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INTRODUÇÃO 
 
 
De acordo com as diretrizes estabelecidas nas Decisões Normativas nºs 85/2007 e 88/2207, 
ambas do Tribunal de Contas da União; e, nos termos da Portaria CGU nº 1950, de 28 de 
dezembro de 2007, a Fundação Joaquim Nabuco apresenta seu Relatório de Gestão, com os 
resultados obtidos no exercício de 2007, a partir da observância do Orçamento da União / MEC  
e do Plano Plurianual - PPA 2004/2007 do Governo Federal. 
 
 
1. DADOS IDENTIFICADORES DA  UNIDADE JURISDICIONADA 
 
Nome completo da unidade e sigla Fundação Joaquim Nabuco - Fundaj 
Natureza jurídica Fundação do Poder Executivo 

 
Vinculação ministerial Ministério da Educação 
Normativos de criação, definição de 
competências e estrutura organizacional e 
respectiva data de publicação no Diário 
Oficial da União 

Decreto nº 84.561, de 15 de março de 1980, 
com base na Lei nº 6.687, de 17 de setembro 
de 1979, com a finalidade de promover 
estudos e pesquisas no campo das ciências 
sociais. Estatuto aprovado através do Decreto 
nº 6.318, de 20 de dezembro de 2007, 
publicado no DOU de 21 de dezembro de 
2007. 
 

CNPJ 09.773.169/0001-59 
 

Nome e código no SIAFI 344002 – Fundação Joaquim Nabuco 
Código da UJ titular do relatório 344002 
Códigos da UJ abrangidas Não  consolida outras unidades 
Endereço completo da sede Av. 17 de Agosto, 2187 – Casa Forte – CEP 

52061-540 – Recife-PE, fone: (81) 3073.6363 
– Fax: (81) 3073.6203 
 

Endereço da página institucional na internet http://www.fundaj.gov.br 
Situação da unidade quanto ao 
funcionamento 

Em funcionamento 

Função de governo predominante Educação 
Tipo de atividade Pesquisas Sociais; Documentação; Formação e 

Desenvolvimento Profissional; e, Cultura 
Unidades gestoras utilizadas no SIAFI Fundação Joaquim Nabuco 
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2. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS 
 
2.1. Papel da Unidade na execução das políticas públicas 
 
A Fundaj tem como Missão Institucional produzir, acumular e difundir conhecimentos; resgatar 
e preservar a memória; e promover atividades científicas e culturais, visando à compreensão e 
ao desenvolvimento da sociedade brasileira, prioritariamente a do Norte e do Nordeste do País. 
 
Apresenta os seguintes objetivos, considerados como suas responsabilidades institucionais: 
 

• Contribuir para aprofundar a compreensão das realidades regionais e tropicais, 
funcionando como centro de referência no campo das ciências sociais e da cultura; 

• Preservar valores e bens culturais representativos da memória regional e nacional e tornar 
acessível à comunidade o acervo histórico, científico e cultural da instituição; 

• Estimular e difundir a produção científica e cultural das regiões; 
• Subsidiar a formulação e a execução de políticas públicas, avaliando-lhes os resultados; 
• Promover a formação e o aperfeiçoamento de pessoal.  

 
Para tanto, contou, no exercício de 2007, com cinco Diretorias cujas diretrizes, objetivos e 
principais realizações passamos a expor: 
 
 

• Diretoria de Planejamento e Administração – Diplad 
 
 A Diplad coordena e controla as atividades relacionadas aos sistemas federais de administração 
dos recursos de informação e informática, recursos humanos, planejamento e orçamento, 
contabilidade, administração financeira e serviços gerais, bem como as atividades de organização 
e modernização administrativa. É também responsável pelo planejamento estratégico e o 
desdobramento da missão institucional em diretrizes, objetivos, metas e planos; tudo de acordo 
com o Plano Plurianual, do Governo Federal. 
 
No âmbito da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, a Diplad  aponta a renovação de 38% 
da frota de veículos em uso da Fundaj, com a aquisição de 2 kombis, 1 caminhão e 2 veículos de 
passeio. Foram realizados serviços de manutenção nos diversos campi da instituição, a exemplo 
da pintura das fachadas e recuperação da coberta do edifício Jorge Tasso, situado no campus 
Anísio Teixeira; da pintura das fachadas e recuperação das esquadrias de madeira localizadas no 
edifício Delmiro Gouveia, também no campus Anísio Teixeira;  pintura das fachadas dos blocos 
A e C do edifício Francisco Ribeiro Pinto Guimarães, situado no campus Gilberto Freyre;  além 
da reforma para instalação do Centro Técnico Audiovisual no Nordeste – CTAv-NE, situado no 
Edifício  Ulysses Pernambucano, no campus do Derby. 
 
A Coordenação Geral de Recursos Humanos desenvolveu as seguintes ações: 
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GESTÃO DE PESSOAS 
 Condições da Remuneração/Manutenção  
 
A Fundação Joaquim Nabuco, em dezembro de 2007, conta com um Quadro de Pessoal 
composto por 401 servidores ativos permanentes e 70 servidores ocupantes de cargos 
comissionados, 6 servidores requisitados de outros órgãos e 2 de exercício descentralizado de 
carreira. Compõem o quadro, também, 181 servidores aposentados e 54 pensionistas.  
 
Em 2007, registramos a elaboração e instrução de 5 processos de aposentadoria, 5 processos de 
pensão e 15 atendimentos de diligência em processos de aposentadoria e de pensão. 
  
Foram cadastrados 3 processos no módulo de exercícios anteriores do SIAPE e pagamento da 
10a e 11a  parcelas do passivo administrativo referente aos 3,17%. 
  
Seguem abaixo informações sobre a folha de pagamento e os benefícios.   
 
Folha de pagamento:  

Mês Folha (bruta) PSS e INSS (patronal) PASEP 
Jan    3.092.704,80                    373.259,43         19.336,02  
Fev    3.161.952,52                    387.655,17         20.162,05  
Mar    3.142.512,43                    394.151,36         19.743,54  
Abr    3.117.338,17                    392.000,62         19.584,92  
Mai    3.092.398,64                    389.628,07         19.411,91  
Jun    4.209.636,20                    413.501,69         24.809,54  
Jul    3.325.779,03                    411.980,58         21.007,13  
Ago    3.443.627,81                    422.078,49         21.468,35  
Set    3.614.265,33                    462.666,23         21.156,97  
Out    3.366.628,60                    416.571,22         21.351,18  
Nov    6.574.645,87                    829.960,80         41.710,14  
Dez    4.196.459,60                    474.886,24         29.036,94  

TOTAL  44.337.949,00                  5.368.339,90       278.778,69  
 
Benefícios: 

Auxílio transporte Auxílio pré-escolar Auxílio alimentação Ressarc. à saúde 
Mês Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor 

Jan 312    31.391,37  51       4.158,00  433       57.671,27  530       50.472,72  
Fev 307    24.509,33  52       4.224,00  465       61.933,35  533       50.766,72  
Mar 259    20.985,50  55       4.290,00  467       62.030,23  547       51.700,58  
Abr 263    21.918,00  56       4.488,00  460       61.267,40  552       52.078,58  
Mai 265    21.674,83  51       3.828,00  464       62.478,22  553       52.204,58  
Jun 256    20.686,05  50       3.690,00  459       61.134,21  530       65.232,87  
Jul 255    20.445,57  50       3.690,00  460       61.321,89  545       82.513,17  
Ago 254    20.431,06  48       3.564,00  460       61.267,40  546       79.614,45  
Set 255    20.495,99  48       3.583,80  463       62.381,35  545       77.660,34  
Out 256    20.599,91  48       3.564,00  463       62.774,87  548       78.388,34  
Nov 255    20.467,62  49       3.630,00  462       61.800,16  548       78.390,27  
Dez 255    20.467,62  48       3.564,00  461       61.400,59  546       78.186,27  

TOTAL 3.192  264.072,85  606     46.273,80  5.517     737.460,94  6.523     797.208,89  
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Ações de valorização do servidor 
 
No exercício de 2007 houve 229 participações em  68  cursos e eventos, conforme  quadros 
abaixo. 

 
 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

N° DE 
SERVIDORES 

2º Congresso Brasileiro de Pregoeiros 02  
V Jornada de Estética da Associação Brasileira de Odontologia 01 
Congresso Norte e Nordeste de Comunicação Empresarial e Pública 01  
I Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas 01 
9º Congresso Brasileiro de Criatividade, RH & Gestão de Pessoas 02  
XXVI Fórum Nacional dos Auditores Internos  02  
V Congresso Nacional de História da Mídia 01  
XXIV Simpósio Nacional de História 01  
XXII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação 02  
Palestra: Joaquim Nabuco e a Escravidão 03 
XV Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão 01 
Seminário Nacional de Secretárias: O Profissional de Secretariado X Assessoria e a 

Qualidade no Desempenho de seu Papel na Administração Pública 
03 

IV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e Contratações Públicas - 2007 02 
XXXI EnANPAD – Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração 

02 

VIII Seminário Ética na Gestão 03 
Seminário Internacional: Um Olhar Contemporâneo Sobre a Preservação do Patrimônio 
Cultural Material 

03 

I Simpósio Nacional de Leitura 01 
I Seminário Nacional de Encerramento do Exercício Financeiro de 2007 01 
XXVII Fórum Nacional dos Auditores Internos das Instituições Federais 
Vinculadas ao Ministério da Educação – FONAI/MEC   

02 

Fórum de Comunicação 01 
VII Congresso Nacional dos Procuradores Federais  02 
II Ciclo de Palestras de Museus e Turismo 02 
V Encontro Nacional de Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do 
SIPEC   

02 

II Seminário Luso-Brasileiro “Artistas e Artíficies do Norte de Portugal e sua Mobilidade 
no Mundo Português”   

01 

TOTAL 42 
 
OBS: alguns servidores participaram em mais de uma ação de capacitação. 
 
No âmbito do Programa de Estágio foram preenchidas 70 vagas, sendo 49 de nível superior e 23 
de nível médio. Foi realizada palestra sobre Joaquim Nabuco com o objetivo de divulgar a sua 
importância como abolicionista, político e historiador e promover a integração dos estagiários. 
Foi celebrado, ainda, convênio com mais uma escola da rede particular de ensino. 
 
Na área de serviço social, foram realizados atendimentos a servidores com dificuldades de 
relacionamento interpessoal, adaptação ao trabalho e problemas psicológicos, buscando-se 
associar o atendimento psicossocial à atividade em desenvolvimento de pessoal visando a uma 
melhor adaptação das pessoas ao trabalho. 
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Foram realizados 1.062 atendimentos médicos, incluindo exames periódicos e admissionais; 459 
atendimentos odontológicos e 649 atendimentos de enfermagem a servidores ativos, aposentados 
e pensionistas, bem como a seus dependentes. Foram feitas, também, visitas hospitalares e 
domiciliares. 
 
Como destaque na área de recursos humanos, temos: 
 

• O provimento de 45 cargos, sendo 20 de Analista em Ciência e Tecnologia e 25 de 
Pesquisador, com a nomeação dos candidatos classificados no Concurso Público 
realizado pela FUNDAJ em 2006. 

 
Na Coordenação Geral de Informação e Tecnologia, durante o ano de 2007, foram realizadas 
diversas ações visando dotar a instituição de recursos computacionais modernos, estáveis e 
seguros, a saber: 
 

� Definição dos recursos computacionais da instituição, envolvendo o planejamento, a 
definição das especificações técnicas e a elaboração dos editais, de modo a manter 
atualizado o parque de informática da Fundação Joaquim Nabuco; 

 
� Identificação de novas tecnologias na área de informática e estudos de viabilização para 

implantação das mesmas, com o intuito de manter atualizados os recursos tecnológicos à 
disposição dos servidores da instituição; 

 

� Ampliação do número de impressoras corporativas a laser, em substituição às impressoras 
jato de tinta, reduzindo os custos com aquisição de insumos e de manutenção; 

 
� Manutenção do meio físico da rede local, com a substituição de cabos e tomadas, além 

da instalação de cabos ópticos e switches; 
 

� Manutenção dos sistemas administrativos já implantados e desenvolvimento de novos 
sistemas (Controle de suprimentos – CGPOF/Diplad, Controle de suprimentos CGINT, 
CGINT/Diplad, Sistema de Boletim Diário de Pagamentos - CGPOF/Diplad, na 
linguagem PHP, software livre); 

 
� Atualização dos sítios da instituição na internet e intranet; 

 
� Administração e manutenção de software de antivírus corporativo para todo o parque de 

informática da FUNDAJ, permitindo, assim, a adoção de técnicas corporativas, 
centralizando o gerenciamento em servidores específicos através da web, aumentando a 
proteção contra vírus e spywares em servidores e estações de trabalho; 

 
� Administração e manutenção de software antispam para todo o parque de informática da 

FUNDAJ, permitindo, assim, a adoção de técnicas corporativas, centralizando o 
gerenciamento em servidor específico através da web, aumentando a segurança em 
servidores e estações de trabalho; 

 
� Administração e manutenção de servidores corporativos para gerenciamento da rede 

local, serviço de armazenamento de dados corporativos, bancos de dados, Intranet e 
servidores para web e e-mail para serviços de Internet; 
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� Aquisição, instalação e configuração de servidor de streamer para viabilizar as 
transmissões on line dos eventos realizados na instituição bem como a disponibilização 
de vídeos na homepage da Fundaj; 

 
� Execução dos serviços de implantação de infra-estrutura de cabeamento estruturado (voz 

e dados) e rede elétrica estabilizada nos Edifícios Jorge Tasso, Delmiro Gouveia, guarita 
e o backbone óptico interligando o CPD, localizado no Edifício Antiógenes Chaves, aos 
Edifícios Delmiro Gouveia e Jorge Tasso no campus Anísio Teixeira, em Apipucos; 

 
� Execução dos serviços de construção do backbone óptico interligando o 2º andar do 

edifício Paulo Guerra – bloco A até a sala do CPD localizada no 1º pavimento do Edifício 
José Bonifácio - campus Gilberto Freyre, em Casa Forte; 

 
� Manutenção da infra-estrutura de rede sem fio (wireless) no Edifício Saturnino 

Gonçalves, edifício que abriga a direção do Museu do Homem do Nordeste; 
 

� Desenvolvimento do projeto e realização de licitação para execução dos serviços de 
implantação de infra-estrutura de cabeamento estruturado (voz e dados) e rede elétrica 
nos Edifícios Paulo Guerra – blocos “A” e “B”, Gil Maranhão – blocos “C” e “D” e 
guarita – campus Gilberto Freyre, em Casa Forte; 

 
� Desenvolvimento do projeto e realização de licitação para execução dos serviços de 

construção dos backbones ópticos interbuilding: Link 1  - interligação do 2º andar do 
edifício Paulo Guerra Bloco “A” ao Ed. Gil Maranhão – Bloco “D”, Link 2  – 
interligação do 2º andar do edifício Paulo Guerra Bloco “A” ao 2º andar do edifício 
Saturnino Gonçalves, Link 3  - interligação do 2º andar do edifício Paulo Guerra Bloco 
“A” ao 2º andar do Bloco “B” do edifício Paulo Guerra e o Link 4  - interligação do 2º 
andar do edifício Paulo Guerra Bloco “A” ao edifício Odilon Ribeiro Coutinho - campus 
Gilberto Freyre, em Casa forte; 

 
� Instalação e configuração de estações de trabalho visando à substituição de maquinário 

obsoleto; 
 

� Participação de servidores da CGINT em cursos na área de segurança de redes com vistas 
a obter conhecimentos para definição da Política de Segurança das Informações da 
Fundaj; 

 
� Desenvolvimento do projeto de Solução de Armazenamento em Storage SAN (Storage 

Area Network), visando a uma solução segura e confiável, abrangendo Solução de Backup 
e Disaster Recovery, através da implementação da infra-estrutura de armazenamento SAN 
(Storage Area Network) e criação da política de segurança dos dados; 

 
� Aquisição, através de processo licitatório, dos itens necessários para conclusão do projeto 

“cinema digital” da FUNDAJ; 
 

� Definição de processos para a política de armazenamento dos arquivos digitalizados do 
núcleo de digitalização; 

 
� Instalação e configuração de parte dos equipamentos do espaço de educação a distância; 
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� Apoio a projetos finalísticos da FUNDAJ: participação em reuniões técnicas para 
levantamento de requisitos, análise de recursos e planejamento da plataforma de 
hardware e software necessários ao cumprimento das demandas; 

 
� Atendimento aos usuários da FUNDAJ. 

 
Dos Recursos de Suporte: 
 

� Instalação e configuração de switches centrais e de bordas; 
� Instalação e configuração de nobreaks e estabilizadores; 
� Instalação e configuração de estações de trabalho; 
� Instalação e configuração de servidores de internet, logon e arquivo; 
� Instalação e configuração de antivírus corporativo; 
� Instalação e configuração de antispam; 
� Manutenção da rede sem fio no Edifício Saturnino Gonçalves, onde funciona a direção 

do Museu do Homem do Nordeste; 
� Manutenção do cabeamento estruturado nos Edifícios Dirceu Pessoa e Renato Carneiro 

Campos; 
� Manutenção do cabeamento estruturado nos Edifícios Jorge Tasso, Delmiro Gouveia e 

guarita; 
�  Manutenção do backbone óptico que interliga o CPD aos edifícios Delmiro Gouveia e 

Jorge Tasso; 
� Manutenção do backbone óptico interbuilding que interligará o 2º andar do edifício 

Paulo Guerra à sala do CPD localizada no 1º pavimento do edifício José Bonifácio; 
� Contratação do cabeamento estruturado nos Edifícios Paulo Guerra – blocos A e B, Gil 

Maranhão – blocos C e D e guarita; 
� Contratação dos serviços para construção dos backbones ópticos interbuilding: Link 1  - 

interligação do 2º andar do edifício Paulo Guerra Bloco “A” ao Ed. Gil Maranhão – 
Bloco “D”, Link 2  – interligação do 2º andar do edifício Paulo Guerra Bloco “A” ao 2º 
andar do edifício Saturnino Gonçalves, Link 3  - interligação do 2º andar do edifício 
Paulo Guerra Bloco “A” ao 2º andar do Bloco “B” do edifício Paulo Guerra e o Link 4  - 
interligação do 2º andar do edifício Paulo Guerra Bloco “A” ao edifício Odilon Ribeiro 
Coutinho - campus Gilberto Freyre, em Casa forte; 

� Capacitação de técnicos em SQL 2000, segurança de rede, C# e Java.. 
 
Dos Recursos Finalísticos: 
 

� Instalação e configuração de estações de trabalho; 
� Manutenção de estação de tratamento e captura de imagens; 
� Instalação e configuração de impressoras a laser; 
� Instalação e configuração de scanners; 
� Instalação e configuração de projetores de multimídia; 
� Instalação e configuração de filmadora e câmera digitais; 
� Instalação e configuração de webcam; 
� Aquisição de equipamentos para o cinema digital; e, 
� Instalação e configuração de equipamentos para o Núcleo de Digitalização. 
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A Diplad, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, constituída pela Portaria PRESI Nº 
105/2007 de 3 de setembro de 2007, composta atualmente pelos membros Cláudia Braga (Presidente), 
Rosa Maria Rodrigues da Paixão Oliveira e Maria de Fátima Ferreira Cavalcanti, realizou os seguintes 
processos licitatórios: 
  
 
I.  SERVIÇOS GERAIS – DIVERSOS 
 

OBJETO MODALIDADE  
E NÚMERO 

VALOR  
ESTIMADO 

VALOR 
CONTRATADO  

CONTRATAÇÃO 
EFETUADA 

Manutenção preventiva e 
corretiva e fornecimento de 
peças e acessórios para os 
veículos da FUNDAJ 

Pregão Eletrônico 
Nº 1 

R$ 5.870,00   R$ 3.880,00 

Automares 
Comércio e 
Serviços Ltda. 

Serviços gráficos para a 
Diretoria de Documentação  Pregão Eletrônico 

N° 8 
R$ 253.252,19 R$ 51.965,00 

Villimpress Ind. e 
Comércio Gráficos 
Ltda e Martins & 
Cordeiro Ltda 

Fornecimento e instalação de 
ar condicionado 

Pregão Eletrônico 
Nº 9 R$ 11.709,47 R$ 8.245,00 

Climar Comércio de 
Ar Condicionado 
Ltda-ME 

Impressão e finalização de 
três títulos para a Editora 
Massangana da Diretoria de 
Cultura 

Pregão Eletrônico 
Nº 10 

R$ 64.581,20 R$ 42.400,00 

Brascolor Gráfica e 
Editora Ltda 

Impressão e acabamento de 
materiais gráficos para a 
Editora Massangana da 
Diretoria de Cultura  

Pregão Eletrônico 
Nº 12 

R$ 163.185,59 R$ 163.185,00 

Martins e Cordeiro 
Ltda 

Impressão e acabamento 
gráfico de folders e cartazes 
para a Diretoria de Pesquisa  

Pregão Eletrônico 
Nº 13 

R$ 4.500,00 R$ 2.090,00 
Martins e Cordeiro 
Ltda e Perfilgráfica 
Ltda-ME 

Transcrição de fitas para a 
Diretoria de Documentação e 
Diretoria de Pesquisa  

Pregão Eletrônico  
Nº 15 

R$ 82.824,00 R$ 74.998,56 
Proixl Centro de 
Serviços de 
Estinotipia Ltda-ME 

Dedetização, desratização e 
descupinização nos diversos 
campi da FUNDAJ 

Pregão Eletrônico  
Nº 16 

R$ 16.438,00 R$ 9.591,99 
SOCASA Saúde 
Ambiental Ltda 
 

Serviços de telefonia móvel 
pessoal pós e pré-pago e 
fornecimento de aparelhos em 
regime de comodato 

 
Pregão Eletrônico       

Nº 23 
R$ 5.849,92 R$ 5.524,85 

TNL PCS S/A 
 

Serviços gráficos para a 
Editora Massangana da 
Diretoria de Cultura  

Pregão Eletrônico       
Nº 26 

R$ 252.071,05 R$ 142.570,65 
Brascolor Gráfica e 
Editora Ltda; 
Bagaço Design Ltda 

Aquisição de passagens 
aéreas 

Pregão Eletrônico       
Nº 32 

R$ 235.989,30 R$ 219.635,03 
Brasluso Turismo 
Ltda 

Podação das árvores dos 
diversos campi da FUNDAJ 

 
Pregão Eletrônico       

Nº 34 
R$ 26.397,50 R$ 18.500,00 

Megaton 
Engenharia Ltda 
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II. MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE 
 

OBJETO MODALIDADE  
E NÚMERO 

VALOR  
ESTIMADO 

VALOR 
CONTRATADO  

CONTRATAÇÃO 
EFETUADA 

Material de consumo de 
informática 

Pregão Eletrônico 
Nº 3 

R$ 233.998,70 R$ 122.059,07 

CIL Comércio de 
Informática Ltda, 
Tecsupri- Máquinas, 
Suprimentos e Serviços 
Ltda  

Fornecimento e instalação 
de ar condicionados tipo 
split 

Pregão Eletrônico 
Nº 4 

R$ 22.335,00 R$ 12.971,00 
Climar Comércio de Ar 
Condicionado Ltda-ME 

Lente para projetor digital 
do Cinema da Fundação  

Pregão Eletrônico 
Nº 6 

R$ 13.491,25 R$ 8.459,30 
Plusvision Comércio de 
Eletrônicos Ltda 

Material permanente de 
informática 

Pregão Eletrônico 
Nº 7 

R$ 34.848,72 R$ 30.240,00 
Plugnet Comércio e 
Representações Ltda 

Equipamentos para 
climatização da Fundaj Pregão Eletrônico 

Nº 19 
R$ 247.650,00 R$ 146.218,99 

Terclima – Técnica 
Climática Ltda-ME e 
Climar Comércio.de Ar 
Condicionado Ltda-ME 

Material de refrigeração 
Pregão Eletrônico 

Nº 21 
R$ 7.423,08 R$ 4.189,12 

Comercial Siracuse 
Ltda-ME, Ser Serviços 
em Eletricidade e Rede 
Ltda-ME e outros 

Arquivo deslizante para a 
Diretoria de 
Documentação  

Pregão Eletrônico 
Nº 24 

R$ 13.488,21 R$ 8.000,00 
Caviglia & Cia Ltda 

Material de iluminação 
para as galerias de arte da 
Diretoria de Cultura 

Pregão Eletrônico 
Nº 25 

R$ 4.725,02 R$ 1.113,00 
Coferco Controles 
Industriais Ltda 

Mobiliário para a 
Diretoria de Cultura  

Pregão Eletrônico 
Nº 28 

R$ 12.805,00 R$ 3.191,96 
NE – Suprimentos em 
Geral e Serviços de 
Papelaria Ltda 

Títulos bibliográficos 
Pregão Eletrônico  

Nº 29 
R$ 8.807,00 R$ 5.946,31 

Livraria do bem Ltda; 
Berton & Cosmo Ltda e 
outros 

Títulos Bibliográficos para 
a Diretoria de Pesquisas 
Sociais 

Pregão Eletrônico  
Nº 41 

R$ 2.394,50 R$ 803,17 

Superpedido Comercial 
S.A;  Livraria do Bem 
Ltda – ME e outros  

Mobiliário para a 
Diretoria de Cultura  

Pregão Eletrônico 
p/SRP  Nº 46 R$ 17.701,68 R$ 14.554,00 

Ellan Ltda 

Material médico e 
odontológico 

Pregão 
Eletrônico  

Nº 50 
R$ 9.822,00 R$ 4.352,84 

Padrão Dist. Prod. e 
Equip. Hospitalares, 
Casa Dental Estrela 
Dalva e outros 
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Veículo utilitário 
(caminhão) para a 
FUNDAJ 

Pregão 
Eletrônico 

Nº 52 
R$ 180.569,33 R$ 87.500,00 

DIVEPE – Distribuidora 
de Veículos e peças 
Ltda 

CDs virgens com capa 
para a Diretoria de 
Documentação  

Pregão Eletrônico 
Nº 55 

R$ 9.453,33 R$ 3.600,00 

Megadata Distribuidora 
de produtos de 
Informática Ltda 

Títulos bibliográficos 
Pregão Eletrônico  

Nº 56 
R$ 9.955,97 R$ 5.801,89 

Superpedido Comercial 
S.A;Costa e Ramos 
Comércio; Imp. & Exp. 
de livros e outros 

Dois veículos passeio para 
a FUNDAJ 

Pregão Eletrônico  
Nº 57 

R$ 61.932,00 R$ 55.450,00 
Fiori Veicolo Ltda 

Títulos bibliográficos para 
a Diretoria de Pesquisas 
Sociais 

Pregão Eletrônico  
Nº 58 

R$ 2.410,72 R$ 1.849,70 

Superpedido Comercial 
S.A, Pontes Livros Ltda 
– EPP e outros  

Equipamentos de 
informática 

Pregão Eletrônico 
Nº 61 

R$ 156.095,74 R$ 32.837,87 

Plugnet Comércio e 
Representações Ltda; 
TECSUPRI – 
Máquinas, Suprimentos 
e Serviços Ltda e outros 

Veículos utilitários 
(kombi) para a FUNDAJ 

Pregão Eletrônico 
Nº 62 

R$ 81.622,86 R$ 81.460,00 
Bremen Veículos Ltda 

Material de consumo de 
informática Pregão Eletrônico 

Nº 64 
R$ 47.785,39 R$ 35.731,30 

I. Barbosa da Silva – 
ME; GRBS – Comércio 
e Assessoria em 
Informática e Outros 

Material de manutenção 
predial 

Pregão Eletrônico 
p/ SRP Nº 18 

R$ 57.394,48 R$ 40.107,43 

Campos Maia Material 
de Construção Ltda – 
ME; Anfa Comercial & 
Serviço Ltda-ME e 
outros 

Material de consumo de 
informática 

Pregão Eletrônico 
p/ SRP Nº 27 

R$ 219.675,00 R$ 154.537,00 
Vibhuti Comércio Ltda; 
Comercial Gaulia Ltda-
ME e outros 

Material de expediente 
Pregão Eletrônico 
p/ SRP Nº 43 

R$ 153.112,50 R$ 139.034,42 
R&M Comércio 
Varejista de Papelaria 
Ltda-ME 

 
 
III. SERVIÇOS DE BENS ESPECIALIZADOS – TECNOLOGIA D A INFORMAÇÃO 
 

OBJETO MODALIDADE 
E NÚMERO 

VALOR  
ESTIMADO 

VALOR 
CONTRATADO  

CONTRATAÇÃO 
EFETUADA 

Implantação da rede lógica 
e elétrica no campus 
Gilberto Freyre 

Tomada de Preços  
Nº 2 

R$ 417.551,52 R$ 417.523,75 
ETI – Empresa de 
Tecnologia em 
Informática Ltda 
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IV. INSTALAÇÕES FÍSICAS 
 

OBJETO MODALIDADE 
E NÚMERO 

VALOR  
ESTIMADO 

VALOR 
CONTRATADO  

CONTRATAÇÃO 
EFETUADA 

Serviços de engenharia nos 
edifícios da FUNDAJ 
(manutenção) 

Pregão Eletrônico 
Nº 2 R$ 170.191,84 R$ 139.346,67 

Cifra Engenharia e 
Serviços Ltda 

Reforma do andar térreo do 
bloco A, B, C e D do 
edifício Gil Maranhão do 
Museu do Homem do 
Nordeste; serviços de 
pavimentação da área 
externa do campus Gilberto 
Freyre e pintura das 
fachadas do edifício 
Saturnino Gonçalves do 
Museu do Homem do 
Nordeste 

Tomada de Preços 
Nº 3 R$ 888.043,12 R$ 880,404,37 

Cifra Engenharia e 
Serviços Ltda 

 
 
V. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – DIRETORIAS 
 

OBJETO MODALIDADE 
E NÚMERO 

VALOR  
ESTIMADO 

VALOR 
CONTRATADO  

CONTRATAÇÃO 
EFETUADA 

Concessão de espaço para 
exploração de café/bistrô na 
área anexa do Cinema da 
Fundação 

Convite 
Nº 3 

R$ 300,00 R$ 525,99 

Oliveira e Lacca 
Ltda 
 
 

Replicação de DVDs para a 
Diretoria de Cultura Pregão Eletrônico  

Nº 31 
R$ 12.652,26 R$ 8.760,00 

Microservice 
Tecnologia Digital 
da Amazônia Ltda 

Plotagem e confecção de 
painéis para a Diretoria de 
Cultura 

Pregão Eletrônico  
Nº 33 

R$ 3.014,23 R$ 2.350,00 
A.L.. Serviços de 
Sinalização Visual 
Ltda 

Confecção de banners para 
o Museu do Homem do 
Nordeste 

Pregão Eletrônico  
Nº 36 

R$ 2.547,30 
 

R$ 2.200,00 
A.L.. Serviços de 
Sinalização Visual 
Ltda 

Confecção de camisas para 
o Museu do Homem do 
Nordeste 

Pregão Eletrônico  
Nº 37 

R$ 3.656,00 R$ 1.599,00 
Renato Eufrásio 
Moreira Soares 

Implementação do Projeto 
Incluir para Formar II da 
Diretoria de Formação e 
Desenvolvimento 
Profissional 

Pregão Eletrônico  
Nº 38 

R$ 80.460,74 R$ 64.770,00 

Magis  Assessoria e 
Pesquisa 

Execução do Projeto 
Juventude de Futuro da 
Diretoria de Formação e 
Desenvolvimento 
Profissional 

Pregão Eletrônico 
Nº 39 

R$ 121.342,49 R$ 77.393,00 

CETAP-Centro 
Técnico de 
Assessoria e 
Planejamento 
Comunitário 
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Execução do Projeto 
Vivendo e Aprendendo da 
Diretoria de Formação e 
Desenvolvimento 
Profissional 

Pregão Eletrônico 
Nº 40 

R$ 156.092,44 R$ 142.824,40 

Magis  Assessoria e 
Pesquisa 

Confecção de camisas para 
o Museu do Homem do 
Nordeste 

Pregão Eletrônico 
 p/ SRP Nº 45 

R$ 8,04 R$ 5,10 
MJS Ind. de 
Confecções Ltda 

Impressão de livros para a 
Diretoria de Cultura / 
Editora Massangana 

Pregão Eletrônico 
Nº 47 

R$ 157.106,32 R$ 87.228,99 
Prol Editora Gráfica 
Ltda  

Revisão de textos, tradução, 
ilustração, criação e 
elaboração de projetos 
gráficos para o Museu do 
Homem do Nordeste 

Pregão Eletrônico 
Nº 48 

R$ 35.776,60 R$ 21.999,00 

IMK Relações 
Públicas Ltda 

Impressão de material 
gráfico para a obra “Poetas 
do Repente” da Diretoria de 
Cultura 

Pregão Eletrônico 
Nº 59 

R$ 163.924,25 R$ 99.780,00 

Brascolor Gráfica e 
Editora Ltda. 

Impressão de livros para a 
Diretoria de Cultura / 
Editora Massangana 

Pregão Eletrônico 
Nº 60 

R$ 74.080,27 R$ 65.665,00 
Gráfica Santa Marta 

Diagramação e atividades 
de produção 
gráfica/editorial para a 
Coleção Grandes 
Educadores para a Editora 
Massangana 

Pregão Eletrônico 
Nº 63 

R$ 129.737,50 R$ 50.000,00 

Entrelinhas 
Comunicação Ltda 

Levantamento 
planialtimétrico do Engenho 
Massangana 

Pregão Eletrônico 
Nº 65 

R$ 29.566,67 R$ 18.000,00 
Lucena Topografia 
e Construções Ltda 

 
  

• Diretoria de Pesquisas Sociais – Dipes 
 
Cabe a Dipes: 
Desenvolver projetos de pesquisas, atividades de C&T no âmbito das ciências sociais, manter  
articulação e intercâmbio visando à cooperação técnico-científica com entidades nacionais, 
estrangeiras e internacionais, através de convênios, contratos e outras formas de acordo, 
observadas as normas alusivas à competência e demais disposições; 
 
Divulgar os resultados das suas pesquisas, repassando à comunidade brasileira, especialmente as 
do Norte e Nordeste, os conhecimentos obtidos sobre a realidade sócio-cultural, econômica, 
política e ambiental dessas regiões; 
 
Planejar e realizar eventos de caráter científico de alcance local, nacional e internacional, tais 
como: seminários, workshops, e outras reuniões e realizações destinadas à interação com a 
comunidade. 
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O ano de 2007 marcou de forma muito intensa a vida da Dipes. Coisas boas e ruins ocorreram, 
mas com tal força que a ninguém passaram despercebidas. Foi um tempo de ampliação da 
equipe, de planejamento para o próximo quadriênio, de algumas mudanças de compreensão 
sobre a organização da atividade de pesquisa, de perdas institucionais decorrentes de alterações 
na estrutura de cargos comissionados demandadas pelo MEC, o que causou  profundos efeitos 
desagregadores e perturbadores do ritmo de trabalho em todas as áreas, além da  renovação da 
equipe gestora das Coordenações Gerais. 
 
A Diretoria iniciou  o ano com fortes expectativas quanto à incorporação de vinte e dois novos 
pesquisadores, que até maio chegaram ao número de vinte e cinco, oriundos do concurso público 
realizado no segundo semestre de 2006. Todas as Coordenações Gerais receberam assistentes de 
pesquisa e duas delas pesquisadores adjuntos. Tendo sido cuidadosamente acompanhados, a 
partir de uma programação acordada no Colegiado ainda em 2006, estes(as) novos(as) colegas 
deram nova cara à dinâmica interna da Dipes e tornaram-se parte inseparável de suas  realizações 
ao longo do ano. Entusiasmo, dedicação, seriedade e qualidade profissional foram marcas de sua 
chegada.  
 
A Dipes entrou  2007 tendo à frente alguns desafios identificados no relatório de gestão anterior 
– de incrementar a cultura de planejamento, monitoramento e avaliação; de melhorar a eficiência 
gerencial; de ampliar a visibilidade pública; e de recuperar o lugar efetivo da pesquisa social e da 
identidade de “instituto de pesquisas” como parte integrante de um projeto institucional plural, 
mas sintonizado com a vocação e história da Fundação Joaquim Nabuco. 
 
Nem todos foram respondidos a contento, mas em todos se conseguiu dar passos e fazer 
conquistas. Vivenciou-se  uma intensa experiência de planejamento, que passou pela realização 
de um curso de PMA (de que participou quase um terço da equipe) e por um extenso calendário 
de atividades de discussão e preparação do seu planejamento plurianual para o período 2008-
2011. Neste particular, se não houver cortes, a Dipes terá  um incremento real importante em seu 
orçamento, fato que  vem ocorrendo desde 2004. 
 
 Como quase todas as instituições de (ensino e) pesquisa públicas, enfrentamos diariamente 
obstáculos práticos na gestão dos recursos de que dispomos. Limitações legais em muito 
dificultam os processos de aquisição e de contratação de serviços e a formalização de convênios, 
consórcios e parcerias. A instituição não tem conseguido, por suas práticas e competências 
internas, encontrar soluções ágeis dentro das normas vigentes. Há situações que demandam 
melhor e mais intensa formação continuada de nossos próprios gestores e pessoal técnico-
administrativo, e este desafio continuamos a projetar no próximo ano. 
 
