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RESOLUÇÃO Nº 200, DE 07 DE JUNHO DE 2018.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS DO PANTANAL, da
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
considerando o processo 23449.001690/2018-98, resolve, ad referendum:

Manifestar-se favoravelmente pela aprovação da proposta de Ação de Extensão
in�tulada "Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade Social (Versão
Trajetórias Escolares)", protocolo Sigproj nº 307804.1591.2718.30052018, sob a coordenação
da servidora docente ANA CAROLINA PONTES COSTA, Matrícula SIAPE nº 1998974.

 

AGUINALDO SILVA

Documento assinado eletronicamente por Aguinaldo Silva, Presidente de Conselho,
em 07/06/2018, às 15:04, 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 0546904 e o código CRC 143B8992.

 

CONSELHO DE CÂMPUS - CPAN 
Av. Rio Branco, 1270 

Fone:  
CEP 79304-020 - Corumbá - MS

Referência: Processo nº 23449.001364/2018-81 SEI nº 0546904
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE

COORDENADORIA DE EXTENSÃO

FORMULÁRIO-SÍNTESE DA PROPOSTA - SIGProj
EDITAL EXT/2018

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 307804.1591.2718.30052018

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO: Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade Social (Versão Trajetórias Escolares)

TIPO DA PROPOSTA:
( X )Curso (   )Evento (   )Prestação de Serviços

(   )Projeto

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPAL:
(     ) Comunicação (     ) Cultura (     ) Direitos Humanos e Justiça (  X  )Educação

(     ) Meio Ambiente (     ) Saúde (     ) Tecnologia e Produção (     ) Trabalho

(     ) Desporto

COORDENADOR: Ana Carolina Pontes Costa

E-MAIL: anacarol.ufms@gmail.com

FONE/CONTATO: 32330273 / 000 / 81179852
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE

COORDENADORIA DE EXTENSÃO

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE CURSO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 307804.1591.2718.30052018

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade
Social (Versão Trajetórias Escolares)

      Coordenador: Ana Carolina Pontes Costa / Docente

      Tipo  da Ação: Curso

      Edital: EXT/2018

      Faixa de Valor: 

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

      Unidade Geral: CPAN - Câmpus do Pantanal

      Unidade de Origem: CEX - Comissão Setorial de Extensão

      Início Previsto: 01/09/2018

      Término Previsto: 31/08/2019

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Daiani Damm Tonetto Riedner / Docente

      Órgão Financeiro: Outros

      Órgão Financeiro: &nbsp;

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 180 horas

      Justificativa da Carga Horária: 300 horas para a equipe de execução
180 para os cursistas 
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      Periodicidade: Eventual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Estadual

1.2.1 Turmas

Turma 1

      Identificação: Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade

Social (Versão Trajetórias Escolares)
      Data de Início: 01/11/2018

      Data de Término: 31/08/2019

      Tem Limite de Vagas? Sim

      Número de Vagas: 300

      Tem Inscrição? Sim

      Início das Inscrições: 01/11/2018

      Término das Inscrições: 30/11/2018

      Contato para Inscrição: Ana Carolina Pontes Costa 
Unidade 1 - CPAN/UFMS
3234-6860

      Tem Custo de Insc./Mensalidade? Não

      Local de Realização: •	Polo de Camapuã
•	Polo de Rio Brilhante
•	Polo de Japorã
•	Polo de Miranda
•	Polo de Bataguassu
•	Polo de Bela Vista


1.3 Público-Alvo

Profissionais da educação básica (gestores escolares, professores, coordenadores pedagógicos) e outros
envolvidos com políticas sociais que estabelecem relações com a educação de crianças e adolescentes que
vivem em circunstâncias de pobreza ou extrema pobreza. O curso será restrito a profissionais que atuam no
Estado do Mato Grosso do Sul 

      Nº Estimado de Público: 300

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Federais 0 30 10 5 0 45

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 150 0 0 0 105 255

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0
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Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 150 30 10 5 105 300

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

 União Nacional dos

Dirigentes Municipais

de Educação 

UNDIM

E
Externa à IES Outros

Articular, mobilizar e integrar

os dirigentes municipais de

educação para mobilização do

público alvo nos municípios

selecionados. 

