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Objeto da pesquisa

07/08/2019 07/08/2020 SONIA MARISE SALLES CARVALHO

O presente projeto tem por objetivo desenvolver para o Instituto BRB
uma metodologia para a aplicação de qualificações da incubação,
visando a seleção, a capacitação e a premiação de empreendimentos da
economia solidária.

11/08/2017 11/12/2019 HENRIQUE LLACER ROIG

O Projeto de Pesquisa está dividido em três Módulos sequenciais
e integrados, a saber: I) Modelo digital Topobatimétrico de alta
resolução do Lago Paranoá; II) Determinação da geometria do
assoreamento e da disponibilidade biogeoquímica dos nutrientes
e de contaminantes nos sedimentos; e III) Modelagem do
balanço hídrico

09/11/2016 09/11/2021 LUCAS VIEIRA BARROS

A pesquisa proposta neste Projeto e estudos de sismicidade
(natural e induzida por reservatórios), estruturação crustal e de
mecanismo focal na área de influência do reservatório da UHE
Estreito e de outros empreendimentos cuja sismicidade é
detectada pelas estações da UHE Estreito (PAL1 e PAL2).

20/02/2013 31/12/2020 GEOVANY ARAÚJO BORGES

Objetivo a criação de um “Sistema complementar global de alta
precisão para determinação da navegação em tempo real,
efemérides e informações temporárias para usuários civis, com
base no desenvolvimento de subsistemas para a coleta, análise e
tratamento de informação";

13/11/2014 31/12/2020 RAFAEL TIMÓTEO DE SOUSA

O projeto tem os seguintes objetivos específicos: Apresentar os
resultados da comparação entre os diversos controladores utilizados no
ambiente de pesquisa, bem como os critérios de comparação em
termos de modo de funcionamento e desempenho. Propor um
ambiente e de uma metodologia de avaliação de componentes e
configurações de SDN, no interesse de desenvolver arquiteturas
baseadas em SDN. Assim, resultam do trabalho uma metodologia e o
correspondente ambiente de avaliação, que pode ser utilizado para
outros trabalhos futuros. Considerando o potencial das SDN, existem
amplas perspectivas para que este trabalho sirva de ferramenta de
estudo do tema.

08/01/2019 08/03/2020

SANDRO AUGUSTO PAVLIK
HADDAD

O presente projeto a ser firmado com inventivo da Lei de Informática,
tem como objetivo principal a realização de pesquisas científicas em
processamento e análise de grande volume de dados dos sistemas de
pesagem para planejamento e tomadas de decisão. Mais precisamente,
na utilização dos dados obtidos pelas balanças desenvolvidas pela
Toledo do Brasil de forma a mostrar e analisar dados multidimensionais,
como forma de desenvolver uma metodologia de compra e venda de
produtos baseado em inteligência artificial. A ideia é utilizar o conceito
de big data (grande volume de dados) relacionados ao conceito de IoT
(Internet of Things, ou internet das coisas) onde uma grande quantidade
de informação será armazenada na nuvem (cloud-computing). A
metodologia que será adotada consiste em pesquisar e mostrar
informações relevantes para tomadas de decisão.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - ABIN

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP

GEPRO_MP_TED_SOF_GESTÃO_
INTEGRADA_2017

GEPRO_TED_129_MS_RAPHA_2016

GEPRO_TED_CEPESC_2017

GEPRO_TED_ENAP_ESCOLAVIRTUAL_2016

GEPRO_TED_ENAP_GESTÃO_GOVERNAMENTA
L_2018

27/12/2017 27/12/2019 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO

O desenvolvimento de uma metodologia para arquitetura
corporativa orientada a serviços, mostrando desde a formulação
da estratégia até o impacto na execução das operações.
Propondo assim um conjunto de esforços internos (agentes
públicos da SOF) e externos (partes interessadas do Sistema de
Planejamento e Orçamento Federal – SIPOF e Universidade de
Brasília) que maximizarão a utilidade prática de conhecer,
aprender, disseminar, replicar e aprimorar as metodologias e
demais
práticas
essenciais
ao
processo
orçamentário.Especificamente sobre planejamento estratégico e
governança e gestão de pessoas, conforme o levantamento
realizado pelo TCU na Administração Pública Federal, são
averiguadas
deficiências
significativas
que implicam
no
comprometimento dos resultados e benefícios esperados para a
sociedade e exposição a riscos relevantes.

27/12/2016 05/10/2020 SUÉLIA ROSA

Ao final deste projeto, espera-se obter um dispositivo médico
portátil inovador para tratamento de feridas e cicatrização
tecidual em diabéticos, realizar transferência tecnológica e
inovação com desenvolvimento nacional e pronto para ser
comercializado e atender as necessidades do Sistema Único de
Saúde (SUS). O objetivo desse projeto é desenvolver, aperfeiçoar
e habilitar o dispositivo médico portátil denominado Adesivo
Derivado do Látex Natural (Hevea Brasiliensis) associado ao
circuito emissor de luz de leds no tratamento de feridas e
cicatrização tecidual para diabéticos. Este projeto é a
continuidade de pesquisas realizadas no âmbito do Laboratório de
Engenharia e Biomaterial (BioEngLab) da Universidade de Brasília
– Faculdade do gama. Esta é a última fase do processo de
consolidação do dispositivo médjco portátil para tratamento de
feridas e cicatrização tecidual para diabéticos apoiado pelas
logística de investimento e intervenção do ministério da saúde
(MS).

