
Evento

1. Plano de Trabalho

Edital: PROECE - Programa de Fomento a Eventos - PROFE/2018
Título: Agroecol 2018. 3ro Seminário de Agroecologia de América do Sul 
Protocolo: 39731.597.20651.19042018
Coordenador: Luis Alejandro Lasso Gutierrez
E-mail: alejandro.lasso@ufms.br
Faixa de Valor: E - Até R$ 10.000,00 (Evento Científico internacional)(R$ 8.001,00 à R$

10.000,00)
Área de Conhecimento 1: Ciências Agrárias » Agronomia » Extensão Rural
Área de Conhecimento 2: Ciências Humanas » Educação
Área de Conhecimento 3: Engenharias » Engenharia de Produção
Tema de interesse:
Instituição Executora: UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Unidade Executora: [Mato Grosso do Sul/MS] PROECE - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte
Início Previsto: 26/04/2018
Duração: 8 Meses
Cotação da Moeda Estrangeira: 0,00
Área Temática Primária: Meio Ambiente 
Área Temática Secundária: Saúde 
Modalidade da Ação de Extensão: Evento Científico 
Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável:

02. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável; 03. Assegurar uma vida saudável e promover
o bem-estar para todos, em todas as idades; 04. Assegurar a educação inclusiva,
equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo
da vida para todos; 05. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas; 08. Promover o crescimento econômico sustentado,
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para
todos; 09. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 10. Reduzir a desigualdade dentro
dos países e entre eles; 12. Assegurar padrões de produção e de consumo
sustentáveis; 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e
seus impactos; 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a
desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de
biodiversidade; 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria
global para o desenvolvimento sustentável 

1.1. Arquivos
Nome Tipo

PortifolioV4.0 Agroecol2018 (26-03-18).pdf Outros Documentos
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Carta Professores Disciplinas Associadas Agreocol
2018-Liana.pdf

Outros Documentos

Carta Professores Disciplinas Associadas Agreocol
2018 IEDA-signed.pdf

Outros Documentos

Carta Professores Disciplinas Associadas Agreocol
2018-Edgar.pdf

Outros Documentos

Carta Professores Disciplinas Associadas Agreocol
2018 Fabri.pdf

Outros Documentos

Carta Professores Disciplinas Associadas Agreocol
2018 Alejandro.pdf

Outros Documentos

SEI_UFMS0439867-Parecer AGROECOL 2018
CEX-FAED.pdf

Parecer da Comissão Setorial de Extensão

Resolucao_0440877_RES_n__123_2018_FAED__
_Projeto_de_Extensao_do_Prof._Alejandro.pdf

Manifestação favorável do Conselho da Unidade

Carta professores disciplinas associadas Agroedcol
2018 Raquel.pdf

Outros Documentos

Carta Professores Disciplinas Associadas Agreocol
2018 Sedeval.pdf

Outros Documentos

Carta de Apoio Semagro MS.pdf Oficio/Declaração
Carta de apoio Agraer Agroecol 2018.pdf Oficio/Declaração
Detalhamento da Proposta Ação de Extensão
Agroecol 2018.pdf

Detalhamento da Proposta de Ação de Extensão

Arquivos Sem Modelo
Nome

2. Plano de Apresentação:

2.1. Resumo da Proposta:
O AGROECOL 2018 será um espaço de ampla discussão acerca da Cadeia Agroalimentar Mundial na perspectiva
Agroecológica. Será um espaço crítico de avaliação dos avanços e desafios para a agricultura familiar e para o
consumidor nas cidades No sentido da integração do que se planeja e se faz no campo com o que se planeja e se faz
nas cidades. Será um momento de avaliação das diretrizes definidas na Política Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica, que propões um Brasil Agroecológico. O destaque temático será a promoção da soberania e segurança
alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada e saudável; do uso sustentável dos recursos
naturais; da conservação e recomposição dos ecossistemas naturais, por meio de sistemas de produção agrícola e de
extrativismo florestal baseados em recursos renováveis; da valorização da agrobiodiversidade e dos produtos da
sociobiodiversidade e estímulo às experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos vegetais e animais,
que envolvam o manejo de raças e variedades locais, tradicionais ou crioulas, da ampliar a participação da juventude
rural na produção orgânica e de base agroecológica e na redução das desigualdades de gênero. O AGROECOL 2018
oportunizará o encontro e a integração de diversas instituições de ensino, de pesquisa, de extensão rural, públicas e
privadas e da sociedade civil organizada, além dos movimentos sociais representativos da agricultura de base familiar
local, regional, brasileira e latina americana.

2.1. Palavras-Chave:
Agroecologia, Soberania Alimentar, Agricultura familiar, desenvolvimento rural sustentável

2.3. Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:
Em novembro de 2002, foi realizado o 1º Seminário de Agroecologia do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. O
evento contou com 686 participantes, entre agricultores familiares, técnicos, pesquisadores e representantes da
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sociedade organizada, de todas as regiões do Estado, oriundos de mais de 50 entidades. Este evento foi um marco na
evolução da agricultura em bases agroecológicas em Mato Grosso do Sul, no qual foram identificadas demandas e
elaboradas propostas para seu desenvolvimento. Em 2008, foi realizado em Dourados, o 2º Seminário de Agroecologia
do Mato Grosso do foi formatado com mesas redondas, oficinas teórico-práticas, apresentação de 56 trabalhos
técnico-científicos e 38 experiências em agroecologia. Os resumos dos trabalhos técnico-científicos estão publicados
na revista “Cadernos de Agroecologia” v. 3, n. 1 (2008), disponíveis em
http://www.abaagroecologia.org.br/ojs2/index.php/cad/issue/view/15. 
Já o 3º Seminário de Agroecologia de Mato Grosso do Sul, realizado em Corumbá- MS, contou com 480 participantes e
foi realizado no auditório da UFMS, Campus Pantanal. Tomou um caráter internacional ao receber trabalhos científicos
de países vizinhos, como a Bolívia, e que foram aceitos trabalhos científicos em espanhol. Apesar de conhecida como
capital do pantanal, devido à distância da capital - Campo Grande (450 km), previam-se dificuldades na viabilização da
participação. No entanto, o evento mostrou que a construção da agroecologia em MS não conhece obstáculos. Além de
uma rica programação, foram apresentados 101 trabalhos científicos e 53 sistematizações de experiências. Todos os
trabalhos foram publicados na revista “Cadernos de Agroecologia”, v. 5, n. 1 (2010), disponíveis em
http://www.abaagroecologia.org.br/ojs2/index.php/cad/issue/view/20. 
O 4º Seminário de Agroecologia de Mato Grosso do Sul, realizado em Glória de Dourados- MS, contou com 486
participantes e foi realizado no auditório da UEMS, Unidade de Glória de Dourados. Contou com a participação de
representantes de 13 estados do Brasil. O evento demonstrou mais uma vez que a construção da agroecologia em
Mato Grosso do Sul não enfraquece frente aos obstáculos, pois a pouca infraestrutura de logística existente no
município, que tem em torno de 10.000 habitantes, não foi motivo para que os interessados deixassem de participar.
Além de uma rica programação, foram apresentados 101 trabalhos científicos e 46 sistematizações de experiências,
todos publicados na revista “Cadernos de Agroecologia”, v.7, n.1, (2012), disponíveis em
http://www.abaagroecologia.org.br/ojs2/index.php/cad/issue/view/20. 
Em 2014, propomos a reunião se 4 eventos paralelos (5º Seminário de Agroecologia do Mato Grosso do Sul; 4º
Encontro de Produtores Agroecológicos de MS; 1º Seminário de Agroecologia da América do Sul e 1º Seminário de
Sistemas Agroflorestais em Bases Agroecológicas de Mato Grosso do Sul) sendo o grande evento denominado
AGROECOL 2014. O evento reuniu 1200 participantes, tendo sido submetidos para apresentação mais de 400
trabalhos de divulgação científica (artigos científicos e relatos de experiências).
http://www.aba-agroecologia.org.br/revistas/index.php/cad/issue/view/81. 
Em 2016 foi realizado o 6º Seminário de Agroecologia do Mato Grosso do Sul; 5º Encontro de Produtores
Agroecológicos de MS; 2º Seminário de Agroecologia da América do Sul, o 2º Seminário de Sistemas Agroflorestais em
Bases Agroecológicas de Mato Grosso do Sul e um 5º evento inédito denominado 1ª Jornadas Internacionais de
Educação do Campo. Os evento teve como tema central: “Agroecologia e soberania alimentar: em busca do bem viver”,
numa clara posição propositiva de se criar e sinalizar caminhos seguros para a geração atual e às gerações futuras,
além de promover momentos de estudo e reflexão a cerca de temáticas de interesse e repercussão nacional e
internacional . Entre 15 e 19 de Novembro de 2016 o evento reuniu mais 1500 participantes, dentre eles pesquisadores,
estudantes, profissionais do ensino e representantes de todos os elos da cadeia produtiva de base agroecológica, os
quais debateram coletivamente consensos e compromissos de atuação na promoção da educação agroecológica, na
produção de alimentos de forma sustentável, no respeito aos recursos naturais e aos conhecimentos tradicionais,
primando dessa forma por qualidade de vida e pelo bem viver dessa e das futuras gerações.
Para a rpesente edição são realizadoras do Evento a UFMs, a Fiocruz MS, Embrapa Pantanal e Embrapa Agropeuária
oeste, Agraer e UFGD

2.4. Síntese do Projeto:
O AGROECOL 2018 será um espaço de ampla discussão acerca dos processos agroecológicos, desde sua construção
epistemológica até as bases da cadeia produtiva e vai de encontro com as diretrizes definidas na Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica, que propões um Brasil Agroecológico, com destaque a: promoção da soberania e
segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada e saudável; do uso sustentável dos
recursos naturais; da conservação e recomposição dos ecossistemas naturais, por meio de sistemas de produção
agrícola e de extrativismo florestal baseados em recursos renováveis; da valorização da agrobiodiversidade e dos
produtos da sociobiodiversidade e estímulo às experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos
vegetais e animais, que envolvam o manejo de raças e variedades locais, tradicionais ou crioulas, da ampliar a
participação da juventude rural na produção orgânica e de base agroecológica e na redução das desigualdades de
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gênero.
O AGROECOL 2016 oportunizará o encontro e a integração de diversas instituições de ensino, de pesquisa, de
extensão rural, públicas e privadas e da sociedade civil organizada, além dos movimentos sociais representativos da
agricultura de base familiar local, regional, brasileira e latina americana.
Dentre os impactos positivos para o Estado de Mato Grosso do Sul, espera-se: 
Promover um espaço de integração entre as instituições públicas e privadas, a sociedade civil organizada e os
movimentos sociais representativos da agricultura de base familiar em torno do debate sobre a produção de alimentos
com critérios de sustentabilidade e saúde para o século XXI

3. Abrangência
Estado Sigla Estado Município

MS Mato Grosso do Sul Campo Grande

4. Recursos

4.1. Recursos Solicitados à UFMS:
Elementos de Despesas R$

Diárias 2.124,00
Hospedagem/Alimentação 0,00
Material de Consumo 2.200,00
Passagens 5.676,00
Pessoal 0,00
Encargos 0,00
Bolsas 0,00
Outros Serviços de Terceiros 0,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00
Total 10.000,00

Valor total solicitado em Reais: R$ 10.000,00
Dez Mil Reais

4.2. Recursos Solicitados a Outras Fontes, Parcerias e/ou Contrapartida da(s) Instituição(ões) Envolvida(s):
Entidade Tipo Valor Descrição

5. Equipe

5.1. Membros do Projeto:
Ord Nome Instituição Função
1 Luis Alejandro Lasso Gutierrez UFMS Coordenador(a)
2 Rosana Monteiro dos Santos Apoio Técnico Operacional
3 João Roberto Fabri UFMS Apoio Técnico Operacional
4 Gabriel de Oliveira Rodrigues UFMS Apoio Técnico Operacional
5 Diovany Doffinger Ramos UFMS Membro do Comitê

Técnico-Científico
6 Andréia Sangalli UFGD Membro do Comitê

Técnico-Científico
7 Zefa Valdivina Pereira UFGD Membro do Comitê

Técnico-Científico
8 Alexandra Penedo de Pinho UFMS Membro do Comitê

Técnico-Científico
9 Fernanda Savicki de Almeida FIOCRUZ Membro da Comissão

Organizadora
10 Alberto Feiden CPAP Membro da Comissão
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Organizadora
11 Francimar Perez Matheus da Silva Membro da Comissão

Organizadora
12 Denise de Miranda Secretaria de

Desenvolvimento Agrario
Membro da Comissão

Organizadora
13 Mirian Lange Noal Membro da Comissão

Organizadora
14 Milton Parron Padovan CPAO Membro da Comissão

Organizadora
15 Rosemeire Aparecida de Almeida Membro da Comissão

Organizadora
16 Edgar Aparecido da Costa UFMS Membro da Comissão

Organizadora
17 Karla Moraes Rocha Guedes CPAP Membro da Comissão

Organizadora
18 Liana Baptista de Lima UFMS Membro da Comissão

Organizadora
19 Tércio Jacques Fehlauer AGRAER Membro da Comissão

Organizadora
20 Aline Gomes da Silva Membro da Comissão

Organizadora
21 Thiago Araujo Santos UFMS Membro da Comissão

Organizadora
22 Rodrigo dos Santos Nantes Membro da Comissão

Organizadora
23 Ieda Maria Bortolotto UFMS Membro da Comissão

Organizadora
24 Raquel Pires Campos UFMS Membro da Comissão

Organizadora

5.2. Atividades:
Atividade (A-1): Organização do evento e gestão financeira
Início: 1 Duração: 8 Mês(es)
C. H. S.: 4 Horas
Membros: Luis Alejandro Lasso Gutierrez [Responsável], Fernanda Savicki de Almeida, Alberto Feiden,

Francimar Perez Matheus da Silva, Denise de Miranda, Milton Parron Padovan, Rosemeire
Aparecida de Almeida, Karla Moraes Rocha Guedes, Tércio Jacques Fehlauer

Atividade (A-2): Divulgação
Início: 1 Duração: 8 Mês(es)
C. H. S.: 1 Horas
Membros: Luis Alejandro Lasso Gutierrez, Fernanda Savicki de Almeida [Responsável]

Atividade (A-3): Comissão científica
Início: 3 Duração: 5 Mês(es)
C. H. S.: 2 Horas
Membros: Luis Alejandro Lasso Gutierrez, Fernanda Savicki de Almeida, Alberto Feiden [Responsável],

Diovany Doffinger Ramos, Andréia Sangalli, Zefa Valdivina Pereira, Liana Baptista de Lima,
Alexandra Penedo de Pinho, Tércio Jacques Fehlauer

Atividade (A-4): Realização Do evento
Início: 7 Duração: 1 Mês(es)
C. H. S.: 8 Horas
Membros: Luis Alejandro Lasso Gutierrez [Responsável], Fernanda Savicki de Almeida, Alberto Feiden,

UFMS - Projeto - 5 de 8

Projeto de Extensão (0703323)         SEI 23104.034401/2018-38 / pg. 5



Diovany Doffinger Ramos, Francimar Perez Matheus da Silva, Denise de Miranda, Andréia Sangalli,
Zefa Valdivina Pereira, Mirian Lange Noal, Milton Parron Padovan, Rosana Monteiro dos Santos,
Rosemeire Aparecida de Almeida, Edgar Aparecido da Costa, Karla Moraes Rocha Guedes, Liana
Baptista de Lima, Alexandra Penedo de Pinho, Tércio Jacques Fehlauer, Aline Gomes da Silva,
Thiago Araujo Santos, Rodrigo dos Santos Nantes, Ieda Maria Bortolotto, Raquel Pires Campos,
João Roberto Fabri, Gabriel de Oliveira Rodrigues

Atividade (A-5): Avaliação do Evento e Relatoria Final
Início: 8 Duração: 1 Mês(es)
C. H. S.: 4 Horas
Membros: Luis Alejandro Lasso Gutierrez [Responsável], Fernanda Savicki de Almeida, Alberto Feiden,

Diovany Doffinger Ramos, Francimar Perez Matheus da Silva, Denise de Miranda, Milton Parron
Padovan, Rosana Monteiro dos Santos, Rosemeire Aparecida de Almeida, Edgar Aparecido da
Costa, Karla Moraes Rocha Guedes, Alexandra Penedo de Pinho, Tércio Jacques Fehlauer, Rodrigo
dos Santos Nantes, Ieda Maria Bortolotto, Raquel Pires Campos, João Roberto Fabri, Gabriel de
Oliveira Rodrigues

5.3. Cronograma:
A/M 01 02 03 04 05 06 07 08

A-1 X X X X X X X X
A-2 X X X X X X X X
A-3 X X X X X
A-4 X
A-5 X

6. Orçamento Consolidado

Ano 1 - Em Real
Elementos de Despesa Trimestres Total

1º 2º 3º 4º
Diárias 2.124,00 0,00 0,00 0,00 2.124,00

Hospedagem/Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00

Passagens 5.676,00 0,00 0,00 0,00 5.676,00
Outros Serviços de Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equip. e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolsas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Ano 1 - Em em Dólar
Elementos de Despesa Trimestres Total

1º 2º 3º 4º
Diárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hospedagem/Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Passagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Equip. e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolsas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Diárias

Ord Localidade Qtde Custo Unitário Custo Total Mês Justificativa
1 Brasil - MS - Campo

Grande
12,00 R$177,00 R$2.124,00 1 Visita de palestrantes internacionais e nacionais 

8. Hospedagem/Alimentação

Ord Localidade Qtde Custo Unitário Custo Total Mês

9. Materiais de Consumo

Ord Especificação Qtde Unidade Custo Unitário Custo Total Mês Justificativa
1 Kit Evento 550 Unidade(s) R$4,00 R$2.200,00 1

10. Passagens

Ord Trecho Tipo Qtde Custo Unitário Custo Total Justificativa
1 Santa Cruz da Serra  » Campo

Grande Mato Grosso do Sul  »
Santa Cruz da Serra

Aérea 1 R$2.000,00 R$2.000,00 Palestrante internacional

2 Brasil - PA,Castanhal  » Brasil -
MS,Campo Grande  » Brasil -

PA,Castanhal

Aérea 1 R$1.000,00 R$1.000,00 Palestrante Nacional

3 São Francisco California  »
Campo Grande Mato Grosso

do SUl  » São Francisco
California

Aérea 1 R$2.676,00 R$2.676,00 Palestrante Internacional

11. Serviços de Terceiros

Ord Especificação Custo Total Mês Justificativa

12. Materiais Permanentes e Equipamentos

Ord Especificação Qtde Custo Unitário Custo Total Mês Justificativa

13. Pessoal

Ord Função Formação Profissional Perfil Desejado Custo Total Mês Justificativa

14. Bolsas

Modalidade Ord Duração Custo Unitário Custo Total Mês Área de Atuação

15. Encargos
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Ord Especificação Custo Total Justificativa

_____________________, ___ de _________ de _____ __________________________________
Assinatura do Proponente
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Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte 
Cidade Universitária | Bloco das Pró-Reitorias | Caixa Postal 549 

Fones: 67 3345-7232 | 67 3345-7233 | e-mail: sec.proece@ufms.br 
79070-900 | Campo Grande - MS 

DETALHAMENTO DA PROPOSTA DE AÇÃO DE EXTENSÃO 
1. Identificação 

1.1. Título da Ação: Agroecol 2018. III Seminário de agroecologia de América Latina 
1.2. Edital/ano: PROECE PROFE/2018  
1.3. Modalidade da Ação de Extensão: Evento Científico Internacional 
1.4. Coordenador/a: Luis Alejandro Lasso Gutiérrez 
1.5. Unidade: FAED 
1.6. Período de execução: de (05)/(2018) a (12)/(2018) 
 
2. Informações Necessárias para Análise/Manifestação da Unidade Proponente 

2.1. Servidores envolvidos na execução da proposta com a respectiva carga horária semanal e total 

Nome completo do servidor Categoria 
(docente ou técnico) Unidade de Lotação CH média 

semanal 
Nº de semanas 
de dedicação 

CH 
total 

Luis Alejandro Lasso Gutiérrez 
 Docente UFMS FAED 4 32 128 

Mirian Longe Noal 
Docente UFMS FAED 2 32 64 

Ieda Maria Bortolotto 
Docente UFMS INBIO 2 32 64 

Raquel Pires Campos 
Docente UFMS FACFA 2 32 64 

Rosemeire Aparecida de Almeida 
Docente UFMS Três Lagoas 2 32 64 

Aline Gomes da Silva 
Docente UFMS FAMEZ 2 32 64 

Liana Baptista de Lima 
Docente UFMS INBIO 2 32 64 

Alexandra Penedo de Pinho 
Docente UFMS FAING 2 32 64 

Edgar Aparecido da Costa 
Docente UFMS Corumbá 2 32 64 

Thiago Fernandes de Oliveira 
UFMS Três Lagoas 2 32 64 

José Roberto Fabri 
Técnico UFMS INBIO 2 32 64 

Gabriel de Oliveira Rodriguez 
Técnico UFMS  FAED 2 32 64 

Alberto Fieden 
Embrapa CPAP 2 32 64 

Fernanda Savicki de Almeida 
Fiocruz Fiocruz /MS 2 32 64 

Francimar Perez Matheus da Silva 
Agraer Semagro 2 32 64 

Milton Parron Padovan 
Embrapa CPAO 2 32 64 

Karla Moraes Rocha Guedes 
Embrapa CPAP 2 32 64 

Euclides Reuter de Oliveira 
Docente UFGD  2 32 64 

Denise de Miranda 
Agraer CG 2 32 64 

Tércio Jacques Fehlauer 
Agraer CG 2 32 64 

Andreia Sangalli 
Docente UFGD Dourados 2 32 64 

Zefa Valdevina Pereira 
Docente UFGD Dourados 2 32 64 
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Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte 
Cidade Universitária | Bloco das Pró-Reitorias | Caixa Postal 549 

Fones: 67 3345-7232 | 67 3345-7233 | e-mail: sec.proece@ufms.br 
79070-900 | Campo Grande - MS 

 
 
 

2.2. Infraestrutura necessária para a execução da proposta 
Descrição do item Unidade/Instituição detentora Período de utilização 
Teatro Glauce Roche 
Complexo Multiuso Auditorios 1 e 2 
Complexo Multiuso Salas (8) 

 
 

11-11-18, 12-11-18 e 14-11-18 
12-11-18 a 14-11-18 
12-11-18 a 14-11-18 à tarde 

 
 
2.3. Relação entre as demandas externas a serem atendidas e as diretrizes internas da Unidade Proponente 

 
O AGROECOL 2018 agrupa e sistematiza diversas demandas vindas do campo científico, do campo produtivo, do 
campo acadêmico, integrando atores como Cientistas e pesquisadores, Técnicos e extensionistas, Acadêmicos e 
professores, Agricultores e o conjunto de suas organizações e agrupações. Desta forma este evento internacional 
espera atender as seguintes demandas expressadas como impactos esperados na sociedade.  