Quanto à visibilidade pública, foi lenta a implantação de uma plataforma on-line para utilização 
mais sistemática da página web da Fundação, divulgando o perfil e a produção dos(as) 
pesquisadores(as) individualmente e da Diretoria como um todo, em virtude da baixa resposta de 
grande parte da equipe. É preciso maior compreensão a respeito da importância fundamental que 
a Internet possui na construção de estratégias de promoção institucional hoje em dia.  
 
Por outro lado, intensificou-se as articulações institucionais, por meio de visitas a instituições 
parceiras, do aumento significativo do número de eventos organizados (inclusive para exclusiva 
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apresentação de resultados de pesquisas), e isto  rendeu reconhecimento em termos de projetos e 
parcerias solicitados por instituições públicas (inclusive ministérios) e da sociedade civil, bem 
como de inserção em redes de pesquisa nacionais e internacionais. Este nível de visibilidade tem 
efeitos mais duradouros e eficazes para um centro de pesquisas como a Dipes do que os 
momentos fugazes de evidência na mídia (embora a presença nela não possa ser descartada numa 
sociedade na qual aquela tornou-se um princípio de “produção de realidade” incontornável). 
Demanda trabalho e investimento de energia, mas deixa saldos efetivos para além do olhar 
projetado pela mídia. 
 
Temos em 2008 um belo desafio: o de incorporar, de modo definitivo e orgânico, a realização de 
atividades de formação em nível de pós-graduação ao trabalho cotidiano da Dipes. Este desafio 
é-nos colocado tanto como resultado de uma deliberada decisão de integrar as atividades de 
pesquisa e formação quanto por uma injunção contingente – a extinção da área de formação 
como unidade autônoma da instituição. No primeiro caso, desde o seminário de avaliação e 
planejamento de outubro de 2006 havíamos concluído pela unidade das atividades de pesquisa e 
formação: através da segunda difundimos conhecimentos produzidos com a primeira, formamos 
novos pesquisadores e contribuímos para a formação continuada de gestores e servidores 
públicos, bem como de setores da sociedade civil atuantes nas várias áreas cobertas por nossas 
especialidades profissionais e temáticas.  No segundo caso, a atividade de formação passa a 
distribuir-se entre as diretorias finalísticas da Fundação, e a Dipes não se furtou ao desafio aberto 
pela nova situação. Assumiu projetos, recursos e pessoal da antiga diretoria de formação, 
integrando-os aos planos já definidos no sentido de fazer da formação uma atividade permanente 
da Diretoria. A incorporação de nove colegas à equipe a partir de 2008 certamente contribuirá 
para materializar o projeto anunciado no parágrafo anterior. 
 
Frente ao lançamento, em 2007, do Plano de Desenvolvimento da Educação, a Dipes prepara-se, 
neste contexto, para realizar um conjunto de atividades em que o acompanhamento e a avaliação 
da implementação das ações de governo se aliará à oferta de cursos de curta duração, 
aperfeiçoamento e especialização com vistas a incrementar a eficácia e a efetividade do trabalho 
de quantas pessoas alcançarmos que estejam atuando no campo da educação. O foco regional 
será intensificado nos próximos anos de modo a ampliar o impacto deste trabalho, no estrito 
propósito de contribuir para que a intenção de recuperar o tempo perdido num setor 
absolutamente estratégico para o presente e o futuro do País vá além das palavras e do alcance 
quantitativo de metas. 
 
A Dipes teve  um ano alvissareiro para nosso Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica, que teve uma seleção bastante concorrida e fechou o ano com um acréscimo de cinco 
bolsas, doravante pagas com recursos institucionais, chegando a um total de vinte e seis. Assim, 
mantemos uma invejável relação pesquisadores/bolsistas, proporcionalmente a outras instituições 
de ensino. A qualidade dos bolsistas tem sido atestada pelo sucesso alcançado por eles(elas) em 
seleções de mestrado, tanto local quanto nacionalmente. 
 
Na gestão da pesquisa, tivemos o efetivo funcionamento de três recursos organizacionais: um 
sistema on-line de cadastramento e acompanhamento dos projetos e atividades e a instalação de 
duas comissões permanentes, a de Pesquisa (que avalia quanto a parâmetros de interesse 
institucional e atendimento a requisitos formais de qualidade os projetos de pesquisa que se 
propõem a fazer parte da programação da Dipes, submetendo pareceres ao Colegiado para 
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deliberação) e a de Publicação (que avalia e seleciona, quando necessário, propostas de 
publicação submetidas por pesquisadores[as], que utilizarão recursos do Tesouro). Estes três 
recursos vêm contribuindo para dar consistência e transparência à elaboração e implementação 
dos projetos, bem como ao seu acompanhamento e avaliação por parte de seus coordenadores e 
dos gestores. O sistema on-line permite, ainda, a cada membro da equipe, que recupere, a 
qualquer tempo, as informações prestadas mensalmente sobre suas próprias atividades.  
 
Uma perspectiva altamente estimulante é a da realização, em 2008, das obras de reforma física e 
instalação do Centro de Georreferenciamento em Pesquisa Social, para as quais recebemos um 
aporte da FINEP, decorrente da aprovação de proposta apresentada a Edital nacional de apoio à 
geração de infra-estrutura para pesquisa científica.  
 
O segundo semestre de 2007 foi especialmente difícil para a Dipes e a Fundação em razão do 
processo de mudança demandado à instituição pelo MEC, que resultou não apenas na entrega de 
cargos, mas num rearranjo interno doloroso, delicado e conflitivo. No entanto, o período marcou 
também um avanço significativo, com a sistematização das regras para a eleição dos dirigentes 
da Dipes, em nível de coordenações gerais e de diretoria, as quais, embora ainda infra-
institucionais, têm o compromisso da Presidência com sua formalização. Não apenas isto, mas o 
primeiro teste das novas regras – que recuperaram, consolidando, as duas experiências já 
vivenciadas, em 2003 e 2005 – se deu em novembro, com a eleição nas Coordenações Gerais, à 
qual acorreu mais de noventa por cento do eleitorado. Vitória da equipe como um todo e dos 
processos democráticos que, difíceis como se sabe em toda parte, têm como conseqüência a 
clareza das regras e a legitimidade das escolhas. 
 
O principal programa finalístico da Diretoria compõe-se de projetos de pesquisa, realização de 
estudos e produção de dados e estruturas de suporte à pesquisa (atividades de caráter 
permanente). Nesta seção apresentamos uma breve descrição das atividades e projetos 
concluídos ou em andamento, isto é, cuja realização continuará em 2008, com indicação do seu 
público-alvo e produtos ou resultados concretizados em 2007. Os projetos em andamento nem 
sempre possuem produtos a indicar, tendo em vista seu cronograma ou sua programação de 
metas. Pesquisas reprogramadas são aquelas cuja conclusão estava prevista para 2007, mas 
sofreram alterações em seu cronograma, devendo ser concluídas no próximo exercício. Eventos e 
publicações diretamente ligados a tais projetos e atividades permanentes são indicados em seções 
correspondentes em seguida, neste relatório. 
 
Atividades Permanentes 
 
• Observanordeste: conflitos sociais no Nordeste 

 Atividade permanente da pesquisa Conflitos Sociais no Nordeste, realizada através de 
levantamento, acompanhamento e análise destes conflitos. Público alvo: populações nordestina 
e brasileira em geral, pesquisadores, intelectuais, estudantes e usuários da internet. Produtos: 
relatório final de iniciação científica, artigos disponibilizados na página da Fundaj. 

 
• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

Atividade permanente que visa contribuir com a formação de recursos humanos para a 
pesquisa através da orientação de projetos de estudantes vinculados aos projetos executados 
pela Diretoria. Público alvo: alunos de graduação. Produto: 39 bolsistas orientados. 
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• Portal do Núcleo de Estudos e Articulação sobre o Semi-Árido 

O Portal do Núcleo de Estudos e Articulação Sobre o Semi-Árido - NESA é uma atividade de 
seleção e atualização das informações disponibilizadas na homepage do Nesa, sobre a realidade 
do Semi-árido brasileiro. Público alvo: alunos dos níveis básico e médio através de escolas, 
bibliotecas e centros comunitários, ligados à rede de computadores, instituições gestoras do 
meio ambiente, universidades, centros de pesquisa, organizações não governamentais e 
organizações sociais. Produtos: estabelecimento de rotinas de obtenção e tratamento de dados, 
articulações com instituições produtoras de dados sobre o Semi-árido, reunião e digitalização 
de informações sobre aspectos variados do Semi-árido, obtenção de textos, imagens e mapas, 
relações e descrições de municípios integrantes do Sem-árido, disseminação de informações. 

 
• Índice de Preços ao Consumidor da Cidade do Recife – IPC 

Atividade permanente de fornecimento de informações adequadas para o planejamento, 
acompanhamento e análises de políticas econômicas e programas sociais em relação aos seus 
impactos nas condições de vida do consumidor recifense. A Pesquisa do Índice de Preços 
disponibiliza ainda para a comunidade o valor da Cesta Básica de Consumo, enquanto 
indicador da performance dos preços de mercado, contribuindo dessa forma para as decisões de 
gastos de consumo da família recifense. Público alvo: empresas públicas e privadas, 
representações de classe, organizações sociais e público em geral. Produtos: 12 boletins 
mensais divulgados. 

 
• Núcleo de Apoio à Pesquisa de Campo – COPEC 

Atividade permanente de pesquisa de campo para subsidiar pesquisadores em todas as áreas 
temáticas da Fundaj, bem como para oferecer serviços especializados de levantamento de 
dados primários. Público alvo: instituições públicas (federais, estaduais e municipais) e 
privadas. Produtos: 4 pesquisas de campo. 

 
 
  Pesquisas Concluídas 
 
•  Religião, redes e processo eleitoral em 2006 

Pesquisa que teve por objetivo a análise da movimentação e das articulações de atores 
religiosos com vistas ao processo eleitoral de 2006 em plano nacional. Público alvo: 
estudiosos acadêmicos, militantes político-partidários, segmentos de mídia, atores religiosos 
com atuação pública. Produto: relatório final; dois relatórios finais de iniciação científica. 

 
•  A inserção da Educação Ambiental nos cursos de Formação de Professores do Estado de 

Pernambuco 
Pesquisa que teve o objetivo de avaliar como a Educação Ambiental está sendo trabalhada na 
Formação de Professores, consideradas a determinação e recomendação, pela legislação 
brasileira, da transversalidade desta disciplina no ensino formal. Público alvo: gestores, 
professores e alunos dos cursos de Formação de Professores em Pernambuco. Produtos: 
relatório final, artigos, apresentação de trabalhos em eventos internacionais e nacionais e 
mini-cursos. 
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• Banco de dados sobre o Semi-Árido 
Projeto que teve o objetivo de disponibilizar informações úteis à discussão das questões do 
semi-árido, ampliando o conhecimento sobre suas características, possibilidades e limitações 
de modo a oferecer subsídios que contribuam com a orientação e avaliação do planejamento 
local e de ações e políticas públicas sobre a região. Público alvo: instituições em escala local, 
estadual, regional e nacional, entidades não governamentais, especialistas e público em geral, 
que mantenham interesse pelas questões do semi-árido. Produtos: publicações, relações, 
imagens e mapas tratados para veiculação eletrônica e criação de rotinas e fluxos para 
informações que alimentam o portal do NESA. 
 

• Fundaj vai à escola: segurança alimentar, uma proposta pedagógica 
Atividade de extensão que teve o objetivo de promover a discussão sobre segurança alimentar 
nas escolas, focando a importância da qualidade e quantidade alimentar para a qualidade de 
vida. Público alvo: educadores, educandos e sociedade civil organizada. Produtos: publicações; 
palestras, oficinas. 
 

• Gestão integrada dos recursos hídricos e vegetais da Bacia Hidrográfica do Rio Moxotó – PE 
Pesquisa que teve o objetivo de analisar a evolução da cobertura vegetal na Bacia Hidrográfica do 
Rio Moxotó/PE, evidenciando as causas e conseqüências do processo, como forma de subsidiar a 
gestão sócio-ambiental integrada de recursos hídricos e vegetais na região. Público alvo: 
produtores rurais; professores e alunos do ensino fundamental e médio; técnicos de organizações 
governamentais e não governamentais. Produtos: relatório final, relatórios dos bolsistas do Pibic, 
oficinas de educomunicação e relatório final das mesmas, publicação de livreto. 
 

• Transversalidade de gênero na política social de reassentamento da Chesf 
Pesquisa que teve o objetivo de analisar como a política social de reassentamento da Chesf 
abordou a questão de gênero. Público alvo: mulheres agricultoras, associações rurais, líderes 
rurais das localidades pesquisadas e gestores públicos. Produtos: relatório final e Oficinas. 
 

• A Pesquisa Educacional em Pernambuco: onde, quem e o que é pesquisado 
Pesquisa que teve o objetivo de conhecer a produção acadêmica na área da Pesquisa 
Educacional de Pernambuco, suas fontes de financiamento e os processos de socialização dos 
seus resultados. Público alvo: instituições de ensino superior, centros de estudos e pesquisas, 
agências de financiamento e  instituições de editoração -publicação-divulgação da pesquisa e 
pesquisadores. Produto: relatório final. 
 

• Implantação e efeitos do Fundef no Estado de Pernambuco 
Pesquisa que teve o objetivo de analisar a implantação e os efeitos do Fundef no Estado de 
Pernambuco, no que se refere aos efeitos financeiros e ao atendimento educacional, bem como 
as repercussões nas demais modalidades de ensino e na valorização do magistério. Público 
alvo: gestores públicos de Pernambuco. Produto: relatório final. 
 

• Memória e tradição: a produção intelectual no campo da Educação realizada pelo Depto. 
de Educação da Fundação Joaquim Nabuco no período de 1980-1995 
Pesquisa que teve o objetivo de reconstruir a memória do Departamento de Educação (Educa) da 
Fundação Joaquim Nabuco através do mapeamento do conjunto de textos produzidos pela equipe 
de pesquisadores que o compunham, registrando suas tendências teórico-metodológicas, seus 
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processos de produção de conhecimentos e suas possíveis influências na determinação de políticas 
adotadas pela Fundação Joaquim Nabuco no campo educacional. Público alvo: pesquisadores da 
área de educação, estudantes de cursos de pós-graduação lato e strictu senso e educadores. 
Produto: relatório final. 
 

• Saberes docentes na Educação Infantil 
Pesquisa que teve o objetivo de levantar elementos que subsidiem a elaboração de políticas 
públicas e programas de formação inicial e continuada de profissionais da Educação Infantil, 
desenvolvendo estudo com foco nos saberes docentes que são envolvidos na prática desses 
profissionais. Público alvo: professores da educação infantil, gestores e pesquisadores. 
Produto: relatório final. 
 

• Ser professor na Faculdade de Filosofia/Centro de Educação da UFPE: história de vida e 
prática docente 
Pesquisa que teve o objetivo de reconstruir e analisar, a partir de relatos de vida, a trajetória de 
docentes integrantes dos quadros da antiga Faculdade de Filosofia de Pernambuco (FAFIPE) e do 
atual Centro de Educação (CE) da Universidade Federal de Pernambuco, como um meio de se 
aprender como, em diferentes épocas e por quais processos, esses profissionais tornaram-se 
docentes no ensino superior e que práticas pedagógicas desenvolveram. Público alvo: educadores, 
pesquisadores, gestores de sistema de educação, gestores e estudantes de graduação e pós-
graduação. Produto: relatório final. 
 

• Instantâneos da Realidade Social 2 : desemprego sazonal na atividade açucareira da 
Zona da Mata pernambucana 
Pesquisa que teve o objetivo de conhecer o comportamento da mão-de-obra desempregada pela 
atividade açucareira no período da entressafra na Zona da Mata pernambucana. Público alvo: 
órgãos governamentais, sindicatos, associações e estudiosos da temática. Produtos: relatório 
final, livro no prelo, artigo vencedor do 1º Lugar no XI Prêmio BNB de Economia Regional / 
Banco do Nordeste/ Anpec, e seminário de apresentação dos resultados. 
 

• Metodologia para a caracterização do nível de desenvolvimento em municípios de 
Pernambuco 
Pesquisa que teve o objetivo de construir uma metodologia que permita a elaboração de uma 
tipologia que caracterize um determinado número de municípios de Pernambuco segundo seus 
níveis de desenvolvimento, contemplando os determinantes do desenvolvimento de uma 
localidade nos seus diversos aspectos, assim como, uma vez mapeadas as situações de 
desenvolvimento identificadas, investigar quais os determinantes que impulsionaram o 
progresso de certas localidades e aqueles que entravaram o seu desenvolvimento. Público alvo: 
gestores públicos, pesquisadores e estudantes. Produtos: relatório final, seminário, artigos e 
apresentação do trabalho em congresso. 
 

• Migração e Emprego Precário na Atividade de Confecções em Dois Contextos Distintos: 
São Paulo (SP) e Toritama (PE) 
Pesquisa que teve o objetivo de elaborar um estudo comparativo da participação de imigrantes 
no setor de confecções em dois contextos geoeconômicos diferentes sob diversos aspectos: as 
cidades de São Paulo (SP) e Toritama (PE). Público alvo: gestores públicos, pesquisadores e 
estudantes. Produtos: relatório final, apresentação dos resultados no V Encontro GT de 
Migração da ABEP/ Belo Horizonte e produção de um Trabalho para Discussão - TPD. 
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• Traços do turismo no Nordeste brasileiro 
Pesquisa que teve o objetivo de analisar os programas governamentais direcionados ao 
desenvolvimento do turismo do Nordeste brasileiro - Alagoas e Rio Grande do Norte - e 
verificar se esses contemplam ações que visem à preservação da cultura local. Público alvo: 
administração estadual e municipal. Produtos: relatório final e seminário. 
 

• Levantamento dos meninos e meninas em situação de rua na Cidade de Olinda 
Pesquisa efetuada junto aos meninos e meninas em situação de rua na cidade de Olinda com o 
objetivo de contar e caracterizar essa população. Espera-se que o diagnóstico da realidade 
encontrada possa contribuir para a formulação e implementação, em Olinda, de políticas 
públicas integradas que possibilitem a retirada da rua das suas crianças, adolescentes e jovens 
em situação de risco e vulnerabilidade social. Pesquisa encomendada pelo Centro de Cultura 
Prof. Luiz Freire e Prefeitura Municipal de Olinda, através da Secretaria de Políticas Sociais. 
Público alvo: instituições públicas, pesquisadores e estudantes. Produto: banco de dados 
resultante de 300 entrevistas realizadas e relatório final da pesquisa. 
 

• Formas de expressão da cultura imaterial em Pernambuco  
Pesquisa que teve o objetivo de proceder a um levantamento bibliográfico, iconográfico e 
audiovisual das manifestações da cultura imaterial presentes em Pernambuco, mapeando todas 
e quaisquer formas de expressão sobre as quais existam registros documentais, bem como os 
modos de fazer, celebrações e espaços onde se localizam essas manifestações. Público alvo: 
pesquisadores, professores e estudantes, produtores culturais, artistas, agências de turismo, 
órgãos públicos e entidades culturais Produtos: relatório final, 7 seminários realizados em 
municípios de PE, apresentação de trabalho em evento científico. 
 

• Museu das Crianças do Brasil no Semi- Árido Pernambucano 
Pesquisa que teve o objetivo de analisar o perfil do imaginário infantil das crianças do semi-árido 
pernambucano, nas idades de 8 a 12 anos, residentes nos povoados dos municípios de Custódia-PE, 
bem como de identificar as possíveis mudanças ocorridas nas manifestações e expressões 
populares de municípios de Pernambuco. Público alvo: crianças, fazedores de cultura, brincantes, 
secretários de cultura e produtores culturais. Produtos: relatório final e seminário. 
 

• Negritude e africanidade: identidade negra e candomblé nas políticas públicas em 
Pernambuco e na Bahia 
Pesquisa que teve o objetivo de estudar as relações entre religião afro-brasileira e identidade 
negra na construção de agendas políticas e seus efeitos na elaboração das políticas de ação 
afirmativa em Pernambuco e Bahia. Público alvo: população negra, movimentos sociais 
negros, religiões de matriz africana em Pernambuco e Bahia, pesquisadores. Produto: Relatório 
final e apresentação do trabalho em evento científico. 
 

• Pessoa Idosa: demandas de justiça e segurança 
Pesquisa que teve o objetivo de identificar as dificuldades de acesso ao sistema de justiça e 
segurança por parte da população com mais de sessenta anos de idade, analisando a efetividade 
das leis de proteção criadas para este coletivo. Público alvo: gestores públicos, pesquisadores e 
estudantes. Produto: relatório final. 
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• Artigos técnico-científicos 
Textos produzidos com o fim de subsidiar a formulação e execução de políticas de ciência e 
tecnologia e a sua gestão na região Norte-Nordeste e nas regiões e países periféricos em geral. 
Público alvo: instituições de ensino e pesquisa, preferencialmente nas áreas de C&T, grupos de 
pesquisa sobre C&T, gestores públicos e gestores do setor produtivo vinculados à área de 
inovação. Produtos: 1 livro, 1 livro organizado, 2 capítulos de livros, 34 artigos publicados, 1 
relatório técnico, 1 trabalho para discussão na Universidade Católica de Pernambuco – Unicap.  
 

• Política e Gestão de C&T e Impactos de Mudanças Tecnológicas em Regiões Periféricas 
Projeto que teve o objetivo de analisar questões do Brasil contemporâneo relacionadas ao papel 
da gestão tecnológica no aparelho produtor e nos sistemas urbanos de ambientes periféricos. 
Público alvo: gestores de C&T, formuladores de políticas públicas e pesquisadores. Produtos: 
relatório final, palestra, formulação conceitual de estudo, workshop. 
 

• Nossa Mata Tem um Rio...: Desenvolvendo competências locais para a conservação de 
recursos hídricos na bacia do Pirapama-PE 
Programa de capacitação apoiado em materiais de disseminação de conhecimento produzidos 
com o fim de aperfeiçoar competências locais para a promoção do uso integrado e sustentado 
dos recursos naturais da Bacia do Rio Pirapama. Público alvo: professores do ensino 
municipal; moradores da comunidade de Engenho Novo e alunos do PETI. Produtos: oficinas 
de educação ambiental e de segurança alimentar; capacitação de agentes locais para colaborar 
no processo de recuperação ambiental. 
 

• Projeto Agroambiental 
Pesquisa que teve o objetivo de estabelecer alternativas tecnológicas, fixadoras de populações 
humanas nos limites do Semi-Árido. Público alvo: técnicos de universidades, centros de 
pesquisa, organizações não governamentais e produtores de baixa renda. Produtos: elaboração 
de textos sobre alternativas tecnológicas para a região Semi-árida e sua divulgação na internet 
e na mídia de um modo geral; participação em eventos técnicos, representando a Fundaj, para 
divulgação dos resultados. 
 
Pesquisas em andamento 
 

• Religião, republicanismo e lutas culturais pela afirmação da cidadania e da justiça: 
percursos contemporâneos 
Pesquisa que tem o objetivo de analisar, de forma comparativa, algumas trajetórias 
contemporâneas da relação entre religião, republicanismo e lutas culturais pela afirmação da 
cidadania e da justiça, com foco no caso brasileiro. Público alvo: gestores públicos, 
parlamentares em todos os níveis, assessores parlamentares, juízes e promotores, assessores 
técnicos do judiciário, organizações da sociedade civil, movimentos sociais de defesa de 
direitos e afirmação da cidadania, estudiosos das relações entre religião, cultura e política, 
organizações religiosas atuantes social e politicamente, estudiosos das ciências sociais da 
religião. Produto: Seminário Nacional Religião e Cidadania; preparação de um livro com 
materiais apresentados no seminário; três projetos de iniciação científica em orientação. 
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• A participação da agricultora familiar no crédito do Pronaf 
Pesquisa  que tem o objetivo de analisar os obstáculos enfrentados pelas mulheres agricultoras 
participantes do crédito do Pronaf B, modalidade de empréstimo que concentra maior número 
de beneficiados do crédito do programa. Público alvo: mulheres trabalhadoras rurais, entidades 
de representação, gestores públicos e pesquisadores. Produtos: apresentação de trabalho 
científico em evento internacional, artigos e oficinas. 

 

• A relação de gênero na Política de Recursos Hídricos 
Pesquisa  que tem o objetivo de analisar o protagonismo da mulher rural na implementação da 
política de água no semi-árido pernambucano. Público alvo: mulheres rurais trabalhadoras do 
semi-árido pernambucano, gestores públicos, entidades de representação, pesquisadores. 
Produtos: apresentação de trabalho em evento internacional e nacional, artigos e  oficinas. 

 

• Dinâmicas ecológicas em ambientes estuarinos do Nordeste brasileiro: interações e intervenções 
Pesquisa que tem o objetivo de analisar as dinâmicas ecológicas identificadas nos diferentes 
ecossistemas que compõem as áreas estuarinas selecionadas, bem como identificar os conflitos 
socioambientais resultantes das formas de uso e apropriação social dos recursos naturais. 
Público alvo: gestores, planejadores, pescadores, lideranças locais e a comunidade científica 
em geral. Produtos: oficina, publicações. 

 
• Pensamento de Celso Furtado sobre o desenvolvimento econômico, meio ambiente e Nordeste 

Pesquisa que tem o objetivo de resgatar o pensamento de Celso Furtado, mostrar sua pertinência 
para a realidade latino-americana e brasileira, em especial de hoje, e verificar que ajuda ele pode 
oferecer para a construção de um projeto nacional autêntico, levando em conta nossas 
características culturais. Público alvo: estudiosos, pesquisadores, estudantes, técnicos e o público 
que se interessa pelos rumos do desenvolvimento brasileiro. Produtos: textos elaborados. 

 

• Sistemas logísticos e a gestão ambiental no estudo do ciclo reverso na cadeia do petróleo 
Pesquisa com o objetivo de identificar os principais pontos que caracterizam o impacto 
ambiental na cadeia produtiva do petróleo e os ciclos produtivos passíveis de implementação 
de técnicas de Logística Reversa. Realizado em parceria com outras instituições e empresas, 
este projeto possibilitará a conexão com princípios sociais e econômicos no objetivo primeiro 
de promover a melhoria do desempenho ambiental. Público alvo: pesquisadores, gestores, 
trabalhadores do setor produtivo (catadores, recicladores, entre outros), organizações não-
governamentais, instituições de pesquisa e instituições de ensino. Produtos: artigos, seminários, 
participação em eventos científicos e palestras. 
 

• Populações tradicionais e fluxos de agrobiodiversidade: o caso de Belfort, RESEX Alto Juruá, 
AC 
Pesquisa com o objetivo de analisar os processos sócio-ecológicos relacionados à produção, 
manutenção e transmissão de espécies e variedades de vegetais cultivados por moradores da 
comunidade de Belfort, localizada na Reserva Extrativista (RESEX) do Alto Juruá, município de 
Marechal Thaumaturgo, Acre, com ênfase nos fluxos de agrobiodiversidade e sua relação com as 
redes sociais e os contextos de mudança em curso. Público alvo: moradores da reserva extrativista 
do Alto Juruá, comunidade científica e gestores públicos. Produtos: lista parcial das espécies e 
variedades de plantas cultivadas na comunidade Belfort, RESEX Alto Juruá; inventário dos 
sistemas agrícolas utilizados na região; relação preliminar das redes sociais pelas quais circulam as 
sementes e mudas das plantas cultivadas. 
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• A prática e o estágio na formação de professores em Pernambuco 
Pesquisa que tem o objetivo de compreender como as IES formadoras no Estado de 
Pernambuco incorporaram as alterações propostas pela nova LDB (Lei 9394/96) e de que 
modo os docentes responsáveis por esses dois componentes - a prática e o estágio - têm 
compreendido e aplicado as novas diretrizes nacionais. Público alvo: dirigentes, coordenadores 
de cursos e docentes de cursos de licenciatura de IES em funcionamento regular no Estado de 
Pernambuco, que constituirão o campo empírico da pesquisa. Produto: seminário. 

 
• Educação Infantil: gestão, práticas e formação 

Pesquisa  que tem o objetivo de traçar um perfil da Educação Infantil na rede pública do 
Recife. Público alvo: gestores e profissionais da Educação Infantil. 

 
• A economia canavieira da Zona da Mata nordestina: séculos XVI a XIX.  

Pesquisa  que tem o objetivo de destacar e analisar os aspectos mais significativos dos efeitos 
da atividade canavieira sobre a formação da sociedade nordestina, durante o período estudado. 
Público alvo: pesquisadores, estudiosos e estudantes. 

 
• O Pólo de Confecções de Toritama: análise das relações de trabalho e da informalidade 

Pesquisa  que tem o objetivo de analisar as relações de trabalho e a informalidade existente na 
cadeia produtiva de confecções no município de Toritama. Público alvo: gestores públicos 
federais, estaduais e municipais, pesquisadores, técnicos, estudantes, empresas e trabalhadores 
participantes do pólo de confecções. 

 
• Programa Escola Aberta: Alternativa de lazer e cultura para a comunidade? 

Pesquisa  que tem o objetivo de verificar de que forma o Programa Escola Aberta, enquanto 
espaço de lazer e cultura, interfere no cotidiano de seus participantes. Público alvo: gestores 
governamentais, formuladores de políticas públicas, comunidades beneficiárias do Programa. 

 
• A lei do impedimento e a dinâmica do futebol: elementos para uma teoria restritiva a 

partir da regra número 11 do futebol  
Pesquisa  que tem o objetivo de investigar, através da análise da história das regras do futebol, 
de entrevistas com profissionais envolvidos com o esporte e grupos focais de torcedores, a 
tensão entre regras restritivas e facilitadoras, articulando-as com valores históricos e condições 
societárias específicas, com especial referência à regra do impedimento. Público alvo: 
profissionais envolvidos com o futebol (legisladores, dirigentes, treinadores, preparadores 
físicos, jogadores, cronistas e jornalistas) e público em geral, sobretudo o aficcionado daquele 
esporte. 

 
• Desigualdades socioespaciais da mortalidade materna em Pernambuco 

Pesquisa que tem o objetivo de correlacionar os indicadores de mortalidade materna com o 
Indicador de Carência Social nos municípios de Pernambuco. Público alvo: gestores públicos, 
ONGs, pesquisadores e estudantes. Produtos: relatório final. 

 
• Gestão territorial e participação política 

Pesquisa  que tem o objetivo de estudar a atuação dos Conselhos e Fóruns participativos na 
promoção do desenvolvimento territorial. Público alvo: pesquisadores, estudiosos e gestores. 
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• Oficina de Segurança, Justiça e Cidadania II 
Atividade de extensão que tem o objetivo de promover, por meio de eventos e produção de 
pesquisas, a democratização das instituições tidas como autoritárias que fazem parte do Sistema de 
Segurança e Justiça do Estado de Pernambuco, revelando suas práticas, através das representações 
de segmentos sociais envolvidos com esse sistema, que avaliam suas formas de atuar na sociedade. 
Público alvo: instituições governamentais do Sistema de Justiça e Segurança, sociedade civil 
organizada e sociedade em geral. Produtos: seminários, palestras, entrevistas, artigos. 
 

• Parteiras tradicionais: entre a tradição e a contemporaneidade 
Pesquisa  que tem o objetivo de construir o perfil social, econômico e cultural de parteiras 
tradicionais ativas no Estado de Pernambuco, conhecer as suas práticas cotidianas e o papel social 
que desempenham junto às comunidades onde atuam, inclusive os papéis que extrapolam as ações 
diretamente vinculadas ao parto, e de identificar como está se dando a contemporanização dessas 
práticas, enquanto referência cultural e humanizadora do parto e do nascimento, na implantação 
dos direitos reprodutivos e na democratização das relações de gênero. Público alvo: parteiras 
tradicionais, casais grávidos, Ongs envolvidas, Ministério da Saúde. 

 
• Perfil da População Idosa em Recife: Heterogeneidade e Feminização 

Pesquisa que tem o objetivo de traçar o perfil da população idosa no Recife, ressaltando a 
heterogeneidade interna, principalmente em relação à questão de gênero, de forma a conhecer 
as demandas deste coletivo para subsidiar as ações em sua defesa. Público alvo: gestores 
públicos, pesquisadores e estudantes. 
 
Pesquisas Reprogramadas 
 

• Educação/Educador/Escola: sua representação na literatura brasileira 
Pesquisa em andamento que tem o objetivo de contribuir para a definição do perfil que possui, 
na sociedade brasileira, a educação, o educador e a escola, a partir da análise de textos 
literários, subsidiado políticas públicas para o setor. Público alvo: educadores, gestores 
educativos, pesquisadores da literatura brasileira, sociólogos e antropólogos. 

 
• A Zona da Mata de Pernambuco: uma economia em transformação 

Pesquisa em andamento que tem o objetivo de elaborar um estudo do atual estágio de 
desenvolvimento da Zona da Mata de Pernambuco, tomando como ponto de partida as 
informações contidas nos Diagnósticos Participativos e nos Planos de Investimento Municipal - 
PIM do Promata, e também analisar as questões de desenvolvimento econômico que não foram 
abordadas nestes documentos. Público alvo: gestores públicos federais, estaduais e municipais; 
pesquisadores; técnicos; estudantes; professores. 
 

•Instantâneos da Realidade Social 3: novas atividades urbanas no mercado de trabalho 
informal  
Pesquisa em andamento que tem o objetivo de estudar o surgimento, desenvolvimento e as 
relações de trabalho que se criam entre os atores envolvidos nas atividades urbanas ambulantes 
de características informais, que se instalam na cidade do Recife como opção de emprego para 
os trabalhadores que não conseguem se engajar no mercado formal de trabalho. Público alvo: 
instituições públicas, estudiosos da temática e sociedade em geral. 
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• Banco de Dados: Território e Memória Indígena no Nordeste Brasileiro  
Pesquisa em andamento que tem o objetivo de produzir um Atlas das Terras Indígenas do 
Nordeste, contendo informação qualificada que permita o monitoramento e acompanhamento 
dos processos de regularização fundiária das Terras Indígenas, identificando as áreas de 
conflito, os projetos de desenvolvimento implantados, as modalidades de assistência vigentes, 
as organizações indígenas existentes e as indigenistas que atuam na região, visando servir de 
subsídio na elaboração de políticas públicas específicas e na formação de uma consciência 
regional acerca da problemática dos Índios Misturados do Nordeste e da sua existência 
contemporânea. Público alvo: índios, representantes de organizações indígenas e indigenistas, 
agências governamentais, estudantes universitários, pesquisadores e demais interessados no 
tema. 

 
• Pernambuco colonial: produção artística 

Pesquisa em andamento que tem o objetivo de compreender a historicidade (contexto sócio-
cultural) de monumentos da arquitetura de função religiosa, construídos em Pernambuco no 
período colonial, pós-Restauração Pernambucana (c.1654-c.1790). Público alvo: pessoas e 
instituições que exerçam administração e tutela patrimonial (Iphan, Fundarpe, Museus). 

 
Eventos Realizados 
 
No âmbito do Programa Engenho das Artes a Dipes participa da Ação Promoção e Intercâmbio 
de Eventos Educacionais e Culturais. Nessa ação estão inseridas as realizações de eventos de 
vários formatos de caráter permanente ou não, promovidos normalmente em parceria com outras 
instituições públicas e privadas. 
 
Atividades Permanentes 
 
• Jornada de Iniciação Científica – PIBIC 

Evento permanente que visa contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa e 
estimular pesquisadores produtivos a envolver estudantes de graduação na atividade científica, 
tecnológica e artístico-cultural. Público alvo: Alunos de graduação e pesquisadores. Produto: 
III Jornada de Iniciação Científica. 

 
• Observatório Social do Nordeste – Observanordeste 

Atividade permanente que tem o objetivo de constituir, em meio físico e virtual, um fórum 
permanente de acompanhamento, reflexão e debates qualificados sobre a realidade social da 
região Nordeste do Brasil. Público alvo: pesquisadores, estudantes, técnicos de ONGs e órgãos 
públicos. Produtos: duas palestras e a realização do IX Simpósio Observanordeste.  

 
• Seminário Permanente de Pesquisa e Atualização Científica – Sepac 

Evento permanente que tem por objetivo difundir o saber científico no campo das Ciências 
Sociais, com ênfase na realidade da Região Nordeste, produzido por pesquisadores da Diretoria 
e pela comunidade acadêmica nacional e internacional. Público alvo: pesquisadores, estudiosos 
e público em geral. Produto: nove sessões do Sepac realizadas no Recife - PE, de março a 
dezembro. 
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• Seminários sobre Estudos Educacionais 
Evento permanente que tem o objetivo de promover o debate educacional, visando contribuir 
com o debate social mais geral, bem como subsidiar políticas públicas nos campos 
educacionais e sociais. Público alvo: profissionais, pesquisadores e gestores do sistema de 
educação e de políticas sociais e estudantes. Produto: um seminário, no mês de outubro. 

 
• Seminários sobre Estudos Econômicos e Populacionais 

Seminários de apresentação dos resultados das pesquisas produzidas pela Coordenação Geral 
de Estudos Econômicos e Populacionais. Público alvo: representantes de instituições 
governamentais, jornalistas, pesquisadores, professores e alunos universitários, representantes 
de organizações não-governamentais, movimentos populares e entidades sindicais. Produtos: 
quatro seminários no Recife - PE, no mês de maio.  