10/10/2017 10/04/2020 WILLIAN FERREIRA GIOZA

O presente projeto de pesquisa e desenvolvimento visa realizar
um sistema de informação seguro para gestão de pessoas da
ABIN, com fundamento na criação de soluções de sistemas
distribuídos, segurança da informação, gerência de redes e
sistemas e desenho dos correspondentes processos de trabalho

12/05/2016 30/09/2020 RAFAEL TIMÓTEO DE SOUSA

20/11/2018 20/11/2020 UGO SILVA DIAS

O presente projeto de pesquisa e desenvolvimento tem como objetivo
contribuir com a ENAP no aperfeiçoamento da sua Escola Virtual, de
forma a dar continuidade à adoção de iniciativas inovadoras nas
soluções tecnológicas, metodológicas e pedagógicas que permitam à
ENAP posicionar-se de forma estratégica e inovadora no uso de
tecnologias aplicadas à educação à distância.
O presente projeto de pesquisa tem como objetivo contribuir com
a ENAP no desenvolvimento e o aprimoramento das soluções
tecnológicas que possibilitem a produção de conhecimento
estratégico por meio do tratamento, análise e divulgação de
dados sobre a administração pública e a gestão de políticas
públicas.

MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA GEPRO_TED_MAPA_CRIOULA_2014

24/11/2014 24/11/2019 CONNIE MACMANUS

O objetivo do presente estudo é identificar e caracterizar a
existência de estruturação genética dentro e entre a raça Crioula
e os seus possíveis fundadores. São aguardados os seguintes
resultados: Dados de pedigree (estimar a endogamia da raça,
definir os principais grupos/famílias que compõe a raça e auxiliar
na seleção dos animais a serem genotipados); Dados moleculares
(estimar a distância genética da raça Crioula para as demais
indicadas como fundadoras, verificar a unicidade da raça Crioula
frente às demais, comparar a diversidade genética dos
marcadores moleculares e das análises de pedigree e fazer a
indicação dos animais que são representativos da raça, de forma
que um banco de germoplasma seja criado para garantir a
segurança biológica da raça.

MINISTÉRIO DAS CIDADES

GEPRO_TED_MCID_SNISIV_2017

30/08/2017 31/08/2020 CARLOS HENRIQUE RIBEIRO LIMA

O Projeto tem como objetivo geral "Coletar, sistematizar e
analisar dados sobre a prestação dos serviços de saneamento
básico para aprimoramento do Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento – SNIS".

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA

GEPRO_TED_MDA_PAC2_2014

26/09/2014 26/12/2019 ANDRÉ LUIZ MARQUES SERRANO

O objetivo do presente estudo é identificar e desenvolver e
implementar uma metodologia de monitoramento e avaliação das
ações do PAC2 - Equipamentos executados pelo Ministério do
Desemvolvimento Agrário.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

GEPRO_TED_MJ_SENACON_2015

17/08/2015 31/12/2019 UGO SILVA DIAS

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo Estudos de
soluções tecnológicas e prototipação de módulos para apoio à
tomada de decisão na SENACON nas áreas de educação,
fiscalização e indicadores do consumo, para o mercado
consumidor.

O objetivo do presente estudo é promover a Gestão da Informação
Coorporativa e de Gestão de Pessoas do MP; Promover a gestão do
conhecimento pela organização e padronização de documentos, busca e
recuperação da informação através de serviços de nuvem; Planejar e
implantar uma infraestrutura de nuvem para disponibilização de acesso
a serviços de integração documental; Elaborar e implementar uma
camada de abstração de metamodelos para integração entre os
catálogos de metadados suportados pela infraestrutura de ambiente de
nuvem na forma de uma Plataforma como Serviços para suporte a
construção de soluções complexas de integração; Analisar e definir um
modelo de políticas de tarefas de integração e de fluxo para
disponibilização de serviços complexos no suporte a processos de
trâmites documentais na forma de Serviços Web; Definir um sistema de
Integração e interoperação coorporativa com o objetivo de integrar o
portfólio de serviços coorporativos e preservar os ativos de processo
organizacionais; Conceber e orientar o Planejamento Estratégico e o
monitoramento das prioridades do MPOG Planejar a Gestão de Riscos
Organizacionais nos processos relacionados às Iniciativas Estratégicas
constantes do Planejamento Estratégico do MP e das Secretarias do MP;
Realizar a Modelagem da Informação e Prototipação do BI dos
Indicadores de Planejamento Estratégico; Elaborar e executar ações
visando a transferência de conhecimento e autonomia da equipe;
Realizar o levantamento de formas de divulgação dos resultados do
Projeto e avaliação de temas de artigos científicos.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