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Humanas

      Área Temática Principal: Educação

      Área Temática Secundária: Direitos Humanos e Justiça

      Linha de Extensão: Grupos sociais vulneráveis

      Caracterização: À Distância

      Subcaracterização 1: 

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

Em 2003 o governo brasileiro lançou o Programa Bolsa Família (PBF), que objetivou garantir a superação
da pobreza e pobreza extrema, através da transferência de renda mensal às famílias em situação de
vulnerabilidade e pobreza no país. O programa transfere, atualmente, um recurso mensal a 14 milhões de
famílias que, em contrapartida, precisam obrigatoriamente matricular os filhos de 6 a 17 anos nas escolas
de Educação Básica e garantir a frequência escolar acima de 85%, para alunos de 6 a 15 anos, e de 75%
para alunos de 16 a 17 anos, além de outras condicionalidades. Este curso de Aperfeiçoamento tem como
objetivo ormar, em nível de aperfeiçoamento, na temática da Educação, Pobreza e Desigualdade Social,
profissionais da educação básica (gestores escolares, professores, coordenadores pedagógicos) e outros
envolvidos com políticas sociais que estabelecem relações com a educação para a necessidade de romper
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com práticas escolares que reforçam a condição de pobreza e reproduzam as desigualdades sociais.

       Palavras-Chave:

Bola família, Pobreza, Aperfeiçoamento

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

      1.6.1 Justificativa

O Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade Social (EPDS) tem a finalidade de
provocar o debate e a reflexão, sobretudo, no que se refere aos processos de educação envolvendo
sujeitos que vivenciam a pobreza ou a pobreza extrema. A provocação de tal debate está
fundamentalmente associada aos desafios postos pela quase universalização da educação básica no
Brasil nas últimas décadas. Esse esforço visa o cumprimento de um dever do Estado, portanto, um direito
da população, garantido pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 13.005/2014, de 25/06/2014, que
aprova o Plano Nacional de Educação (PNE). Para que esse esforço apresente resultados, é necessário o
conhecimento aprofundado do lugar social de origem de crianças, adolescentes e jovens, bem como da
realidade das escolas públicas brasileiras. Considerando, desse modo, os desafios postos pela quase
universalização da educação básica; pelos questionamentos referentes ao tensionamento das relações
entre educação, pobreza e desigualdade social; pela necessária e urgente formação continuada de
profissionais da educação; e visando fomentar o debate acadêmico sobre a temática, com vistas à
transformação social de contextos empobrecidos, propõe o Curso de Aperfeiçoamento EPDS. 
O Curso é organizado na modalidade a distância, organizado em torno de 3 módulos temáticos com
duração de 180h. O Módulo Introdutório (40h) é comum a todos os percursos formativos e trata do tema:
Pobreza, Desigualdades e Educação. Os demais módulos, que podem ser combinados em diferentes
formatos de cursos, estão organizados a partir dos temas: a) Pobreza e Cidadania (60h); b) Pobreza,
Direitos Humanos, Justiça e Educação (60h); c) Escola: espaços e tempos de reprodução e resistências
da pobreza (60h); e d) Pobreza e Currículo (60h). A dinâmica proposta abrangerá: um processo
introdutório, em que a equipe gestora local apresentará o processo formativo em sua totalidade; acesso
aos módulos, no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA); encontros presenciais para as
avaliações e socialização de atividades do curso, preferencialmente, ao final de cada Módulo e início do
Módulo subsequente, podendo ser realizados em polos de apoio presencial; e encontro final para
apresentação dos Trabalhos Finais de Curso (TFC). O TFC terá duração de 20 horas e tratará da trajetória
escolar de crianças e adolescentes em situação de pobreza, beneficiárias do Programa Bolsa Família
(PBF), que articule reflexões teóricas à trajetória escolar dessas crianças e adolescentes, tendo como
centralidade os principais fatores que têm dificultado o acesso, a permanência e a conclusão dos estudos
dessas populações na idade adequada.

