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  V
A

LO
R

 D
O

 C
O

N
V

ÊN
IO

 (R
$)

1

01
11

00
25

00

-

Desenvolvimento De Ts Para 
Construção, Recuperação, 
Manutenção E Uso Sustentável 
De Moradias, Especialmente 
His, E Para Redução De Riscos 
Ambientais

Transferência de recursos financeiros, pela concedente 
ao convenente, para a execução do projeto intitulado 
"desenvolvimento de ts para construção, recuperação, 
manutenção e uso sustentável de moradias, especialmente 
his, e para redução de riscos ambientais."

FINEP - 
FINANCIADORA 
DE ESTUDOS E 

PROJETOS

Universidade 
Federal de 

Pelotas - UFPel

16/02/2011 
 -  

16/10/2019
Nirce Medvedovski

29
4.

10
2,

00

2

01
14

01
48

00

-

AVALIAÇÃO DO APORTE DE 
SEDIMENTOS EM RESERVATÓRIOS 
VISANDO O AUMENTO DA 
DISPONIBILIDADE HÍDRICA

Desenvolvimento de produtos e processos inovadores 
na avaliação da disponibilidade hídrica em reservatórios 
em função dos aportes de sedimentos oriundos das 
bacias de contribuição e os respectivos impactos sobre 
os volumes úteis e tempo de vida dos barramentos 
para geração de energia elétrica (subprojeto 3). No 
subprojeto, objetivos específicos complementares a 
este objetivo geral serão abordados, estando incluídos 
aspectos como: i) disponibilidade hídrica a jusante de 
reservatórios, ii) qualidade da água e dos sedimentos na 
bacia de contribuição, nos reservatórios e a jusante, iii) 
estruturas hidráulicas e seus efeitos sobre o transporte de 
sedimentos, iv) modelagem física e hidrossedimentológica 
como metodologias de análise e previsão, v) avaliação de 
distintos equipamentos de monitoramento em campo 
avaliando sua aplicabilidade, dentre outros.

FINEP - 
FINANCIADORA 
DE ESTUDOS E 

PROJETOS

Universidade 
Federal Do Rio 

Grande Do Sul - 
UFRGS

03/07/2014 
-

03/03/2019

EDER DANIEL 
TEIXEIRA

89
5.

74
6,

10

3

17
/2

01
6

84
99

35
/2

01
7 Estudo E Pesquisa Sobre Atenção 

Básica - Avaliação Da Atenção 
Básica No 3º Ciclo Do Programa De 
Melhoria Do Acesso E Da Qualidade 
Da Ab (Pmaq)

Realizar a avaliação in loco do conjunto de padrões de 
qualidade dos processos de trabalho das equipes de 
atenção básica (eab), equipes de saúde bucal (esb) e 
núcleos de apoio ao saúde da família (nasf), no âmbito do 
pmaq, nos estados do rs, sc, go, ma e no df.

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE

Universidade 
Federal de 

Pelotas - UFPel

02/08/2017 
-  

05/12/2020
ELAINE TOMASI

5.
23

9.
20

4,
43

II.I – Convênios em execução em 2019
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FINANCIADORA
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1

03
/2

01
8

Identificação de 
Antígenos Candidatos 
para Vacina e Diagnóstico 
com Base na Vacinologia 
Reversa e Estrutural e 
na Imunoproteoma de 
Leptospira Spp.

Nosso objetivo é investigar a hipótese de que novos antígenos de leptospiras 
possam ser descobertos pela aplicação de imunoproteômica a células de 
leptospira adaptadas in vivo. Desenvolver cepas de leptospira adaptadas 
ao hospedeiro em um modelo de rato; realizar imunoprecipitação de 
leptospiras intactas adaptadas ao hospedeiro com soro humano de pacientes 
com leptospirose; identificar novos antígenos de leptospiras expostos à 
superfície usando vacinação reversa e estrutural; investigar o potencial de 
vacina de 20 antígenos identificados; avaliar o potencial diagnóstico de 10 
antígenos identificados.

University Of 
Surrey

Universidade 
Federal de 

Pelotas -UFPEL

13/06/2018 
- 

12/10/2021

Alan John 
Alexander Mcbride

72
7.

24
0,

50

2

04
/2

01
7

Curso de Línguas

Constitui objeto deste instrumento a contratação da fundação de apoio 
universitário com a finalidade de dar apoio ao projeto curso de línguas, 
e demais instrumentos que substituirão este nos anos subsequentes - 
proporcionar cursos de linguas à comunidade em geral, contribuíndo para o 
conhecimento de diferentes linguas e culturas.

Inscrições
Universidade 

Federal de 
Pelotas -UFPEL

24/05/2017 
- 

31/01/2019

Aline Coelho da 
Silva, Daniela Silva 

Agendes

30
0.

00
0,

00

3

22
/2

01
7

Atendimento no Hospital 
de Clínicas Veterinárias 
de Animais Provenientes 
das Prefeituras da Região 
para Treinamento em 
Serviço e Formação de 
Recursos Humanos

Prestar serviços clínico-cirúrgicos, ambulatoriais e/ou hospitalares aos 
animais recolhidos por parte da prefeitura do capão do leão e pelotas 
também, a partir de convênios em sociedade entre a ufpel e órgãos 
destinados. 