GEPRO_TED_MP_DIPLA_GESTAO DE
RISCO_2016

20/05/2016 20/05/2021 RAFAEL TIMÓTEO DE SOUSA

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

GEPRO_TED_MP_SEGES_AUTOMAÇÃO_2017

27/12/2017 27/12/2020

REJANE MARIA DA COSTA
FIGUEIREDO

O presente Termo tem por objeto identificar e desenvolver
metodologias, modelos e ferramentas que promovam de maneira
inovadora a automação de serviços públicos orientadas aos Ministerio
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG).

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GEPRO_TED_MS_IMPLEMENTAÇÃO_LAB_CERT
_2015

29/12/2015 31/12/2019 GEOVANY ARAÚJO BORGES

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GEPRO_TED_MS_PROTOCOLOS_CLÍNICOS_201
7

28/11/2017 24/08/2020 PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GEPRO_TED_MTB_BIGDATA_2016

14/10/2016 17/10/2020 ROGERIO HENRIQUE

SENADO FEDERAL

INVESTCO

GEPRO_TED_SENADO_GESTÃO_DA_INFORMAÇ
ÃO_2018

GITT_DT_INVESTCO_MONITORAMENTO
SISMOLÓGICO NA ÁREA DO RESERVATÓRIO DE
LAJEADO

21/06/2018 20/09/2020

RENATO TARCISO BARBOSA DE
SOUSA

22/09/2017 22/02/2020 MARCELO PERES ROCHA

O objetivo do presente estudo é Implantar na UnB um laboratório de
ensaios de equipamentos eletromédicos segundo as normas gerais e
específicas da série de normas ABNT NBR IEC 60601-1:1997, ABNT NBR
IEC 60601-2-27:1997, ABNT NBR ISO 9919:1997, ABNT NBR IEC 60601-11 2004 e ABNT NBR IEC 60601-1-4 2004. O laboratório será acreditado
pelo Inmetro, seguindo os requisitos da NBR ISO/IEC 17025. É
importante ressaltar que, embora não seja objeto específico da
presente proposta, a infraestrutura a ser criada poderá permitir a
certificação do laboratório em outras normas no futuro, de acordo com
as necessidades de fabricantes de equipamentos eletromédicos.

Pesquisa e Desenvolvimento de Protocolos Clínicos de Diretrizes
Terapêuticas em conformidade com as Diretrizes Metodológicas
de Elaboração de Diretrizes Clinicas, propostas pelo Ministério da
Saúde. Pesquisar em bases as evidências clínicas para responder
às questões clinicas relacionadas às tecnologias em saúde quanto
à eficácia c segurança; aplicar os resultados de evidência clínica
para elaborar os PCDTs; elaborar Parecer Técnico Científico ou
outros documentos para subsidiar a tomada de decisão da
CONITEC; elaborar revisões sistemáticas: promover oficinas com
especialistas sobre os PCDTs para análise e avaliação e
elaboração das recomendações dos PCDT; entregar os dados
consolidados dos PCDTs para publicação do Ministério da Saúde e
apresentação das Revisões Sistemáticas; e apresentação dos
trabalhos em Congresso Nacional ou Internacional.
O objetivo do presente estudo é estudar o ecossistema de Big
Data do Centro de Gestão da Informação, Conhecimento e
Análise da Secretaria de Inspeção do Trabalho, visando integrar
informações de várias fontes para a fiscalização do trabalho e
geração de dados e indicadores para a tomada de decisão
gerencial.
definir uma proposta de procedimentos de gestão arquivística e
de preservação da memória a serem implementados nos
processos de trabalho do Senado Federal, com foco na produção
documental e na confiabilidade e autenticidade dos documentos,
a partir do aprofundamento teórico e prático das funções
arquivísticas identificação, criação, avaliação, classificação,
descrição e difusão. Espera-se que esse estudo permita a
construção de modelos de classificação e de descrição para o
singular acervo documental daquela casa legislativa. Esses
modelos permitiriam, então, a integração da gestão da
informação e da gestão de documentos.
A presente proposta tem como objeto a realização de prestação
de serviços de Monitoramento Sismológico na área de influência
do reservatório da UHE Luís Eduardo Magalhães, localizado no
estado de Tocantins, no município de Lajeado. O monitoramento
sismológico tem por objetivo avaliar a atividade sísmica natural
na área de influência do lago. O monitoramento deve perdurar
em operação do reservatório, com vistas a verificar as mudanças
no nível de sismicidade natural, devido á presença do
reservatório e orientar a adoção de eventuais procedimentos
futuros, no que diz respeito à redução dos impactos ambientais,
sociais e econômicos decorrentes de sismos com epicentros na
área de influência do reservatório.