 
• XVIII Seminário Panorama Econômico 

O seminário de 2007, intitulado Impacto dos biocombustíveis na economia brasileira: o papel 
da regulação pública, teve por objetivo tratar a temática através do debate sobre as 
oportunidades e desafios para a promoção do desenvolvimento, a conjugação dos interesses 
privados e públicos e o papel da regulação pública. Público alvo: estudantes, pesquisadores, 
técnicos de consultorias privadas, jornalistas, representantes de governos estaduais da região 
Nordeste, de sindicatos/associações patronais e de trabalhadores. Produto: um seminário 
realizado no Recife - PE, no mês de novembro.  
 

• Dia do Folclore 
Atividade permanente que tem o objetivo de divulgar o folclore e as manifestações populares 
da região, através do Centro de Estudos Folclóricos Mário Souto Maior. Público Alvo: 
estudantes, professores, folcloristas e público em geral. Produtos: II Feira da Tradição Popular, 
realizada em Goiana - PE, no mês de agosto, e dois seminários realizados no Recife – PE em 
março e dezembro. 

 
• Seminário Modernização Tecnológica Periférica 

Evento permanente bienal, que tem por objetivo estimular e divulgar a produção de alta 
qualidade nas áreas de política e gestão de C&T e sua relação com países e regiões periféricas. 
Público Alvo: instituições de ensino e pesquisa nas áreas de C&T, grupos de pesquisa sobre 
C&T, gestores públicos e gestores do setor produtivo vinculados à área de inovação. Produto: 
seminário realizado no Recife - PE, no mês de outubro. 
 
Eventos Realizados 
  

• Workshop: Religião e Cidadania na Cultura Política 
Debate sobre a participação no espaço público brasileiro de atores e denominações religiosas, a 
partir de diferentes propostas de pesquisas, abordadas as estratégias e ações adotadas, no 
intuito de uma maior visibilidade e impacto público. Público alvo:  estudantes, professores, 
pesquisadores interessados no tema das relações entre religião e cidadania, jornalistas, gestores 
públicos, organizações religiosas atuantes na promoção de ações e políticas na área social, 
organizações sociais parceiras de entidades religiosas. Produtos: workshop e seminário aberto 
ao público realizados no Recife - PE, no mês de agosto. 
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• II Simpósio pernambucano de pesquisadoras(es) sobre mulher e relações de gênero 
Evento que teve como objetivo reunir interessados nos estudos feministas para articular, 
ampliar, aprofundar e trocar experiências e conhecimentos que incentivem reflexões e 
propostas conjuntas sobre a trajetória das políticas do desenvolvimento e meio ambiente e a 
contribuição destes para o avanço das lutas das mulheres. Público alvo: pesquisadores, 
profissionais e estudantes empenhados com os estudos feministas. Produto: simpósio realizado 
no Recife - PE, no mês de novembro. 

 
• Seminário: Políticas públicas e relações interétnicas no Brasil: racismo institucional e 

ações afirmativas 
Seminário que teve por objetivo o debate sobre a reprodução e até mesmo o agravamento das 
desigualdades raciais no Brasil através das políticas públicas e debate sobre as ações recentes, no 
sentido de modificar esse quadro. Público alvo: pesquisadores, estudiosos, dirigentes de 
organizações não-governamentais, órgãos públicos, movimentos sociais, educadores, professores e 
estudantes. Produto: um seminário realizado no Recife - PE, no mês de novembro. 
 

• Workshop: Mapa da exclusão e inclusão socioambiental do Recife 
Evento intitulado III Workshop - Experiências sobre medidas intra-urbanas: mapa da 
exclusão/inclusão socioambiental da cidade do Recife teve por objetivo apresentar conclusões 
da pesquisa, confrontando metodologias com pesquisadores que estudam medidas de cidade. 
Público alvo: pesquisadores, professores, estudantes, gestores públicos, participantes de ONGs. 
Produto: workshop realizado no Recife - PE, no mês de dezembro. 
 

• Gestão costeira e sustentabilidade socioambiental 
Evento que tem por objetivo apresentar e discutir aspectos relacionados à gestão costeira e à 
atividade pesqueira, a partir de diferentes perspectivas, visando à conservação dos ecossistemas 
costeiros e à sustentabilidade das atividades que deles dependem. Público alvo: planejadores, 
gestores públicos, agentes não-governamentais, pescadores, empresários, pesquisadores, 
estudantes, lideranças locais. Produto: seminário realizado no Recife - PE, no mês de dezembro. 
 

Eventos realizados pela DIPES 
 
Os eventos elencados abaixo se referem tanto aos realizados no âmbito das atividades 
permanentes, como também aos resultantes de estudos e pesquisas. 

 
Título do Evento: Exposição “Índios: os primeiros brasileiros”  
Promoção: CGES  
Local: Forte das Cinco Pontas/Museu da Cidade do Recife  
Período: 1º janeiro a 28 de fevereiro 
 
Título do Evento: Seminário “Frevo: uma dança pernambucana” 
Promoção: CGES- Núcleo de estudos Folclóricos Mário Souto maior 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj/Apipucos 
Período: 2 de março 
 
Título do Evento: I Seminário Interno do Pibic 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 12 de março 
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Título do Evento: 1ª Sessão do SEPAC com o tema “Redes, Cultura e Religião nas Políticas Sociais”. 
Palestrante: Joanildo Burity, pesquisador da Fundaj 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 14 de março 
 
Título do Evento: Seminário “Violência branca e violência contra a mulher” 
Promoção: CGES 
Local: Sala Aloísio Magalhães, Fundaj / Derby 
Período: 28 de março 
 
Título do Evento: II Seminário interno do Pibic 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 4 de abril 
 
Título do Evento: 2ª sessão do SEPAC com o tema “Oportunidades e desafios locais do Aquecimento 
Global”. Palestrante: Adriano Baptista Dias, economista da Fundaj 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 11 de abril 
 
Título do Evento: Seminário “Raça e Justiça: o mito da democracia racial e o racismo institucional” 
Promoção: CGES 
Local: Sala Aloísio Magalhães, Fundaj / Derby 
Período: 13 de Abril 
 
Título do Evento: Seminário “Tradições e Traduções: a cultura imaterial em Pernambuco” 
Promoção: CGES/UFPE/UFRPE IPHAN 
Local: Auditório Calouste Gulbenkian, Fundaj/Casa Forte 
Período: 27 de abril 
 
Título do Evento: Palestra: “Ciência, Tecnologia e Inovação: ações de popularização do conhecimento da 
Prefeitura do Recife” – Conferencista: Prof. Dr. Antônio Carlos Miranda (Diretor de Apoio à Inovação 
Científica e Tecnológica da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura do Recife) 
Promoção: CGCT 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj/Apipucos 
Período: 5 de maio 
 
Título do Evento: Exposição “Índios: os primeiros brasileiros” 
Promoção:CGES 
Local: Campus da Universidade Federal de Pernambuco 
Período: 7 de maio a 6 de junho 
 
Título do Evento: III Seminário Interno do Pibic 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 16 de maio 
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Título do Evento: 3ª sessão do SEPAC, com o tema “Trabalho Precário no Meio Urbano: Semáforos do 
Recife” Palestrantes: Equipe de pesquisadores da Coordenação Geral de Estudos Econômicos e 
Populacionais da Dipes 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 16 de maio 
 
Título do Evento: Seminários para divulgação do relatório final da pesquisa “Instantâneos da Realidade 
Social 1: trabalho precário no meio urbano - os semáforos do Recife” 
Promoção: CGEP 
Local: Universidade Católica/Neal 
Período: 18 de maio 
 
Título do Evento: 4ª sessão do Sepac com o tema “A Pesquisa Social Hoje”. Palestrante: Regina Novaes, 
profa. da UFRJ - Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia.  
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 23 de maio 
 
Título do Evento: Palestra “Políticas Públicas de Juventude: Desafios Atuais”. Palestrante: Regina Novaes, 
profa. da UFRJ - Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 23 de maio 
 
Título do Evento: Seminários para divulgação do relatório final da pesquisa “Instantâneos da Realidade 
Social 1: trabalho precário no meio urbano - os semáforos do Recife” 
Promoção: CGEP 
Local: Universidade Católica/Deac 
Período: 24 de maio 
 
Título do Evento: Seminários para divulgação do relatório final da pesquisa “Instantâneos da Realidade 
Social 1: trabalho precário no meio urbano - os semáforos do Recife” 
Promoção: CGEP 
Local: Faculdade de Direito Guararapes 
Período: 28 de maio 
 
Título do Evento: XIII Congresso Brasileiro de Sociologia  
Promoção: CGES (Parceria com a UFPE na organização, participação em mesas, GTs e mini-cursos) 
Local: UFPE 
Período: 29 de maio a 1º de junho 
 
Título do Evento: Seminário “As várias leituras sobre a demanda e a estrutura do Judiciário em 2006” 
Promoção: CGES 
Local: Sala Aloísio Magalhães, Fundaj / Derby. 
Período: 30 de maio 
 
Título do Evento: Seminário do Folclore “Estudos de Folk-comunicação” 
Promoção: CGES 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 31 de maio 
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Título do Evento: Seminário “Segurança Alimentar e Energia da Biomassa: sustentabilidade e conflitos 
socioambientais” 
Promoção: CGEA 
Local: Auditório Benício Dias, Fundaj / Casa Forte 
Período: 5 e 6 de junho 
 
Título do Evento: 5ª sessão do SEPAC com o tema “Racismo Institucional: a cor da pele como principal 
fator de suspeição”. Palestrante: Geová da Silva Barros, mestre em ciência política/ UFPE 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório. 
Período: 13 de junho 
 
Título do Evento: IV Seminário Interno do Pibic 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 14 de junho 
 
Título do Evento: I Seminário “Sistemas Logísticos e Gestão Ambiental no Estudo do Ciclo Reverso na 
Cadeia do Petróleo" 
Promoção: CGEA 
Local: Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção. UFPB, João Pessoa. 
Período: 12 e 13 de julho 
 
Título do Evento: Seminário “Participação sociopolítica e gestão democrática da Educação: a experiência 
dos Conselhos” 
Promoção: CGEE 
Local: Auditório Calouste Gulbenkian, Fundaj/Casa Forte 
Período: 26 de julho 
 
Título do Evento: Seminário “Pesca Artesanal e Unidades de Conservação no Litoral Norte de 
Pernambuco” 
Promoção: CGEA 
Local: Itapissuma - PE 
Período: 6 de agosto 
 
Título do Evento: Workshop e Seminário “Religião e Cidadania” 
Promoção: UNICE / PPGS - UFPE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos e Sala Calouste Gulbenkian, Fundaj / Casa Forte 
Período: 7 a 9 de agosto 
 
Título do Evento: Palestra com o tema “Trabalho em Pequenos Negócios no Brasil: impactos da crise do 
final do século XX” . Palestrante: Anselmo dos Santos, doutor em Ciências Econômicas, pesquisador do 
Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho - CESIT e coordenador do Curso de 
Especialização e Extensão em Economia do Trabalho e Sindicalismo da Unicamp 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 8 de agosto 
 
Título do Evento: V Seminário Interno do Pibic 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 14 de agosto 
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Título do Evento: I Seminário Temático: “A Pesquisa Social”  
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 20 a 24 de agosto 
 
Título do Evento: Seminário “Juízo Criminal Preliminar” 
Promoção: CGES 
Local: Sala Aloísio Magalhães, Fundaj / Derby 
Período: 24 de agosto e 17 de outubro 
 
Título do Evento: II Feira da Tradição Popular 
Promoção: CGES/ Fundaj e Prefeitura de Goiana/ MINC/ FUNDARPE/ IPHAN 
Goiana - PE 
Período: 27 e 28 de agosto 
 
Título do Evento: 6ª Sessão do SEPAC com o tema “A modernização do Futuro do Pretérito: Celso 
Furtado, Manoel Correia de Andrade e o desenvolvimento do Nordeste”, Palestrante: Afrânio Garcia 
Júnior, antropólogo, professor e pesquisador do Centre de Recherches sur le Brésil contemporain, da 
École des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Paris, França. 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 29 de agosto 
 
Título do Evento: I Oficina de Trabalho “Atlas das Terras Indígenas do Nordeste/Leste” 
Promoção: CGES 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 30 a 31 de agosto 
 
Título do Evento: 7ª sessão do SEPAC, com o tema “Desafios teóricos e metodológicos no estudo de 
experiências participativas no Brasil contemporâneo”, Palestrante: Luciana Tabagiba, cientista política, 
professora e pesquisadora do Departamento de Ciência Política da UNICAMP 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 3 de setembro 
 
Título do Evento: Curso “Noções Básicas de SPSS (Statistical Package for the Social Sciences - Pacote 
Estatístico para as Ciências Sociais)”  Instrutora: Juceli Bengert, pesquisadora da CGEE 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 11 a 14 de setembro 
 
Título do Evento: Exposição “Índios: os primeiros brasileiros” 
Promoção: CGES 
Local: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Fortaleza - CE 
Período: 20 de setembro a 30 de dezembro 
 
Título do Evento: II Oficina de Trabalho “Atlas das Terras Indígenas do Nordeste/Leste” 
Promoção: CGES 
Local: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Fortaleza - CE 
Período: 21 e 22 de setembro 
 
Título do Evento: Oficina preparatória da versão final do projeto Emerging Powers, para submissão a 
Edital do “7th Research Framework Programme”, da União Européia. 
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 08 a 10 de outubro 
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Título do Evento: X Seminário Modernização Tecnológica Periférica 
Promoção: CGCT 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 17 a 19 de outubro 
 
Título do Evento: Seminário “A prática e o estágio na formação de professores em Pernambuco” 
Promoção: CGEE   
Local: Auditório Benício Dias, Fundaj / Casa Forte 
Período: 22 e 23 de outubro 
 
Título do Evento: VI Seminário Interno do Pibic  
Promoção: UNICE  
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos  
Período: 23 de outubro 
 
Título do Evento: III Jornada de Iniciação Científica  
Promoção: UNICE e UFPE (XV Congresso de Iniciação Científica)  
Local: Centro de Tecnologia e Geociências (CTG/UFPE)  
Período: 29 de outubro a 1º de novembro 
 
Título do Evento: IV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia   
Promoção: CGCT/Fundaj e instituições de Ciência e Tecnologia no Estado de Pernambuco  
Local: Escolas Públicas   
Período: 1º a 5 de outubro 
 
Título do Evento: Apresentação da pesquisa "Desemprego Sazonal na Atividade Açucareira da Zona da 
Mata Pernambucana" 
Promoção: CGEP  
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos  
Período: 29 de outubro 
 
Título do Evento: Lançamento da “Coleção de Estudos Regionais sobre os Objetivos do Desenvolvimento 
do Milênio” 
Promoção: CGES 
Local: Sala Calouste Gulbenkian, Fundaj/Casa Forte 
Período: 30 de outubro 
 
Título do Evento: 8ª sessão do SEPAC com o tema “A Revolução de Outubro na História Universal” 
Palestrante: João Quartim de Moraes, historiador, professor titular de Filosofia da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp)  
Promoção: UNICE 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 8 de novembro 
 
Título do Evento: IX Simpósio Observanordeste - Uma Cidadania Diferenciada: Políticas Públicas e Povos 
Indígenas no Nordeste 
Promoção: UNICE e Museu Nacional/ UFRJ. Apoio: Fundação Konrad Adenauer e Centro Dragão do Mar 
de Arte e Cultura, do Governo do Estado do Ceará 
Local: Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Fortaleza – CE; Universidade Federal do 
Ceará, Campus do Benfica 
Período: 11 a 14 de novembro 
 
 
 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 
Av. 17 de Agosto, 2187 – Casa Forte – CEP 52061-540 – Recife-PE 

Fone: (81) 3073.6363 - Fax: (81) 3073.6203 - www.fundaj.gov.br - E-mail: presi@fundaj.gov.br 

 33 

Título do Evento: Seminário “Museu das crianças do Brasil: brincadeiras e costumes” 
Promoção: CGES 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 22 de novembro 
 
Título do Evento: XVIII Seminário Panorama Econômico - Impactos dos Biocombustíveis na Economia 
Brasileira: o papel da regulação pública. Conferencistas: Carlos Gastaldoni (BNDES), Geraldo Eugênio 
(Embrapa), Francisco Alves (UFSCar) e José Roberto Novaes (UFRJ). 
Promoção: CGEP 
Local: Sala Calouste Gulbenkian, Fundaj/Casa Forte 
Período: 23 de novembro 
 
Título do Evento: II Simpósio Pernambucano de Pesquisadoras(es) sobre Mulher e Relações de Gênero 
“Gênero e Questão Ambiental na Área Rural” , Palestrante: Temis Gomes Parente, professora da 
Universidade Federal de Tocantins 
Promoção: CGEA  
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj / Apipucos 
Período: 26 de novembro 
 
Título do Evento: Seminário “Central de Delegacias Especializadas” 
Promoção: CGES 
Local: Sala Aloísio Magalhães, Fundaj / Derby 
Período: 7 de novembro 
 
Título do Evento: II Seminário “Políticas Públicas e Relações Étnico-Raciais: história e cultura afro-
brasileira e africana e o papel da universidade” 
Promoção: CGEE – Centro de Estudos Afro-brasileiros 
Local: Salão Nobre da Reitoria da UFRPE e Sala Calouste Gulbenkian, Fundaj / Casa Forte 
Período: 27 a 29 de novembro 
 
Título do Evento: Oficina "Antropologia e Meio Ambiente". Professor convidado: Mauro Almeida, 
antropólogo, Departamento de Antropologia/ Unicamp 
Promoção: CGEA 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj/Apipucos 
Período: 26 e 27 de novembro 
 
Título do Evento: Seminário "Gestão Costeira Integrada: foco em áreas estuarinas" Professor convidado: 
Marcus Poletti (Univali) 
Promoção: CGEA 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj/Apipucos 
Período: 3 e 4 de dezembro 
 
Título do Evento: III Workshop "Experiências sobre medidas intra-urbanas: mapa da exclusão/inclusão 
socioambiental da cidade do Recife" 
Promoção: CGES 
Local: Auditório Calouste Gulbenkian, Fundaj/Casa Forte 
Período: 10 e 11 de dezembro 
 
Título do Evento: Oficinas “Percepção e conhecimento das trabalhadoras rurais sobre recursos Hídricos" 
Promoção: CGEA 
Local: Piranhas/AL e Canindé do São Francisco/SE 
Período: 10 a 14 de dezembro 
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Título do Evento: Seminário do Folclore “Da Lapinha ao Pastoril Profano", com palestra "Imaginário e 
antropologia da Lapinha", proferida pela Drª Beliza Áurea de Arruda Mello, da UFPB; "Noite Feliz", 
coordenada pela profª Cirinéa Amaral, da UFPE; e apresentação do "Pastoril do Velho Xaveco" 
Promoção: CGES/Centro de Estudos Folclóricos Mário Souto maior 
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj/Apipucos 
Período: 12 de dezembro 
 
Título do Evento: II Seminário “Sistemas Logísticos e Gestão Ambiental no Estudo do Ciclo Reverso na 
Cadeia do Petróleo" 
Promoção: CGEA 
Local: Instituto de Química. UFRJ - Rio de Janeiro. 
Período: 13 e 14 de dezembro 
 
Título do Evento: Oficinas "Rio São Francisco: percepção e conhecimento das trabalhadoras rurais sobre 
os recursos hídricos"  
Promoção: CGEA 
Local: Piranhas (AL) e Canindé do São Francisco (SE) 
Período: 13 e 14 de dezembro 
 
Título do Evento: 9ª sessão do SEPAC com apresentação dos resultados das pesquisas "Desenvolvimento 
local e capital social: quatro estudos de caso em municípios de Pernambuco" e "Traços do Turismo no 
Nordeste brasileiro", desenvolvidas pela CGEP.  
Promoção: UNICE  
Local: Sala Gilberto Osório, Fundaj/Apipucos 
Período: 17 de dezembro 
 
Título do Evento: Oficina “Bioenergia e o Desenvolvimento Sustentável do Nordeste” 
Promoção: CGCT 
Local: Sala Calouste Gulbenkian, Fundaj/Casa Forte 
Período: 18 de dezembro 
 
Título do Evento: I Seminário Pernambucano sobre Natalidade e Mortalidade no Cenário Contemporâneo 
Promoção: CGES 
Local: Sala Aloísio Magalhães, Fundaj / Derby 
Período: 18 de dezembro 

 
Publicações realizadas 
 
No âmbito do Programa Livro Aberto a Dipes desenvolve a ação: Difusão do Conhecimento 
por Meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia, concentrando nessa ação as publicações 
produzidas na Diretoria, sejam seriadas, a exemplo de suas revistas e as séries de working 
papers e de micromonografias, sejam em forma de livro ou outros formatos de apresentação. 
Elencamos a seguir apenas as atividades permanentes. O detalhamento das publicações, de 
forma individualizada, será feito na próxima seção. 
 

• Cadernos de Estudos Sociais 
Publicação direcionada a difundir trabalhos relacionados com as várias áreas do conhecimento 
que constituem as Ciências Sociais e, também, que representa uma alternativa para os 
pesquisadores nordestinos divulgarem a sua produção científica. Público alvo: pesquisadores, 
técnicos de órgãos públicos e privados, estudantes, formadores de opinião e gestores de modo 
geral. Produto: dois números anuais, com tiragem de mil exemplares cada. 
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• Publicações impressas e eletrônicas 
Divulgação da produção científica da Dipes, visando propiciar a troca de conhecimentos e 
confronto de idéias. Público alvo: pesquisadores, professores, intelectuais, estudantes, 
instituições de ensino e pesquisa, grupos de pesquisa, gestores públicos e do setor produtivo e 
usuário da internet em todo o mundo. Produto: dois volumes da revista Ciência & Trópico, seis 
Trabalhos Para Discussão (TPD) e três artigos publicados na página do Observanordeste na 
homepage da Fundaj. 

 
• Registro e divulgação da produção do conhecimento da Coordenação Geral de Estudos 

Ambientais e da Amazônia 
Publicação de estudos e pesquisas que congreguem os resultados das pesquisas realizadas na 
CGEA. Público alvo: comunidades acadêmicas e científicas, gestores de políticas públicas e 
associações. Produto: uma cartilha, um livreto e dois fascículos. 
 

• Educação em Foco 
Divulgação de artigos e notas qualificadas e atualizadas sobre nossa realidade educacional, 
colocados à disposição da população nordestina e brasileira em geral, através da Internet. 
Público alvo: estudantes do ensino superior, professores, pesquisadores e gestores que atuam 
na área da educação e público em geral. Produto: 18 artigos, 3 arquivos multimídia e 426 notas, 
divulgados mensalmente por meio eletrônico no site da Fundação Joaquim Nabuco. 

 
• Difusão do conhecimento de estudos sociais e culturais  

Publicação dos resultados das pesquisas realizadas na Coordenação-Geral de Estudos Sociais. 
Público alvo: estudiosos interessados nos temas trabalhados pela Coordenação. Produto: 2 
livros para publicação. 
 

• Micromonografias do Folclore 
Publicação e divulgação de micromonografias do Centro de Estudos Folclóricos Mário Souto 
Maior. Público alvo: estudantes, pesquisadores, folcloristas e público em geral. Produto: 6 
micromonografias impressas. 

 
• Publicações da Coordenação Geral de Estudos Econômicos e Populacionais 

Publicação de estudos e pesquisas visando à difusão dos trabalhos realizados pela Coordenação 
Geral de Estudos Econômicos e Populacionais. Público alvo: acadêmicos, pesquisadores e 
estudiosos dos temas conteúdos das publicações. Produto: 4 livros para publicação. 

 
Publicações 
 
Elencamos aqui, segundo o formato e com referência bibliográfica completa, todas as publicações 
realizadas pela Dipes ou por pesquisadores(as) ligados(as) a ela. Algumas obras, já finalizadas e 
aprovadas para publicação, ainda não saíram, mas encontram-se devidamente indicadas. 
 
Revista 
 
Cadernos de Estudos Sociais, v.23 nº. 1-2, jan-dez 2007 e v.20 nº. 2 jul-dez 2004. Recife: Massangana 
(no prelo) 
Revista Ciência & Trópico, v.29 nº. 2 e v. 31 nº. 2. Recife: Massangana (no prelo) 
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Livro 
 
BATISTA NETO, José; SANTIAGO, Eliete. Formação de professores e prática pedagógica. Recife: 
Massangana, 2006, 178p 
LIMA, Ana Eliza M.V. Trabalho precário no meio urbano: semáforos do Recife. Recife: Massangana (no 
prelo) 
LIMA, Ana Eliza M.V; NETO, Magda Caldas A defensoria pública na visão dos atores envolvidos na justiça 
comum em Pernambuco. Recife: Massangana (no prelo) 
SICSÚ, Abraham Benzaquen et al. Áreas Periféricas do Mercosul: Oportunidades e vulnerabilidades a 
partir de uma análise de cadeias produtivas de integração. Recife: FASA, 2007, 127p. 
VAINSENCHER, Semira Adler. Colcha de Retalhos: alguns elementos da Cultura brasileira. Recife: 
Massangana (no prelo) 

 
Livro Organizado 
 
ARAÚJO, Rita de Cássia de e BARRETO, Túlio Velho. (orgs). 1964: O Golpe Passado a Limpo. Recife, 
Fundação Joaquim Nabuco, Ed.Massangana,2007, 240p. ISBN 85-7019-463-3 
SICSÚ, Abraham Benzaquen; ROSENTHAL, David; KATZ, Frederico Jayme (orgs). Tendências brasileiras 
no mundo atual: inovação e desenvolvimento como referencial de análise. Recife: FASA, 2007. 420 p. 
(Coleção NEAL; 9) 
 
Capítulo de Livro 
 
BATISTA NETO, José. Formação de professor, profissionalização e cultura docente: concepções 
alternativas ao professor profissional. In MERCADO, Luis Paulo e CAVALCANTE, Maria Auxiliadora da 
Silva. Formação do pesquisador em educação: profissionalização docente, políticas públicas, trabalho e 
pesquisa. Maceió: EDUFAL, 2007. 
BURITY, Joanildo A. Cultura & desenvolvimento. In: NUSSBAUMER, Gisele Machiori (org.). Teorias & 
políticas da cultura – visões multidisciplinares. Salvador: Editora da Universidade Federal da Bahia, 2007, 
p. 51-65. 
BURITY, Joanildo A. Teoria do Discurso e Análise do Discurso: Sobre Política e Método. In: WEBER, Silke 
e LEITHÄUSER, Thomas (orgs.). Métodos Qualitativos nas Ciências Sociais e na Prática Social. Recife: 
Editora Universitária de UFPE, 2007, p. 72-83. 
CAVALCANTI, Helenilda (capítulo de Livro) Projeto Recife Megacity: Gerenciando Espaços Livres em 
Megacidades Emergentes. In: MELO MONTEIRO, Suzana Queiroz de; GUEDES DE OLIVEIRA, Marcos 
Aurélio. Cooperação Internacional Acadêmica: Experiências e desafios. Recife. Editora Universitária, 
UFPE, 2007. 
CAVALCANTI, Edneida Rabelo; COUTINHO, Solange Fernandes Soares; SELVA, Vanice Santiago Fragoso. 
Desertificação e desastres naturais no semi-árido do Nordeste do Brasil. In: MESSIAS, Arlinda Saconi; 
COSTA, Marcos Nunes (orgs.). Água superficial, residuária e sedimento. Recife: Unicap, 2007, p.119-132. 
COUCEIRO, Sylvia Costa. Entre 'anjos' e 'menores': representações sobre a criança no Brasil nos séculos 
XIX e XX. In MIRANDA, Humberto (Org.). História da criança em Pernambuco. Recife: UFPE, 2007, p. 
99-109. ISBN - 978-85-7315-4. 
COUTINHO, Solange Fernandes Soares; FLORO NETO, José Bezerra. Questões ambientais relacionadas 
ao acesso e ao uso da água no semi-árido pernambucano. In: MESSIAS, Arlinda Saconi; COSTA, Marcos 
Nunes (orgs.). Água superficial, residuária e sedimento. Recife: Unicap, 2007, p. 391-406. 
MELO, Lígia Albuquerque de. Relações de Gênero na Agricultura Familiar: o caso do Pronaf em Afogados 
da Ingazeira – PE. In: MATTEI, Lauro (org.). Pronaf 10 anos: mapa da produção acadêmica. Brasília: 
MDA, 2006, p. 169-170 (NEAD Estudos 12; 202 p). [Publicado em 2007] 
MOURA, A. S.; PEDROSA, B. M. J. P. Associação brasileira de entidades estaduais de meio ambiente – 
ABEMA e o FNMA – breve relato da parceria, lições aprendidas, e desafios. In: BRASIL, Ministério do 
Meio Ambiente (org.). O Fortalecimento de Fundos Socioambientais: experiências e perspectivas. 
Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2007. 
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SICSÚ, Abraham Benzaquen; HULAK, M. H. Ciência e Tecnologia em Pernambuco: Situação Atual, 
Perspectivas e Limites ao crescimento. In: GOMES, Gustavo Maia (Org.). Economia de Pernambuco: uma 
contribuição para o futuro, 2006, Pernambuco: Secretaria de Planejamento, 42p. CD-ROM 
SICSÚ, Abraham Benzaquen; HULAK, M. H. Planejamento e Tecnologias Ambientais: Perspectivas e 
Limites ao Crescimento. In: GOMES, Gustavo Maia (Org.). Economia de Pernambuco: uma contribuição 
para o futuro, 2006, Pernambuco: Secretaria de Planejamento, 40p. CD-ROM anexo 
SIMÕES, P. M. U. Compreensão de textos: dificuldades e estratégias de alunos do ensino fundamental 
na visão de seus professores. In: BATISTA, J. & SANTIAGO, E. Formação de Professores e a Prática 
Pedagógica. Recife: Editora Massangana, 2007, p. 131-140. 
SIMÕES, P. M. U. Leitura e Escrita na Educação Infantil: as concepções e práticas pedagógicas de 
professores. In: BATISTA, J. & SANTIAGO, E. Formação de professores e prática pedagógica. Recife: 
Editora Massangana, 2006, p. 141-150. 
SIMÕES, P. M. U. Professor e Livro Didático: o desafio da construção de uma prática reflexiva In: 
BATISTA, J. & SANTIAGO, E. Formação de professores e prática pedagógica. Recife: Editora 
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• Associação Caatinga 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 
Av. 17 de Agosto, 2187 – Casa Forte – CEP 52061-540 – Recife-PE 

Fone: (81) 3073.6363 - Fax: (81) 3073.6203 - www.fundaj.gov.br - E-mail: presi@fundaj.gov.br 

 47 

Representações Institucionais: 
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• Rede Regional Feminista Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e Relações 

de Gênero. 
• Fórum Interinstitucional de Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco em 

Pernambuco 
• Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade de Pernambuco 
• Rede Metrológica de Pernambuco – REMEPE 
 
 
 

• Diretoria de Documentação – Didoc 
 
A Diretoria de Documentação tem por objetivo principal promover os valores e bens simbólicos 
representativos da formação e da realidade histórico-social, da memória e da cultura brasileiras, 
com ênfase nas regiões Norte e Nordeste do País, por meio de ações de documentação, pesquisa 
técnico-científica, preservação e difusão.   
 
Os fragmentos e registros históricos constituem fontes de informações fundamentais para a 
pesquisa, a construção e a renovação do conhecimento científico e de outras modalidades. São 
veículos e repositórios de heranças, tradições e manifestações e expressões culturais, do 
conhecimento acumulado e de significados simbólicos materializados em documentos, de 
diversas tipologias e em diferentes suportes, que nos compete preservar e transmitir.    
  
A Diretoria de Documentação executa projetos e atividades de dupla natureza: os de caráter 
permanente e duradouro; e os de caráter temporário. Os primeiros estão relacionados mais 
propriamente às ações de pesquisa, identificação, organização, catalogação, conservação e 
restauração de acervos de valor histórico, administrativo e artístico; assim como também às 
ações de processamento técnico e gerenciamento da informação documental, visando à 
preservação e à ampliação do acesso ao público. Já os segundos, de mais curta duração temporal, 
possibilitam uma maior aproximação com as diretrizes políticas estabelecidas pelo Governo 
Federal a cada mandato, com o Ministério da Educação em especial, e com as demandas mais ou 
menos imediatas apresentadas pela sociedade no seu viver cotidiano.  
 
 Em conformidade com as diretrizes institucionais estabelecidas desde 2003, a Diretoria de 
Documentação tem por objetivos estratégicos primordiais realizar projetos e atividades que 
promovam a inclusão social, a preservação e a difusão e a democratização da informação e do 
conhecimento. No cumprimento de sua missão, tem buscado atuar de forma regular e sistemática 
no processo de interiorização de suas ações; na articulação institucional, estabelecendo parcerias 
em âmbito internacional, nacional e regional, bem como na articulação interna entre as diretorias 
e setores da Fundaj e, principalmente, entre as suas Coordenações-Gerais. Tem por meta também 
aprimorar o tratamento técnico da informação dos acervos sob os cuidados da instituição e 
promover o desenvolvimento das coleções — de modo a que se obtenham registros documentais 
os mais representativos da diversidade social étnica, e cultural brasileira — e sua mais ampla 
difusão; e, por fim, promover e estimular a capacitação do seu quadro de pessoal. 
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Assim, passamos a expor suas principais realizações: 
 
PROJETOS E ATIVIDADES 
 
� Pesquisa, Aquisição, Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural 
 

Atividade permanente e definidora por excelência do perfil institucional e identitário da 
Diretoria de Documentação, no desenvolvimento da qual está envolvida a quase totalidade de 
seu corpo técnico-funcional; e que requer investimentos constantes na capacitação de pessoal, 
na renovação e atualização dos equipamentos e mobiliários e na adequação das condições 
ambientais para preservar e divulgar os acervos e para bem atender o público.  
  
 A preservação do bem cultural exige cuidados constantes e rotineiros das equipes técnicas da 
Documentação, objetivados no trabalho diário de higienização, desinfestação, registro, 
catalogação, acondicionamento, indexação, reprodução da documentação em suportes 
técnicos atualizados, dentre outros; além de estar diretamente relacionada às condições físicas, 
ambientais e de segurança dos locais de guarda de acervo, à utilização de mobiliário e de 
equipamentos adequados.  
 
O processamento técnico da informação é atividade relevante para o conhecimento da 
informação documental, para a busca, o controle e, conseqüentemente, a salvaguarda e o 
acesso ao acervo. Envolve desde a pesquisa técnico-científica, à classificação, ao registro e à 
catalogação, à indexação dos documentos e à criação e alimentação de bases de dados 
informatizadas.  

 
� Política de Acervos  

 
Ação fundamental e estruturadora da Documentação, para a execução da qual foram 
instituídas as Comissões de Aquisição e de Elaboração da Política de Acervos do Cehibra, do 
Museu, do Laborarte e da Biblioteca. Dentre os produtos gerados até o momento, ressaltam-se 
a criação do Regulamento de Empréstimos de Acervos do MHN, aprovado pelos Conselhos 
Deliberativo e Diretor da Fundaj e publicado em portaria da Presidência, em janeiro de 2007; 
e o Regimento Interno e a Política de Acervo da Biblioteca Central Blanche Knopf, em fase 
de revisão para posterior formalização. 
 
Os trabalhos terão continuidade em 2008, quando a Política de Acervos da Documentação será 
concluída e formalizada, constituindo instrumento de substancial importância para se obter 
um maior conhecimento, domínio técnico e controle sobre os acervos e o desenvolvimento 
das coleções.   

 
� Aquisição de Acervos  

 
 As aquisições de acervo ocorrem por compra, permuta e doação. Desde 2003, com os 
recursos assegurados do Tesouro, com o processo de elaboração da Política de Acervo e os 
estudos e discussões que precederam a elaboração do projeto museológico da nova exposição 
de longa duração do Museu, tem sido possível melhor planejar as aquisições de modo a que 
venham a preencher as lacunas identificadas nos acervos e a mantê-los atualizados, se não de 
uma forma ideal, ao menos regular e sistematicamente.   
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O acervo da Biblioteca Central soma atualmente 101.619 volumes, contra os 100.077 volumes 
em dezembro de 2006; e a Setorial Nilo Pereira possui 4.721 volumes, contra os 4.506 do ano 
anterior. Em 2007, foram selecionados e adquiridos, por compra, 431 títulos de livros, sendo 
as demais incorporações ao acervo fruto de permuta e doação. 
 
O Museu do Homem do Nordeste adquiriu, por compra, para incorporar ao acervo, ou 
adquiriu o direito ao uso de imagem na exposição, os seguintes objetos: 9 fotografias de 
orixás realizadas no Terreiro do Pai Adão, pelo fotógrafo Hélder Ferrer, com apoio de Manuel 
do Nascimento, Papai. Direito de uso de 12 imagens do fotógrafo Geyson Magno para 
exposição e de 3 imagens do Banco de Imagens do Jornal de Commercio. Indumentária da 
manifestação cultural Caretas da cidade de Triunfo-PE e de 3 placas com frases jocosas. 
Aquisição de 2 peças do mestre escultor Manuel de Camaragibe – 1 São Francisco (1,72 de 
altura) e 1 Nossa Senhora do Carmo (1,76 de altura), em madeira de jaqueira; de 4 peças do 
artesão Wagner Porto, de Garanhuns; de 1 escultura intitulada Nega Fulô do artista Abelardo 
da Hora, em bronze fundido e patinada, medindo 45X10X8cm e de 3 obras do artista plástico 
Gilvan Samico: 1 óleo sobre tela intitulado O devorador de estrelas medindo 66x75cm; 1 
xilogravura intitulada Ave bicéfala, medindo 61x51cm e 1 xilogravura intitulada A caça, 
medindo 92x47cm. 
 