• Articulação e intercâmbio de conhecimento técnico-científico com países da América do Sul, em especial 
aos fronteiriços – Paraguai e Bolívia; 

• Promover um espaço de integração entre as instituições públicas e privadas, a sociedade civil organizada 
e os movimentos sociais representativos da agricultura de base familiar; 

• Integração de diversos cursos de pós-graduação das instituições de ensino e pesquisa do estado e região, 
e fortalecimentos de Núcleos de pesquisa associados; 

• Avançar na avaliação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) para o Estado e 
Região, bem como consolidar o Plano Nacional (PLANAPO), regionais, estaduais e municipais de 
Agroecologia e Produção Orgânica; 

• Maior articulação entre instituições de ensino e pesquisa com a agricultura familiar, promovendo 
expansão de replicadores de conhecimentos e práticas agroecológicas; 

• Valorização dos profissionais que trabalham com a agroecologia nas diversas esferas; 
• Promover ou efetivar novas práticas agroecológicas em rede, garantindo produção, beneficiamento e 

agroindustrialização adequadas, comercialização baseada na economia solidária e valorizadas pelos 
consumidores de produtos oriundos dessa cadeia; 

• Inclusão dos conhecimentos e práticas agroecológicas como eixo articulador nos cursos de formação de 
professores (Instituições de Ensino Superior) e nas escolas urbanas e do campo do estado de Mato Grosso 
do Sul; 

• Fomentar a troca de sementes e valorização da sociobiodiversidade e das tecnologias sociais 
agroecológicas; 

• Promover a conscientização para a necessária expansão de áreas de produção agroecológica no estado de 
MS; 

• Avançar no debate teórico e prático da articulação entre a Agroecologia e a Saúde Coletiva;  
• Avançar no debate teórico e prático e nas reivindicações a respeito da Educação do Campo no Estado de 

Mato Grosso do Sul. 
 
3. Fonte(s) e valor(es) de financiamento previstos e/ou pleiteados (detalhar no Sigproj) 

Fonte Valor 
UFMS R$ 10.000,00 
Arrecadação (público participante) R$ 0,00 
Externa (convênio/contrato) R$ 0,00 
TOTAL R$ 10000,00 

 
4. Público-Alvo da Ação de Extensão  

 
4.1. Caracterização do público-alvo 
 
Agricultores; técnicos da extensão; pesquisadores; professores; estudantes de cursos de graduação, de pós-
graduação e de escolas técnicas; consumidores de produtos agroecológicos/orgânicos e demais interessados 
pelo tema, oriundos de Mato Grosso do Sul, de outras regiões do Brasil e de outros países sul americanos. 
 
4.2. Estimativa da quantidade de pessoas que poderão ser diretamente atendidas/beneficiadas 
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Categoria Qtde 
Pessoal Externo ao Meio Universitário 600 
Pessoal Vinculado à UFMS 400 
Pessoal Oriundo de Outras Instituições de Ensino Superior 200 

Público-alvo total estimado 1200 
 
5. Parcerias Institucionais para o desenvolvimento da Ação de Extensão 

Instituição Forma de participação ou apoio* 
Fundação Oswaldo Cruz 
AGRAER 
Embrapa Pantanal 
Embrapa Agropecuária Oeste 
UFGD 
UCDB 
UEMS 
UNIOESTE 
Secretaria do Estado da Agricultura 
MDSA 
Cporg 
Sicredi 
ABA 

Realizador 
Realizador 
Realizador 
Realizador 
Realizador 
Apoiador 
Apoiador 
Apoiador 
Apoiador 
Apoiador 
Apoiador 
Apoiador 
Apoiador 

  

 
6. Justificativa 
 
Em novembro de 2002, foi realizado o 1º Seminário de Agroecologia do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. O 
evento contou com 686 participantes, entre agricultores familiares, técnicos, pesquisadores e representantes da 
sociedade  organizada, de todas as regiões do Estado, oriundos de mais de 50 entidades. Este evento foi um marco 
na evolução da agricultura em bases agroecológicas em Mato Grosso do Sul, no qual foram identificadas 
demandas e elaboradas propostas para seu desenvolvimento.  
 
Em 2008, foi realizado em Dourados, o 2º Seminário de Agroecologia do Mato Grosso do foi formatado com mesas 
redondas, oficinas teórico-práticas, apresentação de 56 trabalhos técnico-científicos e 38 experiências em 
agroecologia. Os resumos dos trabalhos técnico-científicos estão publicados na revista “Cadernos de Agroecologia” 
v. 3, n. 1 (2008),  
disponíveis em http://www.abaagroecologia.org.br/ojs2/index.php/cad/issue/view/15.  
 
Já o 3º Seminário de Agroecologia de Mato Grosso do Sul, realizado em Corumbá- MS, contou com 480 
participantes e foi realizado no auditório da UFMS, Campus Pantanal. Tomou um caráter internacional ao receber 
trabalhos científicos de países vizinhos, como a Bolívia, e que foram aceitos trabalhos científicos em espanhol. 
Apesar de conhecida como capital do pantanal, devido à distância da capital - Campo Grande (450 km), previam-se 
dificuldades na viabilização da participação. No entanto, o evento mostrou que a construção da agroecologia em 
MS não conhece obstáculos. Além de uma rica programação, foram apresentados 101 trabalhos científicos e 53 
sistematizações de experiências. Todos os trabalhos foram publicados na revista “Cadernos de Agroecologia”, v. 5, 
n. 1 (2010), disponíveis em  
http://www.abaagroecologia.org.br/ojs2/index.php/cad/issue/view/20.  
 
O 4º Seminário de Agroecologia de Mato Grosso do Sul, realizado em Glória de Dourados- MS, contou com 486 
participantes e foi realizado no auditório da UEMS, Unidade de Glória de Dourados. Contou com a participação de 
representantes de 13 estados do Brasil. O evento demonstrou mais uma vez que a construção da agroecologia em 
Mato Grosso do Sul não enfraquece frente aos obstáculos, pois a pouca infraestrutura de logística existente no 
município, que tem em torno de 10.000 habitantes, não foi motivo para que os interessados deixassem de 
participar. Além de uma rica programação, foram apresentados 101 trabalhos científicos e 46 sistematizações de 
experiências, todos publicados na revista “Cadernos de Agroecologia”, v.7, n.1, (2012), disponíveis em  
http://www.abaagroecologia.org.br/ojs2/index.php/cad/issue/view/20. 
 
Em 2014, propomos a reunião se 4 eventos paralelos (5º Seminário de Agroecologia do Mato Grosso do Sul; 4º 
Encontro de Produtores Agroecológicos de MS; 1º Seminário de Agroecologia da América do Sul e 1º Seminário de 
Sistemas Agroflorestais em Bases Agroecológicas de Mato Grosso do Sul) sendo o grande evento denominado 
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AGROECOL 2014. O evento reuniu 1200 participantes, tendo sido submetidos para apresentação mais de 400 
trabalhos de divulgação científica (artigos científicos e relatos de experiências). Disponível em: 
 http://www.aba-agroecologia.org.br/revistas/index.php/cad/issue/view/81. 
 
Em 2016 foi realizado o Agroecol 2016 que contemplou o 6º Seminário de Agroecologia do Mato Grosso do Sul; 5º 
Encontro de Produtores Agroecológicos de MS; 2º Seminário de Agroecologia da América do Sul, o 2º Seminário de 
Sistemas Agroflorestais em Bases Agroecológicas de Mato Grosso do Sul e um 5º evento inédito denominado 1ª 
Jornadas Internacionais de Educação do Campo. O evento teve como tema central: “Agroecologia e soberania 
alimentar: em busca do bem viver”, numa clara posição propositiva de se criar e sinalizar caminhos seguros para a 
geração atual e às gerações futuras, além de promover momentos de estudo e reflexão a cerca de temáticas de 
interesse e repercussão nacional e internacional . Entre 15 e 19 de Novembro de 2016 o evento reuniu mais 1500 
participantes, dentre eles pesquisadores, estudantes, profissionais do ensino e representantes de todos os elos da 
cadeia produtiva de base agroecológica, os quais debateram coletivamente consensos e compromissos de atuação 
na promoção da educação agroecológica, na produção de alimentos de forma sustentável, no respeito aos 
recursos naturais e aos conhecimentos tradicionais, primando dessa forma por qualidade de vida e pelo bem viver 
dessa e das futuras gerações. 
 
A articulação toda em Agroeologia determinou a realização da versão 2018 do Agroecol na Cidade de Campo 
Grande no Campus da UFMS. A Fundect Financiou o Agroecol 2016 mediante contemplação no Edital PAE/MS 
2015. 
Disponível em: http://www.cpao.embrapa.br/agroecol2016/apresentacao.php;   
Anais Publicados na Revista Cadernos de Agroecologia Vol. 11 n. 2 (2016) Disponível em: http://revistas.aba-
agroecologia.org.br/index.php/cad/issue/view/102 
 
Para 2018 estabelecemos parcerias com Universidades de Países Vizinhos como: 

 Agroecologia Universidad Cochabamba (AGRUCO) na Bolívia,  
 Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno de Santa Cruz da Serra, Bolívia.  
 Universidad Evangélica Boliviana 
 Universidad de Aquino – UDABOL. La paz Bolívia 
 Universidade Federal da Integração Latinoamericana – UNILA. 

   
VÍNCULO COM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
• Curso de Pós-graduação em Recursos Naturais UFMS - Campus de Campo Grande Coordenador: Prof. Alexandre 
Meira de Vasconcelos  
• Curso de Pós-graduação em Biotecnologia e Biodiversidade UFMS – Campus de Campo Grande Coordenadora: 
Profa. Dra. Denise Brentan 
• Programa de Pós-graduação em Geografia. UFSM - Campus de Três Lagoas. Coordenador: Prof. Dr. Vitor 
Matheus Bacani 
• Curso de Pós-graduação em Estudos Fronteiriços UFMS - Campus de Corumbá Coordenadora: Prof. Dr.ª Beatriz 
Lima de Paula Silva 
• Curso de Pós graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável 
Coordenador: Edgar Aparecido Da Costa 
 
Grupo de Pesquisa Associado: NESBIO Núcleo de Estudos e Pesquisa em Sociobiodiversidade e Agroecologia 
Coordenador Prof. Dr. Luis Alejandro Lasso Gutiérrez 
 
Site do Evento: 
www.matogrossodosul.fiocruz.br/agroecol2018 
 
 
7. Fundamentação Teórica 
 
Um evento científico desta magnitude, focado na realidade contemporânea do Meio rural brasileiro e latino-
americano, no qual é fundamental a categoria da Agricultura Familiar. Do ponto de Vista de Sabourin (2002, 2004, 
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2009); Ploeg (2008, 2009) e Porto-Gonçalves (2005), as agriculturas familiares em diversas partes do mundo, 
incluindo o Brasil, quando confrontadas à dependência de mercados cada vez mais globalizados adotam ou 
revitalizam formas de resistência ou distanciação da lógica produtivista e mercantil capitalista. 
 
Algumas características dessa condição são a luta pela autonomia, mediante a autogestão de tecnologias 
adequadas para seu contexto e de recursos compartilhados, assim como de iniciativas associativas e cooperativas 
que os leva a adotar modos de produção diferentes daquele do agronegócio de larga escala. Assim, os desafios 
que a globalização, em todas as escalas, tem colocado ao campo instigam investigações e ações nas mais diversas 
áreas, a respeito das contribuições que o desenvolvimento rural pode e deve fornecer no âmbito da produção de 
alimentos e também em relação à garantia dos direitos sociais às populações que nele vivem e trabalham. É neste 
aspecto que o direito ao acesso à educação dos povos do campo se articula à necessidade de pensar e praticar um 
modelo de desenvolvimento rural que permita a produção alimentar de modo saudável e com a necessária 
preocupação social e ambiental. 
 
As populações que vivem no campo, historicamente no caso brasileiro, tiveram segregados seus direitos sociais de 
várias maneiras, dentre eles o direito à educação. Jornadas cansativas e longas separam inúmeros jovens de suas 
possibilidades escolares e, ao mesmo tempo, nas últimas décadas, avanços técnico-científicos permitiram 
aumento da produtividade agrícola a um nível jamais visto pela humanidade. Entretanto, isso mediante 
mecanismos de alto impacto sobre a saúde das pessoas e do meio ambiente, e implicando ainda significativa 
diminuição no emprego de força de trabalho e aguçando processos de êxodo rural. Contudo, é preciso sistematizar 
todo o conhecimento e experiências construídas sobre formas de se equacionar e contextualizar esses avanços de 
modo que estes mantenham as populações no campo, aliado a uma educação formal pública, em todos os níveis, 
que respeite e compreenda a cultura popular e o contexto real dos que residem no meio rural alicerçado no acesso 
ao saber objetivo elaborado. 
 
Assim sendo, consideramos que são cinco os conceitos fundamentais que sustentam nossa proposta: Educação do 
Campo, Agroecologia, Tecnologias Sociais, Sáude popular Soberania Alimentar e Nutricional. Desta forma é 
imprescindível compreender que neste contexto: "A Educação do Campo têm construído um conceito mais 
alargado de educador. Para nós, é educadora aquela pessoa cujo trabalho principal é o de fazer e o de pensar a 
formação humana, seja ela na escola, na família, na comunidade [...]" (CALDART, 2005, p. 29). Esta relação 
encontra a possibilidade de efetivação a partir das práticas em agroecologia e educação do campo.  
 
Como nos explicam Pinheiro Machado e Pinheiro Machado Filho (2014, p.21): "A agroecologia é uma ciência 
dialética. Como tal, não tem dogmas nem receitas, porém tem princípios. É o caminho mais racional para a 
produção de alimentos limpos." É preciso se atentar para o fato de que a agroecologia não se resume em técnicas 
e procedimentos de produção apenas, mas implica em um modo de compreensão da agricultura e, de modo geral, 
da relação do homem com a natureza. Este mesmo raciocínio também está presente na educação do campo, já 
que esta se constitui em um movimento que têm conjugado esforços e reflexões de diversos pesquisadores de 
universidades públicas de nosso país com educadores de outros contextos e trabalhadores rurais. 
 
Para atingir esse propósito, nosso enfoque analítico multidimensional articula três dimensões: ecológica-
produtiva; socioeconômica e sociopolítica cultural, da perspectiva agroecológica (SEVILLA-GUZMAN, 2006; ALTIERI, 
M. e TOLEDO, E. 2011), como eixos transversais das ações de extensão, pesquisa e ensino. Com essas dimensões 
buscamos no AGROECOL 2018 DESENVOLVER ações de reflexão e de prática na relação entre agroecologia, 
educação, saúde popular e a soberania alimentar e nutricional, junto com trabalhadores rurais, técnicos, 
acadêmicos e professores e pesquisadores e técnicos de outras instituições interessadas. Portanto, pensar a 
extensão universitária como aporte para o fortalecimento de ações de investigação e intervenção com as 
populações rurais é um caminho indispensável na democratização social e responsável das iniciativas e projetos da 
universidade pública. Dessa forma, a extensão universitária não pode ser encarada isoladamente e apartada de 
ações de pesquisa e de reflexão no ensino, ao contrário, no caso em questão, deve ser trabalhada no sentido do 
enriquecimento de práticas agroecológicas na sua relação com a educação do campo como um caminho promissor 
ao desafio de produzir alimentos saudáveis com a garantia dos direitos sociais principalmente à alimentação. Esta 
é uma postura que rompe com a visão paradigmática que compreende os povos do campo como sinônimo de 
atraso e ignorância.  
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Como nos explica Altieri (2010, p. 27) a respeito da potencialidade da agroecologia em sua capacidade produtiva: 
"Em agroecossistemas tradicionais o predomínio de sistemas de cultivos complexos e diversificados tem uma 
importância chave para a estabilidade dos sistemas agrícolas camponeses, permitindo que os cultivos atinjam 
níveis de produtividade aceitáveis até em condições ambientalmente estressantes".  
 
Deste modo a discussão entre agroecologia, educação do campo e extensão universitária como base deste projeto 
permitirá a identificação e construção de instrumentos intelectivos e práticos tão necessários para a produção de 
alimentos, buscando a soberania alimentar e nutricional, a conservação dos recursos naturais, dos saberes e da 
própria vida. Esse conjunto de instrumentos o denominamos de Tecnologias Sociais.  
 
O conceito de Tecnologia Social representa bem o encontro de saberes acadêmico e popular, isso porque os 
conhecimentos de uma sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, quando aplicados através de uma técnica 
organizada e integrada, são entendidos como tecnologia. Considerando que essa tecnologia apresenta aspectos 
sociais, econômicos e ambientais apropriadas para uma localidade, seu desenvolvimento será tão apropriado 
quanto mais se colocar em acordo com o interesse da população considerada, tanto do ponto de vista do 
fortalecimento de procedimentos de reflexão e prática agroecológica, quanto de fortalecimento do processo 
educativo do campo. Tais características são bem descritas pela definição acunhada por Renato Dagnino et. al. 
(2010) que entendem a tecnologia social como produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas 
na  interação com a comunidade e que representam efetivas soluções de transformação social. Isto porque  e trata 
do resultado da ação de um coletivo de produtores sobre um processo de trabalho que, em função de um 
contexto socioeconômico adverso engendra idealmente um acordo social que legitima o associativismo, o qual 
procura no ambiente produtivo um controle autogestionário e uma cooperação de tipo voluntário e participativo, 
que é capaz de alterar os processos no sentido da viabilização do acesso, a diminuição da dependência e a 
diminuição do tempo necessário à produção ou fabricação de um dado produto e de fazer com que a produção 
resultante seja dividida de forma estabelecida pelo coletivo.  
 
Contudo, o alvo da ação social coletiva orientada à integração reflexiva entre educação do campo e agroecologia 
será o meio para a consolidação de embriões de desenvolvimento rural alternativos, que como afirmam Caporal e 
Costabeber (2007), "através da Agroecologia, manterão mais opções culturais e biológicas para o futuro e 
produzirão menos deterioração cultural, biológica e ambiental que os enfoques das ciências convencionais por si 
sós". 
 