      1.6.2 Fundamentação Teórica

Mudanças na configuração das ações de proteção social vêm sendo adotadas pelo Estado brasileiro nas
últimas décadas, cabendo especial destaque para as ações de enfrentamento da pobreza, sobretudo
socioeconômica (privação material) e política (efetivação da cidadania). Para tentar minimizar os
problemas relacionados à vulnerabilidade e desigualdade social, houve, por parte do governo federal,
investimento em políticas públicas de transferência de renda, a fim de garantir às famílias empobrecidas
direitos sociais básicos, à educação, saúde e assistência social. 
No bojo dessas ações, cabe o destaque para o Programa Bolsa Família (PBF), programa de transferência
direta de renda com condicionalidades relacionadas às áreas de saúde, educação e assistência. Criado no
ano de 2003, durante o governo de Luiz Inácio da Silva, por meio de medida provisória e regulamentado
pela Lei no. 10.836/2004 e posteriormente o Decreto nº. 5.209, o PBF unificou e ampliou o atendimento de
quatro programas sociais já existentes , com o objetivo de combater a miséria e a exclusão social, além de
promover a emancipação de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. No caso brasileiro, a
discussão sobre ações mais localizadas, programas de transferência de renda e implantação de políticas
públicas desta natureza têm despertado o interesse de diferentes segmentos sociais há algum tempo, com
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alguns avanços e muitos desafios.
Nesta direção, este curso tem como objetivo formar, em nível de aperfeiçoamento, na temática da
Educação, Pobreza e Desigualdade Social, profissionais da educação básica (gestores escolares,
professores, coordenadores pedagógicos) e outros envolvidos com políticas sociais que estabelecem
relações com a educação para a necessidade de romper com práticas escolares que reforçam a condição
de pobreza e reproduzam as desigualdades sociais.

      1.6.3 Objetivos

&#9679;	Possibilitar a apropriação de conhecimentos científicos a respeito da pobreza e das
desigualdades sociais em suas relações com questões étnicas, raciais, de gênero e de espaço. 
&#9679;	Analisar a constituição dos direitos civis, políticos e sociais, caracterizados de modo amplo como
“direitos humanos”. 
&#9679;	Relacionar os conhecimentos sobre pobreza, desigualdades sociais e direitos humanos com as
políticas educacionais e outras políticas sociais voltadas para a alteração do quadro de pobreza e pobreza
extrema no Brasil. 
&#9679;	Analisar o papel social da escola, seu currículo, suas práticas e as implicações em relação à
manutenção ou à transformação da condição de pobreza de crianças, adolescentes e jovens que a
frequentam. 
&#9679;	Sensibilizar os profissionais da educação básica e outros envolvidos com políticas sociais, que
estabelecem relações com a educação, para a necessidade de romper com práticas escolares que
reforçam a condição de pobreza e reproduzem as desigualdades sociais. 
&#9679;	Promover o reconhecimento das realidades locais no que se refere às condições de pobreza e
pobreza extrema e sua relação com a educação. 
&#9679;	Fomentar iniciativas voltadas para a alteração das condições de pobreza e pobreza extrema,
especialmente a criação e o fortalecimento de redes com tal objetivo.
&#9679;	Propor e desenvolver um projeto de pesquisa sobre a temática Educação, Pobreza e
Desigualdade Social.

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

O Curso é organizado na modalidade a distância, organizado em torno de 3 módulos temáticos com
duração de 180h. O Módulo Introdutório (40h) é comum a todos os percursos formativos e trata do tema:
Pobreza, Desigualdades e Educação. Os demais módulos, que podem ser combinados em diferentes
formatos de cursos, estão organizados a partir dos temas: a) Pobreza e Cidadania (60h); b) Pobreza,
Direitos Humanos, Justiça e Educação (60h); c) Escola: espaços e tempos de reprodução e resistências
da pobreza (60h); e d) Pobreza e Currículo (60h). A dinâmica proposta abrangerá: um processo
introdutório, em que a equipe gestora local apresentará o processo formativo em sua totalidade; acesso
aos módulos, no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA); encontros presenciais para as
avaliações e socialização de atividades do curso, preferencialmente, ao final de cada Módulo e início do
Módulo subsequente, podendo ser realizados em polos de apoio presencial; e encontro final para
apresentação dos Trabalhos Finais de Curso (TFC). O TFC terá duração de 20 horas e tratará da trajetória
escolar de crianças e adolescentes em situação de pobreza, beneficiárias do Programa Bolsa Família
(PBF), que articule reflexões teóricas à trajetória escolar dessas crianças e adolescentes, tendo como
centralidade os principais fatores que têm dificultado o acesso, a permanência e a conclusão dos estudos
dessas populações na idade adequada.