Dentre os documentos recém-agregados ao acervo do Cehibra, destacam-se o Arquivo Edson 
Nery da Fonseca, adquirido por doação em 2006, atualmente em fase de conclusão do 
inventário; e o acervo do dramaturgo Luiz Marinho, que se encontra em fase de limpeza e 
desinfestação no Laborarte. Sobressai, também,  a aquisição de 300 rótulos de cigarros, 
datados de 1950 a 1980, conjunto que enriquece a Coleção Brito Alves, composta por 1.252 
rótulos produzidos entre as décadas finais do século XIX e iniciais do XX, acessíveis na 
página eletrônica da Fundaj.  

 
� Projeto Revitalização da Exposição de Longa Duração do Museu do Homem do 

Nordeste  
 
Concebida a partir do Plano Museológico elaborado pelas equipes do Museu do Homem do 
Nordeste e da Documentação, com a colaboração de pesquisadores da Diretoria de Pesquisas 
Sociais e sob coordenação da Consultoria Especial em Projetos Museológicos  - COM, a nova 
exposição recebeu o título de Nordeste: Territórios Plurais, Culturais e Direitos Coletivos. 
Em 2007, foi dada continuidade à pesquisa dos conteúdos e aquisição de acervos e materiais 
iconográfico e de audiovisual e concluído o projeto museográfico. Foram elaborados os 
projetos complementares de iluminação, sonorização, audiovisual e elétrico, sendo a licitação 
de execução desses projetos realizada com sucesso, em dezembro último, com investimento 
de mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

 
 As obras iniciarão em janeiro de 2008, com prazo de execução de 150 dias, e referem-se à 
primeira parte da exposição que se localizará no andar térreo do Edifício Gil Maranhão (1200 
m2). A segunda parte da exposição, situada no andar superior do edifício, (450 m2), será 
montada imediatamente após a instalação do elevador, prevista para o exercício de 2008. As 
intervenções também prevêem a criação da loja/café do Museu, a reformulação da Oficina de 
Atividades Educativas, além da reforma do espaço para a criação da Oficina de Conservação 
Preventiva de Acervos e da Oficina de Museografia do MHN. 
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O projeto museográfico da exposição, de autoria da arquiteta Janete Costa, foi por ela doado à 
Fundaj em 2006. Além de novo mobiliário do circuito expositivo, o projeto conta com 
iluminação, sonorização e recursos de audiovisual. Os músicos Naná Vasconcelos e Hélder 
Aragão (DJ Dolores) farão as trilhas sonoras exclusivas dos audiovisuais que comporão a 
exposição, além dos áudios e efeitos sonoros de imersão do circuito, que contam com os 
recursos da Petrobras, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para a sua 
execução, com incentivo da Lei Rouanet/MinC. Os recursos foram conquistados no Programa 
Petrobras Cultural, edital 2004/2005. 

 
� Preservação da Memória Cinematográfica  

 
Em 2007, a Fundação Joaquim Nabuco realizou ação fundamental para a preservação e a 
difusão da memória cinematográfica brasileira, quando foram executadas a restauração e a 
duplicação de filmes e documentários silenciosos de seu acervo em suporte de nitrato de 
celulose. A duplicação em acetato, em 35 mm, permitiu às gerações atuais conhecerem mais 
amplamente a produção cinematográfica dos anos 1920 e início do 1930, no Recife.  

 
Dita ação se deu no âmbito do Convênio de Preservação celebrado entre a Cinemateca 
Brasileira – MinC e a Fundação Joaquim Nabuco/Documentação em 2006, e alcançou grande 
visibilidade e repercussão, sobretudo com a realização da I Jornada de Cinema Silencioso, 
ocorrida na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, entre 10 e 20 de agosto de 2007. Na 
ocasião, sete clássicos oriundos do Ciclo do Recife e preservados pela Fundaj foram os 
destaques nacionais da mostra. A Jornada foi reeditada no Recife, entre 19 e 22 de novembro 
de 2007, fruto de parceria entre as Diretorias de Documentação e de Cultura, a Cinemateca 
Brasileira e a Prefeitura do Recife. Em 2008, a Jornada deverá itinerar por outras cidades 
brasileiras, a exemplo de Porto Alegre e Salvador.   

 
Por oportuno, convém registrar que, do total da memória cinematográfica brasileira 
preservada, relativa ao cinema silencioso, 30% é referente ao Ciclo do Recife, sendo a Fundaj 
responsável pela salvaguarda de grande parte desse acervo.  

 
� Memória Político-social do Nordeste 

 
Ao longo de sua existência, o Centro de Documentação e de Estudos da História Brasileira - 
Cehibra coletou centenas de depoimentos que versam sobre o pensamento social, a 
experiência política e a produção artística e intelectual no Nordeste brasileiro.  
 
Em 2007, a Documentação manteve a estratégia adotada para o acervo de História Oral desde 
2003, privilegiando a transcrição, a digitação e a digitalização das entrevistas já reunidas à 
realização de coleta de novos depoimentos. Contrato com empresa especializada garantirá a 
transcrição de 200 horas de entrevistas até 2008, havendo sido transcritas 41h, até dezembro 
de 2007. Vale salientar, ainda, a contratação de empresa para fazer a desgravação de fitas 
cassetes tidas até então como inaudíveis, cujo conteúdo será recuperado por equipamentos e 
tecnologia avançados. A transcrição desse material trará à luz os depoimentos dos pioneiros 
da Antropologia no Nordeste e de personalidades políticas exponenciais. Foram feitas a 
limpeza e a revisão de texto em 1.442 laudas de entrevistas e coletados dez novos 
depoimentos.    
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� Projeto Reestruturação da Reserva Técnica do Museu do Homem do Nordeste -  MHN 
  
Algumas ações importantes foram realizadas em 2007, dentre as quais destacamos: 

 
• Pequenas obras dentro da Reserva, como pintura das salas e das grades, desativação das 

instalações sanitárias e hidráulicas existentes em dois banheiros dentro da Reserva e 
criação de canais de escoamento dos desumidificadores das salas. 

 
• Conquista de espaço físico adequado à montagem da Oficina de Conservação Preventiva, 

com obras de melhorias e adaptações a serem iniciadas a partir de janeiro/2008. 
 
• Reforço na equipe da Reserva, com a incorporação de novo funcionário do MUHNE e a 

contratação de técnico em conservação de acervos, visando a higienização prioritária dos 
acervos a serem utilizados na nova exposição. 

 
• Higienização, embalagem adequada e reorganização de cerca de 3.800 mil peças do 

acervo nas instalações físicas da Reserva Técnica, como: 
- Sala 1, que contém 2.288 peças em cerâmica.  
- Sala 4, que contém acervos entre 522 ex-votos e outros com suporte em madeira. 
- Sala 6, que contém 365 acervos em couro e 337 artefatos indígenas. 
- Sala 8, que contém 274 luminárias e outros acervos de metais; 
 
• Higienização e tratamento de imunização e fixação de partes em descolamento de 28 

peças de mobiliário de época. 
 

PROBLEMAS E DIFICULDADES 
 

� Reforma Física do Edf. Dirceu Pessoa (Biblioteca e Cehibra) 
 
No que concerne ao item Conservação e Preservação de Acervos, forçoso é reconhecer 
problemas e dificuldades pelos quais a Diretoria de Documentação vem se confrontando, para 
alguns dos quais se vislumbra solução a médio prazo.  
 
Dentre eles, salientam-se os decorrentes da reforma inconclusa do edifício Dirceu Pessoa, 
local original de guarda e preservação dos acervos bibliográfico e arquivístico, cujo prazo 
original era de três meses, a contar de março ou abril de 2005.  
 
Para a Biblioteca Central, os transtornos decorrentes das obras de reforma inconclusa resultam no 
armazenamento e atendimento do público em lugar provisório. Durante boa parte do ano, apenas 
70% do acervo estava disposto de forma plenamente visível e acessível, razão pela qual se registra 
decréscimo na freqüência de usuários para consultas no local, bem como no atendimento de 
solicitação de cópias de artigos de periódicos através da comutação bibliográfica. 
 
Nesse sentido, a Didoc, através da equipe da Biblioteca, empenhou-se em desembalar as 
obras ainda armazenadas em caixas em dezembro próximo passado, ação que facilitará o 
controle sobre o estado de conservação e pré-condição para que a totalidade do acervo esteja 
acessível ao público no primeiro trimestre de 2008. Tal medida foi tomada em função da não 
previsão de término das obras e tornou-se possível com a ocupação da Sala Carlos Pena Filho, 
cedida temporariamente à Didoc, para abrigar parte do acervo bibliográfico.  
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Vale salientar também que, malgrado as condições precárias de guarda do acervo, não foram 
constatados danos significativos nas obras e documentos do acervo, que pusessem em risco a 
integridade física ou mesmo o conteúdo informativo de que os livros e similares são suportes 
e portadores.    

 
 

� Museu do Homem do Norte  
 
Com a extinção da unidade da Fundaj em Manaus, em 2003, por determinação do governo 
federal, foi decidido manter os acervos museológico e bibliográfico em Manaus, decisão 
formalizada com a celebração do Termo de Comodato entre a Prefeitura de Manaus/Secretaria 
Municipal de Cultura e a Fundação Joaquim Nabuco/Diretoria de Documentação. O Termo tem 
por objeto a cessão, por empréstimo, do acervo do Museu do Homem do Norte da Fundaj 
àquele órgão municipal por um período de três anos (1º de julho de 2006 a 1º de julho de 2009). 
 
Feita visita técnica a Manaus entre 10 e 14 de dezembro de 2007, para vistoriar e acompanhar 
as condições de guarda, conservação, preservação e disponibilização do acervo, foi elaborado 
relatório técnico, o qual foi encaminhado para a Presidência da Fundaj. 

 
 

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS E OBRAS DE ARTE 
 
Ação de competência quase que exclusiva do Laborarte, inclusa na Atividade Restauração e 
Conservação de Acervos Institucionais e Privados — à exceção das pequenas intervenções de 
restauro realizadas por técnicos do Museu em seu acervo —, tem por objetivo promover ações 
para a conservação dos acervos da Fundação Joaquim Nabuco, de outras instituições e de 
particulares que se encontrem degradadas, devolvendo-lhes as condições de manuseio, 
exposição e guarda. Em seguimento à orientação institucional estabelecida em 2003, foram 
priorizadas ações de conservação e restauro nos acervos da própria instituição, sem prejuízo 
do atendimento ao público externo. 
 
No âmbito da atividade, incluem-se ações realizadas nos ateliês do Laborarte, o Ateliê de Papel 
e Encadernação e o Ateliê  de Pintura e Outros Suportes, e também as visitas técnicas feitas a 
outras instituições públicas ou privadas detentoras de acervos documentais ou artísticos. 
 
O tratamento executado na Coleção Armorial da Pró-Reitoria de Extensão Cultural/Centro 
Cultural Benfica da Universidade Federal de Pernambuco, composta por 74 peças artísticas 
em técnicas variadas, que envolveu os dois ateliês, constitui-se na ação mais destacada do 
ano. O projeto foi financiado pela Caixa Econômica Federal e foi apresentado pelo 
CCB/PROEXT, contando com os subsídios fornecidos pelo Laborarte. 

 
Ateliê de Papel e Encadernação 
Acervo Fundaj/Didoc 

 
O Ateliê de Papel executou intervenções de conservação e restauração em 14 peças artísticas e/ou 
históricas – litogravuras, serigrafias e aquarelas – pertencentes ao acervo do Cehibra/Didoc. O 
Ateliê executou, ainda, conservação – desinfestação e higienização – em 103 livros pertencentes ao 
acervo da Bibli/Didoc, das coleções da Revista do Arquivo Nacional e da Revista Fon-fon, das quais 
9 volumes foram também restaurados – desmonte, reparos pontuais, velatura e reencadernação. 
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Acervo de Outras Instituições e de Particulares 
 
Coleção Armorial da Pró-Reitoria de Extensão Cultural/Centro Cultural Benfica da 
Universidade Federal de Pernambuco.  

 
Parte significativa da Coleção Armorial da Pró-Reitoria de Extensão Cultural/Centro Cultural 
Benfica da Universidade Federal de Pernambuco é composta por obras de arte em papel. São 
desenhos e gravuras de autores como Gilvan Samico, Miguel dos Santos, Aloísio Braga e 
outros que mereceram tratamento em diversos graus – desinfestação, higienização, 
reintegração do suporte, retoques e acondicionamento. Todas as obras foram entregues ao 
Centro Cultural Benfica e encontram-se em exposição naquela instituição. 
 
Cabe destacar, ainda, os trabalhos de restauração e conservação realizados em 64 fotografias e 
13 documentos em papel pertencentes à Fundação Delmiro Gouveia, de Alagoas. Além de 
restauradas e corretamente acondicionadas, as peças foram fotografadas digitalmente através 
do Núcleo de Digitalização do Cehibra/Didoc. 

 
Ateliê de Pintura e Outros Suportes 
Acervo da Fundaj/Didoc 

 
Cabe destacar o tratamento realizado em parte da Coleção de Cerâmica Popular do Museu do 
Homem do Nordeste. Foram 32 obras de dois dos mais importantes artesãos de Pernambuco, 
Mestre Vitalino (21 peças) e Porfírio Faustino (11 peças). As peças foram higienizadas e 
receberam refixação de partes e, quando era possível, foram reconstituídas. 

 
Acervo de Outras Instituições e Particulares 

 
Coleção Armorial da Pró-Reitoria de Extensão Cultural/Centro Cultural Benfica da 
Universidade Federal de Pernambuco. As 36 obras abrangem várias técnicas – esculturas e 
relevos em terracota e madeira, pinturas de cavalete (acrílica e óleo sobre tela, madeira e 
compensado) e tapeçarias. Resumidamente, e observando que nem todas as peças 
necessitaram passar pelas várias etapas, o tratamento constou de desinfestação, limpeza e 
remoção de elementos espúrios, reentelamento, recomposição do suporte, preenchimentos e 
nivelamentos, reintegração cromática. 
 
Um segundo trabalho a ser destacado foi o tratamento realizado na Coleção de Cerâmica do 
Museu de Arte Popular do Recife. As peças foram higienizadas e, quando possível, receberam 
enxertos, reconstituições e refixações de partes. 
 
Além dos citados acima, o Ateliê de Pintura realizou intervenções de restauração e 
conservação  em  dez  obras  de  arte  em  técnicas variadas e  um oratório de fatura popular 
pertencentes a colecionadores particulares. 
 
Igualmente, o Ateliê realizou intervenções de restauração e conservação em oito obras de arte 
em técnicas variadas e seis documentos – diplomas – e quatro livros pertencentes a 
colecionadores particulares. 
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PESQUISA E DIFUSÃO DE ACERVOS 
 
Além das atividades rotineiras de guarda, organização, conservação, preservação e 
disponibilização de bens culturais em que estão registrados e acumulados séculos de 
conhecimento e história; a Diretoria de Documentação realiza projetos e atividades que 
mantenham permanentemente atualizada a memória histórica, tornando-a inteligível e dotada 
de sentido para as sucessivas gerações. Desenvolve pesquisas científicas e técnicas sobre os 
objetos do acervo e nas áreas da arquivística, da bibliografia, da museologia e do restauro do 
patrimônio cultural, promove seminários e encontros, oficinas de arte-educação que 
possibilitem discutir e repensar temas relevantes e em evidência na sociedade. 
 
Concebe e realiza montagem de exposições de longa duração, temporárias e itinerantes; 
elabora levantamentos bibliográficos, catálogos, guias de fontes de pesquisa, inventários, 
banco de dados e programas de rádio sobre o acervo musicográfico com o objetivo de 
divulgar o acervo e criar instrumentos de apoio à elaboração de estudos e pesquisas. A 
elaboração e disponibilização de catálogos de fontes documentais na internet é uma iniciativa 
de baixo custo que permite a dinamização dos acervos junto a diversos públicos, além de 
facilitar a difusão e os contatos para consulta e pesquisa. 

 
� Catálogos, inventários, guias de pesquisa e programas de rádio 

 
• Catálogo Acervo em Microfilmes da Fundação Joaquim Nabuco, organizado por Tereza 

Carneiro Leão, com a colaboração da bibliotecária Lúcia Gaspar e da estagiária Maria 
Falcão. O catálogo terá versão eletrônica e impressa, com produção editorial da Assessoria 
de Comunicação da Fundaj. 

 
• Encontra-se no prelo, a ser editada pela Editora Massangana, o Recife: uma bibliografia aos 

470 anos, organizada pelas bibliotecárias Lúcia Gaspar e Virgínia Barbosa da Silva. O 
lançamento está previsto para 12 de março de 2008, data de aniversário do Recife. 

 
• Indexação de artigos e fotografias dos periódicos raros Revista da Escola de Belas Artes de 

Pernambuco; Revista do Museu do Açúcar; Álbum de Pernambuco; O Cruzeiro; Boletim da 
Cidade e do Porto do Recife; Porto do Recife; Revista Pernambucana; Almanache de 
Pernambuco; Contraponto; Guia da Cidade do Recife; Espelho; Anuário de Pernambuco; 
Indicador do Comercio e Indústria em Pernambuco e Alagoas. 

 
• Elaboração da versão preliminar dos Manuais de Serviço para o acervo de obras raras e o 

projeto/atividade Pesquisa Escolar On-Line, da CGBLI, incluindo as relações topográfica e 
alfabética de títulos, dos periódicos raros da Biblioteca. 

 
• Elaboração do projeto A presença de Delmiro Gouveia no Acervo da Fundação Joaquim 

Nabuco – Fundaj, pelos bibliotecários Lúcia Gaspar (coordenadora), Veronilda Santos e 
Carlos Ramos, disponibilizado no portal da Fundação em outubro de 2007, por ocasião das 
comemorações da Semana Delmiro Gouveia. O Catálogo é um exemplo da integração entre 
as equipes do Cehibra e da Bibli. 
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• Atualização dos índices cumulativos (autor/título e assunto) da série Folclore (2003 a 2007) 
e da revista Cadernos de Estudos Sociais (v.19, n.1, jan./jun, 2003 e v.20, n.1, jan./jun. 
2004), disponibilizados no novo link da Biblioteca, Índice de Publicações. Já foram 
disponibilizados também os índices cumulativos da revista Ciência & Trópico, de 1952 a 
2002 (incluindo o do Boletim do IJNPS). 

 
• Elaboração do índice da série Documentos Históricos, da Biblioteca Nacional (v.1-110), 

contendo a transcrição de manuscritos produzidos no período colonial brasileiro,  
disponibilizado no portal da Fundaj (links Biblioteca, Índice de Publicações). 

 
• Início da elaboração de uma bibliografia sobre a Imprensa em Pernambuco, a ser 

disponibilizada no portal da Fundaj, como uma contribuição da Biblioteca Central Blanche 
Knopf  para as comemorações dos 200 Anos da Imprensa no Brasil, em 2008. 

 
• Início do inventário da coleção de periódicos raros e preciosos. 
 
• Inventários das coleções especiais recebidas para guarda no setor de Obras Raras e 

Preciosas: Brasiliana, Documentos Brasileiros e Memória Brasileira. 
 
• Início da elaboração da bibliografia do sociólogo Sebastião Vila Nova, para disponibilização 

no site da Fundaj, em janeiro de 2008, mês em que completará 64 anos. 
 
• O Cehibra, através da Coordenação de Som, Imagem e Microfilme, produziu 48 edições do 

programa Memória de Nossa Gente. Levado ao ar pela Rádio Universitária FM, da 
Universidade Federal de Pernambuco, aos domingos, à tarde, o programa tem por objetivo 
divulgar a música popular brasileira, com ênfase naquela que é produzida na e sobre a 
Região Nordeste.  

 
 

� Jornada Brasileira de Cinema Silencioso 
 

A Jornada Brasileira de Cinema Silencioso foi uma realização conjunta entre as Diretorias 
de Documentação (Cehibra/Cosim) e de Cultura, da Fundaj, em parceria com a Cinemateca 
Brasileira (MinC), a Prefeitura do Recife e a Caixa Econômica Federal no Recife, de 19 a 22 
de novembro/2007. 
 
A sua concepção original, pensada pela equipe da Cinemateca Brasileira, objetiva o debate e 
o interesse em recriar para os espectadores contemporâneos a experiência do espetáculo 
cinematográfico do início do século XX, fato que já ocorre em festivais da Itália. 
 
Realizada inicialmente entre os dias 10 e 20 de agosto deste ano, na Cinemateca Brasileira, 
em São Paulo, teve sua segunda edição no Recife, entre 19 e 22 de novembro de 2007, com 
abertura solene no Teatro de Santa Isabel. Na ocasião, foi exibido o filme A filha do 
advogado, de Jota Soares, pertencente ao acervo da Fundaj, e acompanhado ao vivo pelo 
pianista Marco Caneca. 
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O programa incluiu a exibição de sete (7) títulos clássicos, entre filmes de ficção e 
documentários, do pioneiro Ciclo do Recife, que marcou a produção cinematográfica 
brasileira entre os anos 1920 e início da década de 1930. Os filmes originais pertencem ao 
acervo da Fundaj e foram restaurados pela Cinemateca Brasileira ao longo de 2007. As 
projeções foram acompanhadas por uma trilha sonora executada por 8 músicos, seguindo-se 
a realização de 3 mesas de debate subordinadas aos temas: Ciclo do Recife, Preservação de 
Filmes e Cinema Pernambucano Contemporâneo. 
 
A Jornada, através da exibição dos títulos e debates, tornou acessível informações sobre as 
cidades do Recife e de Olinda bem como revelou técnicas e olhares cinematográficos até 
então inacessíveis às atuais gerações, face ao fato de encontrarem-se preservados em suporte 
de nitrato de celulose. Proporcionou também o diálogo entre cinema e música, passado e 
presente, e de como as novas tecnologias de restauro podem contribuir para a preservação da 
arte cinematográfica. 
 
Favoreceu ainda o intercâmbio técnico entre a Fundaj e a Cinemateca Brasileira, o 
beneficiamento do acervo, a oportunidade de divulgação dos filmes para platéias distintas, e 
a reflexão entre produtores, gestores e estudiosos do cinema brasileiro. 

 
� Museu do Homem do Nordeste e a Comunidade Museológica Brasileira 

 
Em 2007, o Museu do Homem do Nordeste recebeu importante parcela da comunidade 
museológica brasileira, oportunidade para troca de idéias, ampliação de conhecimentos e, 
principalmente, de reafirmação dos nossos compromissos de preservar e difundir esse imenso e 
valioso patrimônio cultural brasileiro. Foi para reafirmar este seu compromisso histórico que a 
Fundação Joaquim Nabuco, através do Museu do Homem do Nordeste, sediou dois importantes 
eventos da museologia brasileira, realizados pelo ICOM - Brasil, Fórum dos Museus de 
Pernambuco  e  pelo  Departamento de  Museus do MinC: V Encontro do Conselho Internacional 
de Museus – ICOM/Brasil; e o XVI Congresso Nacional de Museus, organizado pela Associação 
Brasileira de Museologia - ABM, com o tema Museus, memória e movimentos sociais. O Museu 
do Homem do Nordeste, consciente de que representa uma das partes mais importantes da história 
da museologia brasileira, quando foi pioneiro nas discussões para o avanço dos museus 
brasileiros, reafirma seu papel como órgão de referência no cenário nacional.  

 
� Semana Nacional dos Museus – maio 2007 
 

• Homens e Mamulengos: um encontro, dia 16/5, com a participação das comunidades 
envolvidas nos programas educativos do Museu do Homem do Nordeste (Programa de 
Formação do Jovem Artesão, Grupo de Artesãos de Brinquedos Populares do Recife e 
mestras envolvidas no projeto Jornadas do Pastoril). A programação contou com uma 
visita ao Museu do Mamulengo, primeiro museu de bonecos populares da América Latina, 
e com o show do mestre mamulengueiro Zé Divina, de Glória de Goitá (PE). Nº de 
participantes: 155 pessoas. 

 
• Circuito Cultural dos Museus, dia 20/5, com visitação às exposições Katarina Real: 

Outros Carnavais e Recife. No princípio, era o porto...(com lançamento do catálogo), 
além da apresentação do Maracatu de Baque Virado Nação Encanto da Alegria e mostra e 
comercialização dos produtos do Programa de Formação do Jovem Artesão. 
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� Exposições Temporárias e Itinerantes 
 

Com a finalidade de abordar diversos aspectos e temas da História e da Cultura brasileiras, 
utilizando, sobretudo, documentos e peças de seu acervo, mas também recorrendo a terceiros 
quando oportuno, a Diretoria concebe e monta exposições temporárias e itinerantes; bem 
como acolhe mostras organizadas por outros, desde que aliadas à missão institucional da 
Documentação. Em 2007, foram pensadas e executadas as exposições: 

 
• Katarina Real - Outros Carnavais, uma ação integrada da Diretoria de Documentação, 

com concepção de Rita de Cássia Araújo e projeto museográfico de Antonio Montenegro, 
na Galeria Waldemar Valente do MUHNE, de 14/2 a 30/5/2007. Público visitante 
registrado: 700 pessoas. 

 

• Recife. No princípio, era o porto..., uma ação da Diretoria de Documentação, com 
concepção e textos de Rita de Cássia Araújo e projeto museográfico de Antonio 
Montenegro. Montagem no hall do Museu, durante a Semana Nacional dos Museus, de 
20 a 26/05/07. Público visitante estimado: cerca de 500 pessoas. Itinerância no Centro 
Federal de Educação Tecnológica, no período de 1º a 3/10/07. 

 

• Ariano Suassuna e seus personagens, com curadoria de José Luiz da Mota Menezes e 
participação de 55 artistas plásticos pernambucanos. No pavimento térreo do MUHNE, 
de 20/06 a 23/09/07. Público visitante registrado: 3.739 pessoas. A exposição foi carro-
chefe do Festival das Culturas Populares que atendeu 5.461alunos da rede de ensino, 
inscritos no Festival. 

 

• Ariano Suassuna – Um perfil, exposição biográfica do escritor, homenageado no Festival 
das Culturas Populares, na Galeria Waldemar Valente, no período de 11 a 23/9. Pesquisa 
e Textos de Henrique Cruz, Design Gráfico de André Felipe Maciel (estagiário de 
Design) e coordenação de montagem de Henrique Cruz e Maria Fernanda Oliveira. 
Público visitante estimado: 6.000 pessoas. 

 

• O Açúcar na formação do acervo da Fundação Joaquim Nabuco, uma ação integrada da 
Diretoria de Documentação, com textos de Rita de Cássia Araújo e Maria Fernanda 
Oliveira; concepção museográfica de Rodrigo Cantarelli e Henrique Cruz. No Centro de 
Convenções de Pernambuco (23/11 a 2/12), em Olinda, durante a II Feira Brasileira de 
Arte e Artesanato – FEBRAARTE. Além das peças do Museu, a exposição contou com a 
exibição de 6 clipes produzidos pela Massangana Multimídia sobre a série de 
documentários A Civilização do Açúcar. A exposição foi remontada na Galeria 
Waldemar Valente do MUHNE (4 a 7/12), durante a realização do XVI Congresso 
Nacional de Museus. Público visitante estimado: 1.000 pessoas. 

 

• Viagem em Torno de Gilberto Freyre para o lançamento do livro Em Torno de Gilberto 
Freyre de Edson Nery da Fonseca. De 19 a 30/12, na Galeria Waldemar Valente. Uma 
ação integrada da Diretoria de Documentação, com pesquisa e texto de Rita de Cássia 
Araújo e Paulo Gustavo; concepção museográfica e curadoria do acervo de Albertina 
Malta, Silvana Araújo e Vânia Brayner; design gráfico de Carlos Galindo Montenegro; e 
coordenação de montagem de Antonio Montenegro e Henrique Cruz. Público visitante 
estimado: 200 pessoas. 
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� Empréstimos de Acervo  
 

A difusão do acervo do Museu do Homem do Nordeste, seja através da produção de material 
de comunicação; da realização de exposições próprias e até do empréstimo de peças para 
exposições de terceiros; é de fundamental importância, promovendo maior visibilidade e 
acessibilidade ao público: 

 
• Continuidade do empréstimo de 40 peças do acervo para a exposição Somos a Criação 

Popular Brasileira, no Centro Cultural Santander, Porto Alegre – RS, no período de 
10/8/2006 a 15/2/2007, tendo uma visitação de mais de 120.000 pessoas. 

 
• Criação de cenário sobre o sertão, com acervo do Museu, para o Programa Pré-Vestibular 

da Rede Globo. 
 
• Filmagem da coleção sobre o açúcar do acervo do Museu para a série de documentários A 

Civilização do Açúcar, produzida pela Massangana Multimídia/Fundaj para o Sebrae. 
 

� 100 Anos do Frevo 
 
Os 100 Anos do Frevo foram comemorados juntamente com a declaração de reconhecimento 
de patrimônio imaterial nacional, pelo Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, em 9 de fevereiro de 2007. No cumprimento de sua missão institucional de prestar 
apoio à pesquisa e difundir a informação e o conhecimento, a Diretoria de Documentação 
colaborou intensamente com a Prefeitura do Recife, responsável pela proposta do referido 
título, fornecendo dados de pesquisas realizadas por Renato Phaelante e Rita de Cássia 
Barbosa de Araújo; bem como disponibilizando documentos para ilustrar o processo e servir 
de comprovação. O Cehibra contribuiu com a cessão de documentos iconográficos, textuais, 
fonográficos e musicográficos e a Biblioteca Central Blanche Knopf disponibilizou obras de 
seu acervo. A ocasião proporcionou a divulgação do acervo e de ações desenvolvidas pela 
Cosim, a exemplo de entrevistas de Renato Phaelante à Revista de São Paulo, emissoras de 
televisão (Globo, SBT, TV Pernambuco, Record, Bandeirante), rádio Sesc – Senac, com 
cobertura em mais de 80 emissoras de rádio do Brasil, além de palestra sobre Luiz Gonzaga 
no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães.  

 
 

DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA E SE RVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO ELETRÔNICA 

 
� Núcleo de Digitalização 

 
A implantação do Núcleo de Digitalização na Diretoria de Documentação — que se encontra 
sob a coordenação do Centro de Documentação e Estudos da História Brasileira e da 
Coordenação Geral de Informática e Tecnologia —, consolidada entre 2004 e 2005, foi fator 
determinante na realização dos objetivos almejados: a automação e a disponibilização da  
informação, de   fontes  de  pesquisa  e  do  conhecimento, em  meio eletrônico, caminho ágil 
e eficiente de atingir um público amplo e sem fronteiras. Meio também de manter preservados 
documentos originais, vez que os priva do manuseio corrente. 
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Os equipamentos de alta tecnologia tornam o Núcleo apto a realizar ações de gerenciamento 
da informação eletrônica e migração de mídias, especialmente de analógicas para digitais. 
Dessa forma, contribui para a preservação dos bens culturais, vez que evita o manuseio 
freqüente dos documentos originais, além de facilitar o acesso de pesquisadores e consulentes 
em geral às fontes de pesquisa, resultando na difusão da informação e disseminação do 
conhecimento mais ágil e eficaz.   
 
A admissão de servidores concursados facilitou a integração entre as equipes do Núcleo de  
Digitalização e da Coordenação  Geral de Informação e Tecnologia, bem como o   
desenvolvimento de ações comuns junto à  Biblioteca  Central  Blanche  Knopf, enriquecendo 
o diálogo técnico e a operacionalização de procedimentos. Salientem-se também as 
articulações com órgãos profissionais e instituições de referência na área, a exemplo dos 
convênios celebrados com o Consejo Latinoamericano de Ciências Sociales - Clacso, com o 
objetivo de integrar o Programa Rede de Bibliotecas Virtuais de Ciências Sociais da América 
Latina e do Caribe; e o Termo de Cooperação Técnica celebrado com a Fundação Biblioteca 
Nacional com o objetivo de integrar a Rede de Memória Virtual Brasileira – RMVB; e o 
Termo de Cooperação Técnica firmado com a Editora Universitária da UFPE com vista à 
reprodução e à produção da editoração eletrônica da coleção História da imprensa em 
Pernambuco, de autoria de Luiz Nascimento, em 14 volumes. 
 
O exercício de 2007 favoreceu a consolidação das práticas de gestão dos documentos digitais 
para arquivos máster e arquivos de consulta (captura, formatos de arquivos, resolução das 
imagens, armazenamento, derivações). Destacam-se o início da digitalização dos Diários de 
André Rebouças (9 volumes até o momento, somando 2.483 páginas) e jornais raros (96 
títulos) do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, e a conclusão das que se seguem:  

 
• Coleção Suape, de documentos fotográficos, representado por 7.632 arquivos, entre eles 

slides, negativos e índices. 
 

• Coleção Alexandre Berzin, com 505 imagens (arquivos máster e de consulta). 
 

• Entrega dos arquivos digitais para o portal Domínio Público do Ministério da Educação, 
projeto financiado pela Unesco, com a digitalização e a disponibilização de arquivos 
digitais e de metadados de obras raras da Biblioteca Central Blanche Knopf e fotografias da 
Coleção Francisco Rodrigues. 

 
• Fotografias sobre Delmiro Gouveia, de acervos particulares e da Fundação Delmiro 

Gouveia, Alagoas, resultante de ações de intercâmbio e regionalização. 
 

• Cambão: as Ligas Camponesas, de Francisco Julião. 
 

• Annaes da imprensa periódica pernambucana de 1821-1908: dados históricos e 
bibliográphicos colecionados por Alfredo de Carvalho. 

 
• Diário de Pernambuco 1825 – 1908: notícia histórico-bibliographica do decano da 

imprensa Latino-Americano. 
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• Escavações: factos da história de Pernambuco, de  F. Pacífico do Amaral. 
 

• Estudos Pernambucanos: dedicados a Ulysses Pernambucano. 
 

• Vitalino: um ceramista popular do Nordeste, René Ribeiro.  
 

� Pesquisa Escolar on line 
 

O projeto/atividade Pesquisa Escolar on line, iniciado em abril de 2002, é coordenado pela 
Biblioteca Central Blanche Knopf e consiste na elaboração e disponibilização, no site da 
Fundaj, de textos sobre personalidades e temas socioculturais e históricos brasileiros, 
especialmente das regiões Norte e Nordeste, destinados a auxiliar o trabalho de pesquisa de 
professores e alunos dos ensinos fundamental e médio. Conta, atualmente, com 532 textos, 
dos quais 34 foram elaborados e disponibilizados no portal da Fundaj, durante o ano de 2007.  
 
Durante os meses de julho a novembro, foi realizada uma revisão geral de textos do projeto, 
para melhoria e atualizações. Por problemas técnicos, inclusive do software Notitia, não foi 
possível concluir a revisão, o que vem sendo feito simultaneamente a partir de dezembro.  

 
� Bases de Dados 

 
 Às seis bases de dados da Biblioteca Central Blanche Knopf — Biblio, Teses, Nabuc 2, 
Açúcar, Nesa, Bibset — foram acrescidos 4.081 registros em 2007, resultando que, atualmente, 
53.122 volumes do acervo da Biblioteca, do total de 101.619 volumes, encontram-se 
registrados em base de dados informatizada.  
 
 No Cehibra, é digno de registro a revisão e a atualização da base de dados PERIO, referente ao 
acervo em microfilme da Fundação Joaquim Nabuco, acessível à consulta pela internet. Bem 
assim, a radical redefinição e atualização do link “Documentação/Microfilme”, na página 
eletrônica da Fundaj. Sobressai também a elaboração do Acervo em Microfilmes - Manual de 
Serviço, que registra os procedimentos técnicos a serem adotados para catalogação, a 
alimentação da base de dados PERIO, a organização e arquivamento do acervo em microfilmes 
da Fundação Joaquim Nabuco. Destacam-se também o tratamento e a disponibilização, em 
base de dados, de mais de 2.000 documentos fonográficos e musicográficos. 
  
 Já o Museu fez a revisão da documentação, o inventário e o registro fotográfico de duas 
coleções; implantou três coleções na base de dados revisada e produziu o catálogo sobre a 
Coleção Vitalino, em fase de revisão.   

 
PROJETOS E EVENTOS EDUCATIVOS, DE MEMÓRIA E SOBRE I DENTIDADE 
CULTURAL 

 
� Projeto Hora do Conto 

 
Coordenado pela Biblioteca Central Blanche Knopf, tem como proposta incentivar o gosto 
pela leitura e pela interpretação de textos literários nos estudantes do ensino fundamental e 
médio, principalmente os da rede pública de ensino; e contribuir para o aprimoramento 
profissional dos respectivos corpos docentes. 
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Durante o ano de 2007, foram realizadas 8 (oito) sessões de Contações de História para 216 
alunos do ensino fundamental; 8 (oito) Oficinas de Leitura para capacitação de 175 
profissionais das áreas pedagógica e literária; 5 (cinco) Rodas de Leitura para 115 alunos do 
ensino fundamental do Recife. 
 
Coordenado atualmente pela Biblioteca Setorial Nilo Pereira, pretende-se em 2008 dar 
continuidade às sessões de Contações de Histórias e Oficinas de Leitura, priorizando os 
alunos e professores de escolas públicas do ensino fundamental  do Recife, Região 
Metropolitana e estados do interior do Nordeste, bem como contemplar também crianças, 
mães e voluntários de  instituições sociais do Recife. 
                         