 
8. Objetivos 
 
8.1. Objetivo Geral 
 
Promover um espaço de discussão crítica sobre o sistema agroalimentar mundial e os desafios para a alimentação 
da humanidade no século XXI, integrando agricultores familiares, técnicos, pesquisadores e representantes da 
sociedade organizada (instituições de ensino, pesquisa, extensão; ONGs; associações; cooperativas etc), de todas 
as regiões brasileiras e países sul americanos 
 
8.2. Objetivos Específicos 
- Fomentar o encontro e a troca de experiências e saberes entre pessoas envolvidas com a agroecologia, além de 
estimular outras a compreenderem a agroecologia e engajaram-se neste amplo processo de mudanças nos 
padrões de produção e consumo e das relações sociais e humanas e destes com a Natureza. 
- Estimular a integração e a participação de diferentes instituições em prol do desenvolvimento da agroecologia no 
Estado do Mato Grosso do Sul e região 
- Consolidar o potencial da Agroecologia junto com a sociedade civil sul-mato-grossense, da região centro-oeste e 
internacional no sentido da solução de problemas socioeconômicos e ambientais do espaço rural. 
- Estabelecer um diálogo sólido a respeito dos alcances da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
- Debater as questões relativas à educação do campo e à educação em Agroecologia conforme os avanços a partir 
da carta de Campo Grande de 2017. 
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- Estimular a consolidação de grupos de trabalho e de estudos nas instituições sul-matogrossenses envolvidas com 
pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia e, destas, com outras do Brasil e da América do Sul. 
- Fomentar a cooperação técnico-científica entre técnicos, pesquisadores, estudantes, professores e agricultores 
do estado, do Brasil e da América do Sul. 
- Fortalecer as posições técnicas e políticas de pessoas ou grupos que se dedicam à agroecologia, no âmbito de 
seus ambientes de trabalho. 
- Estimular discussões sobre métodos e procedimentos adequados para expandir a agroecologia nos sistemas 
produtivos. 
- Motivar a transição agroecológica dos agricultores familiares convencionais que, conhecendo e incorporando 
gradativamente as práticas agroecológicas, possam planejar metas de mudanças mais profundas em seus 
processos produtivos. 
- Sistematizar e socializar experiências, avanços e desafios em agroecologia desenvolvidos pelos agricultores, suas 
organizações, instituições de ensino, pesquisa e extensão, entre outros segmentos. 
- Estimular as universidades e as escolas técnicas do estado de Mato Grosso do Sul no avanço da ciência 
agroecológica. 
 
9. Metodologia e Avaliação 
 
Em sua terceira versão internacional, o AGROECOL 2018 tem como tema principal os SISTEMAS 
AGROALIMENTARES MUNDIAIS, SOCIOBIODIVERSIDADE, SAÚDE E EDUCAÇÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS.  
Será um espaço de discussão acerca das problemáticas fundamentais associadas à produção de alimentos e à 
agricultura tais como: sustentabilidade e saúde coletiva, tecnologias sociais agroecológicas e de transição 
agroecológica, tecnologias de  produção orgânica, organização da produção orgânica, da comercialização e do 
consumo, da economia solidária, Educação do campo para o desenvolvimento rural sustentável, entre outros. 
Serão seis mesas redondas com os seguintes temas: 
- Sistemas agroflorestais em bases agroecológicas e a transformação da vida das pessoas e de paisagens 
- Educação do campo e Agroecologia (V Encontro Estadual) 
- Agroindústria Familiar dos produtos da sociobiodiversidade 
- Produção de Grãos em base Agroecológica 
- Saúde e Agroecologia (Publicação especial de trabalhos) 
- Redes de comercialização da Agroecologia e economia solidária 
 
O AGROECOL 2018 oportunizará a integração de diversas instituições de ensino, pesquisa e extensão rural, 
públicas e privadas e da sociedade civil organizada, além dos movimentos sociais do campo e da cidade de base 
regional, brasileira e latina americana. Haverá apresentação de trabalhos técnico científicos e Relatos de 
experiência mediante Banner e apresentação Oral. 
 
No AROECOL 2018 haverá uma Feira de troca de Sementes e uma Feira Agroecológica de Produtos da Agricultura 
Familiar, espaços dispostos para a integração entre os produtores e suas organizações e destes com os 
consumidores. Também destacamos a realização de 15 Oficinas Temáticas e Grupos de discussão dentro dos seis 
eixos das mesas redondas com vistas à construção da Carta de Campo Grande, documento de construção 
participativa e declaratório Síntese do Evento. 

 
RESULTADOS ESPERADOS  
Dentre os impactos positivos para o Estado de Mato Grosso do Sul, espera-se: 
- Articulação e intercâmbio de conhecimento técnico-científico com países da América do Sul, em especial aos 
fronteiriços  Paraguai e Bolívia; 
- Promover um espaço de integração entre as instituições públicas e privadas, a sociedade civil organizada e os 
movimentos sociais representativos da agricultura de base familiar. 
- Integração de diversos cursos de pós-graduação da UFMS e fortalecimentos de Núcleos de pesquisa associados. 
- Avanços na Avaliação da política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica para o Estado e Região. 
- Contribuição no avanço e consolidação dos Planos, Nacional (PLANAPO), regionais, municipais de Agroecologia e 
Produção Orgânica 
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- Maior articulação entre instituições de ensino e pesquisa com a agricultura familiar, promovendo expansão de 
replicadores de conhecimentos e práticas agroecológicas; 
- Promover ou efetivar novas práticas agroecológicas em rede, garantindo produção sustentável e valorizada pelo 
mercado consumidor; 
- Valorização dos profissionais que trabalham com a agroecologia nas diversas esferas;  
- Inclusão dos conhecimentos e práticas agroecológicas como eixo articulador nos cursos de formação de 
professores (Instituições de Ensino Superior) e nas escolas urbanas e do campo do estado de Mato Grosso do Sul. 
- Fomentar a produção e comercialização de produtos orgânicos, fortalecendo a rede de parceiros interessados no 
desenvolvimento da produção, comercialização e consumo de produtos agropecuários produzidos a partir de 
bases agroecológicas; 
- Fomentar a troca de sementes e valorização da Sociobiodiversidade e das tecnologias sociais agroecológicas; 
- Promover a conscientização para a necessária expansão de áreas de produção agroecológica no estado de MS; 
- Avançar no debate teórico e prático e nas reivindicações a respeito da Educação do Campo no Estado de Mato 
Grosso do Sul 
 
• AVALIAÇÃO e MEIOS DE VERIFICAÇÃO 
 

O evento prevê um espaço de discussão e avaliação permanente que se denomina grupos de discussão. Esses 
grupos terão a missão de avaliar os avanços nas propostas do Agroecol 2016 e ainda avaliar o evento em si e 
colocar pauta para todos os envolvidos até o Agroecol 2020. Tudo isso a finalidade de construir um documento 
final do Evento na forma de “Carta de Campo Grande”, na qual todos os participantes do Agroecol 2018 
expressarão os resultados do evento num sentido prospectivo para o estado de Mato grosso do Sul, para o 
Brasil e para as Américas 
 
Ainda, a comissão organizadora determinou um momento depois da realização do evento, para a avaliação dos 
resultados e a sistematização das informações coletadas, as reflexões, documentos e preparativos para a 
publicação dos anais na Revista Cadernos de Agroecologia da ABA – Associação Brasileira de Agroecologia. 
Dessa comissão fazem parte Professores, estudantes e representantes das organizações da agricultura familiar 
Dentro de cada oficina prática será disponibilizado um formulário de avaliação para cada participante os Meios 
de verificação serão aplicados via inscrições no evento, nas oficinas temáticas e nos grupos de discussão. 
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PROGRAMAÇÃO GERAL DO AGROECOL 2018 (DOMINGO 11 A QUARTA FEIRA 14 DE NOVEMBRO DE 2018) 

Período/Dia 11/11 12/11 13/11 14/11 

Manhã   8:30 – 11:00 - Palestra MESA 
REDONDA Magna 
INTERNACIONAL 
Tema central:  
Sistemas Agroalimentares, 
Sociobiodiversidade , Educação 
e Saúde: desafios e 
perspectivas 
Composição (proposta): 
Internacional 2 e brasileira 1 

08:00 – 11:00 –  
Mesa redonda 3  
Mesa redonda 4 
Oficinas 

08:00 – 09:00 - Apresentações 
orais Trabalhos premiados 
09:30 – 12:00 - Trabalhos em 
Grupos de discussão orientados 
à construção da Carta de 
Campo Grande. 

Almoço  Almoço Almoço Almoço 

Tarde 14:00 - Credenciamento 
lançamento feira agroecológica 

13:00 – 14:00 – Apresentação 
de Banner 
14:30 - Mesa redonda 1  
              Mesa redonda 2  

13:00 – 14:00 – Apresentação 
de Banner 
14:30 - Mesa redonda 5  
              Mesa redonda 6 

14:00 – 17:00 
Oficinas Técnicas 
17:15 – Apresentação da Carta 
de Campo Grande e 
encerramento 

Noite 19:00 - Abertura política e 
Atividade Cultural 

Atividade Cultural Atividade Cultural   
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Mesas Redondas: 

MESA REDONDA DE ABERTURA 

“Sistemas Agroalimentares, Sociobiodiversidade, Educação e Saúde: desafios e perspectivas”. 

Moderador: Luis Alejandro Lasso Gutierrez – Prof. Dr. Licenciatura em Educação do Campo - UFMS 

 Apres. 1: Agroecologia e diversidade biocultural latino-americana...  

Apresentador(a): Georgina Catagora-Vargas – Prof. Dra. de Agroecología Universidad de Cochabamba – Bolívia e 
vice presidenta da Sociedade Científica Latino Americana de Agroecologia - SOCLA 

 Apres. 2: Agroecologia e Economia Política 

Apresentador(a): Eric Holt Giménez - Food First 

 Apres. 3: Agroecologia, Educação do Campo e Soberania Alimentar  

Apresentador(a): Romier Sousa – Prof Dr. Licenciatura em Educação do Campo – IFPA e Presidente da Associação 
Brasileira de Agroecologia – ABA. 

 Apres. 4: Riqueza Genética das Nações Americanas. Apropriação e construção participativa do 
conhecimento 

Apresentador(es): Natalia Carolina de Almeida Silva - Dra. Pesquisadora USP- InteraBio Grupo Interdisciplinar de 
Estudos em Agrobiodiversidade e Rafael Vidal André – Prof. Dr. Universidade de la República de Uruguay 

 
MESA REDONDA 1:  

Sistemas agroflorestais em bases agroecológicas e a transformação da vida das pessoas e de paisagens 

Moderador(a): Edgar Aparecido da Costa Prof. Dr.  UFMS - Corumbá 

 Apres. 1: Sistemas agroflorestais em bases agroecológicas em Mato Grosso do Sul: avanços, desafios e 
perspectivas 

Apresentador(a): Milton Padovan Embrapa   

 Apres. 2: Relato de experiência do Assentamento Lagoa Grande, Dourados, MS 

Apresentadora: Luciana Pogliesi Figueiredo – Agricultora 

 Apres. 3: Relato de experiência do Assentamento Itamarati, Ponta Porã, MS 

Apresentadoras: Irmã Olga Manosso MMC e Rosemeire da Silva Profa. Dra. UFMS três Lagoas 

 Apres. 4: Relato de experiência da Comunidade indígena do complexo Cachoeirinha, Miranda, MS 

Apresentador(a): Leosmar Terena 

 
MESA REDONDA 2: 

Produção de grãos de base agroecológica 

Moderador(a): Marco Antônio – Procurador Geral da República em MS – Coordenador da Comissão de Estudos 
dos Impactos dos Agrotóxicos no MS 
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 Apres. 1: Comercialização de grãos agroecológicos 

Apresentador(a): Marcio Chaliol - Gebana 

 Apres. 2: Pesquisa 

Apresentador(a): Sergio Miguel Mazzaro – Prof. Dr. UTFPR Campus Dois Vizinhos 

 Apres. 3: Extensão 

Apresentador(a): Ivan Zorzi - Gebana 

 Apres. 4: Relato de Experiência  

Apresentador(a): Flavio Berna – Produtor de Soja orgânica de Palotina – PR. 

MESA REDONDA 3: 

Agroindústria familiar dos produtos da sociobiodiversidade e agregação de valor 

Moderador(a): Ieda Maria Bortolotto Profa. Dra UFMS Campo Grande 

 Apres. 1: Acesso ao Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional: Repartição de benefícios 

Apresentador(a): Manoela da Silva – Fiocruz 

 Apres. 2: Sociobiodiversidade no Cerrado 

Apresentador(a): Luís Carraza – Central do Cerrado – Brasília - DF 

 Apres. 3: Agroindústria do Assentamento Monjolinho - Produtos 

Apresentador(a): Maria da Penha  

 Apres. 4: Cadeia Produtiva do Pequí. Presente e futuro possível.  

Apresentador(a): Rosane Bastos, - IMS Instituto Marista de Solidariedade   

 
MESA REDONDA 4: 

Agroecologia e Saúde Coletiva: convergindo para a soberania popular   

Moderador(a): Fernanda Savicki de Almeida – Fiocruz Mato Grosso do Sul 

 Apres. 1: Práticas agroecológicas e promoção de saúde pública  

Apresentador(a): Glauco de Kruse Villas Boas – Tecnologista Sênior da Fiocruz, Coordenador do sistema nacional 
de redes do conhecimento voltado para a inovação em medicamentos da biodiversidade – RedesFito e Editor 
adjunto da área de inovação da Revista Fitos.  

 Apres. 2: O impacto dos agrotóxicos na saúde coletiva e agroecologia como alternativa 

Apresentador(a): Francileia Paula de Castro – Engenheira Agrônoma da Fase – MT e membro da coordenação 
nacional da Campanha Permanente Contra o Uso de Agrotóxico e pela Vida. 

 Apres. 3: Agroecologia e saúde popular na perspectiva dos movimentos sociais do campo. 

Apresentador(a): Maria Ferreira da Costa – Coordenadora do Setor de Saúde do MST - MS. 
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 Apres. 4: Sociobiodiversidade e agroecologia: diálogos e aproximações na promoção da saúde  

Apresentador(a): Georgina Catagora-Vargas –. Prof. Dra Agroecología Universidad de Cochabamba – Bolívia e vice 
presidenta da Sociedade Científica Latino Americana de Agroecologia - SOCLA 

 
MESA REDONDA 5: 

Educação do Campo e Agroecologia: Debate para a Construção do Plano Estadual de Educação do Campo  

Moderador(a): Miriam Lange Noal - Profa. Dra.FAED - UFMS  

 Apres. 1: A Educação do Campo no Movimento da Agroecologia: ABA 

Apresentador: Romier Sousa – Prof. Dr.  Licenciatura em Educação do Campo – IFPA e Presidente da Associação 
Brasileira de Agroecologia – ABA. 

 Apres. 2: Perspectivas para a educação do campo desde a gestão pública 

Apresentadora: Representante da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul 

 Apres. 3: Relato de experiência Escola Municipal de Sidrolândia na Educação do Campo 

Apresentador(a): Representante da Leducampo – UFMS e UFGD 

 Apres. 4:  Agronegócio e Educação Ambiental: uma análise crítica.  

Apresentador(a): Rodrigo Lamosa Prof. Dr. FE/UFRJ 

 
MESA REDONDA 6: 

Redes de Comercialização da Agroecologia e Economia Solidária 

Moderador(a): Rosemeire Aparecida de Almeida Profa. Dra UFMS e  Rodrigo Nantes Fórum de Economia 
Solidária MS 

 Apres. 1: SPG e a experiência da APOMS na promoção da Agroecologia em Mato Grosso do Sul 

Apresentador(a):  Olacio Komori APOMS 

 Apres. 2: A contribuição das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e mercados 
institucionais para o fortalecimento das associações e cooperativas da agricultura familiar e agroecologia 
em Mato Grosso do Sul. 

Apresentador(a): Denise de Miranda – Pesquisadora da Agraer e membro do Conselho de Alimentação Escolar – 
CAE de Campo Grande 

 Apres. 3:  Economia Solidária a partir da Organização do Consumo no Litoral Norte do RS. 

Apresentador(a): Sidilon Mendes - Rede Ecovida – COOPET/RS 

 Apres. 4: Economia Solidária na América do Sul: a experiência do Equador 

Apresentador(a): Roberto Gortaire – Comunidade La Esperanza – Cotopaxi Equador 

 
OFICINAS TEMÁTICAS: 

1. PPC das Escolas do Campo: caminhos da adequação no MS   
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2. Educação em Agroecologia nas escolas do campo. Para além das hortas escolares  
3. Conteúdo curricular e pedagógico para uma Educação do Campo  
4. Planejamento e implantação de sistemas agroflorestais em bases agroecológicas. 
5. Avaliação e análises econômicas de sistemas agroflorestais 
6. Recuperação de áreas degradadas com sistemas agroflorestais em bases agroecológicas 
7. Beneficiamento da Mandioca –  
8. Agricultura Urbana Teoria e Prática–  
9. Construção e consolidação de Redes de comercialização da Economia Solidária  
10. Aproveitamento de Frutos do Cerrado: segurança alimentar e desenvolvimento regional 
11. Elaboração de geleia de bocaiuva com maracujá e doce cristalizado 
12. Hortas familiares e escolares como ferramentas pedagógicas 
13. Educação em Economia Solidária 

 
10. Relação Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
O AGROECOL 2018 é concebido como um espaço de encontro de saberes e experiências tanto científicas e 
acadêmicas, quanto populares. Desta forma, o evento será um lugar de encontro de diversas experiências de 
Pesquisa Extensão e Ensino nas temáticas associadas ao Meio rural, à alimentação e à agricultura no geral com 
foco no modelo agroecológico. Desta forma contempla o encontro de Projetos de Extensão, pesquisa e ensino em 
Universidades, Institutos Federais, Colégios e Escolas. 
 
O AGROECOL 2018 facilitará a integração de diversas instituições de ensino, de pesquisa, de extensão rural, 
públicas e privadas e da sociedade civil organizada, além dos movimentos sociais, organizações e 
empreendimentos representativos da agricultura familiar local, regional, brasileira e latina americana.  
 
O Agroecol 2018 será um espaço de ampla discussão acerca da Cadeia Agroalimentar Mundial na perspectiva 
Agroecológica e o papel que ali desempenha esta região do mundo. Com esse pano de fundo debateremos 
questões sobre Sociobiodiversidade, Saúde, Educação, Redes de comercialização e consumo e políticas públicas 
associadas. Além disso, será um espaço crítico de avaliação dos avanços e desafios para a agricultura familiar e 
para o consumidor nas cidades, no sentido da integração do que se planeja e se faz no campo com o que se 
planeja e se faz nas cidades. Será um momento de avaliação das diretrizes definidas na Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica, que propõe um Brasil Agroecológico a través do PLANAPO (Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica).  
O destaque temático desta versão 2018 será a promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional e do 
direito humano à alimentação adequada e saudável; do uso sustentável dos recursos naturais; da conservação e 
recomposição dos ecossistemas naturais, por meio da Educação do Campo e de sistemas de produção agrícola e 
de extrativismo florestal baseados em recursos renováveis; da valorização da agrobiodiversidade e dos produtos 
da sociobiodiversidade e estímulo às experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos vegetais e 
animais, que envolvam o manejo de raças e variedades locais, tradicionais ou crioulas, da ampliar a participação da 
juventude rural na produção orgânica e de base agroecológica e na redução das desigualdades de gênero. 
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RESOLUÇÃO Nº 123, DE 16 DE ABRIL DE 2018.

                                                      A PRESIDENTE DO CONSELHO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO,
da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve: ad
referendum:

                                                     Opinar favoravelmente pela aprovação do Projeto de
Extensão intitulado "Agroecol 2018. III Seminário de agroecologia de América Latina", de
responsabilidade da Prof. Dr. Luis Alejandro Lasso Gutiérrez , Matrícula Nº 1056483.

 

ORDÁLIA ALVES DE ALMEIDA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Ordalia Alves de Almeida, Diretor(a), em
16/04/2018, às 10:39, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0440824 e o código CRC DD990C07.

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000135/2018-40 SEI nº 0440824

18/04/2018

BS N° 6773
Pg. 102
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Documento assinado eletronicamente por Joao Ba sta de Santana, Pró-Reitor(a),
Subs tuto(a), em 09/05/2018, às 16:14, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps:/ /sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0486703 e o código CRC C365AB82.

GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE

Referência: Processo nº 23104.011069/2018-33 SEI nº 0486703
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EDITAL PROFE/2018 - FORMULÁRIO PARA INFORMAR ARRECADAÇÃO 

 
1. INFORMAÇÕES SOBRE A PROPOSTA: 

TÍTULO DA AÇÃO MODALIDADE 

 AGROECOL 2018. 3º Seminário de Agroecologia da 
América do Sul EVENTO 

COORDENADOR: UNIDADE: 
Luis Alejandro Lasso Gutiérrez FAED 

     2. RECEITAS 

Tipo Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário Custo Total 

Inscrição  Inscrição dos participantes no 
evento 700 R$ 50,00 R$ 35,006,00 

TOTAL COM ARRECADAÇÃO R$ 35.006,00 

    
3. DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA 
Discriminação Porcentagem VALOR (R$) 
Fundação de Apoio 15% R$ 5.250,00 

TOTAL 15% R$ 5.250,00 
  

4. DESPESAS PREVISTAS) 
5.1. Passagens R$ 8.500,00 
5.2. Diárias R$ 8.024,00 
5.3. Material de Consumo R$ 7.715,80 
5.4. Serviços de Terceiros – Jurídica R$ 5.350,00 
5.5. Serviços de Terceiros – Física R$ 5,015,00 
5.6. Obrigações tributárias e contributivas R$ 401,20 
TOTAL R$ 35.006,00 
TOTAL DA RECEITA R$ 35.006,00 
TOTAL DA DESPESA ESPECÍFICA (15%) R$ 5.250,00 
TOTAL DAS DESPESAS R$ 29.756,00 
TOTAL GRAL R$ 35.006,00 
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15/08/2018 SEI/UFMS - 0685757 - Resolução

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=860290&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2815&infra_hash=393607ade09115… 1/2

RESOLUÇÃO Nº 207, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE FACULDADE DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve ad referendum:

Art. 1º  Alterar o Projeto de Extensão in�tulado "III Seminário de agroecologia de América La�na", no item 03 - Fonte(s) Valor(es)
de financiamento previstos e /ou pleiteados, Arrecadação (público par�cipante), de R$ 0,00, para o valor de R$ 35.006,00.

Art. 2º  A Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura - FAPEC,  será a Ins�tuição responsável pela gestão da arredação do
evento, conforme Plano de Aplicação, previamente acordado.

 

RAQUEL ELIZABETH SAES QUILES
Presidenta 

Documento assinado eletronicamente por Raquel Elizabeth Saes Quiles, Diretor(a), Subs�tuto(a), em 15/08/2018, às 10:43, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0685757 e o código CRC 152689A4.

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS
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15/08/2018 SEI/UFMS - 0685757 - Resolução

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=860290&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2815&infra_hash=393607ade09115… 2/2

Referência: Processo nº 23104.000135/2018-40 SEI nº 0685757
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 81, DE 21 DE AGOSTO DE 2018.
O   PRÓ-REITOR   DE  EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE

em exercício da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
no uso de suas atribuições resolve:

 
1. Aprovar inclusão de arrecadação de R$ 35.006,00 no Evento

de Extensão PROFE/2018 intitulado “Agroecol 2018 - III Seminário de
agroecologia da América Latina”, sob a coordenação do Servidor docente
Luis Alejandro Lasso Gutiérrez (FAED).

 
JOÃO BATISTA DE SANTANA.

Documento assinado eletronicamente por Joao Batista de
Santana, Pró-Reitor(a), Substituto(a), em 21/08/2018, às
08:09, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0700869 e o código CRC
A8712BB4.

GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7232/7233
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.032322/2018-92 SEI nº 0700869
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DOS PARTÍCIPES

I - Entidade proponente/ Contratante

Órgão
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

CNPJ
15.461.510/0001-33

Endereço
Cidade Universitária, s/nº - Campus Universitário
Cidade
Campo Grande

UF
MS

CEP
79.070-
900

Esfera Administrativa
Pública Federal

DDD
67

Fone
3345-7939

Fax
3345-7939

E-Mail
reitoria@ufms.br

Nome do Responsável
Marcelo Augusto Santos Turine

CPF
070.327.978-57

Nº RG / Órgão
Expedidor
161033209 – SSP/SP

Cargo
Professor do Magistério
Superior

Função
Reitor

Matrícula
23216365

 

II - Entidade Convenente/Contratada

Órgão/Entidade
Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura -
Fapec

CNPJ
15.513.690/0001-50

Endereço
Rua 9 de Julho, 1.922 – Campo Grande – MS

Esfera Administrativa
Entidade Privada s/ fins
lucrativos

Nome do Responsável
Osvaldo Nogueira Lopes

CPF
528.435.721-34

Nº RG/Órgão
Expedidor
572886– SSP/MS

Cargo
Secretário
Executivo

Função
Secretário
Executivo

DDD
67

Telefone:
3345-5900

2 - DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA

Título do Projeto/Programa Período de Execução
AGROECOL 2018. III Seminário de Agroecologia de
América do Sul

Início
Out/2018

Término
15/12/2018

Coordenador do Projeto/Programa  - Unidade Vinculada
Prof. Dr Luis Alejandro Lasso Gutiérrez – Faculdade de Educação – FAED
Objeto
 
Contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) para
apoiar a UFMS em Projeto Institucional de Extensão, prestando serviços de gestão
administrativa e financeira necessários ao atendimento do Projeto de Extensão
(evento científico) “AGROECOL 2018 - III Seminário de Agroecologia
da América do Sul”.
Justificativa da Proposição
 
O AGROECOL acontece a cada dois anos e em 2018 realiza sua terceira edição
internacional como o Seminário de Agroecologia de América do sul, Além deste, o
Agroecol envolve outros quatro eventos Regionais que são o 7º Seminário de
Agroecologia de Mato Grosso do Sul, o 6º Encontro de Produtores Agroecológicos
de Mato Grosso do Sul, o 5º Seminário Estadual de Educação do Campo e o 3º
Seminário de Sistemas Agroflorestais em Bases Agroecológicas de Mato Grosso do
Sul.
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Este grandioso evento será sediado na UFMS, campus de Campo Grande/MS, com
a temática “SISTEMAS AGROALIMENTARES, SOCIOBIODIVERSIDADE, SAÚDE E
EDUCAÇÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS”. É um evento internacional, que conta
com o apoio da Associação Brasileira de Agroecologia ABA e parceria para a
realização da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUS/MS, a Agência de
desenvolvimento agrário e extensão rural – AGRAER, a Secretaria do Estado de
Meio Ambient SEMAGRO, a EMBRAPA Pantanal e a Embrapa Agropecuária Oeste, a
Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD e a Universidade Católica Don
Bosco -UCDB. Essa parceria bancará de diversas formas a vinda de pesquisadores
internacionais, os quais darão palestras e minicursos. Mato Grosso do Sul é um
Estado que abrange quatro biomas: Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Chaco,
ressaltando sua relevante importância para a Sociobiodivesidade e a Segurança e
soberania Alimentar do Brasil. É, portanto, um Estado com grandes riquezas
naturais e culturais, as quais devem ser preservadas e fortalecidas. O Estado
também apresenta destaque em atividades relacionadas ao agronegócio. O
aumento da população, e consequentemente a demanda por alimento, exige não
apenas uma reformulação de parâmetros tecnológicos, científicos e organizacionais
para dar conta dos desafios da produtividade, mas também da proteção ao meio
ambiente e principalmente a garantia de um Bom Viver para a sociedade humana,
no Campo e Nas cidades. As fraturas do modelo predominante da agricultura
moderna são evidentes. Este encontro de saberes, científico e popular promoverá
o avanço da procura de tecnologias adequadas para a agricultura familiar em
biomas altamente bio diversos.  Portanto, torna-se de grande importância o
conhecimento do que se tem de mais recente (nas agriculturas ditas alternativas,
agroecológicas, orgânicas, etc) tanto no aspecto tecnológico, quanto
organizacional, produtivo e de geração de renda para as famílias de agricultores. A
proposta do Agroecol é Promover um espaço de discussão crítica sobre o sistema
agroalimentar mundial e os desafios para alimentação, saúde e educação no século
XXI, integrando agricultores familiares, técnicos, pesquisadores e representantes da
sociedade organizada (instituições de ensino, pesquisa, extensão, ONGs,
associações, cooperativas etc.), de todas as regiões brasileiras e países latino-
americanos.
São também objetivos do evento:

Contribuir para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da
agricultura familiar, pautando-se em princípios agroecológicos, da economia
solidária, da saúde coletiva e da educação do campo;
Compartilhar informações e tecnologias, bem como construir novos
conhecimentos, que contribuam à melhoria de processos organizacionais,
produtivos, de agregação de valor, agroindustrialização e de comercialização
da produção;
Fomentar a troca de experiências e saberes neste amplo processo de
mudanças nos padrões de produção/ consumo e das relações sociais e
humanas e destes com a Natureza;
Estimular a integração e a participação de diferentes organizações e
instituições em prol do desenvolvimento da agroecologia no Estado do Mato
Grosso do Sul e região;
Consolidar o potencial da Agroecologia junto com a sociedade civil sul-mato-
grossense, da região centro-oeste e internacional para solucionar problemas
de saúde pública, socioeconômicos e ambientais do espaço rural;
 Estabelecer um diálogo sólido a respeito dos alcances da Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica;
Debater as questões relativas à educação do campo e à educação em
Agroecologia conforme os avanços a partir da Carta de Campo Grande de
2017;
Estimular a consolidação de grupos de trabalho e de estudos nas instituições
sul matogrossenses envolvidas com pesquisa, desenvolvimento, ciência e
tecnologia e, destas, com outras, além das fronteiras do estado de MS e do
Brasil;
Fomentar a cooperação técnico-científica entre técnicos, pesquisadores,
estudantes, professores e agricultores e agricultoras familiares do Brasil e da
América do Sul;
Fortalecer as posições técnicas e políticas de pessoas ou grupos que se
dedicam à agroecologia, no âmbito de seus ambientes de trabalho;
Consolidar o potencial da Agroecologia junto com a sociedade civil sul-mato-
grossense, da região centro-oeste e internacional para solucionar problemas
de saúde pública, socioeconômicos e ambientais do espaço rural;
 Estabelecer um diálogo sólido a respeito dos alcances da Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica;
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Debater as questões relativas à educação do campo e à educação em
Agroecologia conforme os avanços a partir da Carta de Campo Grande de
2017;

RESULTADOS ESPERADOS
Dentre os impactos positivos para o Estado de Mato Grosso do Sul, espera-se:
- Articulação e intercâmbio de conhecimento técnico-científico com países da
América do Sul, em especial aos fronteiriços Paraguai e Bolívia;
- Promover um espaço de integração entre as instituições públicas e privadas, a
sociedade civil organizada e os movimentos sociais representativos da agricultura
de base familiar.
- Integração de diversos cursos de pós-graduação da UFMS e fortalecimentos de
Núcleos de pesquisa associados.
- Avanços na Avaliação da política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica
para o Estado e Região.
- Contribuição no avanço e consolidação dos Planos, Nacional (PLANAPO), regionais,
municipais de Agroecologia e Produção Orgânica
- Maior articulação entre instituições de ensino e pesquisa com a agricultura
familiar, promovendo expansão de replicadores de conhecimentos e práticas
agroecológicas;
- Promover ou efetivar novas práticas agroecológicas em rede, garantindo
produção sustentável e valorizada pelo mercado consumidor;
- Valorização dos profissionais que trabalham com a agroecologia nas diversas
esferas;
- Inclusão dos conhecimentos e práticas agroecológicas como eixo articulador nos
cursos de formação de professores (Instituições de Ensino Superior) e nas escolas
urbanas e do campo do estado de Mato Grosso do Sul.
- Fomentar a produção e comercialização de produtos orgânicos, fortalecendo a
rede de parceiros interessados no desenvolvimento da produção, comercialização e
consumo de produtos agropecuários produzidos a partir de bases agroecológicas;
- Fomentar a troca de sementes e valorização da Sociobiodiversidade e das
tecnologias sociais agroecológicas;
- Promover a conscientização para a necessária expansão de áreas de produção
agroecológica no estado de MS;
- Avançar no debate teórico e prático e nas reivindicações a respeito da Educação
do Campo no Estado de Mato Grosso do Sul.
 
Justificativa para Contratação da FAPEC
 
A justificativa para a contratação da FAPEC objetiva apoiar na gestão administrativa
e financeira do Projeto de Extensão (evento científico) “AGROECOL 2108” que foi
aprovado dentro do Edital PROECE/PROFE-2018, Isto encontra embasamento
jurídico no art. 1º, da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, combinado com o
inciso XIII, do art. 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, uma vez que a referida
Fundação: 1) encontra-se constituída nos termos da legislação brasileira; 2) está
incumbida estatutariamente de apoiar as atividades de ensino, pesquisa, extensão
e de desenvolvimento institucional da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;
3) possui inquestionável reputação ético-profissional, não sendo de conhecimento
desta Instituição, até presente data, fato que a desabone; 4) apoia, de forma
significativa, o desenvolvimento das atividades fim da Universidade, prestando
serviços com elevado grau de competência e excelência e 5) não possui fins
lucrativos.
O evento científico terá duração de 4 dias e contará com aproximadamente 650
participantes nas categorias Agricultores, produtores e Estudantes até graduação,
estudantes de pós-graduação, Profissionais, técnicos, pesquisadores e  outros
participantes. Os valores das inscrições serão alterados em diferentes datas.
Exige-se um sistema de inscrições considerando todas essas opções, o qual será
disponibilizado pela FAPEC. Outro aspecto a se destacar, relaciona-se à agilidade
financeira da FAPEC em comparação com a UFMS. Em geral, uma parte
significativa dos participantes dos eventos se inscrevem em datas próximas à
realização do mesmo. Portanto, exige-se um gerenciamento otimizado desses
recursos, requerendo para tanto uma gestão mais ágil e flexível.
Ademais, é importante ressaltar que a FAPEC é a única instituição credenciada a
apoiar a UFMS nessas ações e viabiliza que elas sejam executadas com vistas à
garantia do atendimento das ofertas, no suporte ao desenvolvimento de projetos.

3 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

I – INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES
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Atividades a serem desenvolvidas no Projeto/Programa
Segue a lista de atividades a serem desenvolvidas para a realização do projeto de extensão:

1. Atividades da Comissão Organizadora do evento
2. Recebimento e avaliação de resumos
3. Recebimento de inscrições
4. Preparação de material gráfico para o evento e divulgação via redes
5. Gestão do site
6. Contratação de serviços de terceiros para a realização do evento
7. Compra de passagens para palestrantes
8. Realização do evento
9. Avaliação pela comissão organizadora e preparação de relatórios e comunicações

Responsabilidades da UFMS

1. Divulgar evento por meio de website e diversas midias;
2. Acompanhar a gestão administrativa e financeira das ações a serem desenvolvidas para a

execução do projeto;
3.  Acompanhar a logística das inscrições em parceria com as entidades co-realizadoras;
4.  Indicar os recursos humanos para compor a equipe de trabalho para secretariar o evento;
5.  Receber, analisar, interpretar e emitir pareceres referentes às inscrições diferenciadas

(estudantes e demais participantes);
6. Ceder os espaços destinados à realização do evento;
7.  Solicitar relatórios administrativos e financeiros;
8. Executar o projeto.
9. Avaliação do projeto e relatoria

Responsabilidades da FAPEC

1. Receber e analisar por meio de documentação comprobatória (carteira, documento digital,
etc) as solicitações de pagamento diferenciado da taxa de inscrição (estudantes e demais
participantes de acordo com a descrição abaixo)

Agricultores,
Produtores e
Estudantes Nível
Técnico

Estudantes de
Graduação

Estudantes de Pós
Graduação

Profissionais e Outros
Participantes

Até/Until
12/10/2018
 

Até/Until
10/11/2018

Até/Until
12/10/2018
 

Até/Until
10/11/2018

Até/Until
12/10/2018
 

Até/Until
10/11/2018

Até/Until
12/10/2018
 

Até/Until
10/11/2018

R$ 30,00 R$40,00 R$ 50,00 R$ 60,00 R$ 70,00 R$ 80,00 R$ 90,00 R$ 100,00

2. Viabilizar a inscrição de candidatos online;
3.  Recebimento dos valores de inscrição por meio de boleto bancário;
4. Aplicação dos recursos advindos do recolhimento da taxa de inscrição em conta bancária

aberta especificamente para este fim;
5.  Contratar serviços de terceiro (especificados adiante) para a realização do evento;
6. Emitir relatórios semanais sobre quantitativos de inscrição;
7. Responsabilizar-se pela emissão de passagens para palestrantes que não residem na

cidade de Campo Grande, pagamento de diárias, ou pelo ressarcimento do valor referente
às passagens da cidade de origem para Campo Grande (ida e volta), alimentação e
deslocamento dos palestrantes.

8. Emissão de Boletos Bancários de até 800 inscrições como contrapartida de fomento à
pesquisa, extensão e ensino. As inscrições excedentes serão descontadas do valor
arrecadado.

Equipamentos a serem utilizados no Projeto/Programa

Da UFMS:

Computadores, Datashow e equipamentos de Som da FAED. Suporte de banners para a
fixação/apresentação de pôster.

Da FAPEC:

Nenhum equipamento será utilizado da FAPEC.
Espaço físico a ser utilizado no Projeto/Programa
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Da UFMS:

Auditórios no complexo Multiuso da UFMS e Salas Multiuso
Auditório Glauce Rocha
Estacionamento Ao lado para instalação da Feira da Agricultura Familiar, do campo, urbana e peri-urbana

Da FAPEC:

Nenhum espaço físico será utilizado dos demais partícipes.
 

II – RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO/PROGRAMA (Nome e grau de
vinculação com a IFES)

Participantes Vinculados à UFMS – Servidores

Membro Cargo Titulação Carga Horária Função
Luis Alejandro Lasso Gutierrez UFMS D 128 Coordenador(a)
Diovany Doffinger Ramos UFMS D 64 Membro da Comissão Organizadora
Raquel Pires Campos UFMS D 64 Membro da Comissão Organizadora
Rosemeire Aparecida de Almeida UFMS D 64 Membro da Comissão Organizadora
Sedeval Nardoque UFMS D 64 Membro da Comissão Organizadora
Edgar Aparecido da Costa UFMS D 64 Membro da Comissão Organizadora
Liana Baptista de Lima UFMS D 64 Membro da Comissão Organizadora
Alexandra Penedo de Pinho UFMS D 64 Membro da Comissão Organizadora
Aline Gomes da Silva UFMS D 64 Membro da Comissão Organizadora
Ieda Maria Bortolotto UFMS D 64 Membro da Comissão Organizadora
Mirian Longe Noal UFMS D 64 Membro da Comissão Organizadora
Jose Roberto Rodrigues UFMS M 64 Membro da Comissão Organizadora
Jorge Luis D´ávila UFMS D 64 Membro da Comissão Organizadora
Jose Robreto Fabri UFMS M 64 Membro da Comissão Organizadora
Vanessa Franco Neto UFMS M 64 Membro da Comissão Organizadora
Célia Beatriz Paitti UFMS D 64 Membro da Comissão Organizadora
Clarice Simão Pereira UFMS M 64 Membro da Comissão Organizadora
Edinalva da Cruz Teixeira Sakai UFMS M 64 Membro da Comissão Organizadora
Jucelia Souza da Silva UFMS M 64 Membro da Comissão Organizadora
Lourival dos Santos UFMS D 64 Membro da Comissão Organizadora
Gabriel de Oliveira Rodrigues UFMS G 64 Membro da Comissão Organizadora
Rosana Monteiro UFMS G 64 Membro da Comissão Organizadora

 

Participantes Vinculados à UFMS – Discentes

Membro Nivel Carga Horária Função
Luzia Inácio da SilvaFreitas G 32 Membro da Comissão Organizadora
Tania de Paula Servim G 32 Membro da Comissão Organizadora
Tania Kiyoko Matusui G 32 Membro da Comissão Organizadora
Rosana Macedo G 32 Membro da Comissão Organizadora
Ivania Maria Deo G 32 Membro da Comissão Organizadora
Joaquim Viana Filho G 32 Membro da Comissão Organizadora
Vanessa Cristina da Silva Ferreira G 32 Membro da Comissão Organizadora
Selma Amorim da Silva G 32 Membro da Comissão Organizadora
Marilene Augusto G 32 Membro da Comissão Organizadora
Suely Santa Araujo G 32 Membro da Comissão Organizadora
Thiago Araujo Santos M 32 Membro da Comissão Organizadora

Participantes vinculados a instituições parceiras – Externas à UFMS

Membro Instituição Titulação Carga
Horária Função

Fernanda Savicki de Almeida FIOCRUZ D 64 Membro da Comissão Organizadora
Josemar do Campo UCDB D 64 Membro da Comissão Organizadora
Zefa Valdevina Pereira UFGD D 64 Membro da Comissão Organizadora
Andreia Sangali UFGD D 64 Membro da Comissão Organizadora
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Francimar Perez Matheus da Silva AGRAER D 64 Membro da Comissão Organizadora
Denise de Miranda AGRAER M 64 Membro da Comissão Organizadora
Milton Parron Padovan EMBRAPA D 64 Membro da Comissão Organizadora
Alberto Feiden EMBRAPA D 64 Membro da Comissão Organizadora
Karla Moraes Rocha Guedes EMBRAPA D 64 Membro da Comissão Organizadora

 

III - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Etapa
 Especificação 2018

Out Nov Dez
1 Organização do evento (Comissão Organizadora) x x x
2 Recebimento e avaliação de resumos

 X X  

3 Preparação de material gráfico para o evento
 X X  

4 Atualização do site e divulgação geral
 X X  

5 Recebimento de inscrições
 X X  

6 Contratação de serviços Terceiros
 X X  

7 Compra de passagens para palestrantes
 X X  

8 Realização do evento
  x  

9 Avaliação pela comissão organizadora, elaboração de
relatórios e comunicações   x

 

4 – FONTES DE FINANCIAMENTO E PLANO DE APLICAÇÃO/CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO

I – Fontes de Financiamento/Envolvimento de Recursos

As despesas decorrentes da execução deste Projeto/Plano de Trabalho correrão exclusivamente a
expensas da arrecadação das inscrições para o evento AGROECOL 2018 - III Seminário de
Agroecologia da América do Sul. Não haverá dispêndio por parte da UFMS.
 