Prefeitura 
Municipal

Universidade 
Federal de 

Pelotas -UFPEL

01/09/2018 
a 

30/08/2019

Carlos Eduardo 
Wayne Nogueira

24
0.

00
0,

00

4

28
/2

01
9 Implantodontia 

para Acadêmicos de 
Odontologia

O objetivo geral do projeto é o de proporcionar aos alunos do projeto a 
possibilidade de contato teórico e prático com todos os procedimentos 
que envolvem a área da implantodontia, sejam elas de caráter cirúrgico ou 
protético. Como objetivos secundários, pode ser destacado o tratamento 
odontológico com implantes dentários da comunidade e o desenvolvimento 
de pesquisas clínicas em colaboração com discentes de graduação e pós-
graduação.

Pessoa Física
Universidade 

Federal de 
Pelotas -UFPEL

13/05/2019 
a 

13/01/2023

Mateus Bertolini 
Fernandes dos 

Santos

68
4.

00
0,

00

II.II – Contratos em execução em 2019
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5

32
/2

01
6

Análise De Solo, Plantas 
e Resíduos Orgânicos

Prestação de serviços de análises que permitam diagnosticar os principais 
atributos químicos, físicos e biológicos dos solos da região sul do rs; avaliar 
o estado nutricional das plantas e caracterizar composição de resíduos 
orgânicos potencialmente utilizáveis na agricultura, avaliar a qualidade 
química e microbiológica de águas. Os resultados das análises objetivam 
fornecer informações e subsídios aos produtores rurais e técnicos que os 
assistem para tomada de decisão sobre uso e manejo adequado dos solos 
agrícolas (correção acidez, adubação) de modo a realizarem uma agricultura 
sustentável que preserve o recurso solo e o meio ambiente.

Empresas 
Privadas

Universidade 
Federal de 

Pelotas -UFPEL

04/11/2016 
- 

04/11/2019

Rosa Maria Vargas 
Castilhos

40
0.

00
0,

00

6

33
/2

01
6

Projeto Ladopar: Ensino, 
Pesquisa E Extensão

Constitui objeto deste instrumento a contratação da fundação de apoio 
universitário com a finalidade de dar apoio ao projeto ladopar: ensino, 
pesquisa e extensão, e demais instrumentos que substituirão este nos anos 
subsequentes - o projeto ladopar tem por objetivos gerais o atendimento de 
demandas da comunidade de estudantes, técnicos e produtores rurais para 
intervenções técnicas e gerenciais de diagnóstico, profilaxia e controle de 
enfermidades parasitárias. 

Empresas 
Privadas

Universidade 
Federal de 

Pelotas -UFPEL

04/11/2016 
- 

04/11/2020

Sergio Silva da 
Silva

42
.0

00
,0

0

7

34
/2

01
6

Rede de Pesquisa em 
Transtornos do Espectro 
Obsessivo-Compulsivo 
(RETOC): Otimizando a 
Assistência e Tratamento 
- Ambulatório de Saúde 
Mental Da UFPel

Constitui objeto deste instrumento a contratação da Fundação de Apoio 
Universitário com a finalidade de dar apoio ao projeto rede de pesquisa 
em transtornos do espectro obsessivo-compulsivo (RETOC): otimizando a 
assistência e tratamento-ambulatório de saúde mental da UFPel, e demais 
instrumentos que substituirão este nos anos subsequentes - o objetivo 
geral local da participação na retoc consiste em desenvolver ações de 
pesquisa, de avaliação de tratamentos e de estimulo ao conhecimento 
de forma sistemática na área dos transtornos do espectro obsessivo-
compulsivo (TOC), de maneira colaborativa entre centros de excelência em 
diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Estarão envolvidos professores, 
técnicos, e alunos da FAMED, bem como o programa de residência medica 
em psiquiatria.

Empresas 
Privadas

Universidade 
Federal de 

Pelotas -UFPEL

04/11/2016 
- 

04/11/2020

Joaquim Ignacio 
Silveira da Mota 

Neto

48
0.

00
0,

00

8

35
/2

01
6 Prestação de Serviços em 

Análise Microbiológica de 
Alimentos e Superfícies

O projeto tem como objetivo prestar serviços à comunidade regional para 
realização de análises microbiológicas de alimentos, ambientes e superfícies 
para comunidade.