� Projeto Difusão Cultural do Homem do Nordeste 
 

Este Projeto absorveu dois outros trabalhos já consolidados no Museu do Homem do 
Nordeste: o Brinquedos Populares do Recife e o Jornada de Pastoril. 
  
Destaca-se como importante consolidação do trabalho educativo do Museu do Homem do 
Nordeste e de salvaguarda do patrimônio imaterial brasileiro a seleção dos artesãos do Projeto 
Brinquedos Populares do Recife para a final do II Prêmio Cultura Viva do MinC, entre mais 
de 3000 inscritos. 
 

� Brinquedos Populares do Recife 
 
A principal ação de difusão cultural dos artesãos de brinquedos populares foi a inscrição do 
grupo no Prêmio Cultura Viva que, entre as quase três mil inscrições de todo o Brasil, foram 
selecionados como finalistas, disputando entre as 10 iniciativas da categoria Grupo Informal. 
O grupo não foi contemplado com o prêmio, mas a difusão do seu trabalho e produtos foi de 
grande importância para a sua consolidação, possibilitando o surgimento de novas ações de 
difusão (a exemplo de uma matéria sobre o grupo na Revista Raiz, prevista para 2008) e 
facilitando a ação de captação de recursos para o fomento do trabalho do grupo entre os 
órgãos financiadores, em 2008. Entre as ações de abertura de mercado, destacamos: 

 
• Comercialização dos brinquedos populares na FENNEART, em estande cedido pela 

AdDiper, do Governo do Estado, no período de 6 a 15 de julho/2007; 
 
• Participação dos mestres de brinquedos populares: José Antônio da Silva (Saúba), Sara 

Cordeiro e Francisco Cunha, do Grupo Artesãos de Brinquedos Populares do Recife, no III 
Encontro Nordestino de Museus – Museus e Inclusão Social, realizado pela Fundação 
Bernardo Feitosa / Museu dos Inhamuns, em Tauá, CE, no período de 15 a 18 de julho de 
2007. Os mestres ministraram oficinas no Centro de Artesanato de Tauá para 25 jovens, 
alunos do ensino médio e participantes do grupo Agente Jovem; e para 25 crianças do 
CRAS , na faixa etária entre 10 e 12 anos. 

 
• Participação nas oficinas lúdicas do Festival das Culturas Populares do Museu do Homem 

do Nordeste, no período de 11 a 14 de setembro. 
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� Festival das Culturas Populares.  
 

Este evento substitui o Festival do Folclore que, há 10 anos, promove uma série de ações 
educativas e culturais voltadas para professores e estudantes, da Educação Infantil ao Ensino 
Superior, como palestras, exposições, apresentações de grupos de cultura popular, oficinas, 
feira temática e apresentações de resultados de pesquisas desenvolvidas nas escolas, 
relacionadas ao tema escolhido. O Festival, inclusive, é um espaço para os produtores das 
culturas populares, que buscam alternativas de sobrevivência e continuidade para as nossas 
manifestações culturais. 
 
Em 2007, o Festival das Culturas Populares, promovido pelo Museu do Homem do Nordeste, 
buscou inspiração no escritor e teatrólogo Ariano Suassuna,  adotando por tema O Brasil Real 
de Ariano Suassuna, forma também de homenageá-lo por ocasião da passagem de seus 80 
anos de vida. Realizado entre os dias 11 e 14 de setembro, nele tiveram curso a exposição 
Ariano Suassuna - ele e seus personagens, que contou com obras inéditas e consagradas de 
artistas plásticos convidados, com curadoria de José Luiz da Mota Menezes; e a exposição da 
coleção Armorial, na Galeria Waldemar Valente do Museu do Homem do Nordeste, acervo 
do Centro Cultural Benfica da UFPE. A mostra também foi composta de acervos documentais 
e fotográficos particulares; e bibliográficos da Fundação Joaquim Nabuco.  
 
A partir de uma pesquisa sobre as manifestações culturais que, de alguma forma, estão 
relacionadas com a vida e obra de Ariano Suassuna, o Festival selecionou grupos culturais do 
sertão paraibano (Taperoá e Cabaceiras) para apresentarem-se durante o evento.  
 
O público do Festival foi de mais de 6.200 pessoas, sendo 5.461 estudantes da rede de ensino, 
assim discriminados: 1.084 oriundos de escolas particulares; 1.761 de escolas municipais; 
2.142 de escolas estaduais e 474 de organizações não-governamentais. Além desse, acorreu ao 
Museu um público circulante de 750 pessoas, entre grupos escolares que fizeram  
apresentações, participantes dos grupos de folclóricos e artísticos. Com relação ao último 
Festival, realizado em 2005, o número de alunos inscritos foi ampliado em mais de 25%.  O 
evento atendeu a 4.800 alunos em suas dez oficinas sobre diversos temas, como Música, Flora 
da Caatinga, Improvisação Teatral, Armorial em Papel Machê, entre outras.  
 
O encontro preparatório que antecede o Festival reuniu 250 professores representantes das escolas 
inscritas, além dos 63 alunos da Faculdade Maurício de Nassau, que atuaram como monitores no 
evento, que contou com a participação do homenageado, o escritor Ariano Suassuna. 

 
� 200 Anos da Imprensa no Brasil 

 
Elaborado com vistas às comemorações do bicentenário da implantação da imprensa no 
Brasil, tem coordenação geral da Diretoria de Documentação, atuando de forma integrada 
com as suas quatro Coordenações-Gerais, e como parceiros internos a Diretoria de Pesquisas 
Sociais e a Assessoria de Comunicação da Fundação Joaquim Nabuco.  
 
Dentre seus objetivos, estão a preservação e difusão de periódicos raros publicados no Nordeste e 
pertencentes a acervos de terceiros, através da reprodução em microfilme e em meio digital; 
realização de seminário, exposição, atividades educativas, digitalização e disponibilização na 
página eletrônica da Fundaj de obras de referência sobre o tema, além de um concurso para 
escolha da marca do projeto.  
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Em 2007, foram reproduzidos pelas equipes de microfilmagem e do Núcleo de Digitalização 
mais de 90 títulos de periódicos, com ênfase nos carnavalescos; digitalizadas obras de Alfredo 
de Carvalho e iniciada a reprodução da coleção História da Imprensa em Pernambuco, em 14 
volumes. Dois volumes da coleção que se mantinham inéditos serão editados em versão 
eletrônica, resultado de parceria firmada com a Editora Universitária da UFPE.  
 
A execução do projeto tem por pressuposto a celebração de parcerias com entidades 
congêneres, detentoras de acervo histórico, a exemplo do Arquivo Público Estadual, da 
Biblioteca Pública Estadual e do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico 
Pernambucano.     

 
� Baixo São Francisco: Memória e Vida 

 
O Projeto O Baixo São Francisco: Memória e Vida, coordenado pela Diretoria e pelo Museu 
do Homem do Nordeste, abrange os sete municípios do Pólo Xingó, dos estados de Alagoas e 
Sergipe. O projeto tem atuação em duas linhas de ação:  

 
1 – Pesquisa, Registro e Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico-cultural do Baixo 

São Francisco – Pólo Xingó, que consiste na pesquisa e estudos sobre a História e o 
patrimônio artístico-cultural da região do Baixo São Francisco; em ações de preservação, 
difusão da sua documentação histórica e cultural e na realização de debates e oficinas de 
capacitação voltados para os Museus e Centros de Preservação da Memória da Região; 

 
2 – Ações de capacitação e aperfeiçoamento profissional, oferecendo aos professores e arte-

educadores, além de jovens de baixa renda, cursos em educação patrimonial, visando 
resgatar, valorizar e preservar a cultura local.  

 
Em 2007, não conseguimos avançar na pesquisa e no registro do patrimônio histórico, 
artístico e cultural da região. Uma das principais razões foi a carência de pessoal 
especializado na Didoc, principalmente de pesquisadores nas áreas da História e da 
Antropologia. Outros problemas também concorreram para prejudicar nossas ações de 
Educação Patrimonial e Identidade Cultural na região, como as dificuldades de articulação 
com as prefeituras municipais e instituições locais, a exemplo das dificuldades de captação de 
recursos enfrentadas pela Fundação Delmiro Gouveia, conveniada à Fundaj, que 
inviabilizaram a plena realização da tradicional Semana Delmiro Gouveia, quando seriam 
realizadas as Oficinas de Leitura e de Expografia & Conservação Preventiva programadas 
pela Didoc. Acrescente-se também o fato lamentável ocorrido na região, às vésperas da 
realização da X Semana Delmiro Gouveia. Antecipando as disputas das eleições municipais 
de 2008, a região enfrentou grave conflito político, culminando com o assassinato de um 
parlamentar municipal de Delmiro Gouveia. 

 
Apesar de todas as dificuldades apresentadas, a DIDOC desenvolveu importantes ações na 
região. No campo do registro, conservação, restauração e preservação de documentos 
históricos, foram restaurados pelo Laborarte e reproduzidos pelo Cehibra em meio eletrônico 
digital 64 fotografias e 14 documentos diversos, entre originais e cópias, pertencentes à 
família Delmiro Gouveia. Em contrapartida, a Fundação ficará como uma das instituições 
depositárias do conjunto documental e poderá fazer uso das mesmas para fins de pesquisas 
escolares e científicas. 
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Ação conjunta entre a Biblioteca Central Blanche Knopf e o Cehibra resultou na elaboração 
do inventário A Presença de Delmiro Gouveia nos acervos da Fundação Joaquim Nabuco, 
disponível na página eletrônica da Fundaj. A equipe do Museu do Homem do Nordeste 
também realizou as seguintes ações: 

 
• Lançamento e distribuição de 3.000 catálogos do Salão de Arte Popular do São Francisco – 

Pólo Xingó, visando à difusão de todos os artistas populares e grupos de produção artesanal da 
região do Baixo São Francisco participantes do Salão. O catálogo foi lançado durante ciclo de 
palestra sobre Economia da Cultura, proferida por Luís Carlos Prestes Filho, no evento Forró, 
Sanfona e Cangaço II, organizado pela Fundação Delmiro Gouveia, que ocorreu em três 
municípios de Alagoas: Água Branca, Piranhas e Delmiro Gouveia. A Fundaj articulou a 
participação dos artesãos da Ilha do Ferro na solenidade de lançamento em Piranhas (AL). A 
produção do catálogo teve o patrocínio do Banco do Nordeste do Brasil – BNB e da CHESF. 
A Fundaj foi representada por Vânia Brayner, Silvia Brasileiro, Fernanda Oliveira, Maria 
Suassuna e Célia Regina Guimarães. Além da distribuição entre os órgãos municipais da 
região, o catálogo foi enviado para os órgãos ligados à Educação, Cultura, Turismo e ao 
Desenvolvimento Econômico em nível estadual e federal, tendo importante repercussão. 

 
• Diagnóstico sócio-cultural das comunidades de Barragem Leste e Jardim Cordeiro, em 

Angiquinho, para a realização de oficina de Educação Patrimonial, visto que essas 
comunidades vizinhas à Usina de Angiquinho, tombada como patrimônio histórico 
estadual, irão conviver com o incremento do turismo no local, após a liberação da gestão 
do monumento pela CHESF para a Fundação Delmiro Gouveia. 

 
• Levantamento das potencialidades turístico-culturais para curso sobre Turismo Cultural, a 

ser realizado na região. 
 
• Formatação de um programa de incentivo ao Turismo Cultural na região, a ser realizado no 

quadriênio 2008-2011, dirigido inicialmente às cidades de Água Branca e Delmiro 
Gouveia, por Célia Guimarães e Maria Suassuna, prevendo a realização de: 

 
- Seminário Identidade Cultural e Turismo Sustentável, com foco em História, Artesanato 

e Turismo e Oficina sobre Circuitos Turístico-Culturais,  dividido em 2 módulos, com 
os temas Patrimônio Histórico e Patrimônio Cultural. Público alvo: estudantes de nível 
médio e universitários com interesse em História, Turismo e Comunicação Social; e 
funcionários de espaços culturais e Secretarias de Turismo e Cultura. 

 
• Apresentação nas cidades de Piranhas, Delmiro Gouveia, Mata Grande, Olho d’água do 

Casado, Água Branca (AL), para as autoridades e/ou representantes locais, do Projeto 
Baixo São Francisco - Memória e Vida, com as seguintes propostas previstas para 2008: 
Oficina de Treinamento e Capacitação em Reconhecimento Patrimonial, com o objetivo 
de fornecer subsídios teóricos para o trabalho de levantamento e registro do patrimônio 
material e imaterial; treinar equipes para execução do trabalho de campo e formar agentes 
locais para atuar na identificação e preservação do patrimônio.  

 
Em 2008, o projeto retomará metas programadas e não realizadas em 2007, com a expectativa 
de que os obstáculos e dificuldades apontadas venham a ser dirimidas.  
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 PROJETOS CURSOS E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 
 

� Capacitação para o Patrimônio, Formação e Desenvolvimento de Identidade Cultural 
 
 As ações de educação para o patrimônio e de valorização da identidade cultural regional são 
elementos fundamentais para o fortalecimento da relação e articulação sistemática do Museu 
com as escolas e universidades da capital e do interior de Pernambuco.  Assim, em 2007, este 
Projeto previu atuar em duas linhas de ação: no Programa de Formação do Jovem Artesão, 
dirigido a jovens de baixa renda, matriculados na rede pública de ensino; e Cursos de 
Capacitação sobre Elaboração de Projetos e Gestão de Projetos Culturais, em especial para 
o interior da região. 

 
� Cursos de Capacitação sobre Elaboração de Projetos e Gestão de Projetos Culturais 
 

Coordenado pelo Museu do Homem do Nordeste, o projeto se realiza através do Programa de 
Formação do Jovem Artesão. O ano de 2007 marcou a consolidação do Programa, período 
em que atendeu diretamente quarenta e cinco (45) jovens no Recife e em Araçoiaba, 
município com um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano – IDH da Região 
Metropolitana do Recife. Importantes ações foram realizadas neste projeto, fortalecendo as 
parcerias com o Movimento Pró-Criança que, dentro da rede do Programa, atende diretamente 
mais de cinqüenta (50) jovens dos bairros pobres do Recife e de Jaboatão dos Guararapes. Os 
núcleos do Museu e do Movimento Pró-Criança compõem uma rede de formação continuada, 
voltados para a iniciação profissional de adolescentes e jovens, com idade entre 14 e 21 anos, 
no segmento do artesanato, transformando a produção artística em atividades econômicas 
capazes de gerar trabalho e renda. 

 
� Cursos de Capacitação em Restauração e Conservação de Acervos 
 

O Projeto, através de cursos de atualização e de capacitação de curta duração, objetiva 
contribuir para a melhoria dos padrões das intervenções de restauração executadas no 
Laborarte e em núcleos semelhantes existentes em outras instituições. Os cursos ajudam, 
ainda, a promover a formação de novos quadros de conservadores e restauradores. O 
Laborarte realizou dois cursos dos cinco programados para 2007. Foram esses: 

 

• Curso Exame Organoléptico em Obras de Arte - Ministrado pelo restaurador Raul 
Carvalho, foi realizado no Laborarte, entre 2 e 6 de julho, com grande qualidade e êxito. O 
curso, com 40 horas/aula, tratou do exame de objetos artísticos com o uso de variadas 
técnicas e procedimentos, de forma a se obter uma completa, documentada e detalhada 
apreensão da obra. Esse procedimento torna possível obter parâmetros de comparação para 
fins de trabalhos de restauração, de seguro das peças, traslado e exposição de obras de arte 
com mais segurança e rigor técnico. 

 
Freqüentaram o curso profissionais envolvidos com o tratamento, a conservação e a 
documentação de acervos da Diretoria de Documentação (Laborarte, Museu e Cehibra) e 
de outras instituições que também possuem coleções semelhantes, a exemplo do Museu da 
Cidade do Recife, Museu do Estado, Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães e Museu 
de Arte Contemporânea de Olinda. Constituiu-se em uma efetiva contribuição da Fundaj 
para a melhoria dos padrões destes serviços que fazem parte da rotina dessas instituições. 
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• Curso Expografia & Conservação Preventiva - Através de convite da Fundação Casa 

Museu José Américo, de João Pessoa, foi realizado, naquela instituição, o referido curso. 
Ministrado pela restauradora Franciza Toledo e Antônio Montenegro, coordenador-geral 
do Laborarte, teve por público-alvo os funcionários daquela instituição e da Casa do 
Artesão da Paraíba. Com 40 horas/aula, versou sobre conservação preventiva voltada para 
as exposições em suas diversas modalidades, tratando de questões como traslado, 
acondicionamento, climatização, iluminação e outros aspectos. 

 
Dificuldades e Obstáculos 
 
O projeto não conseguiu atingir as metas previstas que eram, em resumo, realizar três cursos no 
Laborarte e dois cursos em outras cidades da Região. Houve dificuldade em acordar com os 
restauradores os acertos definitivos para ministrar cursos – um deles tratando da conservação de 
artefatos têxteis e o outro, de obras integradas a monumentos arquitetônicos históricos –, os quais 
desistiram à última hora, deixando a coordenação técnica do projeto impossibilitada de articular e 
propor substitutos.  
 
Outro obstáculo que contribuiu para que não fossem alcançadas as metas programadas foi o 
cancelamento da Semana Delmiro Gouveia, prevista para acontecer na cidade homônima, por 
motivos absolutamente alheios à nossa vontade — o assassinato, por motivação política, de um 
vereador da região, vinculado à Fundação Delmiro Gouveia, como já mencionado no item que 
relatou ações do Projeto Baixo São Franscisco: Memória e Vida. Bem assim, lamentamos a 
ausência de resposta da cidade de Palmeira dos Índios à proposta de realização do curso 
Expografia & Conservação Preventiva.   

 
 
CONSULTORIAS 

  
� Laborarte 

 
No transcorrer do ano, os técnicos do Laborarte foram requisitados para colaborar em diversas 
ações realizadas por outros setores da Diretoria de Documentação ou da Fundaj e de outras 
instituições direta ou indiretamente relacionadas com as tarefas desenvolvidas pelo 
Laboratório. As mais relevantes destas ações estão a seguir relacionadas: 

 
• Emissão de parecer técnico e envio de conjunto de recomendações para conservação da 

Biblioteca do Gabinete Português de Leitura. 
 
• Assessoria à formulação de projeto apresentado pelo memorial Sinagoga Karl zur Israel no 

concurso do BNDES. O projeto foi aceito e deverá ser executado no transcorrer de 2008 
com a participação do Laborarte. 

 
• Assessoria ao Centro Cultural Benfica/PROEXT-UFPE na formulação de projeto com 

vista à restauração do acervo de pinturas acadêmicas daquela instituição. 
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• Assessoria à formulação de projeto apresentado pela ONG SOS Corpo, para ações de 
preservação de sua biblioteca. O projeto foi encaminhado ao concurso da Caixa Econômica 
Federal. 

 
• Assessoria à Faculdade de Direito do Recife em ações de conservação do acervo da sua 

biblioteca e na formulação de projetos que serão apresentados a órgãos financiadores com 
vistas à restauração das coleções artísticas e históricas daquela instituição. 

 
• Apoio à equipe da Biblioteca Central Blanche Knopf no traslado de parte do seu acervo 

para a Sala Carlos Pena Filho. 
 
• Apoio a grupo de trabalho da Diocese de Caruaru com vistas à captação de recursos 

financeiros para a restauração da Igreja de Nossa Senhora da Conceição naquela cidade. 
 
• Elaboração de anteprojeto de restauração e readequação de uso do edifício da Academia de 

Ciências, Letras e Artes de Caruaru. 
 
• Elaboração de projeto arquitetônico de readequação dos entorno e dos edifícios anexos ao 

Museu do Homem do Nordeste. Elaboração do Termo de Referência para licitação e 
acompanhamento do processo licitatório. 

 
• Elaboração de anteprojeto de restauração e readequação de uso do edifício Francisco 

Ribeiro Pinto Guimarães. 
 
• Elaboração de anteprojeto arquitetônico para as cobertas das peças expostas no jardim do 

Museu do Homem do Nordeste. Elaboração do Termo de Referência para licitação e 
acompanhamento do processo licitatório. 

 
• Elaboração de projeto de restauração da Capela de São Mateus do Conjunto arquitetônico 

Engenho Massangana. 
 
• Contratação de engenheiro especializado para elaboração do projeto de restauração 

estrutural da Capela. 
 
• Contratação de empresa especializada para executar o levantamento planialtimétrico do 

Engenho, de forma a embasar as intervenções ainda a ser objeto de projetos: restauração da 
casa-grande e criação de espaço expositivo e de proteção da Bolandeira. 

 
• Elaboração de projeto para melhoria das condições de guarda do acervo da sala refrigerada 

do Cehibra. 
 
• Concepção e montagem da exposição Katarina Real - Outros Carnavais...  
 
• Coordenação da montagem da exposição Viagem em torno de Gilberto Freyre.  
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� Cehibra  
 
Consultoria sob responsabilidade do Cehibra, foi iniciada em 2005. Objetiva preservar o 
acervo fotográfico da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, com destaque para 
o treinamento e a formação de jovens estagiários no trato com a preservação e conservação de 
documentos.  
 
Em 2007, foi concluída mais uma etapa da consultoria para organização e conservação do 
acervo fotográfico da Chesf, realizada pelas técnicas Marja Brandão e Rosi Cristina da Silva, 
no período de janeiro a novembro de 2007, seguindo-se solicitação de renovação de contrato 
para dar seguimento às ações em 2008.  

 
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL: INTERCÂMBIOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS 

 
• Convênio de Cooperação Científica, Cultural e Técnica entre o Consejo Latinoamericano de 

Ciências Sociales - Clacso, e a Fundação Joaquim Nabuco/ Documentação e Pesquisas Sociais 
com o objetivo de integrar o Programa Rede de Bibliotecas Virtuais de Ciências Sociais da 
América Latina e do Caribe, que visa desenvolver atividades no campo da edição eletrônica e 
difusão via web de revistas acadêmicas. O técnico do Cehibra Lino Madureira participou de 
treinamento técnico em Buenos Aires e atuou como agente multiplicador do Programa em 
Brasília, Salvador e Fortaleza, fato que corrobora para qualificar a ação como estratégica para a 
Fundaj, vez que contribui para a consolidação da instituição como órgão de referência nas áreas 
da Pesquisa Social e da Documentação e para o aperfeiçoamento técnico de pessoal.  

 
• Termo de Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a Fundação Biblioteca Nacional e 

a Fundação Joaquim Nabuco/ Documentação com o objetivo de integrar a Rede de Memória 
Virtual Brasileira - RMVB, projeto coordenado por aquela instituição, que prevê “a criação e 
a geração de conteúdos digitais de relevância para a cultura regional e nacional”. A Fundaj  
aderiu  à  RMVB fornecendo conteúdos digitais na grade temática Costumes, sub-tema 
Culinária, com as obras constantes do acervo da Biblioteca Central Blanche Knopf.  

 
•  Ministério da Educação – Portal Domínio Público Biblioteca Digital/Fundaj 

A Fundação Joaquim Nabuco é colaboradora do Ministério da Educação no projeto Portal 
Domínio Público - Biblioteca Digital do MEC, que objetiva disponibilizar o acesso a acervo 
eletrônico, composto de obras artísticas, literárias, científicas, visando contribuir para o 
desenvolvimento e o aprimoramento da educação e da cultura no Brasil.  
A Diretoria de Documentação é responsável pela digitalização de parte do seu acervo 
bibliográfico que se encontra em domínio público, disponibilizando as obras nesse Portal.  
Desse modo, contribui com o Ministério da Educação no esforço de preservar e difundir a 
memória e a cultura nacionais. 

• Convênio de Preservação celebrado entre a Cinemateca Brasileira – MinC e a Fundação 
Joaquim Nabuco/Documentação, em 2006, com o objetivo de realizar o depósito de filmes 
silenciosos em suporte de nitrato pertencentes ao acervo cinematográfico da Fundaj e sua 
duplicação pela Cinemateca Brasileira. A reprodução dos títulos do acervo representativos da 
produção pernambucana de cinema silencioso efetivou-se em 2007. Os filmes foram 
destaques na I Jornada Brasileira de Cinema Silencioso, ocorrida em São Paulo, entre 10 e 
20 de agosto, e no Recife, entre 19 e 22 de novembro.  
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• Convênio de Cooperação Técnica, Científica e Cultural celebrado entre a Fundação Delmiro 
Gouveia e a Fundação Joaquim Nabuco/Documentação com o objetivo de preservar e promover 
o patrimônio cultural da Região do Baixo São Francisco – Pólo Xingó, e atividades educativo-
culturais e de capacitação de pessoal. Em 2007, foi realizado o inventário sobre o acervo 
referente a  Delmiro Gouveia na Fundaj; restaurado e reproduzido em meio eletrônico digital 
cerca de 80 imagens fotográficas pertencentes ao arquivo da família Delmiro Gouveia. As 
imagens constam do acervo digital do Cehibra e estarão à disposição do público para pesquisa.  

 
• Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a Editora Universitária da UFPE e a Fundação 

Joaquim Nabuco/Fundaj com o objetivo de desenvolver atividades vinculadas ao Projeto 200 
Anos da Imprensa no Brasil, coordenado pela Didoc, mais propriamente, reproduzir e 
produzir editoração eletrônica da coleção História da Imprensa em Pernambuco, de autoria de 
Luiz Nascimento, em 14 volumes. 

 
• Ciência & Trópico – firmada parceria entre as Diretorias de Documentação e de Pesquisas 

Sociais a fim de atualizar e regularizar a publicação da revista Ciência & Trópico, avaliada 
como de nível 1 pela Capes. Em 2007, foram providencias as edições dos v. 29, n. 2 e do v. 
31, n. 1 e 2, que serão lançadas em 2008.     

 
• Contrato de Comodato firmado entre a Prefeitura de Manaus e a Fundação Joaquim 

Nabuco/Documentação que tem por objeto o empréstimo de peças museológicas pertencentes 
ao acervo do Museu do Homem do Norte da Fundaj à Prefeitura de Manaus/Secretaria 
Municipal de Cultura, com prazo de vigência até 1º de julho de 2009.  

 
Limites e Dificuldades 

 
A Lei de Incentivo à Cultura, através da Lei Rouanet — instrumento de reconhecidos méritos 
para a recuperação, a preservação, a produção e divulgação do patrimônio cultural, dentre outros 
—, por exigências jurídico-administrativas, exclui do benefício instituições públicas como a 
Fundação Joaquim Nabuco, vez que pede que os beneficiados possuam conta específica para 
administrar e prestar conta dos recursos financeiros dos respectivos projetos, quando é sabido 
que os órgãos públicos federais dispõem apenas da Conta Única. Se no caso do Petrobras 
Cultural / MinC foi possível reverter uma situação adversa à Fundaj, carreando os recursos 
solicitados através do Projeto Revitalização de Exposição de Longa Duração do Museu do 
Homem do Nordeste; o mesmo não ocorreu em situação similar envolvendo o BNDES.  
 
O Projeto Preservação Patrimonial, Conservação e Restauração dos Acervos da Documentação 
Histórico-Cultural da Fundação Joaquim Nabuco, que tem por objetivo implantar benfeitorias 
nos locais de guarda dos acervos bibliográfico, documental, fotográfico, textual, fonográfico, 
cinematográfico e museológico; bem como otimizar as condições de conservação dos mesmos, 
dotando aqueles espaços de uma infra-estrutura de segurança contra furto e incêndio, 
melhorando ao mesmo tempo as condições de atendimento ao público, foi aprovado no 
Programa de Apoio à Preservação de Acervos, do BNDES, em 2006, com recursos financeiros 
na ordem de R$ R$ 358.412,20, sendo 303.632,26 originários do BNDES e R$ 54.780,00 como 
contrapartida da Fundaj. Após assinatura de contrato, a Fundaj foi surpreendida com a 
solicitação de representante daquele órgão, que voltou a insistir na conta específica, impedindo 
assim a efetiva participação da Fundaj no Programa.  
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Exigências legais como a acima apresentada, que dificultam se não impedem absolutamente a 
participação de órgãos públicos no incentivo da Lei Rouanet, deveriam ser revistas e alteradas 
pelas instâncias governamentais e pelas autoridades públicas e privadas envolvidas. Afinal, a 
maior parte do patrimônio histórico-cultural brasileiro encontra-se sob responsabilidades dos 
órgãos públicos, nas esferas municipais, estaduais e federais. Impedimentos jurídico-
administrativos para que as instituições públicas concorram a editais públicos vinculados à Lei 
Rouanet alertaram para a necessidade da Fundaj empreender esforços, junto às autoridades 
competentes, para que a Lei seja revista, de modo a habilitar as instituições públicas, como ela, a 
captar recursos através das leis de incentivo à cultura vigentes no País.  

 
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

   
Com relação ao quadro e à gestão de pessoal na Fundaj, é digno de nota o ingresso de novos 
servidores na instituição, aprovados em concurso público realizado em 2006. Embora o número 
dos recém-incorporados esteja aquém das necessidades atuais por pessoal qualificado e mesmo 
de nível médio das diversas unidades — em função do volume e da dinâmica de atividades e 
projetos advindos, em parte, por haver assegurados recursos do Tesouro para ações finalísticas 
desde 2003 —; suas presenças e participação nas equipes significaram um efetivo ganho, no 
sentido da qualidade do trabalho realizado, bem como imprimiram novo ânimo e espírito 
renovador nas respectivas equipes.  
 
O comentário acima pode ser bem ilustrado pelo Prêmio Mário Barata do ICOM-BR de que foi 
merecedor o museólogo Henrique Cruz, do Museu do Homem do Nordeste, com a monografia 
intitulada  Era uma vez, há 60 anos atrás...: o Brasil e a criação do Conselho Internacional de 
Museus. O Prêmio será concedido em cerimônia de comemoração dos 60 anos do ICOM Brasil, 
no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, no dia 9 de janeiro de 2008. 
 
Destacamos, sem demérito dos demais, a indicação do arquivista Lino Madureira, recém-
ingresso no Cehibra para Treinamento em Publicações Eletrônicas e Bibliotecas Virtuais, 
realizado na sede do CLACSO - Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, em Buenos 
Aires, Argentina, de 11 a 15 de junho de 2007, com a finalidade de repassar a sistemática 
utilizada pela Biblioteca Virtual aos centros membros (FLACSO-Brasília, CRH-Salvador, 
MAPPS-Fortaleza e DIPES-Fundaj). 
 
Contudo, temos que reconhecer e assinalar que, apesar do reforço representado pelo ingresso dos 
novos concursados e do esforço da direção da Fundaj em incrementar seu quadro funcional, 
ressentimo-nos ainda de pessoal tecnicamente especializado e de nível médio; situação agravada 
no último trimestre do ano próximo passado em razão dos cargos comissionados da Fundaj 
solicitados pelo MEC. Como unidade institucional responsável pela guarda, preservação e 
difusão de acervos — ações que não se fazem sem a presença de quadro técnico-científico 
altamente qualificado, auxiliado por uma equipe de apoio, o que inclui pessoal de nível médio de 
escolaridade — carecemos fundamentalmente de pesquisadores nas áreas da História e da 
Antropologia; de técnicos nas áreas da Biblioteconomia, Arquivística, Museologia, Expografia e 
Restauro, dentre outros; o que, esperamos, venha a ser sanado a curto e a médio prazos.  
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Aspecto relevante é a atenção dada à capacitação e ao aperfeiçoamento das equipes na Fundaj, 
medida de significativa importância para a atualização e aprimoramento de conhecimento dos 
servidores nas respectivas áreas de atuação profissional, bem como para  a  troca  de  experiência  
entre  técnicos  e  instituições  que  dispõem de acervos similares. Parte da política de gestão de 
pessoal da instituição, desenvolvida de forma sistemática e integrada pela Diretoria de 
Planejamento e Administração, através do Projeto de Capacitação Profissional, encontra 
continuidade na política de gestão de pessoal da Documentação, fator estratégico não apenas por 
qualificar a equipe e, conseqüentemente, aprimorar a qualidade de serviços e produtos entregues 
ao público, como por manter o quadro de pessoal motivado.     

  
   

• Diretoria de Cultura – DIC 
 
Discutir e promover a produção cultural contemporânea, objetivando dar suporte aos criadores e 
possibilitar o acesso desse conteúdo a novos públicos é a principal diretriz da DIC. Nesse 
sentido, concentra seus esforços nas seguintes linhas de atuação: ação educativo-cultural; 
acervos culturais; fomento aos novos realizadores; estímulo à reflexão sobre a produção e sobre 
temas relevantes da atualidade; produção e difusão de informações culturais; e aquisição e 
reforma de equipamentos culturais.  
 
No exercício de 2007, cabem destaques as seguintes realizações: 
 
� Realização de Curso de Cinematografia Eletrônica Digital para um público de 24 pessoas, 

formado por professores de comunicação e profissionais da área de TV, vídeo e cinema; com 
carga horária de 40 horas. Ministrado pelo Professor Carlos Ebert, diretor e fotógrafo de cinema, 
televisão e publicidade; atual presidente da Associação Brasileira de Cinematografia (AB Cine). 

 
� Seminário Internacional em Economia da Cultura foi realizado numa parceria entre a Fundaj, 

Unesco, Ministério da Cultura – MinC, Banco do Nordeste do Brasil – BNB, Instituto Itaú 
Cultural, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco – Fundarpe. Com quatro mesas compostas por parceiros 
nacionais e três conferencistas internacionais, o seminário discutiu temas que envolvem a cultura 
como elemento estratégico e de desenvolvimento nas esferas governamental, privada e 
acadêmica, no Brasil e no exterior. Reuniu 275 participantes de 12 estados do Nordeste, 
viabilizando melhor conhecer a realidade da economia e da cultura do País, além de modelos 
adotados na França e em alguns países do Mercosul. Este evento foi a etapa inicial de uma série 
de ações da Fundaj neste campo, sendo seguido pelo Curso de Pós Graduação em Economia 
da Cultura, iniciado no mês de agosto, em parceria com a UFRGS. 

 
Ressalte-se, ainda, que se encontram em fase de elaboração um livro e um documentário sobre 
Economia da Cultura, com previsão de lançamento para o início de 2008. 

 
� Ciclo de Palestras teve inicio no dia 19 de novembro, com a palestra de Vera Barros, arte-

educadora que implementou programa educativo em algumas instituições do Brasil, na sala 
Aloísio Magalhães, Derby, com 147 participantes. A segunda palestra, realizada nos dias 23 e 24 
de novembro, foi realizada pelo cubano Eugenio Valdez, diretor de Artes e Educação da Casa 
Daros, instituição cultural da Suíça, na sala Aloísio Magalhães, Derby, com 32 participantes. A 
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terceira palestra foi realizada pelo espanhol Horácio Fernandez Martinez, crítico e curador, no dia 
4 de dezembro, abordando temas relativos à Arte Contemporânea, na sala Aloísio Magalhães, 
Derby, com 27 participantes. 

 
� Ciclo de Conferências, com o crítico e historiador de arte Paulo Herkenhoff, que esteve no 

Recife para apresentar, na Fundaj, o Ciclo de Conferências Desvios e Invenções da História 
da Arte Brasileira. Esse ciclo de conferências foi realizado em cinco sessões, no período de 
26 a 30 de novembro, sempre às 19 horas, na sala Aloísio Magalhães, Derby, e contou com 
um público de 150 participantes. 

 
� Cine-Educação é um projeto que se refere à exibição de filmes para alunos de escolas da rede 

pública, no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco. Cada filme é direcionado ao trabalho de 
um tema selecionado de teor cultural, interagindo e ampliando o conteúdo pedagógico desses 
alunos e promovendo, previamente, a adequação dos professores para utilizar o cinema como 
mais uma ferramenta pedagógica. Assim, no âmbito desse projeto, foram realizados os 
seguintes encontros:  

  
I  Encontro com educadores da rede municipal de Olinda. 

Neste encontro houve a exibição do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de 
Férias, seguido de um debate com a equipe do Projeto Cine-Educação e apresentação 
e entrega do material educativo. 
Púbico: 18 professores 

 
II Encontro para Educadores da Rede Estadual e Municipal do Recife 

Neste encontro, além da exibição do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de 
Férias foi proferida palestra pelo pesquisador Joanildo Burity, seguida de debate 
com a equipe do projeto Cine-Educação e apresentação e entrega do material 
educativo. 
Público: 197 professores 

 
Durante os meses de outubro, novembro e dezembro o Projeto Cine-Educação exibiu o 
filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias para estudantes da rede municipal de 
Olinda e Recife, da rede estadual e para os estudantes participantes dos projetos 
Desenhando Cultura e Juventude de Futuro, da Fundação Joaquim Nabuco. As 
exibições foram seguidas de mediação e debates com a equipe do projeto, estudantes e 
professores. 
Exibições: 19 
Público: 2.216 estudantes e 62 professores. 
 
Por fim, no dia 13 de dezembro houve um encontro de avaliação do projeto com os 
professores participantes. 

