
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
Secretaria Executiva dos Conselhos Superiores

RESOLUÇÃO Nº. 49/2014-CONSUNI/UFAL, de 11 de agosto de 2014.

APROVA  PROGRAMAS  DE
ESTUDOS/PESQUISAS GERIDOS PELA
FUNDEPES  (PROUFAL  -  Resolução Nº.
68/2009-CONSUNI/UFAL).

O  CONSELHO  UNIVERSITÁRIO  da  Universidade  Federal  de  Alagoas  –
CONSUNI/UFAL,  no uso das  atribuições  legais  que lhe são conferidas  pelo ESTATUTO e
REGIMENTO GERAL da UFAL, tendo em vista o que consta dos Processos nºs. 019688/2014-
56 e  015540/2014-42, de  acordo com a  deliberação  aprovada,  por  ampla  maioria,  na  sessão
ordinária mensal ocorrida em 11 de agosto de 2014;

CONSIDERANDO a  análise  preliminar  e  o  posicionamento  favorável  da  respectiva
Unidade Acadêmica Centro de Teconologia - CTEC/UFAL, além das Pró-Reitorias de Gestão
Institucional (PROGINST), de Gestão de Pessoas e do Trabalho (PROGEP) e de Pesquisa e Pós-
Graduação (PROPEP);

CONSIDERANDO  a  prévia  análise  e  o  posicionamento  favorável  da  CÂMARA
ADMINISTRATIVA do CONSUNI de acordo com a deliberação aprovada, por ampla maioria,
na reunião ocorrida em 28/07/2014;

R E S O L V E     :

Art. 1º - Aprovar os Programas de Estudos/Pesquisas a serem geridos pela
Fundação  Universitária  de  Desenvolvimento  de  Extensão  e  Pesquisa  -  FUNDEPES,
decorrentes do Acordo de Cooperação denominado  PROUFAL (Programa de Apoio à
UFAL  para  o  Desenvolvimento  de  Ações  Integradas  para  o  Estado  de  Alagoas)
estabelecido  com  a  Universidade  Federal  de  Alagoas  nos  termos  da  Resolução  nº.
68/2009-CONSUNI/UFAL, conforme identificados em anexo.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Sala dos Conselhos Superiores da Universidade Federal de Alagoas, em 11 de agosto de 2014.

Prof. Eurico de Barros Lôbo Filho
Presidente do CONSUNI/UFAL



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

Secretaria Executiva dos Conselhos Superiores – SECS/UFAL

CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUNI/UFAL

(ANEXO DA RESOLUÇÃO N  º 49/2014-  CONSUNI/UFAL  )
 

IDENTIFICAÇÃO DO
PROGRAMA

DESCRIÇÃO

Processo nº. 019688/2014-56

FORMAÇÃO DE
PROFISSIONAIS PARA

ATUAÇÃO NO SETOR DE
PETRÓLEO, GÁS E

ENERGIA.
(PRH 40 / Fase III)

(Renovação de Contrato)

Renovação do Programa coordenado pelo Prof. João Paulino Lima Santos,
envolvendo a  Unidade Acadêmica  Centro  de Tecnologia  –  CTEC/UFAL,
financiado pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, em parceria com a
FUNDEPES como gestora administrativo-financeira do mesmo, decorrente
do Acordo de Cooperação existente entre estas instituições, referente ao
Programa de Apoio à UFAL para o Desenvolvimento de Ações Integradas
para  o  Estado  de  Alagoas  -  PROUFAL/FUNDEPES  (Resolução  nº.
68/2009-CONSUNI/UFAL).  O  Programa  busca  promover  a  formação  e
capacitação  de  profissionais  para  atuarem  no  setor  de  petróleo,  gás  e
biocombustível,  envolvendo estudantes  dos  cursos  de graduação e pós-
graduação  em  Engenharia  Civil  e  Engenharia  Química,  além  da
possibilidade de expandir  também a inclusão dos cursos  de Engenharia
Ambiental  e  Engenharia  do  Petróleo.  A  gestão  financeira  do  referido
programa totaliza o valor de R$ 2.437.555,20 (dois milhões, quatrocentos e
trinta  e  sete  mil,  quinhentos  e  cinquenta e  cinco  reais  e  oitenta  e  vinte
centavos) ao longo dos cinco anos de vigência, com previsão de repasse
anual de R$ 609.388,80 (seiscentos e nove mil, trezentos e oitenta e oito
reais e oitenta centavos).

Processo nº. 015540/2014-42

DESENVOLVIMENTO E
TESTAGEM DE

INSTRUMENTOS
APLICADOS À SELEÇÃO
DE RH E AVALIAÇÕES

EDUCACIONAIS

Programa  coordenado  pela  Diretora  da  COPEVE,  Aline  de  Góes  Lima
Amaral, envolvendo o Núcleo Executivo de Processos Seletivos da UFAL
(COPEVE) em parceria com a FUNDEPES como gestora administrativo-
financeira do mesmo, decorrente do Acordo de Cooperação existente entre
estas  instituições,  referente  ao  Programa  de  Apoio  à  UFAL  para  o
Desenvolvimento  de  Ações  Integradas  para  o  Estado  de  Alagoas  -
PROUFAL/FUNDEPES  (Resolução  nº.  68/2009-CONSUNI/UFAL).  O
Programa tem como foco o desenvolvimento de instrumentos de seleção
que tenham como objetivo medir e qualificar as competências e habilidades
dos profissionais que pretendem ingressar no serviço público ou em cursos
oferecidos por universidades públicas. Visa ainda, promover o mapeamento
de  uma  amostra  representativa  dos  conhecimentos,  competências  e
habilidades dos candidatos dos processos seletivos realizados pela UFAL.
A gestão financeira do referido programa totaliza um orçamento estimado
no valor  de R$ 4.125.144,67 (quatro  milhões,  cento e vinte  e  cinco mil,
cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) ao longo dos
cinco anos de vigência.
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