionais, as 
aulas serão ministradas por professores devidamente credenciados e qualificados para 
a ministração dos módulos específicos. 

13.0 METAS A SEREM ATINGIDAS: O projeto visa alcançar as seguintes metas: 

Curso Trânsito Consciente: 08, total de participantes: 320 

Palestras: 60, total de participantes: 3.600 

Peças teatrais: 10, público participante: 2.000  

Projeção do público: 5.920 pessoas 

Carga horária total dos eventos: 520 horas 

14.0 CUSTO TOTAL DO PROJETO: 

CURSO: TRÂNSITO CONSCIENTE 

Público: funcionários, colaboradores, técnico de segurança e encarregados de 
setor de transportes (empresas) 
Carga horária por curso: 40 horas/aula 
Alunos, por turma: 40 
Número de turmas: 08 
Carga horária total das turmas: 320 horas/aula 
Número total de alunos participantes: 320 
Valor do investimento por turma: R$ 18.000,00 
Valor total do investimento: R$ 144.000,00  

Palestra: Transito Consciente ( Empresas parceiras )

Público: Funcionários e colaboradores das empresas 
Carga horária, por curso: 04 horas/aula 
Participantes, por turma: 60 
Número de turmas: 30 
Carga horária total das turmas: 120 horas/aula 
Número total de participantes: 1.800 
Valor do investimento por turma: R$ 6.000,00 
Valor total do investimento: R$ 180.000,00  

PALESTRA: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Público: pedestres, ciclistas, motociclistas e comunidade em geral 
Carga horária por curso: 04 horas/aula 
Participantes por turma: 60 
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Número de turmas: 30 
Carga horária total das turmas: 120 horas/aula 
Número total de alunos participantes: 1.800 
Valor do investimento, por turma: R$ 6.000,00 
Valor total do investimento: R$ 180.000,00  

PEÇA TEATRAL: ABERTO À COMUNIDADE

Público: pedestres, ciclistas, motociclistas e demais usuários  
Carga horária por curso: 04 horas/aula 
Publico: 200 
Número de apresentações: 10 
Carga horária total das turmas: 40 horas/aula 
Número total de participantes: 2.000 
Valor do investimento por apresentação: R$ 6.000,00 
Valor total do investimento: R$ 60.000,00  

15.0 VALOR TOTAL DO PROJETO 

       R$ 564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais) 

16.0 CONDIÇÕES DE PARCERIAS DO PROJETO: 

16.1 Critérios: 

        Para o curso Trânsito Consciente, as empresas poderão fazer as inscrições dos 
seus respectivos funcionários e colaboradores nas turmas agendadas;  

        As empresas poderão fazer os seus respectivos pacotes de parcerias, solicitando 
o número de palestras empresariais, peças teatrais, conforme as suas respectivas 
necessidades;

        As blitzs educativas serão realizadas em parceria com os órgãos e entidades com 
jurisdição sobre as vias. A parceria nesse projeto será programada segundo as 
solicitações das demandas das empresas aos eventos (curso, palestras e peças 
teatrais) para que possamos agendar logisticamente as nossas ações. 

17.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

          É necessário que tomemos, de imediato, ações verdadeiramente eficazes  para  
a redução dos acidentes de trânsito que estão ceifando diariamente vidas. E somente 
uma maior conscientização comportamental no trânsito poderá oportunizar essa 
conscientização. 

                           “transitar nas vias tem que ser um prazer e não um martírio”                        

                                                                                 Augusto César 346 a.C  
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Sobre a Fundação Sousândrade 

A Fundação Sousândrade é uma instituição de 

Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal 

do Maranhão. Foi criada em 1982, como fundação 

de direito privado, sem fins lucrativos e tem os 

seguintes objetivos estatutários: 

 Apoiar programas, ações, projetos e 

atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico; 

 Apoiar programas de capacitação do pessoal docente e técnico-administrativo da 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA; 

 Executar, mediante convênios, contratos e parcerias, atividades que contribuam 

para o desenvolvimento científico, técnico e cultural; 

 Explorar serviços de televisão, rádio educativa e tecnologias educacionais; 

 Explorar, mediante convênios, inventos e descobertas de qualquer natureza, 

resultantes de atividades de pesquisa da UFMA; 

 Incrementar os recursos financeiros da UFMA para o fortalecimento de suas 

atividades fim e meio; 

 Prestar à comunidade, de modo geral, mediante remuneração, serviços de 

natureza cultural, técnica, científica e administrativa; 

 Prestar a entidades públicas e privadas, mediante remuneração, serviços técnicos 

voltados à realização de concursos públicos, capacitação profissional, formação 

continuada e consultorias. 

Além de instituição de apoio efetivo da UFMA, possuímos um portfólio de serviços 

técnicos bastante diversificados. Realizamos parcerias mediante a celebração de 

convênios, contratos e acordos com instituições governamentais, não governamentais, 

nacionais e internacionais que possibilitam o gerenciamento de recursos e a execução de 

projetos e atividades em áreas estratégicas, como formação de recursos humanos, 

assessoramentos e consultorias especializadas, desenvolvimento de pesquisas, 
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desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias e produtos, elaboração e realização de 

concursos públicos, eventos culturais, técnico-científicos e promocionais. 

A Fundação Sousândrade é, assim, reconhecida pela sua competência no 

gerenciamento e execução de projetos em diversas áreas. 

Razão Social: Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da 
Universidade Federal do Maranhão 

CNPJ: 07.060.718/0001-12 
IE: 12.096.429-5 
Diretora Presidente: Evangelina Maria Martins Noronha 
Superintendente: Luciana Maria Pinto Gurgel Rocha Cordeiro 

Endereço: Rua das Juçaras, Quadra 44, n.º 28, Renascença I 
São Luís MA - CEP 65.075-230

CONTATOS 

Geral:

Fone: (98) 4009-1000 / 4009-1004 
Fax: (98) 4009-1003 
e-mail: fsadu@fsadu.org.br 
Site: www.fsadu.org.br

Concursos: Fone / Fax: (98) 3232-2997 
e-mail: concursos@fsadu.org.br

Cursos e 
Treinamentos

Fone / Fax: (98) 3221-7266 
e-mail: lourival@fsadu.org.br

Atenciosamente,

Para maiores informação, entre em contato conosco. 

Prof.: Lourival Neto 
Fundação Sousândrade 

Fones (98) 3221-7266 / 3221-2276 
Tel : (98) 8840-5438 / 8189-7250 / 9125-4867 

E-mail : lourival@fsadu.org.br
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