 
� Primeiro Olhar  é o título do projeto que se refere a um conjunto de ações de arte-

educação que engloba capacitação para professores da rede pública de ensino, sendo 
essas ações cursos teóricos e práticos direcionados para a formação de profissionais 
da área cultural, além da ampliação do olhar do público leigo para a arte 
contemporânea. No exercício de 2007, foram realizadas as seguintes ações: 
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Junho 
 
I Encontro com os Arte-Educadores  
Público: 18 educadores e 12 alunos convidados da disciplina de Prática de Ensino em 
Artes Plásticas da Universidade Federal de Pernambuco 
Exposição de Jonathas Andrade (AL) e Luiz Rodolfo Annes (PR) 
Período: 21/6 a 5/8 
Galerias Baobá e Massangana 
Visitação: 102 pessoas 
 
Julho 
 
Recebimento de Escolas nas Galerias Baobá e Massangana 
Exposição de Jonathas Andrade (AL) e Luiz Rodolfo Annes (PR) 
Período: 21\6 a 5\8 
Galerias Baobá e Massangana 
Visitação: 3 Escolas + 257 visitantes 
 
II Encontro com os Arte- Educadores  
Público: 47 professores 
 
Exposição de Bettina Vaz Guimarães (SP) 
Período: 26\7 a 9\9 
Galeria Vicente do Rego Monteiro 
Visitação – 99 pessoas 
 
Agosto 
 
Recebimento de Escolas 
Galeria Vicente do Rego Monteiro 
Galeria Baobá e Massangana 
Exposição de Bettina Vaz Guimarães (SP) 
Período 26/7 a 9/9 
Visitação: 14 escolas + 776 visitantes 
 
III Encontro com os Arte-Educadores 
Público: 44 professores 
Exposições de Louise Ganz (MG) e Rodrigo Braga (PE) 
Galerias Baobá e Massangana 
Período: 30\8 a 4\10 
Visitação: 1 Escola + 75 visitantes 
 
Setembro 
 
Recebimento de Escolas 
Galeria Vicente do Rego Monteiro  
Exposição de Bettina Vaz Guimarães (SP) 
Período: 26\7 a 9\9 
Visitação da galeria: 2 Escolas + 183 visitantes 
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Recebimento de Escolas 
Galerias Baobá e Massangana  
Exposições de Louise Ganz (MG) e Rodrigo Braga (PE) 
Período: 30\8 a 14\10 
Visitação: 3 Escolas + 170 visitantes 
 
IV Encontro com os Arte-Educadores 
Público: 51 professores 
Exposição de Milena Travassos (CE) 
Período: 20\9 a 4\11 
Galeria Vicente do Rego Monteiro 
Visitação: 195 pessoas 
 
Outubro 
 
Recebimento de Escolas 
Galerias Baobá e Massangana   
Exposições de Louise Ganz (MG) e Rodrigo Braga (PE) 
Período: 30\8 a 14\10 
Galerias Baobá e Massangana 
Visitação: 6 Escolas + 250 visitantes 
 
Recebimento de Escolas Vicente do Rego Monteiro 
Exposição de Milena Travassos (CE) 
Período: 20\9 a  4\11 
Galeria Vicente do Rego Monteiro 
Visitação: 25 escolas + 878 visitantes 

 
V Encontro com Arte-Educadores 
Público: 28 professores 
Exposição de Camille Kachani (SP) e Fabrício Carvalho (MG) 
Período: 25/10 a 9/12 
Galerias Baobá e Massangana 
Público: 62 pessoas 
 
Novembro 
 
Recebimento de Escolas Vicente do Rego Monteiro 
Exposição de Milena Travassos (CE) 
Período: 20\9 a 4\11 
Galeria Vicente do Rego Monteiro 
Visitação: 1 escola + 20 pessoas 
 
Recebimento de Escolas 
Galerias Baobá e Massangana 
Exposição de Camille Kachani e Fabrício Carvalho 
Período: 25/10 a 9/12 
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Galerias Baobá e Massangana 
Público: 18 Escolas + 622 pessoas 
 
Dezembro 
 
Exposição de Camille Kachani e Fabrício Carvalho 
Período: 25/10 a 9/12 
Galerias Baobá e Massangana 
Público: 30 pessoas 

 
� Oficina de Fotografia Criativa e Vídeo Experimental – Ministrada, no período de 

4 a 21 de junho, pelo designer Gustavo José de Oliveira Távora, a oficina contou com 
37 participantes e  teve como finalidade o desenvolvimento da criatividade sob o 
ponto de vista da fotografia. O olhar como essência, a técnica como meio e a criação 
como fim. Após a oficina, seus participantes tiveram condições de montar 
apresentações multimidiáticas de baixa complexidade, que puderam ser aplicadas ao 
seu universo acadêmico, profissional ou simplesmente de livre expressão de idéias – 
permitindo ao cidadão comum que tem acesso à câmara digital e windows movie 
maker a possibilidade de montar seus próprios vídeos. 
 

� Curso Efeitos da Globalização na Indústria Cultural – Ministrado pelo Professor 
Otto Hillbrecht, catedrático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o curso, 
que aconteceu no período de 12 a 22 de novembro, e contou com 35 participantes, 
tratou dos efeitos da globalização, comparando as economias de diversos países com 
a indústria cultural atualmente existente. 
 

� Almery, a Estrela – O documentário Almery, a Estrela, de Fernando Spencer, em 
homenagem aos seus 80 anos de idade, conta um pouco da vida da atriz que atuou em 
quatro filmes inesquecíveis, quase sempre em parceria com o marido Ary Severo. 
 

� Crônicas Sonoras em Três Tons e Dois Recortes – O vídeo, sem diálogos, utiliza-
se da música para narrar, sob vários pontos de vista, como viver/sobreviver a partir 
dos múltiplos centros que uma metrópole desenvolve, considerando os seus 
crescimentos social e econômico. Apropria-se de várias linguagens artísticas (ficção, 
documentário, HQ, teatro e música) para contar história do cotidiano de um grande 
centro urbano. 

 
� Incenso - Roteiro adaptado da obra do poeta Ascenso Ferreira. Continuação da co-

produção do curta-metragem iniciada em 2006, em torno da obra do poeta Ascenso 
Ferreira, com a cessão de ilha de edição. Este roteiro foi premiado nos concursos Ary 
Severo e Firmo Neto, promovido pela Prefeitura da Cidade do Recife e Governo do 
Estado de Pernambuco. 

 
� Civilização do Açúcar - Produção e gravação de três documentários sobre a 

economia, a arte e a sociologia do açúcar no Nordeste do Brasil. É uma continuidade 
do projeto iniciado com o documentário Cultura do Açúcar, realizado em 2006, que 
tem sua conclusão prevista para maio de 2008. 
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                 Programa 1 – Economia do Açúcar – A cana de açúcar como fator econômico do 
País, principalmente do Nordeste. Apogeu, decadência e alternativas para o futuro. O 
açúcar, o álcool, o biodiesel e a questão ambiental. 

 
 Programa 2 – Sociologia do Açúcar – A herança social e antropológica dessa 

civilização. Os senhores de engenho e os trabalhadores do açúcar. A religião (cristã, 
afro, judaica). A culinária e os costumes. 

 
 Programa 3 – Arte e Cultura – As manifestações artísticas e culturais da civilização 

açucareira. Arquitetura, pintura, música, literatura, cinema, teatro, danças e folguedos. 
        
� O Pensamento Católico e a Questão Agrária - Realização de documentário que 

trata da ação da Igreja Católica em relação ao problema da terra no Brasil desde o seu 
descobrimento, com ênfase no período pós 1950, quando a expressão reforma agrária 
foi pela primeira vez utilizada pela Igreja Católica. Depoimentos de protagonistas dos 
movimentos pela terra no Brasil. 

 
� A Essência e o Número: Reflexões Sobre Economia da Cultura  - Gravações de 

entrevistas e palestras no Seminário Internacional em Economia da Cultura para 
produção de documentário sobre Economia da Cultura e DVD com as palestras e o 
documentário. 

 
� 90 Anos de Hermilo – Gravações de eventos em homenagem a Hermilo Borba Filho 

para produção de documentário. 
 

� Teatro, Educação e Inclusão Social – Gravações durante o 19º Festival de Teatro 
Estudantil do Agreste e 6º Festival de Teatro do Estudante de Pernambuco, em 
Caruaru, para produção de documentário sobre os educadores Argemiro Pascoal e 
Arari Marrocos. 

 
� Clipes para exibição na Casa Cor 2007 - Edição de seis clipes para exibição na Casa 

Cor, a partir de imagens de arquivo, com tema relacionado à Civilização do Açúcar. 
 

A Massangana Multimídia Produções - MMP foi convidada a  participar da Casa Cor 
2007, com a curadoria da Galeria Virtual, abordando o tema Civilização do Açúcar, 
patrocinada pelas Tintas Iquine. A indicação veio através do Sebrae. A MMP ficou  
responsável pela edição de clipes, com imagens do acervo da série de quatro 
documentários sobre Civilização do Açúcar. Também como atribuição dessa curadoria 
ficou a escolha das fotografias expostas na Galeria em 10 painéis. Foram os seguintes 
os temas de cada clipe: Casas; Igrejas; Moitas e Senzalas; Paisagens; Mobiliário e 
decoração; e Trabalho. 
 

� Lançamento do documentário O Golpe de 1964 em Pernambuco – O documentário 
foi exibido no dia 31 de março na TV Universitária e teve lançamento para 
convidados no dia 3 de abril, na Livraria Cultura/Recife, com a participação do autor 
Túlio Velho Barreto. Acompanhando a temática do vídeo, foram expostos na entrada 
do auditório os livros Na trilha do Golpe e Vencedores e Vencidos. 
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� Cine PE 2007 –  Durante a realização do Cine PE 2007, no período de 23 a 29 de 
abril, no Centro de Convenções de Pernambuco,  houve lançamento, com a presença 
dos autores, dos livros Relembrando o cinema pernambucano e No mundo fantástico 
do cinema em estande da Fundaj. 

 
� XIII Congresso Brasileiro de Sociologia – Por ocasião da realização do Congresso, 

no período de 29 de maio a 1º de junho, no hall do Centro de Convenções da UFPE, 
foi realizado no estande da Fundaj o lançamento coletivo de seis títulos, frutos de 
trabalhos da Diretoria de Pesquisas da Fundaj: Redes, parcerias e participação 
religiosa nas políticas sociais do Brasil; O protagonismo da mulher rural no contexto 
da dominação; Formação de professores e prática pedagógica; Demanda por 
microcrédito em três arranjos produtivos de Pernambuco: apicultura, bacia leiteira e 
caprinocultura; Efeitos da violência sobre o aprendizado nas escolas da cidade do 
Recife; Revista Cadernos de Estudos Sociais, volume 22, nº 2, julho-dezembro 2006. 
O lançamento contou com a presença dos autores/organizadores Joanildo Burity, José 
Batista, Izaura Rufino Fischer e Janirza Cavalcanti. 

 
� Lançamento do livro Espetáculos Populares do Nordeste – O livro foi lançado no 

dia 7 de julho, no Teatro Apolo-Hermilo – Recife-PE, no lançamento do Espetáculos 
Populares do Nordeste, de Hermilo Borba Filho, durante a 6ª Semana Hermilo Borba 
Filho, em comemoração aos 90 anos de nascimento do autor. 

 
� Lançamento do livro Para além dos verdes mares – No dia 9 de agosto, na Livraria 

Saraiva MegaStore – Recife-PE, com noite de autógrafos com o autor Almeri Bezerra de 
Mello. 

 
� Lançamento do livro Habitação: um tema na discografia da MPB – No dia 22 de 

agosto, na Passa Disco – Shopping Sítio da Trindade – Recife-PE, com noite de 
autógrafos com o autor Renato Phaelante. 

 
� Lançamento dos livros 1930: seis versões e uma revolução e Nordeste: a força da 

diferença – No dia 29 de agosto, na Livraria da Travessa – Rio de Janeiro – RJ, com 
noite de autógrafos com os autores Eduardo Raposo e Ricardo Ismael. 

 
� Lançamento do livro Em torno de Gilberto Freyre - No dia 19 de dezembro, no hall 

do Museu do Homem do Nordeste – Fundaj, com noite de autógrafos com o autor 
Edson Nery da Fonseca. 

 

� Documentário em Pauta – Projeto que proporcionou espaço de exibição, discussão e 
reflexão em torno do vídeo documental, através de três vertentes: Documentário em pauta 
Mostra – Panorama da atual produção de vídeo documental, a partir de uma curadoria, com 
o objetivo de dar conhecimento dos trabalhos dos profissionais em atividade na área; 
Documentário em Pauta Publicações – Lançamento de livros sobre documentários, 
seguido de palestras com autores/organizadores, com o objetivo de disponibilizar ao 
público o que há de mais novo e o que é considerado fundamental para o estudo e o 
aprofundamento do gênero documental; Documentário em Pauta na Comunidade – 
Exibição de documentário seguido de debate, servindo de instrumento de reflexão sobre 
temas sociais, culturais e educativos, objetivando aproximar o público comum da Fundaj, 
devolvendo à sociedade o conhecimento estudado e produzido pela instituição. 
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O projeto Documentário em Pauta veio preencher uma lacuna no setor de 

audiovisual na cidade do Recife, abrindo espaço para a formação e sedimentação de um 
novo público, com exibição de filmes, palestras e debates, atingindo a 19ª edição do 
Documentário em Pauta na Comunidade. No período de março a dezembro, foram 
realizadas três Mostras de Documentários; 33 documentários exibidos em comunidades 
com sete lançamentos de livros; seis palestras; 20 debates em 14 municípios, atingindo 20 
comunidades, com público total de 4.167 pessoas. 
 
� IV Concurso de Roteiros Rucker Vieira - Na sua IV edição, o Concurso de 

Roteiros Rucker Vieira constitui-se na seleção de um projeto para documentário de 
curta-metragem digital, tendo por foco a cultura brasileira. Destinado a realizadores 
de audiovisuais do Brasil, com a concessão de prêmios em dinheiro e em serviços 
(sete diárias de gravação e edição), outorgado pela Fundaj. O roteiro vencedor de 
2007 foi Vigias, de Marcelo Lordelo, que se encontra em fase de edição/conclusão. 

 
� Concurso Vídeoarte – Concurso nacional destinado a selecionar e premiar um 

projeto de videoarte, foi realizado em julho com a participação dos especialistas em 
Artes Visuais Cristiana Tejo, Maria Solange Farkas e Moacir dos Anjos. Teve por 
meta produzir um trabalho de videoarte com a participação de artistas e interessados 
em realizar projeto nessa área. Das dez propostas inscritas, foi selecionado o projeto 
Sentinela, apresentado pelo artista Cristiano Lenhardt. 

 
� Trajetórias – O projeto realizou mostras de artes visuais a partir de trabalhos 

previamente inscritos e selecionados por comissão de especialistas em artes visuais, para  
artistas nacionais e internacionais. As exposições foram acrescidas de palestras dos 
artistas sobre suas obras, acompanhadas por exibições de slides ou vídeos. O acesso às 
exposições e palestras foi franqueado ao público, com auxílio de mediadores para 
esclarecimentos sobre os trabalhos expostos, estimulando-se as visitas de grupos de 
alunos e professores da rede escolar e das universidades. Foram selecionados oito 
trabalhos de 146 propostas inscritas, com realização das oito exposições no período de 
junho a dezembro, que contaram com um público de 3.897 visitantes. 

 
� Encontros com a Videoarte – Tratou-se da dinamização do acervo da Sala de 

Videoarte Cristina Tavares, mediante a organização de mostras, com palestras de 
artistas, curadores, críticos de arte e demais profissionais, visando à formação de 
grupos de discussão em torno do tema Videoartes, além de aquisição de um acervo de 
videoarte histórico brasileiro. Em 2007, no período de março a outubro, foram 
realizados sete encontros, com a participação de 110 pessoas. 

 
� Exibição de Filmes 2007 – A exibição de filmes teve como meta promover uma 

média de 18 sessões semanais, por um mínimo de 46 semanas no ano de 2007, para 
um público de 23 mil espectadores, visando apresentar uma seleção do que há de mais 
atual na produção cinematográfica contemporânea. Entretanto, promoveu 763 sessões 
cinematográficas, pré-estréias, debates e mostras temáticas. O cinema exibiu 33 
filmes para um público de 39.387 espectadores. Registramos ainda, a Semana do 
Cinema Espanhol, a Jornada do Cinema Silencioso, o Festival Varilux do Cinema 
Francês, o Festival do Cinema de Veneza e a Mostra Direitos Humanos. 
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� Expectativa 2008 – De forma tradicional, o Cinema da Fundação encerrou suas 
atividades no final do ano com uma maratona de filmes, a Expectativa 2008, de 8 a 21 
de dezembro de 2007, com exibição de 29 filmes, para um público de 3.599 pessoas. 
Expectativa 2008 encerrou o ano com um tipo de exibição que, há nove anos, faz do 
Cinema da Fundação uma sala de referência no Brasil, através de sua programação. 
Foram quase 50 títulos nesse ano, entre longas e curtas, alguns dos melhores e mais 
importantes filmes da safra 2007/2008 de festivais nacionais e internacionais, 
incluindo Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2007. Os cineastas Chico Teixeira, 
diretor de Casa de Alice, e Gustavo Spolidoro, diretor de Ainda Orangotangos, 
vieram ao Recife apresentar seus filmes e debater com o público. 

 
 
• Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional – Difor 
 
A Difor tem como principal objetivo a melhoria das políticas públicas e dos níveis de 
qualificação e desempenho dos agentes de transformação social, com vistas à inclusão social e ao 
fomento do desenvolvimento local sustentável. . 
 
Em vista das mudanças organogramáticas ocorridas na Fundaj, demandadas pelo Ministério da 
Educação, que resultaram na entrega de cargos de confiança àquele Ministério e a extinção da Difor, 
os resultados dessa Diretoria ficaram extremamente comprometidos. O que fica evidenciado no 
cumprimento das metas estabelecidas para a referida unidade no âmbito de duas ações sob a sua 
coordenação, a saber: Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco, 
que tinha a previsão de atendimento de 1.000 crianças/adolescentes, e só alcançou o montante de 
610; e Ampliação da Oportunidade de Qualificação Profissional, com previsão de realização de 
cinco cursos, dos quais foram efetivamente realizados apenas dois. 
 
Com a extinção da Diretoria, a atividade de formação passou a distribuir-se entre as Diretorias de 
Pesquisas Sociais e de Cultura. Essas unidades assumiram projetos, recursos e pessoal da antiga 
Difor. Quanto ao Núcleo de Educação a Distância – NEAD passou a integrar a estrutura da 
Diretoria de Planejamento e Administração. 
 
3. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 
 
Em consonância com seus objetivos institucionais, já apontados no item 2.1, a Fundaj, no Plano 
Plurianual – PPA 2004-2007, demonstra o compromisso que a instituição tem com a execução dos 
Programas do Governo Federal. Para tanto, a Fundaj apresentou as seguintes ocorrências na 
programação/execução do seu orçamento 2007: 
 
Quanto à arrecadação da receita, a Fundaj registrou um montante da ordem de R$ 54.156.991,47 
(cinqüenta e quatro milhões, cento e cinqüenta e seis mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta 
e sete centavos) provenientes de recursos do Tesouro Nacional, dos quais: R$ 46.212.013,53 
(quarenta e seis milhões, duzentos e doze mil, treze reais e cinqüenta e três centavos) foram 
destinados à dotação de Pessoal e Encargos Sociais e R$ 7.944.977,94 (sete milhões, novecentos e 
quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos) destinados a 
Outros Custeios e Capital, incluindo os Benefícios aos Servidores e o PASEP – Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público. As receitas próprias originárias da venda de seus 
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produtos e serviços nas áreas de Ciências Sociais, de Capacitação, de Preservação e de Difusão 
Cultural totalizaram R$ 359.911,53 (trezentos e cinqüenta e nove mil, novecentos e onze reais e 
cinqüenta e três centavos). 
 
Ressaltamos que a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP repassou recursos para a FUNDAJ 
no valor total de 129.892,34 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e 
quatro centavos), sendo R$ 82.834,32 (oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e 
dois centavos) para realização do projeto Memória Indígena no Nordeste Brasileiro – 2006/2007, 
através do Convênio nº 01.05.0292.00. No entanto, desse valor foram executados R$ 20.970,54 
(vinte mil, novecentos e setenta reais e cinqüenta centavos) e devolvidos R$ 61.863,78 (sessenta e 
um mil, oitocentos e sessenta e três mil e setenta e oito centavos) devido à não realização de algumas 
atividades relativas à consolidação dos dados de mapeamento das terras indígenas do Nordeste, 
Minas Gerais e Espírito Santo, bem como à revisão de textos que não foram possíveis de execução 
em 2007. Assim, a Diretoria de Pesquisas, através da coordenação do projeto, solicitou à Finep 
prorrogação do prazo do convênio. 
 
No que se refere ao Convênio nº 01.03.0319.04, ainda com os recursos repassados pela FINEP, 
foi devolvido o valor integral de R$ 47.058,02 (quarenta e sete mil, cinqüenta e oito reais e dois 
centavos) devido à impossibilidade de execução do projeto Ampliando a Capacidade de 
Geração de Transferência do Conhecimento para prática do Desenvolvimento Social no Norte e 
Nordeste, visto que esses recursos estavam destinados à compra de móveis dos gabinetes de 
pesquisa localizados na parte física da Fundaj que se encontra com obras de engenharia 
paralisadas em função do não cumprimento do contrato, por parte da empresa de engenharia 
Enarco, o que culminou com o cancelamento do contrato em referência.  
 
Temos ainda a informar que repassamos o valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil 
reais) para a Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, por meio dos Convênios nº 007/2007 
e nº 008/2007, destinados, respectivamente,  à realização do Curso de Alfabetização e do  Curso 
de Extensão em Auditoria Interna: Gestão Estratégica para Auditoria Interna das Instituições 
Federais vinculadas ao MEC. 
 
Registramos um saldo orçamentário de R$ 298.809,00 (duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e 
nove reais) em Custeio Operacional, visto que esses recursos estavam destinados à contratação de 
empresa para prestação de serviços terceirizados auxiliares às atividades administrativas, a exemplo 
de ajudante administrativo, auxiliar de almoxarife, contínuo, recepcionista, dentre outros. Essa 
contratação está justificada pela falta de servidores enquadrados nas atividades da carreira de Ciência 
e Tecnologia na Fundaj. Entretanto, tendo em vista não se tratar de uma contratação já usualmente 
feita pela administração, como as de vigilantes, telefonistas, motoristas etc., já definidas em norma 
regulamentar, optou a Diretoria de Planejamento e Administração por uma melhor análise do 
procedimento de contratação, em virtude da  deliberação do Tribunal de Contas da União e 
Ministério Público sobre a matéria, orientando para a não contratação de serviços terceirizados 
inerentes às atividades dos servidores públicos, bem como a não utilização de trabalho terceirizado 
na realização de serviços típicos da Administração, os quais devem ser resolvidos por concurso 
público. Nesse sentido, será feita uma análise mais detalhada levando em consideração quais as 
atividades possíveis de serem terceirizadas, o quantitativo, orçamento disponível, salários de 
mercado, dentre outras variações que interferem no procedimento como um todo, postergada, assim, 
a deliberação para o exercício de 2008. 
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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Fonte 100 – Recursos Ordinários do Tesouro Nacional 
Fonte 112 – Recursos do Tesouro Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

                                                                                                                                       
R$ 1,00 

DISCRIMINAÇÃO 
DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
LEI Nº 11.451 

DOTAÇÃO 
EXECUTADA  

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO 

% 
EXECUÇÃO 

 
CUSTEIO 

 

 
8.343.494 

 
7.847.377 

 
496.117 

 
94 

ÁREA MEIO 
 

5.624.987 5.326.178   298.809 95 

     
ÁREA FIM 

 
2.718.507 2.521.199   197.308 93 

     
 

INVESTIMENTOS 
 

1.358.107 
 

1.313.668 
   

44.439 
 

97 
ÁREA MEIO 

 
1.081.908 1.073.084   8.824 99 

     
ÁREA FIM 

 
  276.199   240.584 35.615 87 

Fonte: SIAFI - Conorc 
 

 
Fonte 250 – Recursos Próprios Não-Financeiros 

                                                                                     
R$ 1,00 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 

RECEITA 
ARRECADADA 

RECEITA 
EXECUTADA SALDO % 

EXECUÇÃO 

 
CUSTEIO 

 

 
303.802 

 
217.490 

 
86.312 

 
71 

INVESTIMENTO 
 
 

 
  56.109 

 
  33.180 

 
22.929 

 
59 

 
TOTAL 

 

 
359.911 

 
250.670 

 
109.241 

 
70 

Fonte: SIAFI – Conorc 
 

Como estratégia de atuação, a Fundaj celebrou convênios com diversas instituições, a saber: 
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1. Com a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE, para a realização de: 1 - 
Curso de Alfabetização, voltado para indivíduos de faixas etárias diversas, objetivando a 
diminuição do índice de analfabetismo na rede pública estadual, através de proposta de 
ensino com uso das novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), visando, 
assim, a aceleração do processo de aprendizagem dos alunos, para que os mesmos possam 
participar, posteriormente, do ensino regular, garantindo a eles o direito à aprendizagem; e 2 
– Curso de Extensão para Auditores Internos do MEC – para dar continuidade ao projeto do 
curso de extensão, em módulo complementar, visando à formação de duzentos auditores 
internos do Ministério da Educação, com noventa horas/aulas, cuja finalidade é de fornecer 
subsídios técnicos na área de planejamento e gestão organizacional, visando otimizar e 
inovar os resultados das atividades de auditoria interna conforme previsto nos PPAs 2007 da 
FUNDAJ e da UFPE. 

 
2. Com a FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ENAP, 

para a realização de vários cursos de capacitação profissional, pela ENAP, através da 
FUNDAJ, para servidores públicos que atuam em órgãos federais fora do Distrito Federal. 

 
3. Com o GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 1 - para cessão recíproca de pessoal 

especializado e de apoio técnico e administrativo; e 2 – para, através da sua Secretaria de 
Educação, apoiar a aquisição de conhecimentos científico e tecnológico entre todos os 
segmentos da sociedade e, em particular, da área de Desenvolvimento de Pessoas da 
Secretaria de Educação, prestando assistência às atividades de interesse comum, de acordo 
com o Plano de Trabalho. 

 
4. Com o ENSINO SUPERIOR BUREAU JURÍDICO - FACULDADE MAURÍCIO DE 

NASSAU, para proporcionar estágios curriculares supervisionados aos alunos regularmente 
matriculados, com freqüência comprovada e efetiva, visando uma complementação 
profissional com treinamento prático, e aperfeiçoamento técnico, científico, cultural e social. 

 
5. Com a FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO 

– FUNDARPE, para promover, incentivar e facilitar os esforços de planejamento e ação 
desempenhados pela FUNDAJ e pela FUNDARPE, notadamente com vistas às atividades de 
estudo e pesquisa, desenvolvimento e prestação de serviços técnicos especializados, no afã 
de propiciar ações, projetos e trabalhos específicos nos campos de interesse recíproco, do 
fomento à cultura, nas espécies eruditas, populares e de massa, e nas expressões artística, 
científica e tecnológica, tudo voltado para a produção e intercâmbio de conhecimento, com 
ênfase na preservação e difusão do patrimônio histórico, promoção da produção cultural 
contemporânea e na formação e aperfeiçoamentos profissionais. 

 
6. Com a ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA – AJD, para uma ampla, efetiva e 

recíproca colaboração entre a FUNDAJ e AJD, visando sobretudo, uma troca de informações 
e conjugação de esforços no sentido de intercambiar experiências acumuladas pelos seus 
integrantes, propiciando programas e trabalhos específicos de interesse mútuo, bem como a 
execução de estudos e pesquisas voltados para a produção de conhecimento e debate acerca 
do Poder Judiciário, na perspectiva de sua democratização. 
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7. Com o CONSELHO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – CLACSO, para 
reafirmação, em objeto geral, dos propósitos recíprocos que norteiam os esforços de 
planejamento e ação desempenhados ordinariamente pela FUNDAJ e pelo CLACSO, 
notadamente com vistas às atividades de estudo e pesquisa, desenvolvimento e prestação de 
serviços técnicos especializados, no afã de propiciar ações, projetos, e trabalhos específicos 
nos campos de interesse recíproco, do fomento à cultura, sobretudo nas expressões científica 
e tecnológica, tudo voltado para a produção e intercâmbio do conhecimento, com ênfase no 
aperfeiçoamento profissional de quadros executivos, e, por objeto específico, para a 
dinamização do programa denominado REDE DE BIBLIOTECAS VIRTUAIS DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE. 

 
8. Com a SOCIEDADE DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE MODERNA ALOÍSIO 

MAGALHÃES, para estabelecimento de vínculo jurídico-administrativo entre a FUNDAJ e 
a SOCIEDADE, voltado para o aprimoramento da reflexão sobre as artes moderna e 
contemporânea, o incentivo à produção nesse campo, o desenvolvimento de novas 
linguagens, e que enseje a realização conjunta, na cidade do Recife-PE, em instalações da 
FUNDAJ, área de sua Diretoria de Cultura, de curso denominado Fotografia e Arte 
Moderna: uma relação complexa e, de ciclo de palestras intitulado Arte Moderna Brasileira. 

 
9. Com a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS, para a 

realização de Curso de Pós-Graduação lato sensu em Economia da Cultura, com 465 
horas/aula, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos na área de planejamento e gestão 
de atividades culturais, bem como programas e políticas públicas em economia da cultura, 
que deverão otimizar e inovar os resultados das atividades de entidades públicas da região 
Nordeste, conforme previsto no PPA 2007, proposto pelo Programa de Pós-Graduação em 
Economia da UFRGS, sob a responsabilidade do professor Stefano Florissi, devidamente 
aprovado pelo Conselho da Unidade e pelo Colegiado da Faculdade de Ciências Econômicas, 
bem como pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 

 
10. Com a FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, para regular as relações entre a FUNDAJ 

e a FBN, no que se refere à participação da FUNDAJ no projeto desenvolvido e implantado 
denominado Rede da Memória Virtual Brasileira – RMVB, que prevê a criação e geração de 
conteúdos digitais de relevância para a cultura regional e nacional pertencentes aos acervos 
da FBN e de instituições parceiras no projeto, e sua difusão em um site (sítio) hospedado e 
gerenciado pela FBN. 

 
11. Com a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, através da sua SECRETARIA DE 

POLÍTICAS SOCIAIS e o CENTRO DE CULTURA PROFESSOR LUIZ FREIRE, para a 
realização de parceria interinstitucional, com o objetivo de desenvolver um Plano de 
Trabalho, especificações de uma proposta elaborada pela Coordenação de Pesquisa de 
Campo – COPEC, da Diretoria de Pesquisas Sociais da FUNDAJ, de elaboração de 
diagnóstico situacional das crianças, adolescentes e jovens em situação de risco nas ruas da 
cidade de Olinda, possibilitando a implementação de políticas públicas integradas, entre os 
governos federal, estadual e municipal, que contribuam, de forma efetiva, para a retirada das 
crianças, adolescentes e jovens das ruas. 
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12. Com a PLAN INTERNACIONAL BRASIL, para estabelecer uma participação técnica e / ou 
administrativa, das convenentes, em projetos específicos, através da definição dos meios, 
condições, responsabilidades e produtos, com a finalidade de aprimorar o protagonismo infanto-
juvenil no desenvolvimento comunitário e proporcionar a disseminação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, em eventos, envolvendo todas as crianças e famílias da comunidade. 

 
4. GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES 
 
4.1. Programas 
 
No âmbito de seus objetivos institucionais a FUNDAJ, no PPA 2004-2007, inseriu suas ações 
dentro dos seguintes programas: 
 
Vinculado com o objetivo institucional “Preservar valores e bens culturais representativos da 
memória regional e nacional e tornar acessível à comunidade o acervo histórico, científico e 
cultural da Instituição” a Fundaj trabalhou no seguinte programa:  
 
� Programa 0167 – Brasil Patrimônio Cultural , do Ministério da Cultura, que tem como objetivo 

preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro. No âmbito desse programa, a Fundaj 
realiza uma série de projetos incluídos na ação intitulada Preservação de Acervos Históricos, 
Administrativos e Artísticos, que tem a finalidade de organizar e preservar o patrimônio de 
natureza histórico, administrativo e artístico, visando a integrar subsídios que contribuam para a 
preservação da memória brasileira, especialmente a do Norte e Nordeste, possibilitando o acesso 
virtual ou informal à escolaridade e ao conhecimento de todos interessados. 

 
Vinculado com o objetivo institucional “Subsidiar a formulação e a execução de políticas 
públicas, avaliando-lhes os resultados”, a Fundaj trabalhou no seguinte programa: 
 
� Programa 0154 - Direitos Humanos, Direitos de Todos, da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos, que tem como objetivo construir capacidades institucionais e individuais de 
intervenção com vistas à promoção, garantia e defesa dos direitos humanos. Nesse âmbito, a 
Fundaj, objetivando elaborar modelo de políticas públicas integradas que promova o exercício 
da cidadania de crianças, adolescentes e jovens em situação de risco, buscou enfrentar esse 
grande desafio, desenvolvendo a ação Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente 
em Situação de Risco, com a finalidade de articular parcerias, formular e apoiar programas 
integrados que objetivem garantir o apoio a crianças e adolescentes em situação de risco nas 
ruas, visando à construção do caminho de volta à família, à comunidade e à escola. 

 
Vinculados com mais dois objetivos institucionais, quais sejam, a de “Promover a formação e o 
aperfeiçoamento de pessoal” e de “Contribuir para aprofundar a compreensão das realidades 
regionais e tropicais, funcionando como centro de referência no campo das Ciências Sociais e da 
Cultura”, temos os seguintes programas: 
 
� Programa 1062 – Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério 

da Educação, que tem como objetivo ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de 
níveis técnico e tecnológicos, com melhoria da qualificação profissional de jovens e adultos. 
Nesse âmbito, a Fundaj desenvolve a ação Ampliação da Oportunidade de Qualificação 
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Profissional, com a finalidade de democratizar o acesso à qualificação profissional, 
ampliando a oferta de cursos, facilitando a formação continuada e elevando o padrão de 
qualidade do processo educativo, estimulando a modalidade do ensino a distância. 

 
� Programa 1067 - Gestão da Política de Educação, do Ministério da Educação, que tem como 

objetivo coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle 
dos programas na área de educação. Nesse âmbito, a Fundaj se inseriu através das ações 
Capacitação dos Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 
Requalificação, com a finalidade de promover a qualificação e a requalificação de seu quadro de 
pessoal, com vistas à melhoria continua dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos 
serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional; Promoção de Cursos para o 
Desenvolvimento Local Sustentável, com a finalidade de melhorar a formulação e 
implementação de políticas públicas e preparar jovens e adultos de organizações governamentais 
e não-governamentais para o mercado de trabalho;  e  Estudos e Pesquisas Socioeducativas, 
com a finalidade de desenvolver estudos e pesquisas, nas áreas sociais, tecnológicas e 
educacionais, com o objetivo essencial de nortear políticas públicas destinadas à melhoria das 
condições de vida do povo brasileiro, especificamente os das Regiões Norte e Nordeste; 

 
Vinculado ao objetivo institucional “Estimular e difundir a produção científica e cultural das 
regiões”, temos os seguintes programas: 

 
� Programa 0168 – Livro Aberto , do Ministério da Cultura, que tem como objetivo estimular o 

hábito da leitura, facilitando o acesso às bibliotecas públicas, propiciar a produção e a difusão 
do conhecimento científico, acadêmico e literário. A Fundaj insere-se nesse programa através 
da ação Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia, com 
a finalidade de publicar edições resultantes de pesquisas, produzir e veicular vídeos e CD-
ROMs visando a promover e estimular o intercâmbio e a difusão na área de produção 
educacional e cultural;  

 
� Programa 1142 – Engenho das Artes, do Ministério da Cultura, que tem como objetivo 

aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura 
brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais. A Fundaj insere-se no Programa  
através da ação Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais , que tem a 
finalidade de realizar eventos visando ao estímulo e à difusão da produção científica e 
cultural das regiões Norte e Nordeste do País. 

 
4.1.1. Programa 0167 Brasil Patrimônio Cultural 
 
4.1.1.1. Dados Gerais 
 
Tipo de programa Finalístico 
Objetivo geral Preservar e revitalizar o patrimônio cultural 

brasileiro 
Gerente do programa Ministério da Cultura - MinC 
Gerente executivo Não há 
Indicadores ou parâmetros utilizados Não há 
Público-alvo Sociedade 
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4.1.1.2. Principais Ações do Programa 
 
Aquisição, preservação, difusão do bem cultural e conservação e restauração de acervos. 
 
4.1.1.3. Gestão das Ações 
 
4.1.1.3.1. Ação 12.391.0167.4013 Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e 
Artísticos. 
 
4.1.1.3.1.1. Dados Gerais 
 
Tipo Ação Orçamentária 
Finalidade Organizar e preservar o patrimônio de natureza 

histórico, administrativo e artístico, visando integrar 
subsídios que contribuam para a preservação da 
memória brasileira, especialmente a do Norte e 
Nordeste, possibilitando o acesso virtual ou informal 
à escolaridade e ao conhecimento de todos. 