A seguir apresentam-se os valores que serão cobrados para a inscrição, que será recebido diretamente
pela CONTRATADA.
Agricultores,
Produtores e
estudantes nível
técnico

Estudantes de
graduação

Estudantes de Pos
graduação

Profissionais e outros
participantes

Até/Until
12/10/2018
 

Até/Until
10/11/2018

Até/Until
12/10/2018
 

Até/Until
10/11/2018

Até/Until
12/10/2018
 

Até/Until
10/11/2018

Até/Until
12/10/2018
 

Até/Until
10/11/2018

R$ 30,00 R$40,00 R$ 50,00 R$ 60,00 R$ 70,00 R$ 80,00 R$ 90,00 R$ 100,00
Estima-se o valor a ser arrecadado em R$ 35.006,00 (trinta e cinco mil e seis reais)

 

II - Plano de Aplicação Geral

Não haverá repasse financeiro pela UFMS à FAPEC, pois a arrecadação de valores de
inscrições para o evento serão depositados em conta específica do projeto e serão
consideradas suficientes para arcar com as despesas decorrentes da execução deste
Contrato.

PLANO DE APLICAÇÃO
Natureza da Despesa
Código/Elemento
de Despesa Titulo/Descrição da Despesa Financiador (es) Valor

Arrecadação via
Plano de Trabalho CGC/AGINOVA 0786809         SEI 23104.034401/2018-38 / pg. 42



33.90.14.00 Diárias, suprimento de fundos e
ressarcimento.

Arrecadação via
Fundação de
Apoio

R$8.024,00

33.90.30.00 Material de Consumo
Arrecadação via
Fundação de
Apoio

R$7.715,80

33.90.33.00 Passagens e Despesas de Locomoção
Arrecadação via
Fundação de
Apoio

R$
8.500,00

3390.39.00 Pessoa Jurídica / Custas Operacionais e
Administrativas Fundação de Apoio

Arrecadação via
Fundação de
Apoio

R$
5.350,00

33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física

Arrecadação via
Fundação de
Apoio

R$
5.015,00

33.90.47.00 Obrigações tributárias e Contributivas
Arrecadação via
Fundação de
Apoio

R$ 401,20

TOTAL   R$
35.006,00

 

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO

ESTIMATIVA DE RECEITA  

AGROECOL 2018 Previsão de Arrecadação do Projeto via
Fundação de Apoio  

Valor (RS) R$ 35.006,00  

ESTIMATIVA DE DESPESAS  

Natureza da Despesa

Quant. Unidade

 Recurso a ser
gerenciado

 Total

 

Classificação Descrição
Fundação de

Apoio ou
outro ente

UFMS

 

 

Despesas Correntes / Outras / Aplicações Diretas  

  

33.90.14.00 Diárias  

3390.14.14

Diária no país (*Deverá
ser observado os valores
fixados no Decreto n°
5.992/2006, não
devendo ultrapassar os
valores ali fixados),
suprimento de fundos e
ressarcimento.

 40  Diária R$  8.024,00 0,00 R$  
8.024,00  

R$
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Subtotal 1 R$ 8.024,00 0,00 R$
8.024,00  

 

3390.30.00 Material de Consumo

3390.30.07 Gêneros alimentícios  400  kg  R$     
4.000,00

 R$   -
     

 R$ 
4.000,00

3390.30.23 Uniformes Tecidos e
aviamentos  50 unidade  R$        

500,00  R$   -   R$   
500,00

3390.30.01 Combustível  444 lt  R$       
2.000,00  R$   -   R$ 

2.000,00

3390.30.59 Material de Divulgação  60 unidade  R$     
1.215,80  R$   -   R$

1.215,80

 Subtotal 2  R$       
7.715,80 R$0,00  R$ 

7.715,80

 

3390.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

 3390.33.02
Passagens p/ o exterior
(do exterior para o
Brasil)

 6  Passagem R$5.500,00 0,00 R$5.500,00

3390.33.01 Passagens p/ o país  10  Passagem R$3.000,00 0,00 R$3.000,00

Subtotal 3 R$8.500,00 0,00R$8.500,00

 

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3390.36.35

Serviços de apoio
administrativo
técnico e
profissional
(serviços
eventuais)

 10  Serviço R$2.006,00 R$      
0,00 

R$
2.006,00

3390.36.02
Diárias a
colaboradores
eventuais no país

 15  Diária R$
3.009,00

R$
0,00       

R$
3.009,00

Subtotal  4. R$
5.015,00 0,00 R$

5.015,00

 

3390.39.00 Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
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3390.39.65
Despesas operacionais
e administrativas da
Fundação de Apoio.  

R $
5.250,90

R$
0,00       

R$
5.250,90

3390.39.25
Taxa de administração
Bancária (Boleto de
Inscrição)

R$ 99,10 R$
0,00       R$ 99,10

Subtotal 5. R$5.350,00 0,00 R$5.350,00

33.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas

3390.47.00
Obrigações
Tributárias e
Contributivas
(Pessoa Física)

 10  Serviço R$ 401,20 0,00R$ 401,20

Subtotal 6 R$ 401,20 0,00R$ 401,20

 

TOTAL R$
35.006,00 0,00 R$

35.006,00

 

*Os itens de despesas constantes neste Plano de Trabalho são necessários e exclusivos para
atender às ações necessárias a execução deste Projeto.

III - Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)

Execução do Projeto

Meta Mês 1 Mês 2 Mês 3
1 27.750,00 2.005,10 -

 

Custos Operacionais FAPEC

Meta Mês 1 Mês 2 Mês 3
1 1.750,30 1.750,30 1.750,30

 

 

5 – DECLARAÇÕES/APROVAÇÕES

I – Coordenador do Projeto/Programa

Na qualidade de Coordenador do Projeto/Programa, declaro ser o responsável pelas
informações prestada acima e atesto ciência de que o presente Plano de Trabalho será
cumprido em sua integralidade, após aprovação do Conselho respectivo.

Local, ____/____/____             _____________________________________________

 

II – Direção de Centro/Campus/Núcleo/Faculdade/Escola/Instituto

Plano de Trabalho CGC/AGINOVA 0786809         SEI 23104.034401/2018-38 / pg. 45



Na qualidade de Diretor da Unidade de origem do presente Plano de Trabalho, delibero
pela:

(X) Aprovação

(___) Não aprovação

Local, ____/____/____             _____________________________________________

 

III – Da Pró-Reitoria

Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a esta Pró-Reitoria,
delibero pela:

(X) Aprovação

(___) Não aprovação

Local, ____/____/____             _____________________________________________

 

IV – Da Fapec

Após análise do Plano de Trabalho, delibero pela:

(X) Aprovação

(___) Não aprovação

Local, ____/____/____             _____________________________________________

 

V – Da Reitoria

Após análise do Plano de Trabalho, delibero pela:

(X) Aprovação

(___) Não aprovação

Local, ____/____/____             _____________________________________________

 

Documento assinado eletronicamente por Luis Alejandro Lasso
Gutierrez, Professor do Magisterio Superior, em 28/09/2018,
às 15:12, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Milene Bartolomei
Silva, Diretor(a), Substituto(a), em 28/09/2018, às 15:19,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Nogueira
Lopes, Usuário Externo, em 28/09/2018, às 16:13, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes
Pereira, Pró-Reitor(a), em 28/09/2018, às 18:17, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Celeste
Brandao Ferreira Itavo, Vice-Reitora / UFMS, no exercício do
cargo de Reitor, em 01/10/2018, às 15:44, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0786809 e o código CRC
80D4A315.

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7274
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

 

Referência: Processo nº 23104.034401/2018-38 SEI nº 0786809
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Unidade Gestora: [FAED/RTR]

  CONTRATO Nº 70/2018-UFMS

CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM A
FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO MATO
GROSSO DO SUL-
FUFMS E A FUNDAÇÃO
DE APOIO À PESQUISA,
AO ENSINO E À
CULTURA – FAPEC.

Pelo presente instrumento particular, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS), instituição de ensino superior
com personalidade jurídica de direito público, instituída nos termos da Lei nº
6.674, de 05 de julho de 1979, com sede à Av. Costa e Silva, s/nº, Cidade
Universitária, CEP 79070-900, em Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 15.461.510/0001-33, neste ato representada pelo seu Pró-Reitor
de Administração e Infraestrutura, AUGUSTO CESAR PORTELLA
MALHEIROS, portador do CPF/MF n° 367.818.351-49, conforme delegação
de atribuição objeto da Portaria n° 130, de 08.02.2017, e do outro lado, a
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA (FAPEC),
entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.513.690/0001-50, com endereço à Rua
Nove de Julho, 1.922, Vila Ipiranga – Campo Grande/MS, neste ato
representada pelo seu Secretário-Executivo, OSVALDO NOGUEIRA LOPES,
brasileiro, domiciliado e residente em Campo Grande/MS, portador da
Carteira de Identidade 7022 - OAB/MS e do CPF/MF nº 528.435.721-34, e
considerando o contido no processo nº 23104.034401/2018-38, celebram
este Contrato, com fundamento no Inciso XIII, do Art. 24, da Lei nº
8.666/1993, que se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes:
 
CONSIDERANDO que a Fundação FAPEC encontra-se devidamente
registrada no MEC/MCTIC como Fundação de Apoio à Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul (Portaria Conjunta MEC/MCTIC n. 33 de 12/05/2016),
declarada de utilidade pública municipal (Lei 2.050, de 15/06/1982),
registrada e credenciada junto ao CNPq (Nº 900.0785/2000), registrada
junto ao Conselho Regional de Administração – CRA/MS (Registro nº E-0102,
Certidão nº 064/2016).
CONSIDERANDO que a Fundação FAPEC é a única entidade autorizada a
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apoiar a FUFMS, nos projetos de pesquisa, ensino, extensão, de
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e inovação de
interesse da Universidade, especialmente no que concerne a gestão
administrativa e financeira necessária a execução dos projetos;
CONSIDERANDO a existência de requisitos legais e administrativos prévios
para que a Fundação FAPEC possa se relacionar com a Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com fulcro nos princípios da
Administração Pública, princípios e preceitos da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores; da Lei 8.958, de 20 de dezembro de
1994, alterada pela Lei 12.349, de 15 de dezembro de 2010, Lei 12.863, de
24 de setembro de 2013, Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016;
regulamentada pelo Decreto 7.423, de 31 de dezembro de 2010 e
alterações determinadas pelo Decreto 7.544, de 02 de agosto de 2011,
Decreto 8.240, de 21 de maio de 2014, Decreto 8.241, de 21 de maio de
2014, Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007, da Portaria Interministerial
424, de 30 de dezembro de 2016, e ainda, em consonância com as
Resoluções UFMS nº 133/2015, 135/2015, 133/2017 e 278/2017, bem
como a Legislação competente em vigor aplicável à espécie, o qual, na
melhor forma de direito, reger-se-à, pelas seguintes cláusulas e condições:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS CONVENÇÕES 
1.1. As signatárias adotam as designações simplificadas de
“CONTRATANTE” para a Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do
Sul e de “CONTRATADA” para a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e
à Cultura – FAPEC.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 – Contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura
(FAPEC) para apoiar a UFMS em projeto institucional de extensão, prestando
serviços de gestão administrativa e financeira necessários ao atendimento
do Plano de Trabalho do Projeto de Extensão (evento científico)
"AGROECOL 2018 - III Seminário de Agroecologia da América do
Sul".
2.2 Integram o presente contrato, para todos os efeitos de direito, o Plano
de Trabalho com o detalhamento da gestão administrativa e financeira do
objeto  conforme Anexo I (Documento SEI 0786809).
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1 – O presente contrato é celebrado por meio de dispensa de licitação,
com fundamento no inciso XIII, do Art. 24 da Lei n. 8.666/93, e amparado
no artigo 1º da Lei n. 8.958/94, regulamentada pelos Decretos n.
7.423/2010 e Decreto Nº 8.241, de 21 de maio de 2014.
3.2 - O presente contrato prevê captação de recursos pela Fundação de
Apoio para cumprimento do objeto, com base no Parecer nº
14/2013/CAMARAPERMANENTECONVENIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, que
amplia o entendimento dos arts. 3º e 4ºD da Lei nº 8.958/94, indicando ser
possível a captação dos recursos sem ingresso na conta única do tesouro
nacional, sem prejuízo na prestação de contas, com repasse dos recursos
remanescentes à UFMS por se tratar de receita pública.
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4. CLÁUSULA QUARTA - DO DETALHAMENTO DAS
OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA
CONTRATANTE
4.1 – As obrigações e responsabilidades atribuídas à Contratante, em
decorrência deste ajuste, são as seguintes:
I - Na execução do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se a
encaminhar, formalmente, com a necessária antecedência, as informações
e documentos que se façam indispensáveis à adequada execução do
serviço de gestão contratado, competindo-lhe ainda:
1. Estabelecer as diretrizes que irão reger os serviços prestados pela
CONTRATADA referentes ao Plano de Trabalho - Anexo I;
2. Supervisionar, acompanhar e avaliar os serviços objeto deste contrato,
visando assegurar os propósitos estabelecidos pela CONTRATANTE;
3. Solicitar relatórios administrativos e financeiros;
5. CLÁUSULA QUINTA - DO DETALHAMENTO DAS
OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA
CONTRATADA
5.1 – As obrigações e responsabilidades atribuídas à Contratada, em
decorrência deste ajuste, são as seguintes:
I - Além das obrigações relacionadas no Plano de Trabalho (ANEXO 1), na
execução do presente contrato a CONTRATADA obriga-se a envidar todo o
empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos
encargos que lhe forem confiados, obrigando-se ainda a:
1. supervisionar, acompanhar e avaliar os serviços objeto deste contrato,
visando assegurar os propósitos estabelecidos pela CONTRATANTE;
2. designar um responsável para representar a CONTRATADA durante toda
a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no art. 68 da Lei no
8.666/93;
3. manter a CONTRATANTE informada de todas as fases do serviço
contratado e de todas as ações relativas a ele;
4. não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
nem subcontratar quaisquer serviços a que se comprometa prestar, sem
autorização da CONTRATANTE;
5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações com ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na dispensa de licitação;
6. atender ao exigido no Decreto no 7.203, de 04.06.2010 - Lei do
Nepotismo;
7. executar suas atividades visando à implementação e o desenvolvimento
do serviço de gestão contratado, tudo de forma a atingir os fins objeto do
plano de trabalho a ser gerenciado;
8. abrir e manter conta bancária específica para receber e movimentar os
recursos financeiros alocados à execução do presente contrato, bem como
pagar os respectivos fornecedores de bens e serviços, ou de qualquer
outro tipo de contrato, por meio de transferências bancárias em favor do
beneficiário contratado;
9. apresentar à CONTRATANTE, quando exigível, os relatórios das atividades
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desenvolvidas no âmbito do gerenciamento do plano de trabalho;
10. possibilitar ao fiscal do contrato o acompanhamento das operações
relativas às movimentações bancárias efetuadas, bem como o acesso à
emissão de extratos e saldos bancários;
11. fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo e sempre que solicitado,
informações adicionais aos relatórios sobre atividades técnicas,
administrativas e financeiras decorrentes do presente contrato;
12. guardar sigilo das informações que lhe forem repassadas em razão da
execução do contrato, sendo vedada a sua divulgação sem a prévia e
expressa concordância da CONTRATANTE;
13. cumprir, rigorosamente, todos os prazos fixados no cronograma de
atividades, requisitando com antecedência necessária os documentos e
informações que se façam necessários e que devam ser fornecidos pelos
representantes da CONTRATANTE;
14. observar fielmente as obrigações e detalhamentos estabelecidos no
plano de trabalho, devendo atender, outrossim, as determinações e
orientações que formalmente lhe sejam dirigidas pelo Gestor do contrato e
pelo coordenador do plano de trabalho;
15. apresentar à CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias após o final da
execução do contrato, prestação de contas contábil/financeira, devendo
incluir em tal prestação de contas as transferências à CONTRATANTE dos
bens que forem adquiridos com recursos do plano de trabalho, bem como
instruí-la, no que for aplicável, com as peças referenciadas no artigo 62 da
Portaria Interministerial/CGU/MF/MPOG no 424 de 30 de dezembro de 2016
e com os comprovantes efetivos dos contratos e pagamentos efetuados no
interesse do plano de trabalho, entre outros;
16. A CONTRATADA divulgará anualmente relatórios indicando os valores
executados, discriminando a Unidade Acadêmica e a relação dos
pagamentos efetuados de qualquer natureza em decorrência da execução
deste Contrato;
17. observar, nos respectivos processos de contratação de bens e
serviços, o Decreto 8.241/2014, que dispõe sobre a contratação de bens e
serviços pelas fundações de apoio, podendo e devendo utilizar nas
respectivas contratações, caso mais vantajosas, as atas de registro de
preços mantidas pela CONTRATANTE ou por outro órgão público federal;
18. submeter-se à fiscalização da execução do contrato pela
CONTRATANTE e pelos órgãos de auditorias externa e interna competentes,
tais como CGU e TCU, na forma e limites da lei;
19. responsabilizar-se, exclusivamente, pela contratação e pagamento
dos salários/remunerações/bolsas/contratos de seus empregados,
prestadores de serviço, colaboradores e fornecedores, bem como recolher,
no prazo legal, os encargos sociais (previdenciários e trabalhistas) e
tributos devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações
respectivas, inclusive quanto às obrigações acessórias tributárias e
previdenciárias;
20. manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade
com as obrigações trabalhistas, Justiça do Trabalho (CNDT) e todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas em lei para a contratação;
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21. administrar e responder por todo e qualquer assunto relativo aos seus
empregados, prestadores de serviços, fornecedores e colaboradores,
inclusive aqueles contratados para atuar diretamente no interesse da
execução do plano de trabalho;
22. não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato
a outra fundação de apoio, ou mesmo delegar o núcleo do contrato (gestão
administrativa e financeira do plano de trabalho) a terceiros;
23. aplicar no mercado financeiro, na forma do §4° do artigo 116 da Lei no
8.666/93, sempre que houver possibilidade, os saldos de recursos que
estiverem parados na conta bancária aberta para transitar os recursos
transferidos para gerir o plano de trabalho, devendo os respectivos
rendimentos fazer parte da prestação de contas a ser apresentada ao final;
24. observar, em qualquer ação durante a execução do presente contrato
de gestão administrativa e financeira do plano de trabalho, os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e
economicidade;
25. atender, na forma da lei e do plano de trabalho, as especificações para a
contratação de bens e serviços encaminhada, por escrito, pelo
coordenador do plano de trabalho;
26. formalizar, mediante autuação e registro sequencial prévios dos
respectivos procedimentos, todas as ações que envolvam contratação e
pagamento, no interesse e com recursos do plano de trabalho;
27. atender, nas contratações de bens e serviços necessários à execução
do plano de trabalho, rigorosamente aos preços de mercado.
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA
REMUNERAÇÃO RELATIVA AOS CUSTOS OPERACIONAIS
INCORRIDOS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL
6.1. – O valor global estimado do projeto é de R$ 35.006,00 (trinta e cinco
mil e seis reais), referente ao pagamento de 800 inscrições, estando
incluídos nesse montante o valor destinado à gestão e ao pagamento pelos
serviços de gestão administrativa e financeira contratados.
6.2. - Do montante acima especificado, estima-se que os gastos
correspondentes à gestão administrativa e financeira para a execução do
objeto do contrato seja de R$ 29.756,00 (vinte e nove mil setecentos e
cinquenta e seis reais) 
6.3 – Estima-se que o pagamento dos serviços de apoio à gestão
administrativa e financeira da CONTRATADA seja no valor de R$ 5.250,00
(cinco mil duzentos e cinquenta reais), pagamento esse que também leva o
nome de ressarcimento relativo dos custos operacionais da CONTRATADA.
6.4 – O saldo remanescente efetivamente apurado deverá ser integralmente
restituído pela CONTRATADA à CONTRATANTE, devidamente corrigido com
os rendimentos pertinentes, em até 30 dias após a execução do contrato,
juntamente com a prestação de contas.
6.5 – Os valores recebidos pela CONTRATADA servirão para cobrir todas as
despesas necessárias à execução do Projeto.
6.6 – Encontram-se incluídos no preço do contrato todos os encargos,
tributos e custos, diretos ou indiretos, relacionados à atividade da
CONTRATADA no âmbito do presente contrato.