      1.6.5.1 Conteúdo Programático

Propõe-se um currículo que contemple o desenvolvimento de reflexões (conteúdos) que partam dos
saberes dos/as envolvidos/as; que provoquem, metodologicamente, estratégias pedagógicas para que
informem os saberes que desejam ampliar; que proporcionem mediações teóricas (com o material
pedagógico-didático e com as docências) e que os afetem a ponto de modificarem suas práticas
político-pedagógicas no contexto educacional.
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Módulo Introdutório - Educação, pobreza e produção das desigualdades sociais.
Autoria: Prof. Dr. Miguel Gonzalez Arroyo (UFMG).
Carga Horária: 40h

Módulo I – Programas de transferência condicionada de renda: dimensões sociais e políticas
Autoria: Prof. Dra. Walquíria Leão Rego (Unicamp) e Prof. Dr. Alessandro Pinzani (UFSC).
Carga Horária: 60h
Ementa: Fenomenologia da pobreza no Brasil. Dinheiro, renda e autonomia. O PBF como programa
assistencial e não assistencialista. Efeitos do PBF sobre a subjetividade de seus participantes.

Módulo II – Escola: espaços e tempos de reprodução e resistências da pobreza
Autoria: Profa. Dra. Lúcia Helena Alvarez Leite (UFMG).
Carga Horária: 60h
Ementa: Infâncias, Adolescências, Juventudes em vivências de pobreza. A cultura escolar e a segregação
das infâncias e juventudes pobres. A precarização dos espaços e tempos escolares, reprodução e
resistências à pobreza. Escola: relações corpo, gênero, etnia, raça, sexualidade e práticas culturais
emancipatórias.

TFC: Trabalhos Finais de Curso (TFC)/ 20H

      1.6.6 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

A relação entre ensino, pesquisa e extensão se dará a partir da reflexão sobre a realidade que envolve a
pobreza e a desigualdade social, e as possibilidades postas pela educação para que essa realidade seja
transformada.

      1.6.7 Avaliação
Pelo Público
Através dos encontros presenciais e avaliação presencial dos cursistas

Pela Equipe
Através de reuniões mensais, procurando discutir o alcance desta ação e formas de superação dos
problemas encontrados ao longo da trajetória do curso.

      1.6.8 Referências Bibliográficas

      1.6.9 Observações

1.7 Divulgação/Certificados

      Meios de Divulgação: Cartaz, Folder, Internet, Imprensa

      Contato: 
Ana Carolina Pontes Costa
98117-9852
3234-6860
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      Emissão de Certificados: Participantes, Equipe de Execução

      Qtde Estimada de Certificados para Participantes: 300

      Qtde Estimada de Certificados para Equipe de Execução: 23

      Total de Certificados: 323

      Menção Mínima: MS

      Frequência Mínima (%): 75

      Justificativa de Certificados: 
300 cursistas
1 coordenador
2 pesquisadores
1 formador
1 supervisor
18 tutores

1.8 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Anais
Artigo Completo
Capítulo de Livro

      Descrição/Tiragem: 