Empresas 
Privadas

Universidade 
Federal de 

Pelotas -UFPEL

04/11/2016 
- 

04/11/2020

Jozi Fagundes 
de Melo, Leticia 
Mascarenhas 

Pereira Barbosa 48
.4

00
,0

0

9

36
/2

01
6

Laboratório Regional 
de Diagnóstico

Constitui objeto deste instrumento a contratação da fundação de apoio 
universitário com a finalidade de dar apoio ao projeto laboratório regional 
de diagnóstico, e demais instrumentos que substituirão este nos anos 
subsequentes - determinar a ocorrência, epidemiologia e a importância 
econômica das doenças dos animais na área de influência da UFPel; 
colaborar com os veterinários atuantes na área com relação ao diagnóstico 
e controle das doenças da coletividade animal;  proporcionar informação 
aos pesquisadores que permitam determinar prioridade e criar novas linhas 
de pesquisa; realizar vigilância epidemiológica e informar as autoridades 
sanitárias sobre os problemas de saúde pública e zoonoses; treinar 
veterinários e estudantes de graduação e pós-graduação na realização e/ou 
interpretação de técnicas de diagnóstico e no conhecimento das doenças 
dos animais na área de influência.

Empresas 
Privadas

Universidade 
Federal de 

Pelotas -UFPEL

 04/11/2016 
- 

 04/05/2020

Ana Lucia Pereira 
Schild

50
.0

00
,0

0
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10

40
/2

01
6

Atendimento no Hospital 
de Clinicas Veterinária 
para Treinamento em 
Serviços e Formação de 
Recursos Humanos

Constitui objeto deste instrumento a contratação da fundação de apoio 
universitário com a finalidade de dar apoio ao projeto atendimento no 
hospital de clínicas veterinária para treinamento em serviço e formação de 
recursos humanos, e demais instrumentos que substituirão este nos anos 
subsequentes. Proporcionar treinamento teórico-prático para alunos da 
graduação, pós-graduação, médicos veterinários, além de auxilio profissional 
a profissionais da região; garantir a realização da especialização em 
residência médica veterinária; possibilitar o desenvolvimento das atividades 
da graduação e pós-graduação da UFPel; proporcionar treinamento técnico 
a discentes de outras instituições de ensino em áreas que o hospital 
esteja capacitado; prestar serviços clínico-cirúrgicos, ambulatoriais e/ou 
hospitalares à comunidade, no campo da medicina veterinária, em projetos 
de extensão, visando atender as atividades de ensino de graduação e pós-
graduação, pesquisa e extensão; oferecer atendimento médico veterinário 
aos animais domésticos e silvestres de proprietários da região de influência 
da ufpel; prestação de serviço à comunidade de influência a UFPel; suporte 
técnico aos departamentos do curso de medicina veterinária da UFPel, 
medicina veterinária, através dos casos clínicos utilizados para atividades 
de pesquisa, ensino e extensão; fazer fomento nas áreas de ensino, pesquisa 
e extensão; interagir com órgãos públicos e privados no fomento a pesquisa, 
ensino e extensão; colaborar com os departamentos do curso de medicina 
veterinária e de outros cursos da UFPel, selecionando e disponibilizando 
casos de interesse didático e/ou científico; com o objetivo de atender seus 
programas de ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão; 
proporcionar treinamento a médicos veterinários inscritos nos conselhos 
regionais de medicina veterinária, bem como ao corpo discente de entidades 
de ensino de medicina veterinária

Empresas 
Privadas

Universidade 
Federal de 

Pelotas -UFPEL

25/11/2016 
- 

 03/03/2020

CARLOS EDUARDO 
WAYNE NOGUEIRA

1.
20

0.
00

0,
00

11

49
/2

01
6

Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento, 
Inovação e 
Competitividade no Setor 
da Construção Civil da 
Região Sul do Rio Grande 
do Sul

Transferência de recursos financeiros, pela concedente ao convenente, para 
a execução do projeto intitulado "desenvolvimento de ts para construção, 
recuperação, manutenção e uso sustentável de moradias, especialmente 
his, e para redução de riscos ambientais."

Empresas 
Privadas

Universidade 
Federal de 

Pelotas -UFPEL

19/12/2016 
- 

19/12/2020

ANGELA AZEVEDO 
DE AZEVEDO

16
6.

00
0,

00

12

50
/2

01
6

BIOTÉRIO CENTRAL

Desenvolvimento de produtos e processos inovadores na avaliação da 
disponibilidade hídrica em reservatórios em função dos aportes de 
sedimentos oriundos das bacias de contribuição e os respectivos impactos 
sobre os volumes úteis e tempo de vida dos barramentos para geração 
de energia elétrica (subprojeto 3). No subprojeto, objetivos específicos 
complementares a este objetivo geral serão abordados, estando incluídos 
aspectos como: i) disponibilidade hídrica a jusante de reservatórios, 
ii) qualidade da água e dos sedimentos na bacia de contribuição, nos 
reservatórios e a jusante, iii) estruturas hidráulicas e seus efeitos sobre o 
transporte de sedimentos, iv) modelagem física e hidrossedimentológica 
como metodologias de análise e previsão, v) avaliação de distintos 
equipamentos de monitoramento em campo avaliando sua aplicabilidade, 
dentre outros.

Empresas 
Privadas

Universidade 
Federal de 

Pelotas -UFPEL

19/12/2016 
- 

19/12/2020

ANELIZE DE 
OLIVEIRA 

CAMPELLO FELIX

16
0.

00
0,

00