Contrato nº 70/2018-UFMS (0821129)         SEI 23104.034401/2018-38 / pg. 52



6.7 – As despesas com a execução do objeto e o pagamento da
CONTRATADA serão realizados com base no valor efetivamente arrecadado
com as taxas de inscrições dos participantes.
6.8 – Estima-se que os valores recolhidos são completos e suficientes para
pagar todas as despesas. Nesse caso, nenhuma reivindicação para
pagamento adicional será considerada pela CONTRATANTE.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO, correrão à
conta de arrecadação de taxa de inscrição para execução do Projeto de
Extensão AGROECOL 2018 - III Seminário de Agroecologia de América do
Sul.
6.2 A taxa de inscrição será conforme estabelecido no Plano de Trabalho -
Anexo I.
8. CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1 A execução das atividades contratuais ora pactuadas será
acompanhada e supervisionada por GESTOR designado pela
CONTRATANTE, o qual se incumbirá de proceder a anotações, em registro
próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente
contrato, sendo- lhe assegurada, ainda, a prerrogativa de supervisionar a
execução do presente contrato, de modo que sejam cumpridas
integralmente as condições constantes de suas cláusulas.
8.2 A supervisão exercida pelo GESTOR da CONTRATANTE não excluirá ou
reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita
execução do objeto contratual.
8.3 Ante o princípio da segregação de funções, o coordenador do plano de
trabalho não poderá ser designado para o encargo de GESTOR do contrato.
9. CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES
9.1. Os termos, cláusulas e condições deste ajuste poderão ser alterados
mediante Termo Aditivo, nas situações e limites permitidos pela Lei n.
8666/93, e amparado no artigo 1º da Lei n. 8.958/94, regulamentada pelos
Decretos n. 7.423/2010 e Decreto Nº 8.241, de 21 de maio de 2014,
observando o interesse público.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1  O contrato poderá ser rescindido:
a) unilateralmente pela CONTRATANTE, nos casos do artigo 79, inciso I, da
Lei 8.666/93;
b) por acordo mútuo, na forma do inciso II do artigo 79 da Lei 8.666/93; e
c) judicialmente, na forma do inciso III do artigo 79, inciso III, da Lei
8.666/93.
d) pelo não recredenciamento tempestivo da CONTRATADA pelo MCT/MEC,
conforme Decreto 7423/2010.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - DAS PENALIDADES E DO
PROCEDIMENTO PARA APLICÁ- LAS
11.1 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a autoridade
administrativa poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, e sem
prejuízo das responsabilidades civis e penais, aplicar à CONTRATADA as
sanções previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93.
11.2 - Sem prejuízo do contido no item 11.1, será aplicada à CONTRATADA:
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a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
b) multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para os
custos operacionais, caso haja inadimplemento parcial ou prática de fato
que não leve à rescisão unilateral do contrato;
c) multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para os
custos operacionais, caso haja recusa na sua execução, inadimplemento
total ou prática de fato que leve à rescisão unilateral do contrato.
d) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da
penalidade de suspensão do subitem anterior.
11.3 - Além de poder ser cumulada com outras penalidades previstas no
artigo 87 da Lei 8.666/93, a multa não tem caráter compensatório e o seu
pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas na execução do contrato.
11.4 - A CONTRATADA será notificada da irregularidade e poderá no prazo
de 05 (cinco) dias, contados do seu recebimento, apresentar defesa por
escrito e requerer as provas que pretende produzir. Produzidas as provas,
será notificada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, alegações
finais, decidindo a autoridade em igual prazo.
11.5 - Da decisão que aplicar a sanção caberá recurso, no prazo de 05
(cinco) dias, sem efeito suspensivo, para a autoridade superior, salvo se for
ela mesmo a autoridade que tenha aplicado a sanção, quando então caberá
pedido de reconsideração em igual prazo.
11.6 - As sanções aplicadas serão registradas nos cadastros administrados
pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério do Planejamento.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO
OBJETO CONTRATUAL E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
12.1 - As obrigações resultantes do presente contrato deverão ser
executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas
e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução, total ou parcial.
12.2 - Durante a execução do contrato, o GESTOR do contrato deverá
avaliar a regularidade da prestação do serviço de gestão contratado,
formulando, quando necessário, as determinações para corrigir eventuais
inadequações.
12.3 - Os relatórios parciais sobre a execução do contrato apresentados
pela CONTRATADA deverão ser submetidos ao GESTOR do contrato.
12.4 - Executado o objeto contratual, será ele recebido na forma
preconizada pela Lei 8.666/93, devendo a CONTRATADA, outrossim,
apresentar a devida prestação de contas, na forma da Lei 8.958/94, do
Decreto 7.423/2010 e, no que couber, na forma da Portaria Interministerial
424, de 30 de dezembro de 2016.
12.5 - A prestação de contas final será analisada pelo setor de contadoria e
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finanças da CONTRANTE ou por órgão equivalente, devendo ser elaborado
laudo ou parecer técnico sobre a regularidade da prestação de contas.
12.6 - À vista do parecer ou laudo técnico sobre a prestação de contas
final, o GESTOR designado pela CONTRATANTE receberá, ou não, no todo
ou em parte, os serviços executados pela CONTRATADA.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PESSOAL
13.1 - O pessoal que a CONTRATADA empregar na execução dos
trabalhos/serviços ora avençados, inclusive o pessoal alocado em tarefas
no interior do plano de trabalho, não terá qualquer vínculo de natureza
trabalhista ou empregatícia com a CONTRATANTE, não podendo demandar
desta quaisquer pagamentos, sendo tudo da exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.
13.2 - Todo o pessoal que a CONTRATADA utilizar na execução dos
trabalhos/serviços, mesmo que remunerado com recursos oriundos da
arrecadação, ser-lhe-á diretamente vinculado, não se estabelecendo vínculo
trabalhista ou empregatício de qualquer natureza com a CONTRATANTE. Se
eventualmente a CONTRATANTE vier a ser demandada pelo pessoal utilizado
nos trabalhos, a CONTRATADA a indenizará das despesas que em
decorrência realizar, atualizadas monetariamente.
13.3 - A participação de servidores da CONTRATANTE na execução do plano
de trabalho, gerenciado pela CONTRATADA, ocorrerá nos termos da Lei
8.958/94, da Lei 12.772/2012, da Lei 12.708/2012 e do Decreto 7423/2010.
13.4 - A CONTRATANTE poderá autorizar, de acordo com as normas
aprovadas pelo órgão de direção superior competente, a participação de
seus servidores na execução do plano de trabalho gerido pela
CONTRATADA e nas atividades executadas pela CONTRATADA, tudo na
forma da Lei 8.958/94, do Decreto 7423/2010, do regime jurídico de cada
categoria de servidores e sem prejuízo das respectivas atribuições
funcionais.
13.5 - A participação de servidores da CONTRATANTE na execução do plano
de trabalho gerido pela CONTRATADA, devidamente autorizada na forma da
Lei 8.958/94 e demais normas aplicáveis, não cria vínculo trabalhista ou
empregatício de qualquer natureza com a CONTRATANTE, podendo a
CONTRATADA, na forma do plano de trabalho em que se funda o presente
contrato, pagar bolsas de ensino, pesquisa ou de extensão.
13.6 - É vedada aos servidores da CONTRATANTE a participação nos
projetos gerenciados pela CONTRATADA durante a jornada de trabalho a
que estão sujeitos legalmente, salvo a colaboração esporádica, remunerada
ou não, em assuntos de sua especialidade, tudo na forma das normas
previstas na Lei 8.958/94, no Decreto 7423/2010 e na Resolução nº
132/2015-CD/UFMS.
13.7 - É vedada a utilização, pela CONTRATADA, dos servidores da
CONTRATANTE para a contratação como pessoal administrativo, de
manutenção, docência ou pesquisador para prestar serviços ou atender
necessidades de caráter permanente da CONTRATANTE, tal como regulado
no
§ 3º do artigo 4º da Lei 8.958/94.
13.8 - Fica vedado à CONTRATANTE o pagamento, a qualquer título, de
débitos contraídos pela CONTRATADA em relação ao pessoal por ela
contratado, inclusive quanto ao pessoal alocado em tarefas internas do
plano de trabalho.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA
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E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
14.1 – O presente instrumento terá vigência até 15.12.2018, a contar da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado no interesse da
Administração, pelo prazo necessário à concretização das metas traçadas
no plano de trabalho, respeitado o disposto no art. 57 da Lei no 8.666, de
1993.
14.2 – O não cumprimento do prazo de execução do objeto, por culpa da
contratada, levará à rescisão unilateral do contrato, na forma da lei.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES
15.1. - É vedado à CONTRATADA:
15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
15.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em
lei.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DOS
DIREITOS AUTORAIS
16.1 - A CONTRATANTE providenciará, no prazo da Lei n. 8.666/93, a
publicação do extrato desse termo de contrato no Diário Oficial da União.
15.2 - Reservam-se em favor da CONTRATANTE, em sua integralidade, os
direitos sobre inventos, inovações, tecnologias, novos conhecimentos
comercializáveis e direitos autorais.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E
DOS CASOS OMISSOS
17.1 - Declaram as Partes que este Instrumento corresponde à
manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre eles celebrado.
17.2 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei no 8.666, de 1993, demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas nas normas
e princípios gerais dos contratos.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1 – Elegem, como único e competente para dirimir controvérsias daqui
decorrentes e dos correspondentes Termos Aditivos, o Foro da Justiça
Federal de Mato Grosso do Sul, com renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
18.2 - E por estarem firmes no propósito de criar o vínculo jurídico, assinam
eletronicamente o presente contrato.
 
Pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS
Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura

 

Pela FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA
OSVALDO NOGUEIRA LOPES

Secretário-Executivo
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Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Nogueira
Lopes, Usuário Externo, em 18/10/2018, às 11:01, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar
Portella Malheiros, Pró-Reitor(a), em 18/10/2018, às 15:46,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0821129 e o código CRC
10E023A5.

DIVISÃO DE CONTRATOS
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7427
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.034401/2018-38 SEI nº 0821129
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 506, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.
 
 
O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, da

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições delegadas pela
Portaria nº 130, de 08 de fevereiro de 2017, e de acordo com o disposto na Instrução Normativa
nº 5, de 26.05.2017 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, e  o contido no Processo 23104.034401/2018-38, resolve:
 

Designar os servidores Gabriel de Oliveira Rodrigues, Siape nº 2333226,
como Gestor e  Walter Gomes de Sousa, Siape nº 432775, como Gestor Substituto e Fiscal
Técnico, ambos ao Contrato nº 70/2018-UFMS, celebrado entre a UFMS e Fundação de Apoio
à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura - FAPEC.

 
 
 
 
 
 
As atividades e atribuições dos servidores designados estão descritas no Anexo I

desta Instrução.
São de competência do Gestor Substituto todas as atividades e atribuições do

Gestor, descritas no Anexo I desta Instrução, que devem ser exercidas somente na ausência do
titular, de forma a não interromper o processo de fiscalização do contrato.

 
 

 

 

 

 

                                 

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS
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ANEXO I

 

ANEXO DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 506/2018

 

Atribuições e atividades do Gestor de Contrato:

1. Conhecer, em sua plenitude, o teor do instrumento contratual, inclusive o Termo de
Referência e seus anexos, e demais peças integrantes do processo administrativo;

2. Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis aos
contratos administrativos, em especial o Capítulo III da Lei n° 8.666/1993 e demais
legislações aplicáveis;

3. Registrar todas as ocorrências referentes à execução do objeto do contrato;
4. Informar e fundamentar aos setores competentes quando a necessidade de:

1. aditamento do contrato para fins de prorrogação do prazo ou adequações às
necessidades da UFMS visando o aperfeiçoamento dos termos, respeitando os
limites legais e o interesse da Administração, providenciando a comprovação da
variação financeira no mercado, conforme índice estipulado no Contrato, observando o
interregno mínimo de 12 (doze) meses para a concessão de reajuste, bem como a
devida justificativa, para que o assunto seja submetido à Pró-Reitoria de
Administração e Infraestrutura (PROADI), Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e
Finanças (PROPLAN) e Procuradoria Jurídica (PROJUR);

2. rescisão de contrato por perda de seu objeto ou no interesse da Administração;
3. abertura de nova licitação, com o mesmo objeto, observando a antecedência mínima

de 120 (cento e vinte dias) do término contratual, ou assim que identificada a
inefetividade do contrato no atendimento das expectativas da UFMS.

5. Informar à unidade competente, com a anuência da chefia imediata e com antecedência
mínima de três meses do término contratual, a necessidade de prorrogação do contrato,
desde que observadas as previsões legais e a devida justificativa, bem como o disposto no
item 4;

6. Emitir documentos, quando solicitado, acerca da capacidade técnica da empresa
Contratada e submeter à chefia imediata para emissão de instrumentos relacionados;

7. Notificar a empresa Contratante/Concessionária sobre o descumprimento de algum termo
do contrato, para manifestação formal no prazo de cinco dias úteis e apresentação de
solução para a questão;

8. Encaminhar, para conhecimento e providencias da unidade competente, os casos em que a
empresa Contratante/Concessionária, depois de notificada, não apresentar resolução
aceitável e em tempo hábil aos problemas oriundos do descumprimento de algum termo do
contrato;

9. Submeter à unidade competente as questões relevantes que se apresentarem além da
competência e capacidade técnica do Gestor, entre outros casos que julgar relevantes;

10. Solicitar aos Fiscais do Contrato informações, esclarecimentos, justificativas e relatórios,
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relacionados ao contrato, que julgar necessários para execução de sua função;
11. Elaborar o Relatório Final de execução dos serviços quando do término da vigência

contratual, ou Relatório Parcial nos casos de substituição, consoante o disposto no Art. 70
da IN 05/2017: “Os fiscais deverão elaborar relatório final acerca das ocorrências da fase
de execução do contrato, após a conclusão da prestação do serviço, para ser utilizado
como fonte de informações para as futuras contratações.”, conforme modelo disponibilizado
na página da Divisão de Contratos/CGM/PROADI, na opção de downloads.

12. Informar, à autoridade superior, qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para o
cumprimento de suas obrigações, expondo os motivos e suas relações com a contratada ou
objeto;

13. Contribuir na elaboração do termo de referência de novas licitações do mesmo objeto;
14. Exercer, cumulativamente, as atribuições e atividade do fiscal técnico quando não

designados;
15. Desenvolver outras atividades consideradas relevantes para a consecução do objeto do

contrato.

 

Atribuições e atividades do Fiscal Técnico do Contrato:

1. Conhecer, em sua plenitude, o teor do instrumento contratual, inclusive o Termo de
Referência e seus anexos, e demais peças integrantes do processo administrativo;

2. Atentar-se quanto à devida observação dos termos do edital e do contrato com seus
eventuais aditamentos;

3. Gerar mensalmente, ou conforme periodicidade prevista no contrato, as Guias de
Recolhimento da União (GRU) referente ao valor do aluguel/concessão, taxa de
monitoramento, água/esgoto e energia, ou outros encargos previstos no instrumento
contratual e enviar à Contratante/Concessionária para pagamento, nos prazos estipulados
no ajuste;

4. Acompanhar os recebimentos do Contrato, através de relatórios obtidos junto à unidade de
arrecadação da UFMS, anexando-os aos;

5. Emitir parecer sobre a qualidade dos serviços da Contratante/Contratada e encaminhar ao
gestor para demais providências de prorrogação ou encerramento, com antecedência de
cento e vinte dias do término do contrato;

6. Contribuir na elaboração do termo de referência de nova licitação com o mesmo objeto;
7. Propor, sempre que cabível, medidas que visem a eficiência na prestação do serviço;
8. Informar, à autoridade superior, qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para o

cumprimento de suas obrigações, expondo os motivos e suas relações com a contratada ou
objeto;

9.  Diligenciar às unidades beneficiárias, sempre que necessário, visando certificar-se quanto
a informações ou procedimentos que possam impactar na execução do contrato;

10. Exercer, cumulativamente, as atribuições e atividades do fiscal administrativo, quando não
designado;

11. Desenvolver outras atividades consideradas relevantes para a consecução do objeto do
contrato.

12. Manter cópia dos seguintes documentos, para futuras consultas sobre as responsabilidades
oriundas da contratação:

termo contratual;
todos os aditivos, se existentes;
edital da licitação;
termo de referência;
proposta da Contratada;
relação das GRU’s geradas e encaminhadas à Contratante/Concessionária;
correspondências e outras comunicações formais realizadas com a
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Contratante/Concessionária.

13. Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando
ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, assim como informar ao gestor do
contrato eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que possam resultar na
aplicação de penalidades;

14. Registrar em ata todos os entendimentos firmados com a Contratante/Concessionária ou seu
Preposto

15. Observar rigorosamente a Legislação vigente, agindo com transparência no desempenho das
suas atividades e disponibilizando documentos inerentes a sua função sempre que solicitado;

16. Informar ao gestor qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para o cumprimento de
suas obrigações, expondo os motivos e suas relações com a contratada ou objeto;

17. Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações pertinentes à
execução do Contrato, na forma estabelecida no Projeto Básico/Termo de Referência;

18. Desenvolver outras atividades consideradas relevantes para a consecução do objeto do
contrato.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar
Portella Malheiros, Pró-Reitor(a), em 19/10/2018, às 17:48,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0830314 e o código CRC
DC6FBC57.

GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7014
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000110/2018-46 SEI nº 0830314
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PLANO DE TRABALHO

 

1. DADOS CADASTRAIS DOS PARTÍCIPES

I - Entidade proponente/ Contratante

Órgão

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

CNPJ

15.461.510/0001-33

Endereço

Cidade Universitária, s/nº - Campus Universitário

Cidade

Campo Grande

UF

MS

CEP

79.070-900

Esfera Administrativa

Pública Federal

DDD

67

Fone

3345-7939

Fax

3345-7939

E-Mail

reitoria@ufms.br

Nome do Responsável

Marcelo Augusto Santos Turine

CPF

070.327.978-57

Nº RG / Órgão
Expedidor

161033209 – SSP/SP

Cargo

Professor do
Magistério Superior

Função

Reitor

Matrícula

23216365

II - Entidade Convenente/Contratada

Órgão/Entidade

Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - Fapec

CNPJ

15.513.690/0001-
50

Esfera
Administrativa
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Endereço

Rua 9 de Julho, 1.922 – Campo Grande – MS

Administrativa

Entidade
Privada s/ fins
lucrativos

Nome do Responsável

Osvaldo Nogueira Lopes

CPF

528.435.721-34

Nº RG/Órgão
Expedidor

572886– SSP/MS

Cargo

Secretário Executivo

Função

Secretário Executivo

DDD

67

Telefone:

3345-5900

2 - DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA

Título do Projeto/Programa Período de Execução

AGROECOL 2018. III Seminário de Agroecologia de
América do Sul

Início

OUT/2018

Término

15/12/2018

Coordenador do Projeto/Programa  - Unidade Vinculada

Prof. Dr Luis Alejandro Lasso Gutiérrez – Faculdade de Educação – FAED

Objeto

Contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) para
apoiar a UFMS em Projeto Institucional de Extensão, prestando serviços de gestão
administrativa e financeira necessários ao atendimento do Projeto de Extensão (evento
científico) “AGROECOL 2018 - III Seminário de Agroecologia da América do Sul”.

