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RELATÓRIO 
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Às 9h15 do dia 23 de maio de 2019, na sala 410 da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação 

e Inovação – PRPPI, do Instituto Federal de Alagoas IFAL, reuniram-se os membros da comissão 

avaliadora dos projetos submetidos ao Edital 09/2019 – PRPPI – Edital de Inovação IFAL para 

analisarem o mérito técnico científico das propostas submetidas, tendo decidido o que adiante se 

esclarece. 

Dos 13 projetos aprovados formalmente após análise do Núcleo de Inovação Tecnológica – 

NIT e submetidos à apreciação desta comissão avaliadora, 10 foram considerados recomendados, 

estando, portanto, aptos a serem firmados contratualmente em parceria com as empresas doravante 

selecionadas na Chamada Pública 05/2019 – PRPPI e indicadas nos respectivos planos de trabalho, 

conforme abaixo descrito. 

 
PROJETOS RECOMENDADOS: 

 

TÍTULO DO PROJETO COORDENADOR (A) 

MPV de um sofá inteligente Cleber Nauber dos Santos 

Desenvolvimento de um protótipo para controle e supervisão de 

variáveis industriais, utilizando Python e o protocolo de rede sem 

fio LoRa 

 

Eduardo Cardoso Moraes 

ABSF - Aplicativo do Baixo São Francisco Telmo Oliveira de Jesus 

Obtenção e caracterização de microencapsulados de própolis 

marrom da região de União dos Palmares 
Johnnatan Duarte de Freitas 

Produtos de panificação utilizando malte reaproveitado Alan John Duarte de Freitas 

Marcenaria Laboratório: jornada para a indústria 4.0 em 

pequenos negócios 

Áurea Luiza Quixabeira Rosa e 

Silva Rapôso 

Reaproveitamento de resíduos de uma agroindústria a partir de 

compostagem para nutrição de plantas 
Andre Suêldo Tavares de Lima 

Criação de móveis a partir de massa cimentícia contendo casca 

do sururu 

Ronny Francisco Marques de 

Souza 

Evolução de um protótipo para viabilização de consultoria Ricardo Calheiros Soares 



tecnológica no reaproveitamento de papel contaminado  

Reconhecimento facial no sistema prisional Jordana Teixeira da Silva 

 

Os 3 projetos analisados por esta comissão avaliadora que não foram considerados 

recomendados, em virtude de não caracterizarem projetos de inovação, conforme exigido pelo item 

4 do edital 09/PRPPI, são abaixo especificados. 

 
PROJETOS NÃO RECOMENDADOS: 

 

 
TÍTULO DO PROJETO 

JUSTIFICATIVA DA 

COORDENADOR (A)  NÃO 

RECOMENDAÇÃO 

Desenvolvimento da fungicultura no estado de Alagoas para 

produção das espécies Shiitake (Lentinula edodes) e o 

Shimeji ( Lyophyllum shimeji) 

A proposta não esclarece 

Samuel Silva qual a novidade do produto 

a ser desenvolvido. 

 

Desenvolvimento de produto nutraceutico vegano de alto 

valor proteico agregado à base de especiarias vegetais 

A proposta não possui 

Luana Cypriano de Souza 
clareza sobre a efetividade 

da inovação a ser 
desenvolvida. 

 

 
Obtenção e caracterização de microencapsulados de própolis 

marrom da região de União dos Palmares 

A proposta não foi 

considerada uma inovação, 

mas sim parte de um 

Jonas dos Santos Souza processo necessário ao 

produto a ser desenvolvido 

em outro projeto submetido 

ao presente edital. 

 
Após o exposto, encaminhe-se o presente relatório à apreciação do Núcleo de Inovação 

Tecnológica para ratificação e providências cabíveis. 

 
Maceió, 24 de maio de 2019. 

 
 

Comissão Avaliadora dos Projetos de Inovação – Edital 09/2019 – PRPPI. 

Portaria n º 1410/GR, de 14 de maio de 2019 e Portaria 1553/GR, de 24 de maio de 2019. 