Descrição Desenvolvimento de trabalhos relacionados com 
aquisição, identificação e difusão de bens culturais; 
preservação e informatização das fontes de 
pesquisas voltadas para o resgate da história e da 
cultura representativas da memória regional e 
nacional, contando com um quadro de pessoal 
qualificado, composto de conservadores, 
restauradores, bibliotecários, museólogos, 
museógrafos e arquivistas, além de um moderno 
laboratório de restauração dotado de equipamento de 
última geração, como mesa obturadora de papéis, 
microscópio estereoscópio, secadora de papéis, 
câmara de fumigação, capela de exaustão, 
microabrasador de partículas, espátula térmica e 
desumificador, preservando, de modo sistemático, 
tanto o acervo disponibilizado ao público, quanto 
aquele acautelado em reserva técnica, configurando, 
assim, ações de restauro, recuperação e exposição 
ilustrativa de bens culturais das regiões Norte e 
Nordeste. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Diretoria de Documentação 

Unidades executoras Diretoria  de Documentação 
Áreas responsáveis por gerenciamento 
ou execução 

MHN, Laborarte, Cehibra, Biblioteca Blanche 
Knopf 

Coordenador nacional da ação Não há  
Responsável pela execução da ação no 
nível local 

Coordenadora da Ação: Nara Tenório de Souza 
Verçosa 
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4.1.1.3.1.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
117.000 755.750 118.390 689.242 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
 
Essa ação visa à preservação de acervos históricos, administrativos e artísticos, constituindo-se 
no núcleo central da Diretoria de Documentação – DIDOC – que nela concentra 15 dos seus 25 
projetos/atividades, sendo estas em maior número, vez que a preservação é uma ação permanente 
e rotineira. 
 
Em termos de acompanhamento pelo SIMEC, apenas as ações relativas a acervos museológicos 
e bibliográficos são acompanhados mês a mês. As demais são monitoradas e avaliadas pelas 
áreas técnicas através de relatórios mensais. Assim, o acervo preservado, pesquisado e difundido 
pela DIDOC é bem superior ao informado no SIMEC, que exclui todo acervo iconográfico, 
textual, fonográfico, musicográfico, em audiovisual e em suporte de microfilmes. A meta física 
realizada em 2007 foi de 118.390, quando o previsto foi preservar 117.000 peças do acervo. 
Houve em 2007 a incorporação de 1.390 novas peças adquiridas por permuta, doação (a maior 
parte) e compra. Foram incorporadas ao patrimônio museológico 14 peças tridimensionais e 
adquiridas as cessões de direito de uso de 24 imagens que comporão a nova exposição 
permanente do Museu do Homem do Nordeste. A Biblioteca incorporou 1.352 livros ou 
periódicos ao seu acervo. 
 
A discrepância entre o valor financeiro previsto e o realizado na ação deve-se à dificuldade 
burocrática para aquisição de bens e contratação de serviços especializados para manutenção 
e/ou ampliação de acervos, a exemplo das aquisições de arquivos deslizantes, mesa de 
higienização, tanques de manutenção, mapotecas, caixa reprodutora de negativos — que por suas 
especificidades não são facilmente encontradas no mercado, dificultando até mesmo a formação 
do preço médio necessário para a abertura de processo licitatório —, além de insumos para a 
restauração (quase sempre importados), só encontrados em lojas especializadas do sudeste do 
País, muitas delas não cadastradas no SICAF, o que impossibilita a administração de contratá-
las. 
 
Outra dificuldade, apesar da meta suplantada, é representada pela escassez de recursos humanos 
– apesar da contratação de novos técnicos em 2007 – na área de História, Biblioteconomia, 
Antropologia e Restauração, além de pessoal de nível médio para atividades de apoio 
administrativo. 
 
Inserida no projeto Revitalização da Exposição de Longa Duração do Museu do Homem do 
Nordeste, foi essencial a doação, pela arquiteta Janete Costa, do projeto museográfico da 
exposição, além dos recursos da Petrobras, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 
com incentivo da Lei Rouanet/MinC. 
 
Informamos, ainda, que no âmbito da ação foram consumidos R$ 18.288,57 (dezoito mil, 
duzentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos) em diárias e R$ 31.459,21 (trinta e um 
mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e vinte e um centavos) em passagens. 
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4.1.2. Programa 0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos 
 
4.1.2.1. Dados Gerais 
 
Tipo de programa Finalístico 
Objetivo geral Construir capacidades institucionais e individuais de 

intervenção com vistas à promoção, garantia e defesa 
dos direitos humanos. 

Gerente do programa Secretaria Especial de Direitos Humanos - SEDH 
Gerente executivo Não há 
Indicadores ou parâmetros utilizados Não há 
Público-alvo Sociedade 
 
4.1.2.2. Principais Ações do Programa 
 
Desenvolvimento de ações que objetivam elaborar modelo de políticas públicas integradas que 
promovam o exercício da cidadania de crianças e jovens em situação de risco. 
 
4.1.2. 3. Gestão das Ações 
 
4.1.2.3.1. Ação 6298.26292.0026 – Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em 
Situação de Risco 
 
4.1.2.3.1.1. Dados Gerais 
 
Tipo Ação orçamentária 
Finalidade Articular parcerias, formular e apoiar programas integrados 

que objetivem garantir o apoio integral a crianças e 
adolescentes em situação de risco nas ruas, visando à 
construção do caminho de volta à família, à comunidade e à 
escola. 

Descrição Formulação de projetos integrados com os municípios da 
Região Metropolitana do Recife – RMR, em parceria com o 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da 
Criança e do Adolescente, visando a garantir o apoio integral à 
construção do caminho de volta à família, à escola e à 
comunidade das crianças e dos adolescentes na situação de 
risco nas ruas. Capacitar professores da RMR, principalmente 
os das áreas priorizadas pelo projeto Nação Criança, para 
apoiar os estudantes jovens na construção de uma escolha 
consciente de sua profissão. Garantir o acesso à alfabetização 
para os familiares jovens e adultos de crianças e adolescentes 
em situação de risco nas ruas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional 

Unidades executoras Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional 
Áreas responsáveis por gerenciamento 
ou execução 

Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional 

Coordenador nacional da ação Não há 
Responsável pela execução no nível local Coordenadora da Ação – Janeide Maria Gomes França 
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4.1.2.3.1.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
1.000 476.400 610 393.499 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
 
A meta poderia ter sido atingida se outros projetos tivessem sido efetivados, em parceria com a 
Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE, a exemplo dos 
Projetos Comunicando Culturas, Preservando Culturas, Desenhando Culturas e Produzindo 
Culturas. Entretanto, com as mudanças organogramáticas ocorridas na Fundaj – demandada pelo 
MEC que resultou no novo Estatuto aprovado através do Decreto nº 6.318, de 20/12/2007, e 
publicado no DOU de 21/12/2007 –, quando a Diretoria responsável pelos projetos dessa ação 
foi extinta, eles ficaram sob a responsabilidade exclusiva da FUNDARPE. 
 
Assim, inseridos nessa ação foram executados os seguintes projetos: 
 
• O projeto “Juventude de Futuro”, que objetivou oferecer reforço escolar nas áreas de 

conhecimento identificadas como deficientes. Foi realizado pela CETAP – Centro Técnico de 
Assessoria e Planejamento Comunitário (vencedora da licitação – modalidade pregão 
eletrônico). As aulas de reforço de Matemática, Português e Física ocorreram no Colégio 
Nóbrega, espaço cedido pela Secretaria de Educação do Estado, e 155 estudantes foram 
atendidos. 

 
•  O projeto “Incluir para Formar” objetivou propiciar aulas de reforço de Português, (com 

ênfase em Redação) e Matemática básica (com ênfase em Raciocínio Lógico), totalizando 240 
h/aula. 215 estudantes do ensino fundamental da rede pública foram atendidos. A empresa 
executora foi a Magis – Assessoria e Pesquisa (vencedora da licitação – modalidade pregão 
eletrônico). As atividades foram realizadas na Escola Estácio Coimbra, espaço cedido pela 
Secretaria de Educação do Estado. 

 
• O projeto “Vivendo e Aprendendo” objetivou constituir e capacitar grupos de jovens 

estudantes socialmente vulneráveis e socialmente excluídos para fazer o reconhecimento, 
análise e possíveis encaminhamentos das políticas públicas inclusivas para a juventude nas 
seis Regiões Político-Administrativas – RPAS do Recife. Sua conclusão está prevista para o 
dia 11/4. Entretanto, desde seu início, 240 jovens, sendo 120 estudantes universitários e 120 
estudantes de comunidades carentes, estão sendo capacitados. 
 

No âmbito dessa ação apontamos os gastos da ordem de R$ 451,66 (quatrocentos e cinqüenta 
e um reais e sessenta e seis centavos) em diárias. 

 
4.1.3.  Programa 1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 
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4.1.3.1. Dados Gerais 
 
Tipo de programa Finalístico 
Objetivo geral Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de 

níveis técnico e tecnológico, com melhoria da qualidade. 
Gerente do programa Eliezer Moreira Pacheco – Administração Direta 
Gerente executivo Não há 
Indicadores ou parâmetros utilizados Não há 
Público-alvo Jovens e adultos que buscam melhores oportunidades de 

formação profissional técnica e superior tecnológica, 
alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores. 

 
4.1.3.2. Principais Ações do Programa 
 
Oferta de cursos de forma a democratizar a qualificação profissional de jovens e adultos. 
 
4.1.3. 3. Gestão das Ações 
 

4.1.3.3.1. Ação 6426.26292.0026 – Ampliação da Oportunidade de Qualificação Profissional 
 

4.1.3.3.1.1. Dados Gerais 
 
Tipo Ação orçamentária 
Finalidade Democratizar o acesso à qualificação profissional, 

ampliando a oferta de cursos, facilitando a formação 
continuada e elevando o padrão de qualidade do 
processo educativo, estimulando a modalidade de ensino 
a distância. 

Descrição A implantação de um laboratório para ensino a distância 
visa proporcionar condições para ampliação da 
democratização do ensino, uma vez que essa modalidade 
de ensino barateia e simplifica os custos diretos com a 
educação. Além disso, coloca à disposição das 
instituições de ensino profissional, através de rede, toda 
as ferramentas para desenvolvimento de várias 
metodologias de ensino a distância de última geração.  

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional 

Unidades executoras Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional  
Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional 

Coordenador nacional da ação Não há 
Responsável pela execução no nível local Coordenadora da Ação – Sandra Helena Pereira Rodrigues 
 
4.1.3.3.1.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
5 425.400 2 15.219 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
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Nessa ação só houve a conclusão de dois cursos, restando dois em andamento, com previsão de 
conclusão em abril de 2008. O atraso deveu-se à complexidade do desenvolvimento do software 
“Alfabetização Digital: Novos Caminhos para Inserção Social”, cujo objetivo é oferecer reforço 
de aprendizagem em alfabetização para pessoas de todas as idades. 
 
O software só foi elaborado pela Universidade Federal de Pernambuco e apresentado o primeiro 
protótipo do produto em meados de novembro de 2007, quando o Grupo de Controle da Fundaj 
apontou a necessidades de alguns ajustes, tanto na linha de revisão do conteúdo como na 
linguagem hipermidiática seqüenciada. A previsão é que em abril/2008 já se possa experimentar 
o material em sala de aula. Após a fase de experimentação, o programa poderá ainda sofrer 
ajustes para, finalmente, ser disponibilizado gratuitamente a pedagogos de escolas públicas 
interessadas em adotá-lo. Desde a concepção até sua finalização, o Núcleo de Educação a 
Distância – NEAD/Fundaj – atuou acompanhando e orientando os profissionais da UFPE no 
desenvolvimento do programa. Houve reuniões periódicas para acompanhamento dos trabalhos e 
verificação do cumprimento dos prazos. 
 
O curso a distância de “Gestão Estratégica para Auditores do MEC – Etapa II” terá sua 
conclusão em março/2008, devido ao recesso nos meses de janeiro e fevereiro/2008. Ele atendeu 
a 200 auditores internos do Ministério de Educação em todo o Brasil. Seu objetivo foi fornecer 
subsídios técnicos em planejamento e gestão organizacional, visando otimizar e inovar os 
resultados das atividades de auditoria interna. A avaliação da qualidade do curso ocorreu no 
FONAI – Fórum de Auditores do MEC – realizado em novembro/2007 em Curitiba/PR. Assim 
como o primeiro projeto, a operacionalização desse curso foi da Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE, sob o monitoramento do Núcleo de Educação a Distância – Nead. 
 
Na realização dessa ação apontamos gastos da ordem de R$ 2.218,25 (dois mil, duzentos e 
dezoito reais e vinte e cinco centavos) com diárias; e R$ 6.118,72 (seis mil, cento e dezoito reais 
e setenta e dois centavos) com passagens. 
 
4.1.4.  Programa 1067 Gestão da Política de Educação 
 
4.1.4.1. Dados Gerais 
 
Tipo de programa Finalístico 
Objetivo geral Coordenar o planejamento e formulação de políticas setoriais e 

a avaliação e controle dos programas na área de educação.  
Gerente do programa Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha – Administração 

Direta 
Gerente executivo Não há 
Indicadores ou parâmetros utilizados Não há 
Público-alvo Governo 
4.1.4.2. Principais Ações do Programa 
 
No âmbito desse programa, a Fundaj desenvolve três ações: Capacitação de Servidores Públicos 
Federais em Processo de Qualificação e Requalificação, Promoção de Cursos para o 
Desenvolvimento Local Sustentável; e Estudos e Pesquisas Socioeducativas 
 
4.1.4. 3. Gestão das Ações 
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4.1.4.3.1. Ação 4572.26292.0026 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em 
Processo de Qualificação e Requalificação 
 
4.1.4.3.1.1. Dados Gerais  
 
Tipo Ação orçamentária 
Finalidade Promover a qualificação e a requalificação de pessoal 

com vistas à melhoria continuada dos processos de 
trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços 
prestados à sociedade e do crescimento profissional. 

Descrição Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de 
servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de 
passagens e de diárias aos servidores quando em viagens 
para capacitação, pagamento de taxas de inscrições em 
cursos, seminários, congressos e outras despesas 
relacionadas à capacitação de pessoal.  

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Diretoria de Planejamento e Administração 

Unidades executoras Diretoria de Planejamento e Administração 
Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 

Coordenador nacional da ação Não há 
Responsável pela execução no nível local Coordenadora da Ação – Sônia Maria Dantas Vieira 
 
4.1.4.3.1.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
200 300.000 224 176.748 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
 
As capacitações promovidas em 2007 tiveram como base o Levantamento de Necessidades de 
Capacitação (LNC) realizado em todas as diretorias da Fundaj, por meio de formulário 
específico, o qual relaciona os projetos de cada unidade com as atividades do servidor. Sendo 
assim, foi considerado, de forma criteriosa, a real necessidade das áreas de trabalho, objetivando 
o aprimoramento profissional, a busca de melhores resultados, norteando-se sempre pelo 
disposto no Decreto 5707, de 12/02/06. 
 
Os cursos, na sua maioria, foram de atualização, que promoveram ganhos significativos no 
aperfeiçoamento dos trabalhos, de acordo com a avaliação de comportamento aplicada no final 
do exercício. 
 
Os treinamentos realizados com turmas fechadas foram promovidos a partir da análise de, no 
mínimo, três propostas, ou por notória especialização do instrutor, buscando atender as 
demandas direcionadas às especificidades de cada Diretoria solicitante, bem como objetivando 
reduzir o custo, considerando o dispêndio no encaminhamento de servidores isoladamente. 
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Nos encaminhamentos para capacitação em cursos externos, foram observados os seguintes 
critérios: conceito da empresa no mercado; adequação do conteúdo programático às necessidades 
da área solicitante; custo x benefício do investimento, entre outros. 
 
Em relação à meta financeira, alguns cursos foram realizados sem necessidade de disponibilização de 
recursos orçamentários do Plano de Capacitação, a partir de parcerias com o MEC ou outras 
parcerias com instituições como a RNP, que ofereceu cursos na área de informática. 
 
Salientamos que a meta física foi superada, uma vez que a previsão era de 200 capacitações, e 
foram realizadas 224, representando um acréscimo de 12%. Entretanto, não foram utilizados 
todos os recursos financeiros disponibilizados na ação em virtude das parcerias firmadas, 
apontadas no parágrafo anterior, bem como a não concretização de projeto de parceria com a 
Universidade Federal de Pernambuco para pagamento de curso de mestrado em Gestão Pública 
para servidores da  Fundaj. 
 
Por fim, os gastos para participação em capacitações foram da ordem de R$ 34.622,99 (trinta e 
quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) em diárias; e de R$ 
60.699,16 (sessenta mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) em passagens. 
 
4.1.4.3.2. Ação 6294.26292.0026 – Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local 
Sustentável 
 
4.1.4.3.2.1. Dados Gerais 
 
Tipo Ação orçamentária 
Finalidade Melhorar a formulação e implementação de políticas 

públicas com vistas a preparar jovens e adultos de 
organizações governamentais e não-governamentais 
para o mercado de trabalho. 

Descrição Promoção de debates com as universidades e a 
sociedade; identificação e promoção de programas de 
formação profissional e universitária.  

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional 

Unidades executoras Diretoria de Formação e Desenvolvimento 
Profissional, Diretoria de Cultura, Diretoria de 
Documentação 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional, 
Diretoria de Cultura, Diretoria de Documentação 

Coordenador nacional da ação Não há 
Responsável pela execução no nível local Coordenadora da Ação – Janeide Maria Gomes França 
 
4.1.4.3.2.1.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
21 772.720 56 309.058 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
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Essa ação foi desenvolvida por três diretorias, razão pela qual apresentaremos os resultados no 
âmbito de cada uma delas. 
 
Diretoria de Documentação: 
 
A ação encontrou, na Diretoria de Documentação, dificuldades para sua realização, em especial 
na contratação de especialistas nas áreas de conservação e restauro. O fato de não haver no 
Recife curso de graduação nessa área dificulta a identificação e contratação de especialistas, que 
fatalmente teriam que se deslocar de seus estados. 
  
Se, por um lado, os cursos realizados na área de restauro foram prejudicados, o projeto Jovem 
Artesão deu continuidade à capacitação de jovens estudantes em situação de risco, estimulando 
o reconhecimento e a valorização de seus próprios valores culturais, fortalecendo sua identidade 
e cidadania. O projeto é uma parceria da Fundação Joaquim Nabuco, o Movimento Pró-Criança, 
o Grupo Faço Arte e a Unilever. Oferece oficinas de artes plásticas e de arte popular gratuitas, 
visando, ainda, a profissionalização de jovens no segmento do artesanato, transformando a 
produção artística em atividade econômica, capaz de gerar trabalho e renda para comunidades 
carentes. 
  
O Jovem Artesão conta atualmente com 4 núcleos, a saber: Museu, Araçoiaba (município de 
menor IDH da região metropolitana do Recife), Piedade e Coelhos, com apoio do SEBRAE. 
Além das oficinas realizadas ao longo do exercício, os jovens participam de eventos de grande 
repercussão, a exemplo da Feira Nacional de Negócios de Artesanato onde esses jovens expõem 
e vendem os produtos gerados dentro do projeto e trocam experiências com outros artesãos do 
Brasil e do exterior.       
 
A dificuldade apontada quanto à contratação de especialistas em conservação e restauro foi a  
grande responsável pela diferença verificada entre os recursos previstos e realizados na DIDOC. 
 
Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional: 
 
Se na Diretoria de Documentação houve dificuldade para a realização de cursos, a Diretoria de 
Formação e Desenvolvimento Profissional envidou maiores esforços na realização de pequenos 
cursos de menor custo, buscando maior capilarização e abrangência do público participante. 
Dessa forma, a meta física foi superada. Com relação aos controles e monitoramentos, percebeu-
se que, apesar da necessidade de maior atenção devido à quantidade de cursos, eles foram mais 
eficientes. Além da apresentação dos relatórios de gestão houve a preocupação com a qualidade 
dos serviços prestados, através da aplicação de instrumentos de avaliação de 
desempenho/performance. 
 
Vale destacar a situação dos cursos de “Formação de Gestores em Políticas Públicas” e 
“Especialização em Economia da Cultura”, que totalizavam R$ 145.102,00 (cento e quarenta e cinco 
mil e cento e dois reais). O primeiro não foi realizado devido às mudanças organogramáticas 
ocorridas na Fundaj que resultaram na extinção da Diretoria responsável pelo projeto. O segundo 
curso está em andamento, sendo totalmente custeado pelas instituições parceiras demandantes, com 
seus profissionais disponibilizados para participar do curso, na condição de discentes. 
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Diretoria de Cultura: 
 
Dentro desta ação estavam previstos 23 (vinte e três) cursos/palestras e 2 (duas) ações educativas 
em Arte Contemporânea. Foram realizados 4 (quatro) cursos, 1(um) seminário preparatório, 4 
(quatro) ciclos de palestras e executadas as 2 (duas) ações educativas em Arte Contemporânea. 
 
Realizada no mês de junho, a Oficina de Fotografia e Vídeo Experimental, ministrada pelo 
designer Gustavo Távora, teve como finalidade o desenvolvimento da criatividade sob o ponto 
de vista da fotografia, abordando o tema “O olhar como essência, a técnica como meio e a 
criação como fim”.  
 
No período de 9 a 13 de julho, ministrado pela Prof.ª Dra Annateresa Fabris (USP), foi realizado 
o curso Fotografia e Arte Moderna: Uma relação complexa. O programa abordou a relação 
entre fotografia e pintura no contexto das vanguardas históricas, observando-se a fundo a origem 
de uma nova visualidade no momento em que se põe em pauta a presença da tecnologia e o 
impacto desta na cultura. Atingiu-se o objetivo de trazer uma grande especialista de renome 
nacional para atualizar o público local acerca de questões filosóficas pertinentes ao campo de 
conhecimento em questão, que atraiu o número de 57 participantes. Apesar de não haver sido 
alcançada a meta de 100 participantes, atingiu-se um público em boa parte qualificado e atuante, 
incluindo, entre outros, fotógrafos profissionais, historiadores, professores e estudiosos de 
comunicação da UFPE, artistas e estudantes de arte, história e comunicação. 
 
Entre 26 e 30 de novembro, realizou-se o Ciclo de Conferências Desvios e Invenções da História 
na Arte Brasileira, com a vinda do eminente crítico e historiador da arte Paulo Herkenhoff (RJ). 
As aulas foram baseadas em referências conceituais, fatos históricos e análise de obras 
específicas, com o uso de meios multimídia adequados. A excelência do profissional convidado e 
o amplo programa atraiu o interesse de um grande e diversificado público, que submetido a uma 
seleção a partir de carta de intenções, superou a meta pretendida (100) e atingiu um total de 115 
participantes. Atingiu-se o objetivo de trazer um grande especialista de renome nacional para 
atualizar o público local acerca de questões filosóficas pertinentes ao campo de conhecimento ao 
qual se dirige a ação, o da arte contemporânea. 
 
Pela necessidade de ampliar o conhecimento e intercâmbio na área de Arte e Educação, foram 
realizadas três palestras com representantes de várias instituições nacionais e internacionais que 
trabalham com Arte e Educação. 
 
O primeiro ciclo de Palestras do CGMM teve início no dia 19 de novembro, com palestra de 
Vera Barros, artista-educadora com vasta experiência em projetos de mediação de arte-
educação em instituições como o MAM-SP (Museu de Arte Moderna), CCBB, Espaço Cultural 
Banco Real, entre outros. Contou com 47 participantes. 
 
A segunda palestra, no dia 23 e 24 de novembro, foi realizada pelo cubano Eugenio Valdéz, diretor de 
Arte e Educação da Casa Daros, instituição cultural suíça, que está fixando filial no Rio de Janeiro. 
Contou com 32 participantes. 
 
A terceira palestra foi realizada pelo espanhol Horácio Fernandez Martinez no dia 4 de dezembro, e 
foram abordados temas relativos à arte contemporânea, como a inserção da fotografia como meio de 
expressão. O crítico e curador também fez leitura de portfolios de artistas que trabalham com esse 
meio. Contou com 27 participantes. 
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O Curso de Cinematografia Digital, com carga horária de 40 horas e inscrições gratuitas, foi realizado no 
período de 25 a 29 de junho, na Sala João Cardoso Ayres e no estúdio da Center Produções, apresentando 
em seu conteúdo os campos relacionados à cinematografia eletrônica digital. Participaram 25 pessoas, 
selecionadas através de currículo e carta de intenção. A turma foi formada por profissionais das áreas de 
TV, vídeo, cinema e fotografia, que já trabalhavam com câmera e iluminação, uma vez que se exigiu 
conhecimento prévio de alguns procedimentos e técnicas básicas, bem como noções elementares de 
óptica física, óptica geométrica, eletrônica. Foi atingido o objetivo de estimular a capacitação de 
profissionais da região que não dispõem de meios para participar de curso semelhante no sul do país. 
 
Realizado em julho de 2007, o Seminário Internacional em Economia da Cultura, numa parceria da 
Fundação Joaquim Nabuco, Unesco, Ministério da Cultura (MinC), Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB), Instituto Itaú Cultural, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Fundação do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), reuniu 275 participantes de 12 estados do 
Nordeste, e viabilizou melhor conhecer a realidade da economia da cultura do país, além do modelo 
adotado na França e em alguns países do Mercosul. 
 
Com 35 (trinta e cinco) participantes, o curso Efeitos da Globalização na Indústria Cultural foi 
ministrado pelo professor Otto Hillbrecht, catedrático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
 

Por fim, registramos, no âmbito das três Diretorias que desenvolveram a ação, gastos da ordem de 
2.244,66 (dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) em diárias e de R$ 
29.595,81 (vinte e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos) em passagens. 
   
4.1.4.3.3. Ação 6297.26292.0026 – Estudos e Pesquisas Socioeducativas 
 

4.1.4.3.3.1. Dados Gerais 
 

Tipo Ação orçamentária 
Finalidade Desenvolver estudos e pesquisas nas áreas sociais, 

tecnológicas e educacionais, com o objetivo essencial de 
nortear políticas públicas destinadas à melhoria das 
condições de vida do povo brasileiro, especificamente os 
das Regiões Norte e Nordeste. 

Descrição Elaboração do projeto; levantamento bibliográfico; 
coleta de dados; aplicação de questionários e entrevistas; 
tabulação de dados; análise e interpretação de dados; 
relatório final; publicação e/ou divulgação do produto.  

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Diretoria de Pesquisas Sociais 

Unidades executoras Diretoria de Pesquisas Sociais 
Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Todas as Coordenações que compõem a Diretoria de 
Pesquisas Sociais 

Coordenador nacional da ação Não há 
Responsável pela execução no nível local Coordenadora da Ação – Ariane Riveca Lopes Colaço 
  
4.1.4.3.3.1.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
15 824.567 23 307.032 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
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A realização da atividade de pesquisa na Diretoria de Pesquisas Sociais esteve, em 2007, 
condicionada a fatores positivos e negativos específicos, que qualificam o alcance das metas. Do lado 
positivo, a equipe permanente de pesquisadores foi ampliada em quase 50% em relação ao quadro 
existente, em função da contratação de concursados, o que trouxe uma nova dinâmica ao trabalho 
cotidiano, ao mesmo tempo em que demandou um período de ajuste e incorporação dos novos 
colegas às diferentes equipes. Do lado negativo, o atraso na aprovação do Orçamento da União 
acarretou curto-circuitos nos cronogramas de vários projetos, mas o elemento mais perturbador 
esteve nas sucessivas solicitações de entrega de cargos comissionados pelo MEC, que criaram um 
clima de insegurança e tensão interno, profundamente desestabilizador para a realização do trabalho. 
Mesmo assim, houve um acréscimo no quantitativo de metas alcançadas, em função de novos 
projetos iniciados em função da disponibilidade de pessoal. Em relação às metas financeiras, deu-se a 
repetição de um processo já em curso há vários anos, embora em escala ampliada: as dificuldades de 
utilização dos recursos do Tesouro, em função tanto da rigidez das regras vigentes, como de 
deficiências institucionais na viabilização dos processos requeridos, que levaram a que várias 
solicitações não obtivessem sucesso, mas também forçaram a buscar na captação externa formatos de 
parceria em que os recursos aportados fossem executados por cada parceiro, sem necessidade de 
transferências financeiras à Fundação. Estes dois fatores explicam por quê, apesar da realização 
bastante aquém no plano financeiro, não deixamos de atingir as metas físicas.  
 
Na modalidade de captação com recursos executados diretamente pelos parceiros, tivemos quase 
R$ 200.000,00 captados somente em projetos de pesquisa, recursos que foram essenciais para o 
alcance das metas. Já o nosso percentual de execução de recursos do Tesouro foi de 
aproximadamente 77%, a despeito das dificuldades. 
 
Com relação aos gastos com diárias e passagens, essenciais para as pesquisas de campo, bem como 
para a apresentação de resultados de pesquisas em congressos, apontamos os valores de R$ 87.603,78 
(oitenta e sete mil, seiscentos e três reais e setenta e oito centavos) em diárias e R$ 74.153,56 (setenta e 
quatro mil, cento e cinqüenta e três reais e cinqüenta e seis centavos) em passagens. 
 
4.1.5  0168 Livro Aberto  
 
4.1.5.1. Dados Gerais 
 
Tipo de programa Finalístico 
Objetivo geral Estimular o hábito da leitura, propiciando a produção e 

a difusão do conhecimento científico, acadêmico e 
literário  

Gerente do programa Ministério de Cultura - MinC 
Gerente executivo Não há 
Indicadores ou parâmetros utilizados Não há  
Público-alvo Sociedade 
4.1.5.2. Principais Ações do Programa 
 
No âmbito desse programa, a Fundaj desenvolve a ação intitulada Difusão do Conhecimento por 
meio de Livros, Revistas, Vídeos e Multimídia. 
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4.1.5. 3. Gestão das Ações 
 
4.1.5.3.1. Ação 6417.26292.0026 – Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, 
Vídeo e Multimídia 
 
4.1.5.3.1.1. Dados Gerais 
 
Tipo Ação orçamentária 
Finalidade Publicar edições resultantes de pesquisas; 

produzir e veicular vídeos e CD-ROMs,  
visando a promover e estimular o intercâmbio 
e a difusão na área de produção educacional e 
cultural. 

Descrição Pesquisa, seleção, sistematização, edição e 
publicação de livros, revistas científicas e 
anais. Levantamento de dados; contatos e 
agendamento de pautas; elaboração e execução 
de planos de gravação; edição; distribuição; 
divulgação e exibição de vídeos e CD-ROMs. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Diretoria de Cultura 

Unidades executoras Diretoria de Cultura, Diretoria de Pesquisas 
Sociais e Diretoria de Documentação 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Diretoria de Cultura, Diretoria de Pesquisas 
Sociais e Diretoria de Documentação 

Coordenador nacional da ação Não há 
Responsável pela execução no nível local Coordenadora da Ação – Cecília Maria Burgos 

Gomes 
 
4.1.5.3.1.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
14 992.422 54 569.649 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
 
No âmbito dessa ação são desenvolvidos projetos de três diretorias, sob a coordenação da 
Diretoria de Cultura. Sendo assim, apresentaremos os resultados por diretoria. 
 
 
Diretoria de Documentação:   
 
Catálogo Acervo em Microfilmes da Fundação Joaquim Nabuco, organizado por Tereza 
Carneiro Leão, com a colaboração da bibliotecária Lúcia Gaspar e da estagiária Maria Falcão. O 
catálogo terá versão eletrônica e impressa, com produção editorial da Assessoria de 
Comunicação da Fundaj. 
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Encontra-se no prelo, a ser editada pela Editora Massangana, o Recife: uma bibliografia aos 470 
anos, organizada pelas bibliotecárias Lúcia Gaspar e Virgínia Barbosa da Silva. O lançamento 
está previsto para 12 de março de 2008, data de aniversário do Recife.    
    
Indexação de artigos e fotografias dos periódicos raros Revista da Escola de Belas Artes de 
Pernambuco; Revista do Museu do Açúcar; Álbum de Pernambuco; O Cruzeiro; Boletim da 
Cidade e do Porto do Recife; Porto do Recife; Revista Pernambucana; Almanache de 
Pernambuco; Contraponto; Guia da Cidade do Recife; Espelho; Anuário de Pernambuco; 
Indicador do Comercio e Indústria em Pernambuco e Alagoas.   
 
Elaboração da versão preliminar dos Manuais de Serviço para o acervo de obras  raras e o 
projeto/atividade Pesquisa Escolar On-Line, da CGBLI, incluindo as relações topográfica e 
alfabética de títulos, dos periódicos raros da Biblioteca.   
 
Elaboração do projeto A presença de Delmiro Gouveia no Acervo da Fundação  Joaquim 
Nabuco – Fundaj, pelos bibliotecários Lúcia Gaspar (coordenadora), Veronilda Santos e Carlos 
Ramos, disponibilizado no portal da Fundação em outubro de 2007, por ocasião das 
comemorações da Semana Delmiro Gouveia. O Catálogo é um exemplo de integração entre as 
equipes do Cehibra e da Bibli. 
    
Atualização dos índices cumulativos (autor/título e assunto) da série Folclore (2003 a 2007) e da 
revista Cadernos de Estudos Sociais (v.19, n.1, jan./jun, 2003 e v.20, n.1, jan./jun. 2004), 
disponibilizados no novo link da Biblioteca, Índice de Publicações. Já foram disponibilizados 
também os índices cumulativos da revista Ciência & Trópico, de 1952 a 2002 (incluindo o do 
Boletim do IJNPS). 
   
Elaboração do índice da série Documentos Históricos, da Biblioteca Nacional (v.1-110), 
contendo a transcrição de manuscritos produzidos no período colonial brasileiro,  disponibilizado 
no portal da Fundaj (links Biblioteca, Índice de Publicações). 
  
Início da elaboração de uma bibliografia sobre a Imprensa em Pernambuco, a ser disponibilizada 
no portal da Fundaj, como uma contribuição da Biblioteca Central Blanche Knopf para as 
comemorações dos 200 Anos da Imprensa no Brasil, em 2008. 
 
Início do inventário da coleção de periódicos raros e preciosos. 
  
Inventários das coleções especiais recebidas para guarda no setor de Obras Raras e Preciosas: 
Brasiliana, Documentos Brasileiros e Memória Brasileira. 
  
Início da elaboração da bibliografia do sociólogo Sebastião Vila Nova, para disponibilização no 
site da Fundaj, em janeiro de 2008, mês em que completará 64 anos. 
 
Diretoria de Cultura: 
 
Nessa ação estão contemplados os projetos: Produção e Autoração de vídeos e Editoração de 
Livros. 
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O Projeto Produção e Autoração de Vídeos foi cumprido em sua totalidade. Para 2007, estava 
programada a realização de um vídeo, além da autoração, masterização e replicação de vídeos do 
acervo da MMP, sem quantificação, em virtude da necessidade de levantamento de orçamento e 
licitação, para saber quantos vídeos poderiam ser autorados e reproduzidos. 
 
No que se refere à produção de vídeo, ao longo do planejamento e a partir de pesquisa do 
material de arquivo já existente na MMP, produzido em 2006, quando da realização do vídeo 
Cultura do Açúcar, ao invés de um vídeo foram realizadas as gravações do documentário 
inicialmente previsto e mais imagens, que ao longo do processo e diante da riqueza do material 
coletado, passaram a ser uma série com três documentários sob a temática Civilização do 
Açúcar. 
 
Relativas às autoração, masterização e replicação de vídeos, foram reproduzidos na mídia DVD 
mil cópias de cada um dos títulos dos documentários do acervo da MMP: Quem tem medo de 
Arte Contemporânea? ; Cultura do Açúcar e Produção Cultural e Propriedade Intelectual. Tais 
produtos foram escolhidos como prioritários dentro do extenso catálogo da MMP, tendo em vista 
a grande demanda do público, que demonstrou amplo interesse por tais documentários, já 
esgotados em nosso estoque. 
 
Destacamos, ainda, como dado positivo ao resultado dessa ação os documentários realizados 
através de apoios e parcerias com outras instituições a partir de demandas do gabinete da 
Presidência da Fundaj, que tiveram apoio institucional pela relevância cultural dos temas 
abordados, traduzido na captação de imagens e cessão de ilha de edição. Dentro dessa vertente, 
foram realizados/finalizados os seguintes documentários: a) O pensamento católico e a questão 
agrária; b) Incenso (em torno da obra do poeta Ascenso Ferreira, apoio apenas na captação de 
imagens: c) Almery, a estrela – material de arquivo do cineasta Fernando Spencer, que mereceu 
o apoio institucional através da cessão de ilha de edição); d) A Essência e o Número: reflexões 
sobre a Economia da Cultura (baseado no Seminário Internacional sobre o tema). 
 
É importante salientar as dificuldades para a concretização desta ação, em virtude dos processos 
burocráticos de contratação e licitação diante da especificidade do trabalho desenvolvido pela 
MMP. Destacamos a necessidade de veículo próprio que deve ser de grande porte, com espaço 
para comportar não só a equipe de gravação, como também os equipamentos e maquinaria 
necessários ao trabalho de campo. Outra dificuldade constante é a falta de verba para a produção 
no set de filmagem, uma vez que se trata de um trabalho dinâmico, que envolve a captação de 
imagens em tempo real, sujeito a intempéries e imprevistos, envolvendo inclusive horários 
diferenciados do expediente da instituição, como gravações noturnas e até mesmo durante a 
madrugada. 
 
Atendendo uma linha editorial que contempla especialmente a difusão do conhecimento, a 
Editora Massangana tem avançado e ampliado a visibilidade no mercado editorial brasileiro, 
especialmente entre as editoras universitárias brasileiras, ao qual é essencialmente vinculada. 
Além disso, o programa editorial adotado conseguiu atingir também o público-leitor em geral, 
uma vez que foram assimiladas as mais modernas formas de conteúdos adotadas pelo próprio 
Ministério da Educação. 
 