Justificativa da Proposição

O AGROECOL acontece a cada dois anos e em 2018 realiza sua terceira edição
internacional como o Seminário de Agroecologia de América do sul, Além deste, o
Agroecol envolve outros quatro eventos Regionais que são o 7º Seminário de
Agroecologia de Mato Grosso do Sul, o 6º Encontro de Produtores Agroecológicos de
Mato Grosso do Sul, o 5º Seminário Estadual de Educação do Campo e o 3º Seminário
de Sistemas Agroflorestais em Bases Agroecológicas de Mato Grosso do Sul.

Este grandioso evento será sediado na UFMS, campus de Campo Grande/MS, com a
temática “SISTEMAS AGROALIMENTARES, SOCIOBIODIVERSIDADE, SAÚDE E
EDUCAÇÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS”. É um evento internacional, que conta
com o apoio da Associação Brasileira de Agroecologia ABA e parceria para a
realização da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUS/MS, a Agência de desenvolvimento
agrário e extensão rural – AGRAER, a Secretaria do Estado de Meio Ambient
SEMAGRO, a EMBRAPA Pantanal e a Embrapa Agropecuária Oeste, a Universidade
Federal da Grande Dourados – UFGD e a Universidade Católica Don Bosco -UCDB.
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Essa parceria bancará de diversas formas a vinda de pesquisadores internacionais, os
quais darão palestras e minicursos. Mato Grosso do Sul é um Estado que abrange quatro
biomas: Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Chaco, ressaltando sua relevante
importância para a Sociobiodivesidade e a Segurança e soberania Alimentar do Brasil.
É, portanto, um Estado com grandes riquezas naturais e culturais, as quais devem ser
preservadas e fortalecidas. O Estado também apresenta destaque em atividades
relacionadas ao agronegócio. O aumento da população, e consequentemente a demanda
por alimento, exige não apenas uma reformulação de parâmetros tecnológicos, científicos
e organizacionais para dar conta dos desafios da produtividade, mas também da
proteção ao meio ambiente e principalmente a garantia de um Bom Viver para a
sociedade humana, no Campo e Nas cidades. As fraturas do modelo predominante da
agricultura moderna são evidentes. Este encontro de saberes, científico e popular
promoverá o avanço da procura de tecnologias adequadas para a agricultura familiar em
biomas altamente bio diversos.  Portanto, torna-se de grande importância o
conhecimento do que se tem de mais recente (nas agriculturas ditas alternativas,
agroecológicas, orgânicas, etc) tanto no aspecto tecnológico, quanto organizacional,
produtivo e de geração de renda para as famílias de agricultores. A proposta do Agroecol
é Promover um espaço de discussão crítica sobre o sistema agroalimentar mundial e os
desafios para alimentação, saúde e educação no século XXI, integrando agricultores
familiares, técnicos, pesquisadores e representantes da sociedade organizada
(instituições de ensino, pesquisa, extensão, ONGs, associações, cooperativas etc.), de
todas as regiões brasileiras e países latino-americanos.

São também objetivos do evento:

Contribuir para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da agricultura
familiar, pautando-se em princípios agroecológicos, da economia solidária, da
saúde coletiva e da educação do campo;
Compartilhar informações e tecnologias, bem como construir novos conhecimentos,
que contribuam à melhoria de processos organizacionais, produtivos, de agregação
de valor, agroindustrialização e de comercialização da produção;
Fomentar a troca de experiências e saberes neste amplo processo de mudanças
nos padrões de produção/ consumo e das relações sociais e humanas e destes
com a Natureza;
Estimular a integração e a participação de diferentes organizações e instituições
em prol do desenvolvimento da agroecologia no Estado do Mato Grosso do Sul e
região;
Consolidar o potencial da Agroecologia junto com a sociedade civil sul-mato-
grossense, da região centro-oeste e internacional para solucionar problemas de
saúde pública, socioeconômicos e ambientais do espaço rural;
 Estabelecer um diálogo sólido a respeito dos alcances da Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica;
Debater as questões relativas à educação do campo e à educação em
Agroecologia conforme os avanços a partir da Carta de Campo Grande de 2017;
Estimular a consolidação de grupos de trabalho e de estudos nas instituições sul
matogrossenses envolvidas com pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia e,
destas, com outras, além das fronteiras do estado de MS e do Brasil;
Fomentar a cooperação técnico-científica entre técnicos, pesquisadores,
estudantes, professores e agricultores e agricultoras familiares do Brasil e da
América do Sul;
Fortalecer as posições técnicas e políticas de pessoas ou grupos que se dedicam
à agroecologia, no âmbito de seus ambientes de trabalho;
Consolidar o potencial da Agroecologia junto com a sociedade civil sul-mato-
grossense, da região centro-oeste e internacional para solucionar problemas de
saúde pública, socioeconômicos e ambientais do espaço rural;
 Estabelecer um diálogo sólido a respeito dos alcances da Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica;
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Debater as questões relativas à educação do campo e à educação em
Agroecologia conforme os avanços a partir da Carta de Campo Grande de 2017;

RESULTADOS ESPERADOS

 Dentre os impactos positivos para o Estado de Mato Grosso do Sul, espera‐se:

‐ Articulação e intercâmbio de conhecimento técnico‐cientifico com países da América do
Sul, em especial aos fronteiriços Paraguai e Bolívia;

‐ Promover um espaço de integração entre as instituições públicas e privadas, a
sociedade civil organizada e os movimentos sociais representativos da agricultura de
base familiar.

‐ Integração de diversos cursos de pós‐graduação da UFMS e fortalecimentos de
Núcleos de pesquisa associados.

 ‐ Avanços na Avaliação da política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica para
o Estado e Região.

 ‐ Contribuição no avanço e consolidação dos Planos, Nacional (PLANAPO), regionais,
municipais de Agroecologia e Produção Orgânica

 ‐ Maior articulação entre instituições de ensino e pesquisa com a agricultura familiar,
promovendo expansão de replicadores de conhecimentos e práticas agroecológicas;

 ‐ Promover ou efetivar novas práticas agroecológicas em rede, garantindo produção
sustentável e valorizada pelo mercado consumidor;

 ‐ Valorização dos profissionais que trabalham com a agroecologia nas diversas esferas;

 ‐ Inclusão dos conhecimentos e práticas agroecológicas como eixo articulador nos
cursos de formação de professores (Instituições de Ensino Superior) e nas escolas
urbanas e do campo do estado de Mato Grosso do Sul.

 ‐ Fomentar a produção e comercialização de produtos orgânicos, fortalecendo a rede de
parceiros interessados no desenvolvimento da produção, comercialização e consumo de
produtos agropecuários produzidos a partir de bases agroecológicas;

 ‐ Fomentar a troca de sementes e valorização da Sociobiodiversidade e das tecnologias
sociais agroecológicas;

 ‐ Promover a conscientização para a necessária expansão de áreas de produção
agroecológica no estado de MS;

 ‐ Avançar no debate teórico e práticas e nas reivindicações a respeito da Educação do
Campo no Estado de Mato Grosso do Sul.

Justificativa para Contratação da FAPEC

A justificativa para a contratação da FAPEC objetiva apoiar na gestão administrativa e
financeira do Projeto de Extensão (evento científico) “AGROECOL 2108” que foi
aprovado dentro do Edital PROECE/PROFE-2018, Isto encontra embasamento jurídico
no art. 1º, da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, combinado com o inciso XIII, do
art. 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, uma vez que a referida Fundação: 1)
encontra-se constituída nos termos da legislação brasileira; 2) está incumbida
estatutariamente de apoiar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e de
desenvolvimento institucional da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 3) possui

Plano de Trabalho FAED 0835551         SEI 23104.034401/2018-38 / pg. 65



inquestionável reputação ético-profissional, não sendo de conhecimento desta Instituição,
até presente data, fato que a desabone; 4) apoia, de forma significativa, o
desenvolvimento das atividades fim da Universidade, prestando serviços com elevado
grau de competência e excelência e 5) não possui fins lucrativos.

O evento científico terá duração de 4 dias e contará com aproximadamente 650
participantes nas categorias Agricultores, produtores e Estudantes até graduação,
estudantes de pós-graduação, Profissionais, técnicos, pesquisadores e  outros
participantes. Os valores das inscrições serão alterados em diferentes datas. Exige-se
um sistema de inscrições considerando todas essas opções, o qual será disponibilizado
pela FAPEC. Outro aspecto a se destacar, relaciona-se à agilidade financeira da FAPEC
em comparação com a UFMS. Em geral, uma parte significativa dos participantes dos
eventos se inscrevem em datas próximas à realização do mesmo. Portanto, exige-se um
gerenciamento otimizado desses recursos, requerendo para tanto uma gestão mais ágil e
flexível.

Ademais, é importante ressaltar que a FAPEC é a única instituição credenciada a apoiar
a UFMS nessas ações e viabiliza que elas sejam executadas com vistas à garantia do
atendimento das ofertas, no suporte ao desenvolvimento de projetos.

 

3 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

I – INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES

Atividades a serem desenvolvidas no Projeto/Programa

Segue a lista de atividades a serem desenvolvidas para a realização do projeto de
extensão:

1. Atividades da Comissão Organizadora do evento
2. Recebimento e avaliação de resumos
3. Recebimento de inscrições
4. Preparação de material gráfico para o evento e divulgação via redes
5. Gestão do site
6. Contratação de serviços de terceiros para a realização do evento
7. Compra de passagens para palestrantes
8. Realização do evento
9. Avaliação pela comissão organizadora e preparação de relatórios e

comunicações

Responsabilidades da UFMS

1. Divulgar evento por meio de website e diversas midias;
2. Acompanhar a gestão administrativa e financeira das ações a serem

desenvolvidas para a execução do projeto;
3.  Acompanhar a logística das inscrições em parceria com as entidades co-

realizadoras;
4.  Indicar os recursos humanos para compor a equipe de trabalho para

secretariar o evento;
5.  Receber, analisar, interpretar e emitir pareceres referentes às inscrições

diferenciadas (estudantes e demais participantes);
6. Ceder os espaços destinados à realização do evento;
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7.  Solicitar relatórios administrativos e financeiros;
8. Executar o projeto.
9. Avaliação do projeto e relatoria

Responsabilidades da FAPEC

1. Receber por meio de inscrição as solicitações de pagamento diferenciado 
de acordo com a descrição abaixo

Agricultores,
Produtores e
Estudantes

Nível Técnico

Estudantes
de

Graduação
Estudantes de
Pós Graduação

Profissionais e Outros
Participantes

Até/Until

09/11/2018

Até/Until

09/11/2018

 

Até/Until

09/11/2018

Até/Until

09/11/2018

 

R$30,00 R$ 50,00 R$ 70,00 R$ 90,00

2. Viabilizar a inscrição de candidatos online;
3.  Recebimento dos valores de inscrição por meio de boleto bancário;
4. Aplicação dos recursos advindos do recolhimento da taxa de inscrição em

conta bancária aberta especificamente para este fim;
5.  Contratar serviços de terceiro (especificados adiante) para a realização do

evento;
6. Emitir relatórios semanais sobre quantitativos de inscrição;
7. Responsabilizar-se pela emissão de passagens para palestrantes que não

residem na cidade de Campo Grande, pagamento de diárias, ou pelo
ressarcimento do valor referente às passagens da cidade de origem para
Campo Grande (ida e volta), alimentação e deslocamento dos palestrantes.

8. Emissão de Boletos Bancários de até 800 inscrições como contrapartida de
fomento à pesquisa, extensão e ensino. As inscrições excedentes serão
descontadas do valor arrecadado.

Equipamentos a serem utilizados no Projeto/Programa

Da UFMS:

Computadores, Datashow e equipamentos de Som da FAED. Suporte de banners para a
fixação/apresentação de pôster.

Da FAPEC:

Nenhum equipamento será utilizado da FAPEC.

Espaço físico a ser utilizado no Projeto/Programa

Da UFMS:
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Auditórios no complexo Multiuso da UFMS e Salas Multiuso

Auditório Glauce Rocha

Estacionamento Ao lado para instalação da Feira da Agricultura Familiar, do campo,
urbana e peri-urbana

Da FAPEC:

Nenhum espaço físico será utilizado dos demais partícipes.

 

II – RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO/PROGRAMA (Nome e grau de
vinculação com a IFES)

 

Participantes Vinculados à UFMS – Servidores

Membro Cargo Titulação Carga
Horária Função

Luis Alejandro Lasso
Gutierrez UFMS D 128 Coordenador(a)

Diovany Doffinger Ramos UFMS D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Raquel Pires Campos UFMS D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Rosemeire Aparecida de
Almeida UFMS D 64 Membro da Comissão

Organizadora

Sedeval Nardoque UFMS D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Edgar Aparecido da Costa UFMS D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Liana Baptista de Lima UFMS D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Alexandra Penedo de Pinho UFMS D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Membro da Comissão
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Aline Gomes da Silva UFMS D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Ieda Maria Bortolotto UFMS D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Mirian Longe Noal UFMS D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Jose Roberto Rodrigues UFMS M 64 Membro da Comissão
Organizadora

Jorge Luis D´ávila UFMS D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Jose Robreto Fabri UFMS M 64 Membro da Comissão
Organizadora

Vanessa Franco Neto UFMS M 64 Membro da Comissão
Organizadora

Célia Beatriz Paitti UFMS D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Clarice Simão Pereira UFMS M 64 Membro da Comissão
Organizadora

Edinalva da Cruz Teixeira
Sakai UFMS M 64 Membro da Comissão

Organizadora

Jucelia Souza da Silva UFMS M 64 Membro da Comissão
Organizadora

Lourival dos Santos UFMS D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Gabriel de Oliveira Rodrigues UFMS G 64 Membro da Comissão
Organizadora

Rosana Monteiro UFMS G 64 Membro da Comissão
Organizadora

 

Participantes Vinculados à UFMS – Discentes
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Participantes Vinculados à UFMS – Discentes

Membro Nivel Carga
Horária Função

Luzia Inácio da SilvaFreitas G 32 Membro da Comissão
Organizadora

Tania de Paula Servim G 32 Membro da Comissão
Organizadora

Tania Kiyoko Matusui G 32 Membro da Comissão
Organizadora

Rosana Macedo G 32 Membro da Comissão
Organizadora

Ivania Maria Deo G 32 Membro da Comissão
Organizadora

Joaquim Viana Filho G 32 Membro da Comissão
Organizadora

Vanessa Cristina da Silva
Ferreira G 32 Membro da Comissão

Organizadora

Selma Amorim da Silva G 32 Membro da Comissão
Organizadora

Marilene Augusto G 32 Membro da Comissão
Organizadora

Suely Santa Araujo G 32 Membro da Comissão
Organizadora

Thiago Araujo Santos M 32 Membro da Comissão
Organizadora

 

Participantes vinculados a instituições parceiras

Membro Instituição Titulação Carga
Horária Função
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Fernanda Savicki de Almeida FIOCRUZ D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Josemar do Campo UCDB D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Zefa Valdevina Pereira UFGD D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Andreia Sangali UFGD D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Francimar Perez Matheus da
Silva AGRAER D 64 Membro da Comissão

Organizadora

Denise de Miranda AGRAER M 64 Membro da Comissão
Organizadora

Milton Parron Padovan EMBRAPA D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Alberto Feiden EMBRAPA D 64 Membro da Comissão
Organizadora

Karla Moraes Rocha Guedes EMBRAPA D 64 Membro da Comissão
Organizadora

 

III - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Etapa

 
Especificação

2018

Out Nov Dez

1 Organização do evento
(Comissão Organizadora) X X X

2 Recebimento e avaliação de
resumos X X  

3 Preparação de material gráfico
para o evento X X  
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4 Atualização do site e divulgação
geral X X  

5 Recebimento de inscrições X X  

6 Contratação de serviços
Terceiros X X  

7 Compra de passagens para
palestrantes X X  

8 Realização do evento  X  

9
Avaliação pela comissão
organizadora, elaboração de
relatórios e comunicações

  X

 

4 – FONTES DE FINANCIAMENTO E PLANO DE APLICAÇÃO/CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO

I – Fontes de Financiamento/Envolvimento de Recursos

As despesas decorrentes da execução deste Projeto/Plano de Trabalho
correrão exclusivamente a expensas da arrecadação das inscrições para o
evento AGROECOL 2018 - III Seminário de Agroecologia da América do Sul. Não
haverá dispêndio por parte da UFMS.

A seguir apresentam-se os valores que serão cobrados para a inscrição, que será recebido
diretamente pela CONTRATADA.

Agricultores,
Produtores e

Estudantes Nível
Técnico

Estudantes
de

Graduação
Estudantes de
Pós Graduação

Profissionais e Outros
Participantes

Até/Until

09/11/2018

Até/Until

09/11/2018

 

Até/Until

09/11/2018

Até/Until

09/11/2018

 

R$30,00 R$ 50,00 R$ 70,00 R$ 90,00

Estima-se o valor a ser arrecadado em R$ 35.006,00 (trinta e cinco mil e seis reais)
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II - Plano de Aplicação Geral

Não haverá repasse financeiro pela UFMS à FAPEC, pois a arrecadação de valores de
inscrições para o evento serão depositados em conta específica do projeto e serão
consideradas suficientes para arcar com as despesas decorrentes da execução deste
Contrato.

PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa

Código/Elemento
de Despesa Titulo/Descrição da Despesa Financiador (es) Valor

33.90.14.00 Diárias, suprimento de fundos e
ressarcimento.

Arrecadação via
Fundação de Apoio R$8.024,00

33.90.30.00 Material de Consumo Arrecadação via
Fundação de Apoio R$7.715,80

33.90.33.00 Passagens e Despesas de
Locomoção

Arrecadação via
Fundação de Apoio R$ 8.500,00

3390.39.00
Pessoa Jurídica / Taxa

Administrativa Fundação de
Apoio

Arrecadação via
Fundação de Apoio R$ 5.350,00

33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física

Arrecadação via
Fundação de Apoio R$ 5.015,00

33.90.47.00 Obrigações tributárias e
Contributivas

Arrecadação via
Fundação de Apoio R$ 401,20

TOTAL   R$ 35.006,00

 

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO

ESTIMATIVA DE RECEITA  

AGROECOL 2018 Previsão de Arrecadação do Projeto via
Fundação de Apoio  
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Valor (RS) R$ 35.006,00  

ESTIMATIVA DE DESPESAS  

Natureza da Despesa

Quant. Unidade

 Recurso a ser
gerenciado

 Total

 

Classificação Descrição
Fundação de

Apoio ou
outro ente

UFMS

 

 

Despesas Correntes / Outras / Aplicações Diretas  

  

33.90.14.00 Diárias  

3390.14.14

Diária no país (*Deverá
ser observado os valores
fixados no Decreto n°
5.992/2006, não
devendo ultrapassar os
valores ali fixados),
suprimento de fundos e
ressarcimento.

 40  Diária R$  8.024,00 0,00 R$  
8.024,00  

Subtotal 1 R$ 8.024,00 0,00 R$
8.024,00  

  

         

 

 

3390.30.00 Material de Consumo

3390.30.07 Gêneros alimentícios  400  kg  R$     
4.000,00

 R$   -
     

 R$ 
4.000,00

3390.30.23 Uniformes Tecidos e
aviamentos  50 unidade  R$        

500,00  R$   -   R$   
500,00
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3390.30.01 Combustível  444 lt  R$       
2.000,00  R$   -   R$ 

2.000,00

3390.30.59 Material de Divulgação  60 unidade  R$     
1.215,80  R$   -   R$

1.215,80

 Subtotal 2  R$       
7.715,80 R$0,00  R$ 

7.715,80

 

 

 

 

3390.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

 3390.33.02
Passagens p/ o exterior
(do exterior para o
Brasil)

 6  Passagem R$5.500,00 0,00 R$5.500,00

3390.33.01 Passagens p/ o país  10  Passagem R$3.000,00 0,00 R$3.000,00

Subtotal 3 R$8.500,00 0,00R$8.500,00

 

 

 

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3390.36.35

Serviços de apoio
administrativo
técnico e
profissional
(serviços eventuais)

 10  Serviço R$2.006,00 R$      
0,00 R$ 2.006,00

3390.36.02
Diárias a
colaboradores
eventuais no país

 15  diária R$ 3.009,00R$
0,00       R$ 3.009,00
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Subtotal  4.  R$
5.015,00 0,00 R$

5.015,00

3390.39.00 Outros serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica    

3390.39.65
Despesas operacionais e
administrativas da Fundação
de Apoio. 

R $
5.250,90

R$
0,00       R$ 5.250,90

3390.39.25 Taxa de administração
Bancária (Boleto de Inscrição) R$ 99,10 R$

0,00       R$ 99,10

Subtotal 5. R$5.350,00 0,00 R$5.350,00

33.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas

3390.47.00
Obrigações
Tributárias e
Contributivas
(Pessoa Física)

 10  Serviço R$ 401,20 0,00R$ 401,20

Subtotal 6 R$ 401,20 0,00R$ 401,20

        
 

 

TOTAL R$
35.006,00 0,00 R$

35.006,00

 

* Os Itens de despesas constantes neste plano de trabalho são necessários e exclusivos para
atender às ações necessárias à execução deste projeto.

III - Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)

Execução do Projeto

Meta Mês 1 Mês 2 Mês 3

1 27.750,00 2.005,10 -

Custos Operacionais FAPEC.
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Meta Mês 1 Mês 2 Mês 3

1 1.750,30 1.750,30 1.750,30

5 – DECLARAÇÕES/APROVAÇÕES

I – Coordenador do Projeto/Programa

Na qualidade de Coordenador do Projeto/Programa, declaro ser o responsável pelas
informações prestada acima e atesto ciência de que o presente Plano de Trabalho será
cumprido em sua integralidade, após aprovação do Conselho respectivo.

Local, ____/____/____             _____________________________________________

 

II – Direção de Centro/Campus/Núcleo/Faculdade/Escola/Instituto

Na qualidade de Diretor da Unidade de origem do presente Plano de Trabalho, delibero
pela:

(_X_) Aprovação

(___) Não aprovação

Local, ____/____/____             _____________________________________________

III – Da Pró-Reitoria

Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a esta Pró-Reitoria,
delibero pela:

(_X_) Aprovação

(___) Não aprovação

Local, ____/____/____             _____________________________________________

IV – Da Fapec

Após análise do Plano de Trabalho, delibero pela:

(_X_) Aprovação

(___) Não aprovação

Local, ____/____/____             _____________________________________________

Plano de Trabalho FAED 0835551         SEI 23104.034401/2018-38 / pg. 77



V – Da Reitoria

Após análise do Plano de Trabalho, delibero pela:

(_X_) Aprovação

(___) Não aprovação

Local, ____/____/____             _____________________________________________

 

Documento assinado eletronicamente por Luis Alejandro Lasso
Gutierrez, Professor do Magisterio Superior, em 23/10/2018,
às 15:14, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ordalia Alves de
Almeida, Diretor(a), em 23/10/2018, às 15:31, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes
Pereira, Pró-Reitor(a), em 23/10/2018, às 15:47, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Nogueira
Lopes, Usuário Externo, em 23/10/2018, às 16:34, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto
Santos Turine, Reitor(a), em 23/10/2018, às 16:40, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0835551 e o código CRC
E5685DAB.

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Plano de Trabalho FAED 0835551         SEI 23104.034401/2018-38 / pg. 78

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária
Fone: 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

 

Referência: Processo nº 23104.034401/2018-38 SEI nº 0835551
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1º TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO Nº 70/2018-UFMS

PRIMEIRO TERMO DE
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº
70/2018-UFMS CELEBRADO ENTRE A
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) E
A FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA
AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC

Pelo presente instrumento particular a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL (UFMS) e a FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A
CULTURA, já devidamente qualificadas no Contrato nº 70/2018-UFMS, decorrente do processo nº
23104.034401/2018-38-UFMS, por seus representantes legais e observado o disposto na Lei nº
8.666/1993, resolvem APOSTILÁ-LO, como de fato aditam-no, sob as Cláusulas e condições
seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DESIGNAÇÕES SIMPLIFICADAS

1.1 - As contratantes adotam neste Termo de Apostilamento as mesmas designações
simplificadas do Contrato ora apostilado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O presente Termo de Apostilamento tem por objeto modificar o Plano de Trabalho,
substituindo o Anexo I do Contrato pelo Anexo I deste apostilamento (documento SEI 0835551).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

3.1 - Permanecem inalteradas e em vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora
apostilado.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam eletronicamente o presente instrumento.

Campo Grande - MS.

Pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS

 

 

AUGUSTO CÉSAR PORTELLA MALHEIROS

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura

 

 

 

 Pela FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC.
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Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Nogueira
Lopes, Usuário Externo, em 30/10/2018, às 14:47, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar
Portella Malheiros, Pró-Reitor(a), em 30/10/2018, às 15:25,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0851527 e o código CRC
09FDFDA9.

DIVISÃO DE CONTRATOS
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7427
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.034401/2018-38 SEI nº 0851527

Termo de Apostilamento 1 ao Contrato 70/2018-UFMS (0851527)         SEI 23104.034401/2018-38 / pg. 81

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 70/2018-UFMS, processo nº 23104.034401/2018-
38-UFMS celebrado entre a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a
Fundação de Apoio a Pesquisa ao Ensino e a Cultura - FAPEC. Objeto: O presente Termo
Aditivo tem por objeto: a) prorrogar a sua vigência contratual a partir  de 16.12.2018 a
31.03.2019; e b) modificar o Plano de Trabalho, substituindo o Anexo I do 1º Termo de
Apostilamento  pelo  Anexo  I  deste  Termo  Aditivo  (documento  SEI  0935165).  Data  de
assinatura: 14.12.2018.  Vigência: 16.12.2018  a  31.03.2019.  Assinam:  O Pró-Reitor  de
Administração e  Infraestrutura,  Augusto  Cesar  Portella  Malheiros, pela  “UFMS”  e  o
representante legal pela “CONTRATADA”.

Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura (PROADI)
Fone: (0xx67) 3345-7053 – Fax: (0xx67) 3345-7051 - E-mail: gab.proadi@ufms.br

Av. Costa e Silva, s/nº – Cidade Universitária
79070-900 - CAMPO GRANDE – MATO GROSSO DO SUL

18/12/2018

BS N° 6941
Pg. 233



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018121800042
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PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO

TPCPS N.º 391 PROCESSO N.º 23115.042728/2018-54. LOCATÁRIO: Universidade Federal do
Maranhão. LOCADOR: SUSANA LIMA ARAÚJO GARCÊS. OBJETIVO: Prorrogar por mais 06
(seis) meses, o Contrato de Prestação de Serviços n.º 135/2018-GAB/REIT. DATA DA
ASSINATURA: 15 de dezembro de 2018

EXTRATO DE CONTRATO

TPCPS N.º 392 PROCESSO N.º 23115.039648/2018-11. LOCATÁRIO: Universidade Federal do
Maranhão. LOCADOR: DANIEL MORAES CAVALCANTE. OBJETIVO: Prorrogar por mais 06
(seis) meses, o Contrato de Prestação de Serviços n.º 157/2017-GAB/REIT. DATA DA
ASSINATURA: 16 de dezembro de 2018

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Acordo de Cooperação s/n°. Partes: Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso - FUFMT e L'UNlVERSITÉ DE SHERBROOKE. Objetivo: Estabelecer, na medida das
possibilidades e de meios financeiros disponíveis, uma colaboração no domínios de
interesses comuns, tanto na área de ensino e pesquisa. Assinatura: 14/12/2018. Vigência:
05 anos. Assinam: Myrian Thereza de Moura Serra, Reitora/FUFMT e pela L'UNlVERSITÉ DE
SHERBROOKE, Pierre Cossette/Reitor.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 010/2018. Partes: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso -
FUFMT, Município de Barão de Melgaço e Fundação Uniselva. Objetivo: Cooperação entre

os Partícipes para a consecução do Projeto de Extensão intitulado "Revitalização da Orla do
Município de Barão de Melgaço". Assinatura: 13/12/2018. Vigência: 13/06/2019. Assinam:
Myrian Thereza de Moura Serra, Reitora/FUFMT, pelo Município de Barão de Melgaço,
Élvio de Souza Queiroz/Prefeito e pela Uniselva, Cristiano Maciel/Diretor Geral.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo nº 142/2018 ao Termo de Cooperação Técnica nº
087/2015. Partes: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, Companhia
Energética de Sinop - CES e Fundação Uniselva. Objetivo: Alterar a Cláusula Oitava -
Vigência, referente ao projeto, "Dinâmica Ecológica de Fauna Terrestre, Aquática e
Semiaquática na área de Influência da UHE Sinop". Assinatura: 17/12/2018. Vigência:
30/04/2019. Assinam: Myrian Thereza de Moura Serra, Reitora/FUFMT, Mauro de Almeida
Santos e Ricardo Murilo Padilha, pela CES e pela Fundação Uniselva, Cristiano Maciel/
Diretor Geral.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo nº 143/2018 ao Termo de Cooperação Técnica nº
103/2015. Partes: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, Companhia
Energética de Sinop - CES e Fundação Uniselva. Objetivo: Alterar a Cláusula Sétima - Da
Vigência, referente ao projeto "Marcação de Espécies alvo da ictiofauna e monitoramento
do ictioplancton na Área de Influência da Usina Hidrelétrica de Sinop". Assinatura:
17/12/2018. Vigência: 30/04/2019. Assinam: Myrian Thereza de Moura Serra,
Reitora/FUFMT, Mauro de Almeida Santos e Ricardo Murilo Padilha, pela CES e pela
Fundação Uniselva, Cristiano Maciel/ Diretor Geral.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo nº 144/2018 ao Termo de Cooperação Técnica nº
102/2015. Partes: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, Companhia
Energética de Sinop - CES e Fundação Uniselva. Objetivo: Alterar a Cláusula Sétima - Da
Vigência, referente ao projeto "Monitoramento da Ictiofauna na Área de Influência da
Usina Hidrelétrica de Sinop". Assinatura: 17/12/2018. Vigência: 30/04/2019. Assinam:
Myrian Thereza de Moura Serra, Reitora/FUFMT, Mauro de Almeida Santos e Ricardo
Murilo Padilha, pela CES e pela Fundação Uniselva, Cristiano Maciel/ Diretor Geral.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo nº 145/2018 ao Termo de Cooperação Técnica nº
098/2015. Partes: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, Companhia
Energética de Sinop - CES e Fundação Uniselva. Objetivo: Alterar a Cláusula Sétima - Da
Vigência, referente ao projeto "Dinâmica Ecológica de Macrófitas Aquáticas na Área de
Influência da Usina Hidrelétrica de SINOP". Assinatura: 17/12/2018. Vigência: 30/04/2019.
Assinam: Myrian Thereza de Moura Serra, Reitora/FUFMT, Mauro de Almeida Santos e
Ricardo Murilo Padilha, pela CES e pela Fundação Uniselva, Cristiano Maciel/ Diretor
Geral.

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 3/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE

TRADUTOR/INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

A Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP da Universidade Federal de Mato
Grosso - UFMT, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento à determinação da
Magnífica Reitora e de acordo com o que dispõem a Lei nº 8.745/1993 e a autorização
constante na Portaria Interministerial MEC/MPDG nº 173, de 20/06/2017 e na PORTARIA
MEC Nº 1034, de 30/08/2017, torna público o Processo Seletivo Simplificado destinado
a contratação por tempo determinado, para o cargo de TRADUTOR/INTÉRPRETE DA
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS/TEMPORÁRIO com vista à contratação
temporária de profissionais técnicos especializados em língua brasileira de sinais, de
nível superior, por tempo determinado, para atender às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição
Federal/1988, conforme a seguir:

Requisito básico: ser portador de diploma de Bacharelado em Letras-LIBRAS;
ou Licenciatura em Letras: tradução e interpretação em LIBRAS/Português + certificação
de proficiência em tradução e interpretação; ou curso superior + certificação de
proficiência em tradução e interpretação de LIBRAS.

Remuneração total: R$4.638,66 (quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e
sessenta e seis centavos), conforme limite estabelecido no inciso II do art. 7º da Lei nº
8.745, de 1993 e Portaria Interministerial MEC/MPDG nº 173/2017.

Total de vagas: 03
Regime de trabalho: 40h semanais
Período de inscrição (presencial): 22/01/2019 a 05/02/2019, das 8h às 11h,

na Sala Intérprete de LIBRAS Bloco Administrativo UFMT/Campus Araguaia - Sala 09,
conforme endereço: Av. Valdon Varjão, nº 6.390. Barra do Garças - Mato Grosso. CEP:
78600-000, mediante a entrega de documentação estabelecida nos itens 6.3 e 6.4 do
Edital. Informações pelo telefone: (66) 3402.0701 - email: sapcua.ufmt@gmail.com

Taxa de inscrição: não há.
- Informações Gerais:
1 - O processo seletivo simplificado é destinado a selecionar

Tradutor/intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS/temporário para a UFMT e o
processo seletivo simplificado constará de 3 (três) etapas, sendo a primeira uma Análise
de títulos (classificatória), a segunda uma Prova escrita (classificatória) e a terceira uma
Prova Prática para Avaliação Tradutória e Interpretativa da Língua Brasileira de

Sinais/Português (classificatória e eliminatória). A contratação temporária dar-
se-á para prestação de serviços de tradução e interpretação artigos, livros, textos
diversos em um idioma para o outro, bem como traduzir e interpretar palavras,
conversações, narrativas, palestras, atividades didático pedagógicas em um outro idioma,
reproduzindo Libras ou na modalidade oral da Língua Portuguesa o pensamento e

intenção do emissor. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

2 - As informações sobre a análise das inscrições, regras para a avaliação de
títulos, Prova Escrita e Prova Prática para Avaliação Tradutória e Interpretativa da Língua
Brasileira, pontuação mínima para classificação e critérios para desempate, recursos,
bem como as proibições de contratação no presente certame estão estabelecidas na
íntegra do edital.

3 - O prazo do contrato será de 01 semestre letivo, podendo ser, no
interesse da Administração, prorrogado a cada final de semestre letivo, até o prazo
máximo de 2 (dois) anos.

4 - A validade do processo seletivo será de 01 (um) ano, a contar da data
da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União.

5 - O Edital na íntegra e o formulário de inscrição encontram-se disponíveis
no endereço eletrônico www.ufmt.br/ menu Editais - Seleção, no qual o candidato
deverá acompanhar todas as informações e divulgações relativos ao presente processo
seletivo.

DOMINGOS SÁLVIO SANT'ANA
Secretário de Gestão de Pessoas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Acordo de Cooperação n.º 53/2018, processo n.º 23104.014650/2018-15. Partícipes:
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, Associação de Auxílio e
Recuperação dos Hansenianos - Hospital São Julião e o Estado de Mato Grosso do Sul, por
meio da Secretaria de Estado de Saúde - SES/MS. Objeto: promover a integração de
esforços e recursos do setor público visando mútua colaboração para a criação,
implantação e acompanhamento técnico e acadêmico do Programa de Residência
Multiprofissional em Cuidados Continuados Integrados em Saúde, com área de
concentração em Atenção à Saúde do Idoso (PREMUS/CCI). Vigência: 24 meses. Assinatura:
17/12/2018. Assinam: o Reitor, Prof. Dr. Marcelo Augusto Santos Turine, pela UFMS, a
Presidente Executiva, Sr.ª Beatriz Figueiredo Dobashi, pelo Hospital São Julião, e o
Secretário Estadual, Sr. Carlos Alberto Moraes Coimbra, pela SES/MS.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 93/2018 - UASG 154054

Nº Processo: 23104042481201803.
DISPENSA Nº 109/2018. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO
GROSSO DO SUL. CNPJ Contratado: 03772576001994. Contratado : SENAI-SERVICO
NACIONAL DE -APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Objeto: O presente contrato tem como objeto
a contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria e
Treinamentos/Capacitações para implementação de Sistema de Gestão Laboratorial em
acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 para laboratórios de ensaios com escopo em
materiais betuminosos para atender o laboratório de pesquisa da FAENG, conforme
proposta comercial, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente
de sua transcrição. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência: 14/12/2018 a
13/08/2019. Valor Total: R$33.650,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE805498. Data de
Assinatura: 14/12/2018.

(SICON - 17/12/2018) 154054-15269-2018NE800028

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº 96/2017
Nº Processo: 23104016765201755. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -
MATO GROSSO DO SUL. CNPJ Contratado: 23246972000166. Contratado : WA
ARQUITETURA EIRELI - ME -.Objeto: Rescisão unilateral do Contrato 96/2017-UFMS
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Data de Rescisão: 11/12/2018 .

(SICON - 17/12/2018) 154054-15269-2018NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 154054

Número do Contrato: 98/2017.
Nº Processo: 23104021548201787.
INEXIGIBILIDADE Nº 99/2017. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO
GROSSO DO SUL. CNPJ Contratado: 03119724000147. Contratado : CORREIO DO ESTADO
SA -.Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a sua vigência por mais
doze (12) meses a contar de 28.12.2018 a 27.12.2019. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 .
Vigência: 28/12/2018 a 27/12/2019. Valor Total: R$32.580,00. Fonte: 8100000000 -
2018NE800038. Data de Assinatura: 12/12/2018.

(SICON - 17/12/2018) 154054-15269-2018NE800028

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 70/2018-UFMS, processo nº 23104.034401/2018-
38-UFMS celebrado entre a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a
Fundação de Apoio a Pesquisa ao Ensino e a Cultura - FAPEC. Objeto: O presente Termo
Aditivo tem por objeto: a) prorrogar a sua vigência contratual a partir de 16.12.2018 a
31.03.2019; e b) modificar o Plano de Trabalho, substituindo o Anexo I do 1º Termo de
Apostilamento pelo Anexo I deste Termo Aditivo (documento SEI 0935165). Data de
assinatura: 14.12.2018. Vigência: 16.12.2018 a 31.03.2019. Assinam: O Pró-Reitor de
Administração e Infraestrutura, Augusto Cesar Portella Malheiros, pela "UFMS" e o
representante legal pela "CONTRATADA".

AVISO DE PENALIDADE

O Pró-reitor de Administração e Infraestrutura, no uso de suas atribuições
conferidas, e com fulcro nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93 e do art. 7º da Lei
10.520/2002, e ao que tudo consta nos autos do processo 23104.022465/2017-13, resolve:
aplicar à empresa MARIO GOMES DA SILVA INDUSTRIAL FOODS EPP, CNPJ
14.534.979/0001-92, a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União pelo
período de 1 (um) ano, de acordo com a Cláusula Décima - das Penalidades - do Contrato
37/2018-UFMS, item 10.2.

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio da Pró-
reitoria de Administração e Infraestrutura, com fulcro nos Artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, no Art. 7º da Lei 10.520/2002, na Cláusula Nona - Das penalidades do Contrato
nº 65/2014-UFMS, demais legislações pertinentes e o que consta nos autos do processo
nº 23104.000585/2017-51 NOTIFICA a empresa VALTER GUENSUKE SHIROMA, CNPJ
16.954.451/0001-06, a recolher os valores devidos referentes à multa contratual no valor
de R$ 29.982,75, em razão em razão do não pagamento das taxas de aluguel e contas
de energia elétrica oriundos do Contrato nº 65/2014-UFMS objeto "Concessão
administrativa de uso de espaço físico com área total de 16,30 m2, com a finalidade
específica de exploração de serviço de reprografia, compreendendo cópia, impressão,
digitalização, digitação, encadernação e plastificação de documentos, localizado no

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
camilla.minervini
Realce
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1º Termo Aditivo ao Contrato nº 70/2018-UFMS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2018-UFMS
CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) E A FUNDAÇÃO DE APOIO A
PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC.

Pelo presente instrumento particular a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) e a
 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC, já devidamente qualificadas no Contrato nº
70/2018-UFMS, decorrente do processo nº 23104.034401/2018-38-UFMS, por seus representantes legais e observado o disposto na
Lei nº 8.666/1993, resolvem ADITÁ-LO, como de fato aditam-no, sob as Cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DESIGNAÇÕES SIMPLIFICADAS

1.1 - As contratantes adotam neste Termo Aditivo as mesmas designações simplificadas do Contrato ora aditado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto:

a) prorrogar a sua vigência contratual a partir de 16.12.2018 a 31.03.2019; e

b) modificar o Plano de Trabalho, substituindo o Anexo I do 1º Termo de Apostilamento pelo Anexo I deste Termo Aditivo
(documento SEI 0935165).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

3.1 - Permanecem inalteradas e em vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam eletronicamente o presente instrumento.

 

Pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS

 

 

AUGUSTO CÉSAR PORTELLA MALHEIROS

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura

 

 

 

 

 Pela FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Vaz de Carvalho, Usuário Externo, em 14/12/2018, às 15:46,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar Portella Malheiros, Pró-Reitor(a), em 14/12/2018, às
17:30, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0944983 e o código
CRC 1C7B3FF4.

 

DIVISÃO DE CONTRATOS 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67)3345-7427 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.034401/2018-38 SEI nº 0944983

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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