
EDITAL 2017

PROTI
Programa de Tecnologia da 
Informação na Amazônia PROTI – 
Amazônia – Mobilidade 

Concessão de apoio financeiro a projetos coorde-
nados por pesquisadores vinculados à instituições 
de pesquisa e/ou ensino superior públicas, insti-
tutos de pesquisa, empresas públicas de pesquisa 
e desenvolvimento que atuem em investigação 
científica ou tecnológica em instituições creden-
ciadas pelo CAPDA em estados da Amazônia Oci-
dental, no âmbito Acordo de Cooperação do Pro-
grama de Apoio ao Desenvolvimento do Setor de 
Tecnologia da Informação na Amazônia – PROTI 
– Amazônia.

Tem como objetivo: Apoiar o planejamento e a execução de projetos conjuntos de 
Pesquisa, Capacitação e Inovação no âmbito da colaboração científica e tecnológica en-
tre os pesquisadores vinculados à Instituições de pesquisa e/ou ensino superior públicas 
ou privadas, institutos de pesquisa, empresas públicas de pesquisa e desenvolvimento 
que atuem em investigação científica ou tecnológica, credenciadas pelo CAPDA em esta-
dos da Amazônia Ocidental e pesquisadores e docentes de outros estados da Federação 
bem como  de outros países, mediante a seleção de propostas nas áreas do conhecimen-
to relacionadas à Tecnologia da Informação, incluindo Ciência da Computação, Eletrônica 
e Ciência da Informação.

03 projetos



EDITAL 2017 - PROTI - MOBILIDADE M
MOB_IFAM - PrOgrAMA de MOBIlIdAde 
PArA cOOPerAçãO e desenvOlvIMentO de 
PesquIsAs nA áreA de tecnOlOgIA dA 
InFOrMAçãO e engenhArIA eletrônIcA

COORDENADOR: Isaac BenjamIm BenchImol

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: IFAM (CEFET) - Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Campus 
Distrito

ÁREA DE CONhECImENTO 1: Ciência da Computação 
» Sistemas de Computação » Ciências Exatas e da Terra

DURAÇÃO: 8 meses

PROjETO: Este projeto apresenta a proposta de cria-
ção de um programa de mobilidade para cooperação e 
desenvolvimento de pesquisas na área de Tecnologia da 
Informação (TI) e Engenharia Eletrônica (MOB_IFAM), no 
âmbito do Instituto Federal do Amazonas (IFAM). 
Este programa contempla principalmente a materializa-
ção de parcerias para a consolidação da pesquisa na área 
de TI/Eletrônica, permitindo que pesquisadores viabi-
lizem projetos comuns com instituições de renome por 
intermédio do financiamento de mobilidade destes e de 
alunos envolvidos nos projetos. Além disto, o projeto vai 
consolidar um acordo de cooperação acadêmica firmado 
entre o IFAM e o Instituto Politécnico do Porto, desde 
2016, a fim de promover a mobilidade de docentes e alu-
nos no ambito da Portugal Design Factory (PDF), um am-
biente de desenvolvimento de produtos inovadores.

MOBIlIdAde PArA PesquIsA e desenvOlvI-
MentO eM tecnOlOgIA dA InFOrMAçãO 
PArA O FOrtAlecIMentO dO setOr de 
crIAçãO de sIsteMAs, APlIcAtIvOs e JOgOs 
eletrônIcOs nO estAdO dO AMAzOnAs ( 
gAMesAMA )

COORDENADOR: jucImar maIa da sIlva junIor

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UEA - Universidade do 
Estado do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Escola Superi-
or de Tecnologia

ÁREA DE CONhECImENTO 1: Ciência da Computação 
» Ciências Exatas e da Terra » Engenharia da Com-
putação

DURAÇÃO: 8 meses

PROjETO: Este projeto de pesquisa tem como objetivo 
dar mobilidade aos pesquisadores para pesquisar e de-
senvolver, empregando as mais modernas técnicas de 
Engenharia de Software, Inteligência Artificial, Sistemas 
Embarcados e Computação em Nuvem, processos e pro-
dutos para resolver problemas do governo, setor produti-
vo e do setor acadêmico e ainda criar mão-de-obra espe-
cializada, colaborando assim na resolução de problemas 
não-triviais e no avanço do estado da arte. Além disto, 
favorece a firmação do LUDUS - Laboratório de Tecnolo-
gia, Inovação e Economia Criativa da Escola Superior de 
Tecnologia (EST) da Universidade do Estado do Amazonas 
(UEA), uma iniciativa que congloba um grupo de pesqui-
sadores com interesses afins, fomentando um diferencial 
estratégico na formação de capital humano que contribui 
para o fortalecimento de uma instituição pública de en-
sino e do Estado do Amazonas como um todo. A criação 
de jogos e aplicativos em Realidade Virtual é uma área 
estratégica para o desenvolvimento tecnológico e cien-
tífico da região visto que grandes empresas do ramo se 
estabeleceram no Pólo Industrial de Manaus. 

MelhOrIAs nA InternAcIOnAlIzAçãO dOs 
PrOgrAMAs de PÓs-grAduAçãO dA 
unIversIdAde FederAl dO AMAzOnAs

COORDENADOR: Tayana uchôa conTe

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UFAM e FUA / Campus 
Universitário de Manaus

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Campus 
Universitário de Manaus

ÁREA DE CONhECImENTO 1: Ciência da Computação 
» Ciências Exatas e da Terra

DURAÇÃO: 8 meses

PROjETO: A Mobilidade Internacional entre pesquisado-
res é ponto chave para o crescimento dos programas de 
pós-graduação, em especial na região amazônica (devido 
sua dimensão continental e variados problemas de infra-
estrutura). 
Neste sentido, o presente projeto prevê ações de mo-
bilidade internacional em pesquisa que: (i) aumenta-
rão o nível de publicação, especialmente em periódicos 
qualificados, dos programas e institutos envolvidos; (ii) 
fortalecerão parcerias internacionais estabelecidas com 
universidades, institutos e pesquisadores renomados; (iii) 
fomentarão novas parcerias para colaboração interna-
cional; (iv) melhorarão a formação de recursos humanos 
nas áreas de TI ligadas ao projeto através do contato com 
pesquisadores estrangeiros, com a participação em proje-
tos de pesquisa em andamento e futuros, com a imersão 
em novas culturas e com o aprendizado de novos temas e 
conteúdos (especialmente para os alunos que ingressarão 
nos programas no futuro); e (v) proverão a troca de co-
nhecimentos acerca do estado da arte na área de TI, for-
mação de alto nível de alunos de pós-graduação (mestra-
do e doutorado) e aperfeiçoamento dos conhecimentos 
de docentes/pesquisadores vinculados aos programas 
por meio da realização de missões de estudo.  