A relação gastos/benefícios/custos alcançou sobremaneira o esperado, tendo atingido não 
somente a meta, como a superado com a publicação de 12 (doze) títulos a mais — quando o 
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programado havia sido somente 10 (dez) —, o que demonstra especialmente a perfeita sintonia 
entre as necessidades de mercado, uma boa política editorial, diligente acompanhamento dos 
custos e boa sincronia na distribuição dos nossos produtos. 
 
Livros  Publicados: 
 
1. Economia da Cultura 
2. O Olhar Holandês sobre o Novo Mundo 
3. Engenho e Arquitetura 
4. A Defensoria Pública na vida dos Atores 
5. Colcha de Retalhos – Alguns Elementos da Cultura Brasileira 
6. Revista Ciência & Trópico 29 
7. Revista Ciência & Trópico 31 
8. O Recife: uma bibliografia aos 470 anos 
9. Trabalho Precário no Meio Urbano: Semáforos do Recife 
10. Formação de professores e prática pedagógica 
11. Revista Massangana nº 3 
12. Quem tem medo de arte contemporânea? 
13. Produção Cultural e Propriedade Intelectual 
14. Manual de Antropologia Cultural  
15. A Imprensa e a Presidência – 2 volumes 
16. United States Penetration of Brazil 
17. UNPAST 
18. Joaquim Cardozo: Poesia Reunida e Prosa Seleta 
19. Em torno de Gilberto Freyre 
20. Memórias de Surdos 
21. Morte e Vida Severina 
22. Viver e Morrer no Brasil Holandês 
 
Diretoria de Pesquisas: 
 
Nesta ação orçamentária concentram-se as publicações produzidas no âmbito da Dipes, sejam 
seriadas, a exemplo de suas revistas e as séries de working papers e de micromonografias, sejam 
em forma de livro ou outros formatos de apresentação. Dentre suas publicações destacamos: 

• Caderno de Estudos Sociais; 
• Publicações impressas e eletrônicas; 
• Registro e divulgação da produção do conhecimento da Coordenação Geral de Estudos 

Ambientais e da Amazônia; 
• Educação em foco; 
• Difusão do conhecimento de estudos sociais e culturais; 
• Micromonografias do Folclore; 
• Publicações da Coordenação Geral de Estudos Econômicos e Populacionais. 

No âmbito dessa ação, os gastos apontados são da ordem de R$ 17.033,38 (dezessete mil, trinta e 
três reais e trinta e oito centavos) com diárias e de R$ 9.981,64 (nove mil, novecentos e oitenta e 
um reais e sessenta e quatro centavos) com passagens. 
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4.1.6  1142 Engenho das Artes 
 
4.1.6.1. Dados Gerais 
 
Tipo de programa Finalístico 
Objetivo geral Aumentar a produção, a difusão e o acesso da 

população aos bens e serviços da cultura brasileira 
nas áreas de música, artes cênicas e visuais  

Gerente do programa Ministério da Cultura - MinC 
Gerente executivo Não há 
Indicadores ou parâmetros utilizados Não há  
Público-alvo Sociedade 
 
4.1.6.2. Principais Ações do Programa 
 
No âmbito desse programa a Fundaj desenvolve a ação intitulada Promoção e Intercâmbio de 
Eventos Educacionais e Culturais. 
 
4.1.6. 3. Gestão das Ações 
 
4.1.6.3.1. Ação 6433.26292.0026 – Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e 
Culturais 
 
4.1.6.3.1.1. Dados Gerais 
 
Tipo Ação orçamentária 
Finalidade Realizar eventos visando ao estímulo e à difusão 

da produção científica e cultural das Regiões Norte 
e Nordeste do País. 

Descrição Realização de eventos visando a apoiar a produção 
cultural nas suas mais diversas expressões: música, 
vídeo, dança, literatura, artes plásticas, teatro e 
cinema. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Diretoria de Cultura 
Unidades executoras Diretoria de Cultura, Diretoria de Pesquisas 

Sociais,  Diretoria de Documentação e Diretoria de 
Formação e Desenvolvimento Profissional. 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Diretoria de Cultura, Diretoria de Pesquisas 
Sociais, Diretoria de Documentação e Diretoria de 
Desenvolvimento Profissional. 

Coordenador nacional da ação Não há 
Responsável pela execução no nível local Coordenadora da Ação – Cecília Maria Burgos 

Gomes 
4.1.6.3.1.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
95 841.120 416 519.191 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
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As quatro diretorias finalísticas da Fundaj desenvolveram projetos no âmbito dessa ação, sob a 
coordenação da Diretoria de Cultura. Dessa forma, apresentaremos os resultados por diretoria. 
 
Diretoria de Cultura : 
 
Nessa ação estão os seguintes projetos: Concurso de Videoarte, Exibição de Filmes, 
Expectativa/Retrospectiva, Trajetórias, Videoarte, IV Concurso de Roteiros Rucker Vieira, 
Difusão, Intercâmbio e Informação Cultural e Documentário em Pauta. 
 
O Concurso de Videoarte é uma ação conjunta do Espaço Cultural Mauro Mota e da Massangana 
Multimídia Produções voltado ao fomento da produção e da difusão de conhecimento em arte 
contemporânea, com a finalidade de subsidiar a produção audiovisual de caráter experimental. 
Alcançou-se a meta pretendida de selecionar um projeto para execução de uma obra de videoarte. A 
comissão de seleção foi constituída pelos especialistas em Artes Visuais Moacir dos Anjos (Fundaj), 
Cristiana Tejo (PE) e Solange Farkas (presidente e curadora da Associação Cultural Videobrasil e 
diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia). A autoridade desta comissão no assunto garantiu a 
qualidade da proposta selecionada. O artista Cristiano Leinhardt teve o projeto selecionado e recebeu 
o prêmio no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A realização do Videoarte contou com o suporte 
técnico da Massangana Multimídia Produções e se encontra em fase de finalização. 
 
O Cinema da Fundação Joaquim Nabuco mostrou números notáveis ao longo do ano de 2007, 
mantendo e fortalecendo ainda mais sua posição de sala referência no país como ponto de 
programação de um cinema formador de público. Com meta estabelecida em Exibição de Filmes em 
torno de 23 mil espectadores para o exercício 2007, a sala recebeu, entre janeiro e dezembro, público 
total de 45.171 espectadores, praticamente dobrando a meta. Além de mantermos o perfil do cinema 
no sentido de trazer para a região filmes do mundo inteiro, e do cinema brasileiro e pernambucano 
que, de outra forma, não teriam exposição em cinemas comerciais, o trabalho de programação 
investiu de maneira notável na utilização da sala como espaço para o lançamento de obras 
independentes realizadas em filme ou em portal digital, com curta ou longa duração. É importante 
ressaltar que o trabalho de programação realizado no ano de 2007 ganhou um empurrão importante 
diante da instalação do sistema de projeção digital, o primeiro do Recife. Isso significa que, além de 
contar com os equipamentos de projeção 35mm com bom nível técnico, e que já fazem parte do 
patrimônio da instituição, o setor de programação pôde usufruir das vantagens primordiais dessa 
nova tecnologia. São elas: imagens e sons de alta definição, oferecendo qualidade de apresentação. 
Economizamos verba de transporte, uma vez que o conteúdo da programação vem pela internet ou 
em discos rígidos externos enviados à Fundação Joaquim Nabuco. A qualidade do equipamento 
também nos permitiu oferecer a melhor ferramenta já utilizada na região para projeção de obras de 
caráter independente feitas em digital (curtas-metragens, longas experimentais). Esse tipo de 
programação também resulta em sessões seguidas de debate, efeito colateral sentido ao longo do ano 
com um recorde no número de filmes apresentados no Cinema da Fundação, seguidos de debates 
entre os realizadores e a nossa platéia.   
 
A Expectativa/Retrospectiva tornou-se um marco no calendário cinematográfico do Recife. Em 
sua 10ª edição, que aconteceu entre 11 e 21 de dezembro de 2007 (além de uma sessão de 
abertura no dia 8 de dezembro), atraiu 3.599 pessoas. 
 
Após ter programado e executado no segundo semestre de 2007 as mostras Semana do Cinema 
Espanhol, Jornada do Cinema Silencioso, Festival Varilux do Cinema Francês, Festival de 
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Cinema de Veneza e a Mostra de Direitos Humanos, o Cinema da Fundação encerrou o ano com 
a “Expectativa/Retrospectiva”, que funciona com uma síntese da programação da sala, ou seja, 
foram projetados pela primeira vez no Nordeste longas e curtas-metragens dos mais importantes 
da safra 2007/2008 de festivais nacionais e internacionais, incluindo a Palma de Ouro em Cannes 
2007.  Foram programados 45 filmes, distribuidos em 35 sessões. Destes, foram projetados 26 
longas inéditos na região. Pela intervenção da mostra Direitos Humanos, que ocupou a sala de 
cinema por quatro dias, a “Expectativa/Retrospectiva” não alcançou a meta de atrair 4.200 
pessoas. De qualquer forma, ainda com cinco dias a menos no calendário previsto, o evento 
ultrapassou a meta de obras a serem projetadas (originalmente seriam 30 filmes). 
 
O mais importante, entretanto, é que o evento desta edição não só exibiu uma série de filmes 
mundialmente importantes como também trouxe os cineastas Chico Teixeira, diretor de “Casa de 
Alice”, e Gustavo Spolidoro, de “Ainda Orangotangos”, para apresentar seus filmes e conversar 
com o público após a sessão. Dentro dessa proposta, também foram feitas sessões de curta-
metragem, abrindo espaço para a nova safra de filmes pernambucanos (também seguido por um 
debate com os realizadores), além de uma seleção especial do projeto “Cachaça Cinema Clube”, 
do Rio de Janeiro.  
 
O Projeto Trajetórias promove a produção e circulação de arte contemporânea brasileira 
através de um concurso para ocupação das galerias da Fundação Joaquim Nabuco. Tem como 
objetivo realizar as respectivas mostras de artes visuais dos projetos previamente inscritos e 
selecionados, contratando para isso uma comissão de especialistas. Em 2007, foram 
selecionados, de um universo de 146 propostas inscritas, os artistas Camille Kachani (SP), 
Rodrigo Batista Braga (PE), Milena de Lima Travassos (CE), Jonathas de Andrade Souza (PE), 
Fabrício da Silva Teixeira Carvalho (MG), Bettina Vaz Guimarães (SP), Luiz Rodolfo Annes 
(PR), Louise Marie Cardoso Granz (MG) e alcançou-se plenamente a meta prevista de 8 
exposições montadas. A qualidade das propostas escolhidas foi atestada pela comissão de 
seleção formada pelos especialistas em artes visuais: Paulo Venâncio Filho(RJ), Maria do Carmo 
de Siqueira Nino (PE) e Moacir dos Anjos (FUNDAJ). As exposições contabilizaram um público 
total de 3.897 visitantes, com uma média 780 visitantes por período expositivo. Todos os artistas 
participantes compareceram ao processo de montagem e à abertura das respectivas exposições, e 
proferiram palestra sobre sua poética, favorecendo a maior aproximação do público com as 
questões teóricas pertinentes à arte contemporânea. A divulgação das exposições foi feita através 
de convites, cartazes, banners e folders, e a comunicação alcançou boa repercussão na mídia 
impressa local. Foram impressos e distribuídos 2.500 folders contendo os textos críticos 
referentes a cada exposição. A produção e montagem das exposições envolveu a equipe de 5 
funcionários da Coordenação de Artes Plásticas da FUNDAJ e houve a contratação de um 
programador visual e de um fotógrafo profissional para o registro adequado da memória das 
ações da Fundação Joaquim Nabuco.  Ressaltamos que ditas contratações foram essenciais para 
o desenvolvimento do referido projeto. 
 
Houve a dinamização do acervo da Sala de Videoarte Cristina Tavares, com a organização de 
mostras com palestras de videoartistas, curadores, críticos de arte e demais profissionais. Além 
de ter adquirido, mediante doação, obras de dois artistas nacionais, Milena Travassos e Luiz 
Rodolfo Annes, para ampliação do seu acervo. Os encontros foram realizados de março a 
dezembro de 2007, nas 2ªs segundas-feiras de cada mês, sendo exibidos nesses encontros os 
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vídeos do acervo, em mostras temáticas, acompanhadas sempre de um especialista para proferir 
palestra sobre o conteúdo. O público em média foi de 30 pessoas por sessão, a cada mês. 
 

A Diretoria de Cultura, através da Massangana Multimídia Produções, dentro da ação Promoção 
e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais, cumpriu na totalidade a meta prevista 
para 2007, com os projetos IV  Concurso de Roteiros de Documentários Rucker Vieira e 
Documentário em Pauta.  O primeiro foi concluído com êxito, atendendo ao que estava previsto 
no cronograma e edital. Inscreveram-se 22 projetos: 13 de Pernambuco, 3 da Bahia, 2 do Rio de 
Janeiro, 2 do Pará, 1 de Minas Gerais e outro de São Paulo. O prêmio foi para o roteiro Vigias, 
de Marcelo Lôrdello, que trata da segurança pública sob a ótica dos vigilantes. Faz uma reflexão 
sobre a condição de refém em que a sociedade se encontra, a partir do detalhamento do trabalho 
de três porteiros em diferentes bairros da cidade do Recife, ilustrando distintas realidades sociais. 
O vencedor recebeu premiação em dinheiro, no valor de 40.000,00 (quarenta mil reais) e suporte 
técnico da Fundaj, através da disponibilidade de técnicos e equipamentos.  
 

Quanto ao Documentário em Pauta, projeto que proporciona espaço de exibição, discussão e 
reflexão em torno do vídeo-documental, foi o mesmo ampliado, passando a ter em 2007 três 
vertentes: Doc em Pauta Mostra, Doc em Pauta Publicações e Doc em Pauta na 
Comunidade. Esta última surgiu dada à necessidade de se aprofundar seu viés comunitário, 
sendo programadas e realizadas 20 edições em diversos locais da região Metropolitana do Recife 
(escolas e associações comunitárias) e interior do Estado, atingindo um público de 2800 pessoas. 
 

Já a vertente Doc em Pauta Mostra – embora prevista apenas uma mostra/recorte do Festival 
Internacional de Documentários É Tudo Verdade, que trouxe pela primeira vez ao Recife uma 
seleção do mais importante evento latino-americano dedicado ao cinema não-ficcional, foram 
realizadas mais três edições especiais: exibição do documentário Carranca Acrílico de Azul Piscina, 
de Marcelo Gomes e Karin Aïnouz, seguida de debate com o premiado cineasta Marcelo Gomes que 
apresentou publicamente, pela primeira vez, 26 minutos de um processo working in progress e 
participou de um debate com o público sobre os planos de desenvolvimento do seu novo longa-
metragem. Esta ação não dispendeu custos, uma vez que o diretor não cobrou cachê pelo debate e a 
divulgação do evento foi feita por meio eletrônico. 
 

Outra edição especial foi a exibição do filme La Hora de Los Hornos, de Octavio Getino, 
cineasta argentino, aproveitando sua participação no Seminário Internacional em Economia da 
Cultura, que também não acarretou custos extras, uma vez que o mesmo já se encontrava no 
Recife para participar do seminário e a divulgação também foi feita por meio eletrônico. 
 

Por fim, foi realizada uma Mostra de Documentários Inéditos da Massangana Multimídia 
Produções, em que os únicos custos foram com o coffee break e a impressão dos catálogos.  
 
Doc em Pauta Publicações – Foram programados seis lançamentos de livros sobre o tema 
cinema documental, com palestras dos autores/organizadores. Mas, ao final, sete livros foram 
lançados. Estavam previstas seis palestras e vinte debates, os quais foram concretizados, 
ampliando a ação da unidade para um público total (nas três vertentes) de 4.167 pessoas.  
 
Diretoria de Documentação: 
 
A Diretoria de Documentação, dentro da ação Promoção e Intercâmbio de Eventos  
Educacionais e Culturais, cumpriu na quase totalidade a meta prevista para 2007, em termos da 
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realização de eventos. Entre as ações de maior relevância em 2007, destaca-se o Festival das 
Culturas Populares, sob o tema O Brasil Real de Ariano Suassuna, que contou com público de 
6.211 pessoas. Durante o Festival foram realizadas 240 oficinas lúdicas sobre música, 
improvisação teatral, xilogravura, papel machê, brinquedos populares, rói-rói; apresentações 
culturais com Camerata Armorial, Bloco Carnavalesco Madeira do Rosarinho, Mestre Salu e a 
Rabeca Encantada, Bumba-meu-bode, dentre outros. Ainda no Festival foi aberta a exposição 
Ariano Suassuna  e seus personagens que contou com a participação de 55 artistas plásticos 
pernambucanos, e exposição bibligráfica sobre o homenageado. 
  
Outro destaque em 2007 foi o projeto Hora do Conto, com realização de oficinas de leitura para 
educadores, sessões de contação de história para alunos dos ensinos fundamental e médio e 
cursos de formação do educador-leitor para educadores da rede de ensino público. 
  
Em termos financeiros, entretanto, deixou-se de utilizar 12,63% dos recursos alocados para esta 
Diretoria para desenvolvimento da ação. Isto se deveu a dificuldades  administrativas para a 
contratação de serviços e aquisição de bens, além da impossibilidade de realização de parte da 
ação programada no projeto Baixo São Francisco, por  razões de cunho político alegadas pelo 
parceiro da Fundaj naquela região. 
  
O prolongamento das obras de reforma do Museu do Homem do Nordeste aparece como o maior 
obstáculo enfrentado em 2007, vez que sua exposição permanente permaneceu desmontada, 
evitando uma visitação que, em anos anteriores, atraiu grande número de visitantes. 
 
Diretoria de Pesquisas: 
 
Essa ação engloba a realização de eventos de vários formatos, de caráter permanente ou não, 
promovidos pela Dipes, normalmente em parceria com outras instituições públicas e privadas. 
Destacamos os que fazem parte das atividades permanentes da Diretoria: 
 

• Jornada de Iniciação Científica – PIBIC; 
• Observatório Social do Nordeste – Observanordeste; 
• Seminário Permanente de Pesquisa e Atualizção Científica – Sepac; 
• Seminários sobre Estudos Educacionais; 
• Seminários sobre Estudos Econômicos e Populacionais; 
• XVIII Seminário Panorama Econômico; 
• Dia do Folclore; 
• Seminário Modernização Tecnológica Periférica. 

 
 
Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional: 
 
Não houve registro de atividades dessa Diretoria na ação. 
 
Com relação aos gastos relacionados com diárias e passagens para o desenvolvimento desta 
ação, registramos os valores de R$ 33.236,93 (trinta e três mil, duzentos e trinta e seis reais e 
noventa e três centavos) com diárias e R$ 66.902,06 (sessenta e seis mil, novecentos e dois reais 
e seis centavos) com passagens.     
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4.1.7  0750 Apoio Administrativo 
 

4.1.7.1. Dados Gerais 
 

Tipo de programa Apoio Administrativo 
Objetivo geral Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a 

implementação e gestão de seus programas finalísticos  
Gerente do programa Não há 
Gerente executivo Não há 
Indicadores ou parâmetros utilizados Não há 
Público-alvo Sociedade 
 
4.1.7.2. Principais Ações do Programa 
 

No âmbito desse programa, a Fundaj desenvolve as seguintes ações: 
- Administração da Unidade 
- Assistência médica e odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 
- Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 
- Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 
- Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 
-Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 

Previdência dos Servidores Públicos Federais  
 
4.1.7.3. Gestão das Ações 
 

4.1.7.3.1. Ação 12.122..0750.2000.0026 – Administração da Unidade 
 

4.1.7.3.1.1. Dados Gerais 
 

Tipo Ação orçamentária 
Finalidade Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias 

constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são 
passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. 

Descrição Agregação de despesas de natureza administrativa compreendendo: 
serviços administrativos, pessoal ativo, manutenção e uso de frota veicular, 
própria ou de terceiros, por órgãos da União, manutenção e conservação de 
imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da 
União, tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo ao apoio ao 
desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos, despesas com 
viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e 
afins), sistemas de informações gerenciais internos, estudos que têm por 
objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas 
públicas, promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de 
políticas, produção e edição de publicações para divulgação e 
disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-
meio necessárias à gestão e administração da unidade. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Diretoria de Planejamento e Administração 

Unidades executoras Diretoria de Planejamento e Administração 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Diretoria de Planejamento e Administração 

Coordenador nacional da ação Não há 
Responsável pela execução no nível 
local 

Coordenadora da Ação – Ana Roberta Leandro d’Almeida 
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4.1.7.3.1.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
Não  prevista 34.865.110      31.957.130 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
 
Os recursos no âmbito desta ação são destinados para pagamento das despesas com Pessoal, 
Pasep, Custeio Operacional, Investimento e a Fonte 250, prevista no valor de R$ 1.500 (hum mil 
e quinhentos reais). 
 
Dos recursos utilizados em investimento, no montante de R$ 1.073.084 (hum milhão, setenta e 
três mil e oitenta e quatro reais), destacamos a aquisição de equipamentos de climatização, 
aquisição de veículos, sendo um caminhão e dois Fiats Uno e uma Kombi; equipamentos de 
informática e reforma do andar térreo do edifício Gil Maranhão do Museu do Homem do 
Nordeste. 
 
No âmbito dessa ação, destacamos os gastos com diárias no valor de R$ 26.117,06 (vinte e seis 
mil, cento e dezessete reais e seis centavos) e com passagens no montante de R$ 72.500,00 
(setenta e dois mil e quinhentos reais). 
 
4.1.7.3.2. Ação 12.301.0750.2004.0026 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, 
Empregados e seus Dependentes 
 
4.1.7.3.2.1. Dados Gerais 
 
Tipo Ação orçamentária 
Finalidade Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e 

pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental. 
Descrição Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e 

odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, 
dependentes e pensionistas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Diretoria de Planejamento e Administração 

Unidades executoras Diretoria de Planejamento e Administração 
Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Diretoria de Planejamento e Administração 

Coordenador nacional da ação Não há 
Responsável pela execução no nível local Coordenadora da Ação – Ana Roberta Leandro d’ Almeida 
 
 
4.1.7.3.2.1.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
1.685 850.000   555   799.498 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
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Essa previsão inicial financeira é feita segundo os limites orçamentários determinados pela 
SPO/MEC. Quanto à previsão da meta física, ela é automaticamente calculada pelo SIMEC.   
 
4.1.7.3.3. Ação 12.365.0750.2010.0026 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 
Servidores e Empregados 
 
4.1.7.3.3.1. Dados Gerais 
 
Tipo Ação orçamentária 
Finalidade Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, 

condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, 
conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93. 

Descrição Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago 
diretamente no contra-cheque, a partir do requerimento, aos 
servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar 
conforme dispõe o Decreto 977/93. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Diretoria de Planejamento e Administração 

Unidades executoras Diretoria de Planejamento e Administração 
Áreas responsáveis por gerenciamento 
ou execução 

Diretoria de Planejamento e Administração 

Coordenador nacional da ação Não há 
Responsável pela execução no nível 
local 

Coordenadora da Ação – Ana Roberta Leandro d’ Almeida 

 
4.1.7.3.1.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
70 63.360  56   32.347 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
 
Essa previsão inicial financeira é feita segundo os limites orçamentários determinados pela 
SPO/MEC. Quanto à previsão da meta física, ela é automaticamente calculada pelo SIMEC.   
 
4.1.7.4.4. Ação 12.306.0750.2012.0026 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 
 
4.1.7.4.4.1. Dados Gerais 
 
Tipo Ação orçamentária 
Finalidade Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na 

proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão 
ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, 
aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou 
manutenção de refeitório. 

Descrição Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o 
auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de 
acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou 
ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção 
de refeitório. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Diretoria de Planejamento e Administração 
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Unidades executoras Diretoria de Planejamento e Administração 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Diretoria de Planejamento e Administração 

Coordenador nacional da ação Não há 
Responsável pela execução no nível 
local 

Coordenadora da Ação – Ana Roberta Leandro d’ Almeida 

 
4.1.7.4.4.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
503 744.824 467 735.879 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
 

Essa previsão inicial financeira é feita segundo os limites orçamentários determinados pela 
SPO/MEC. Quanto à previsão da meta física, ela é automaticamente calculada pelo SIMEC.   
 
4.1.7.3.5. Ação 12.331.0750.2011.0026 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 
 

4.1.7.3.5.1. Dados Gerais 
 
Tipo Ação orçamentária 
Finalidade Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de 

natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas 
realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou 
interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da 
Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem 
como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas 
públicas e sociedade de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal 
e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os 
locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e 
alterações e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001. 

Descrição Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza 
jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas 
com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos 
militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal 
direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas 
residências para os locais de trabalho e vice-versa. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Diretoria de Planejamento e Administração 

Unidades executoras Diretoria de Planejamento e Administração 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Diretoria de Planejamento e Administração 

Coordenador nacional da ação Não há 
Responsável pela execução no nível 
local 

Coordenadora da Ação – Ana Roberta Leandro d’ Almeida 

 
4.1.7.3.5.1.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
609 263.477  312 236.522 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
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Essa previsão inicial financeira é feita segundo os limites orçamentários determinados pela 
SPO/MEC. Quanto à previsão da meta física, ela é automaticamente calculada pelo SIMEC.   
 
4.1.7.3.6. Ação 12.122.0750.09HB.001 – Contribuição da União, de suas Autarquias e 
Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 
 
4.1.7.3.6.1 Dados Gerais 
 
Tipo Ação orçamentária 
Finalidade Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas 

Autarquias e Fundações para o custeio do regime de 
previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 
8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. 

Descrição Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e 
Fundações para o custeio do regime de previdência dos 
servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 
10.887, de 18 de junho de 2004. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Diretoria de Planejamento e Administração 

Unidades executoras Diretoria de Planejamento e Administração 
Áreas responsáveis por gerenciamento 
ou execução 

Diretoria de Planejamento e Administração 

Coordenador nacional da ação Não há 
Responsável pela execução no nível local Coordenadora da Ação – Ana Roberta Leandro d’ Almeida 
 
4.1.7.3.6.1.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
 5.412.688  5.412.688 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
 
Ação Padronizada. 
 
4.1.8  0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 
 
4.1.8.1. Dados Gerais 
 
Tipo de programa Finalístico 
Objetivo geral Assegurar os benefícios previdenciários legalmente 

estabelecidos aos servidores inativos da União e seus 
pensionistas e dependentes  

Gerente do programa Helmut Schwarzer 
Gerente executivo Não há 
Indicadores ou parâmetros utilizados Não há 
Público-alvo Sociedade 
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4.1.8.2. Principais Ações do Programa 
 
No âmbito desse programa a Fundaj desenvolve a ação intitulada Pagamento de Aposentadorias 
e Pensões – Servidores Civis. 
 
4.1.8. 3. Gestão das Ações 
 
4.1.8.3.1. Ação 09.272.0089.0181.0026 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – 
Servidores Civis 
 
4.1.8.3.1.1 Dados Gerais 
 
Tipo Ação orçamentária 
Finalidade Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do 

Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às 
disposições contidas em regime previdenciário próprio. 

Descrição Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário 
próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou 
dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão 
mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de 
exercícios anteriores. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Diretoria de Planejamento e Administração 

Unidades executoras Diretoria de Planejamento e Administração 
Áreas responsáveis por gerenciamento 
ou execução 

Diretoria de Planejamento e Administração 

Coordenador nacional da ação Não há 
Responsável pela execução no nível local Coordenadora da Ação – Ana Roberta Leandro d’ Almeida 
 
4.1.7.3.6.1.2. Resultados 
 

PREVISTAS REALIZADAS 
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
228 13.643.324 245 13.492.267 
Fonte: SIMEC e SIAFI 
 
Essa previsão inicial financeira é feita segundo os limites orçamentários determinados pela 
SPO/MEC. Quanto à previsão da meta física, ela é automaticamente calculada pelo SIMEC. 
 
5. DESEMPENHO OPERACIONAL 
 
Os indicadores utilizados são indicadores quantitativos – metas realizadas/metas previstas. 
 
5.1. Demonstrativo do Comportamento das Metas Físicas e Financeiras previstas na Lei 

Orçamentária – Lei nº 11. 451, de 07 de fevereiro de 2007 
 
As metas são os objetivos quantificados dos Programas de Trabalho e representam previsões de 
resultados possíveis de serem atingidos ao longo do ano. Assim, os quadros demonstrativos 
abaixo evidenciam as metas realizadas/previstas, estabelecidas na LOA 2007. 
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Programa: 0167 Brasil Patrimônio Cultural  
Objetivo: Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro. 
Projeto/Atividade: 12.391.0167.4013.0026 Preservação de Acervos Históricos, 
Administrativos e Artísticos.   
    

Metas Físicas Quantidade Custos/Gastos Avaliação dos Resultados 
   Indicadores  
Descrição Unidade/

Medida 
Prevista Realizada Previsto Realizado IDI Descrição Desempenho 

Acervo 
Preservado 

Unidade 117.000 118.390 755.750 689.242 1,01 Percentual 
de Acervo 
Preservado 

Meta superada. A 
meta física 

realizada se refere 
à preservação do 
patrimônio de 

natureza histórico, 
administrativo e 

artístico, visando a 
integrar subsídios 
que contribuam 

para a preservação 
da memória 
brasileira, 

especialmente a 
do Norte e 

Nordeste. O 
acervo preservado 
é bibliográfico e 

museológico 
existente nas 
bibliotecas 
(central e 

setoriais) e no 
Museu do 
Homem do 
Nordeste. 

 
 
Programa: 0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos 
Objetivo: Promover e defender os direitos humanos, assegurando acesso aos mecanismos 
necessários para o exercício pleno da cidadania. 
Projeto/Atividade: 12.243.0154.6298.0026 Resgate da Cidadania da Criança e do 
Adolescente em Situação de Risco. 
                                 

Metas Físicas Quantidade Custos/Gastos Avaliação dos Resultados 
   Indicadores  
Descrição Unidade/

Medida 
Prevista Realizada Previsto Realizado IDI Descrição Desempenho 

Criança/ 
Adolescente 
Integrado 

Pessoa 1.000 610 476.400 393.499 0,61 Percentual 
de Criança/ 
Adolescente 

Integrado 

A meta poderia ter 
sido atingida se 
outros projetos, 

previstos no 
âmbito da ação, 
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tivessem sido 
efetivados, em 
parceria com a 
Fundação do 
Patrimônio 
Histórico de 

Pernambuco – 
FUNDARPE. 
Porém, com as 

mudanças 
organogramáticas 

ocorridas na 
Fundaj, 

recomendada pelo 
MEC, quando a 

Diretoria de 
Formação e 

Desenvolvimento 
Profissional foi 

extinta, os projetos 
previstos ficaram 

sob a 
responsabilidade 

exclusiva da 
FUNDARPE 

 
Programa: 1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 
Objetivo: Ampliar a oferta da educação profissional, tecnológica e da educação superior, com 
melhoria da qualidade, incorporando novos contingentes sociais ao processo de formação 
profissional, tecnológica e universitária, visando a democratizar o acesso às oportunidades de 
escolarização, formação, trabalho e desenvolvimento humano, promovendo inclusão social às 
amplas camadas da população brasileira e contribuindo para reduzir as desigualdades regionais. 
Projeto/Atividade: 12.363.1062.6426.0026 Ampliação da Oportunidade de Qualificação 
Profissional 
 

Metas Físicas Quantidade Custos/Gastos Avaliação dos Resultados 
   Indicadores  
Descrição Unidade/ 

Medida 
Prevista Realizada Previsto Realizado IDI  Descrição Desempenho 

Curso 
Realizado 

Unidade 
 

5 2 425.400 15.219 0,4 Percentual 
de cursos 
realizados 

A meta não foi 
alcançada em função da 

complexidade do 
desenvolvimento do 

software “Alfabetização 
Digital: Novos 

Caminhos para Inserção 
Social”. Nesse 

projeto/atividade existe a 
previsão de realização de 
mais 4 cursos até abril de 

2008 
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Programa: 1067 Gestão da Política de Educação 
Objetivo: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e controle dos 
programas na área da educação. 
Projeto/Atividade: 12.128.1067.4572.0026 Capacitação de Servidores Públicos Federais em 
Processo de Qualificação e Requalificação. 
                              

Metas Físicas Quantidade Custos/Gastos Avaliação dos Resultados 
   Indicadores  
Descrição Unidade/ 

Medida 
Prevista Realizada Previsto Realizado IDI Descrição Desempenho 

Servidor 
Capacitado 

Pessoa 
 

200 224 300.000 176.748 1,12 Percentual 
de servidor 
capacitado 

Meta superada 
com a capacitação 
de 224 servidores, 

promovendo a 
qualificação e a 

requalificação de 
pessoal, com 

vistas à melhoria 
continuada dos 
processos de 
trabalho, dos 

índices de 
satisfação pelos 

serviços prestados 
à sociedade e do 

crescimento 
profissional. 

 
 
Projeto/Atividade: 12.128.1067.6294.0026 Promoção de Cursos para o Desenvolvimento 
Local Sustentável. 
 

Metas Físicas Quantidade Custos/Gastos Avaliação dos Resultados 
   Indicadores  
Descrição Unidade/ 

Medida 
Prevista Realizada Previsto Realizado IDI Descrição Desempenho 

Curso 
Realizado 

Unidade 21 56 772.720 309.058 2,7 Percentual 
de cursos 
realizados 

Meta superada, 
referindo-se a cursos 

que visaram ao 
desenvolvimento dos 
recursos humanos nas 
áreas de atuação das 
Diretorias de Cultura, 

Formação e 
Desenvolvimento 

Profissional e 
Documentação. 
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Projeto/Atividade: 12.573.1067.6297.0026 Estudos e Pesquisas Socioeducativas 
 

Metas Físicas Quantidade Custos/Gastos Avaliação dos Resultados 
   Indicadores  
Descrição Unidade/ 

Medida 
Prevista Realizada Previsto Realizado IDI Descrição Desempenho 

Pesquisa 
Realizada 

Unidade 
 

15 23 824.567 307.032 1,53 Percentual 
de 

Pesquisas 
Realizadas 

Meta superada através 
do desenvolvimento de 

pesquisas nas áreas 
sociais, tecnológicas e 

educacionais, 
objetivando 

essencialmente nortear 
políticas públicas 

destinadas à melhoria 
das condições de vida 

do povo brasileiro, 
especialmente os das 

Regiões Norte e 
Nordeste  

 
Programa: 0168 Livro Aberto 
Objetivo: Estimular o hábito da leitura facilitando o acesso às bibliotecas públicas e propiciar a 
produção e a difusão do conhecimento científico acadêmico e literário. 
Projeto/Atividade: 12.392.0168.6417.0026 Difusão do Conhecimento por Meio de Livros, 
Revistas, Vídeo e Multimídia. 
 
 

Metas Físicas Quantidade Custos/gastos Avaliação dos Resultados 
   Indicadores  
Descrição Unidade/ 

Medida 
Prevista Realizada Previsto Realizado IDI Descrição Desempenho 

Exemplar 
Produzido 

Unidade 
 

14 54 992.422 569.649 3,85 Percentual 
de 

Exemplar 
Produzido 

Meta superada, 
referindo-se à 
publicação de 

livros resultantes 
de pesquisas e 

produção de vídeos 
e CD-ROMs 

visando a promover 
e estimular o 

intercâmbio e a 
difusão na área de 

produção 
educacional e 

cultural. 
 
Programa: 1142 Engenho das Artes 
Objetivo: Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura 
brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais. 
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Projeto/Atividade: 12.392.1142.6433.0026 Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais 
e Culturais. 
 

Metas Físicas Quantidade Custos/gastos Avaliação dos Resultados 
   Indicadores  
Descrição Unidade/ 

Medida 
Prevista Realizada Previsto Realizado IDI Descrição Desempenho 

Evento 
Realizado 

Unidade 
 

95 416 841.120 519.191 4,37 Percentual 
de Evento 
Realizado 

Meta superada, 
referindo-se a 
eventos que 

objetivaram o 
estímulo e a difusão 

da produção 
científica e cultural 
das Regiões Norte e 
Nordeste do País.  

 
 
Nome do Indicador ou Parâmetro de Gestão: Indicador de Desenvolvimento Institucional – 
IDI. 
 
Descrição do que se pretende medir: 
Com o IDI, pretende-se medir o grau de alcance das metas estipuladas na Lei Orçamentária para 
o período avaliado.  
 
Fórmula de cálculo e método de medição 
A mensuração do Indicador de Desempenho Institucional – IDI, aqui considerada, foi obtida 
através da seguinte relação matemática: 
 
IDI = QR / QP 
 

   onde:   QR = Quantidade de Projeto / Atividade Realizada 
              QP = Quantidade de Projeto / Atividade Prevista 
 
Responsável pelo cálculo/medição: Coordenação Geral de Planejamento, Orçamento e 
Finanças. 
 
Resultado do indicador no exercício: Das oito ações nas quais a Fundaj desenvolve seus 
projetos e atividades, apenas duas não atingiram suas metas, fato que atribuímos, como já dito 
em momentos pretéritos, à extinção da Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional, 
unidade responsável pela coordenação dessas ações. Nas demais ações, a Fundaj não só alcançou 
as metas, como as superou. Apresentou, desta forma, indicadores de Eficiência, visto que suas 
ações foram realizadas com qualidade e com otimização de recursos; com Eficácia, tendo em 
vista o alcance das metas previstas; e com Efetividade,  na medida em que cumpriu, no 
desenvolvimento dos projetos inseridos nas ações dos programas de governo, suas 
responsabilidades institucionais, traduzidas na sua Missão e objetivos.  
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