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Convênio atual
125 municípios pernambucanos atendidos
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Convênio atual

Visita do Prof Alfredo a equipe do laboratório de 
diagnóstico da Covid-19 na UFPE



Parte II -
Propostas para novas parcerias



- Programa de Gestão de Resíduos Sólidos em Municípios Pernambucanos

- Programasde Formação Continuadapara professores da rede municipal

- Programas de Extensão

- Estudo Multicêntrico –Deteção de Sars-Cov2 na saliva por inteligência artificial 
(MCTIC-FINEP)

- Painel sorológico (IgA e IgG) para Covid-19 de profissionais de saúde e segurança 
pública

Propostas para novas parcerias



• Programa de Gestão de Resíduos Sólidos em Municípios 
Pernambucanos
• Formação de Multiplicadores em Manejo de Resíduos Sólidos: 

compostagem e produção de biodisel

Propostas para novos parcerias

Na UFPE:

• Economia de mais de R$ 1 milhão por ano

• Produção de energia limpa

• Produção de adubos orgânicos

• Geração de renda para catadores

• Economia de recursos naturais

• Menos emissão de gases de efeito estufa



• Programa de Formação Continuada 

- Contribuir para a formação dos/as profissionais da educação básica, em
parceria com instituições e/ou secretarias de educação, com vistas a fomentar
uma ação pedagógica calcada nos compromissos éticos profissionais, com uma
qualificação que permita a intervenção na realidade educacional, para a
promoção de um ensino público de qualidade.

- Proporcionar momentos de formação continuada para uma qualificação e

desenvolvimento profissional em temas emergentes, bem como demandados
pelo próprio público atendido.

Propostas para novos parcerias



Propostas para novos parcerias

 Telemonitoramento clínico para enfrentamento a síndromes gripais e 
covid-19

 Avivar: serviço de manutenção de ventiladores mecânicos

 Combate a covid-19: produção de álcool e de conteúdos didáticos para 
prevenção entre estudantes de graduação e a população de Caruaru-PE

• Projetos de Extensão



 Covid-19: orientações para profissionais de saúde

 Implantação de pontos de teleconsulta

 No bairro tem! aplicativo de economia de proximidade solidaria 

Propostas para novos parcerias

• Projetos de Extensão



Propostas para novas parcerias

 Formação dos agentes populares de saúde 

• Projetos de Extensão



• Estudo Multicêntrico – Deteção de Sars-Cov2 na saliva por 
inteligência artificial (MCTIC-FINEP)

• Painel sorológico (IgA e IgG) para Covid-19 de profissionais 
de saúde e segurança pública

Propostas para novos parcerias
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