1.9 Anexos

Nome Tipo

curso_ufms.pdf

EXT-2017 - ANEXO II

(Modelo / roteiro para a

declaração do município,

órgão ou comunidade

atendida)

img167.pdf

EXT-2017 - ANEXO II

(Modelo / roteiro para a

declaração do município,

órgão ou comunidade

atendida)

oficio_n_13_09_05_2018_113412.pdf

EXT-2017 - ANEXO II

(Modelo / roteiro para a

declaração do município,

órgão ou comunidade

atendida)

oficio_polo_uab_paranhos.pdf

EXT-2017 - ANEXO II

(Modelo / roteiro para a

declaração do município,

órgão ou comunidade

atendida)

rio_brilhante.docx

EXT-2017 - ANEXO II

(Modelo / roteiro para a

declaração do município,

órgão ou comunidade

atendida)
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miranda.docx

EXT-2017 - ANEXO II

(Modelo / roteiro para a

declaração do município,

órgão ou comunidade

atendida)

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UFMS

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Ana Carolina Pontes Costa Dedicação exclusiva UFMS 0 hrs Coordenador

Daiani Damm Tonetto Riedner Dedicação exclusiva UFMS 0 hrs Gestor

Edelir Salomao Garcia Dedicação exclusiva UFMS 0 hrs Colaborador

Discentes da UFMS

Nome Curso Instituição Carga Funções

Gabrielle do Nascimento Silva Matemática UFMS 0 hrs Colaborador

Técnico-administrativo da UFMS

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UFMS

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Ana Carolina Pontes Costa
Nº de Matrícula: 1998974
CPF: 34075497844
Email: anacarol.ufms@gmail.com
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 32330273 / 000 / 81179852

Gestor:
Nome: Daiani Damm Tonetto Riedner
Nº de Matrícula: 1063225
CPF: 00780164105
Email: daiani.riedner@ufms.br
Categoria: Professor Assistente
Fone/Contato: 67 9956-8448 / 3345-7584

3. Receita
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3.1 Arrecadação
Não há Arrecadação.

3.2 Recursos da IES (UFMS)

Bolsas Valor(R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes (3390-18) 0,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a Pesquisadores (3390-20) 0,00

Subtotal R$ 0,00

Rubricas Valor(R$)

Material de Consumo (3390-30) 0,00

Passagens e Despesas com Locomoção (3390-33) 0,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (3390-36) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(3390-39)
0,00

Equipamento e Material Permanente (4490-52) 0,00

Encargos Patronais (3390-47) 0,00

Subtotal R$ 0,00

Total: R$ 0,00

3.3 Recursos de Terceiros

Instituição Item de Dispêndio Valor

Termo de Execução Descentralizada

n° 7298/2018, firmado entre a UFMS

e a Secretaria de Educação

Continuada, Alfabetização,

Diversidade e Inclusão, referente ao

Projeto 'Curso de Aperfeiçoamento

Educação, Pobreza e Desigualdade

Social'. (Público)

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(3390-39)
R$ 72.000,00

Total R$72.000,00

3.4 Receita Consolidada

Elementos da Receita (Com Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (UFMS): Bolsas + Outras Rubricas) 0,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 72.000,00

Total 72.000,00

Elementos da Receita (Sem Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (UFMS): Rubricas) 0,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 72.000,00
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Total 72.000,00

4. Despesas

Elementos de Despesas Arrecadação (R$) IES (UFMS)(R$) Terceiros (R$) Total (R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Estudantes (3390-18)
0,00 0,00 0,00 0,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (3390-20)
0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de Consumo (3390-30) 0,00 0,00 0,00 0,00

Passagens e Despesas com

Locomoção (3390-33)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Física (3390-36)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica (3390-39)
0,00 0,00 72.000,00 72.000,00

Equipamento e Material Permanente

(4490-52)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas (Impostos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00

Total 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00

Valor total solicitado em Reais: R$ 72.000,00

Setenta e Dois Mil Reais

A seguir são apresentadas as despesas em relação a cada elemento de despesa da atividade: Diárias - Pessoal
Civil, Material de Consumo, Passagens e Despesas com Locomoção, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Equipamento e Material Permanente, Bolsistas e Outras
Despesas. Nos respectivos quadros de despesas são apresentados itens específicos, sendo relevante destacar
o campo “Fonte”. O campo “Fonte” refere-se à origem do recurso financeiro, podendo ser Arrecadação,
Instituição e Terceiros.

4.1 Despesas - Diárias
Não há Diárias.

4.2 Despesas - Material de Consumo
Não há Material de Consumo.

4.3 Despesas - Passagens
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Não há Passagem.

4.4 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Não há Serviço de Terceiros - Pessoa Física.

4.5 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Descrição Fonte Custo Total

Termo de Execução Descentralizada n° 7298/2018, firmado entre a UFMS e

a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e

Inclusão, referente ao Projeto 'Curso de Aperfeiçoamento Educação,

Pobreza e Desigualdade Social'.

Termo de

Execução

Descentralizad

a n° 7298/2018,

firmado entre a

UFMS e a

Secretaria de

Educação

Continuada,

Alfabetização,

Diversidade e

Inclusão,

referente ao

Projeto 'Curso

de

Aperfeiçoament

o Educação,

Pobreza e

Desigualdade

Social'.

R$ 72.000,00

Total R$72.000,00

4.6 Despesas - Equipamento e Material Permanente
Não há Equipamento ou Material Permanente

4.7 Despesas - Bolsistas
Não há Bolsistas. 

Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s)

4.8 Despesas - Outras Despesas

Descrição Fonte Custo Total

INSS - 0% Arrecadação R$ 0,00

ISS - 0% Arrecadação R$ 0,00

PATRONAL - 20% Arrecadação R$ 0,00

SubTotal 1 R$ 0,00

INSS - 0% IES (UFMS) R$ 0,00

ISS - 0% IES (UFMS) R$ 0,00

PATRONAL - 20% IES (UFMS) R$ 0,00
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SubTotal 2 R$ 0,00

INSS - 0% Terceiros R$ 0,00

ISS - 0% Terceiros R$ 0,00

PATRONAL - 20% Terceiros R$ 0,00

SubTotal 3 R$ 0,00

Total R$0,00

4.9 Despesas - Resolução de Destinação Específica da IES (UFMS)

Discriminação R$

Programa Institucional de Apoio às Atividades de Ensino 0,00

Unidade Proponente 0,00

Programa Institucional de Apoio às Atividades de Extensão 0,00

Despesas discricionárias da Administração Central 0,00

Programa Institucional de Apoio à Administração 0,00

Programa Institucional de Apoio à Pesquisa e Pós-Graduação 0,00

Total 0,00

, 28/08/2018
Local Ana Carolina Pontes Costa

Coordenador(a)/Tutor(a)
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 92, DE 04 DE SETEMBRO DE 2018.

O PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

 

1. Tornar público a Errata a INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 69, DE 24 DE JULHO DE 2018, publicada no
BS 6841 de 25/07/18, como segue:

Onde se lê:

UNIDADE
GERAL COORDENADOR TÍTULO INÍCIO

PREVISTO
TÉRMINO
PREVISTO

CPAN Ana Carolina Pontes
Costa / Docente

Curso de Aperfeiçoamento
Educação, Pobreza e
Desigualdade Social (Versão
Trajetórias Escolares) 

 

01/11/2018

 

 

31/08/2019

 

 

Leia-se

 

UNIDADE
GERAL COORDENADOR TÍTULO INÍCIO

PREVISTO
TÉRMINO
PREVISTO

CPAN Ana Carolina Pontes
Costa / Docente

 Curso de Aperfeiçoamento
Educação, Pobreza e
Desigualdade Social (Versão
Trajetórias Escolares) 

 

01/09/2018

 

 

31/08/2019

 

2. Ficam convalidadas e institucionalmente reconhecidas todas as atividades já realizadas no âmbito das
Ações de Extensão ora aprovadas.

 

MARCELO FERNANDES PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes Pereira, Pró-Reitor(a),
em 05/09/2018, às 08:21, 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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https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=916420&infra_sistema=… 2/2

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 0736557 e o código CRC C72535D2.

 

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 23104.010920/2018-19 SEI nº 0736557
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 92, DE 04 DE SETEMBRO DE 2018.

O PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

 

1. Tornar público a Errata a INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 69, DE 24 DE JULHO DE 2018, publicada no
BS 6841 de 25/07/18, como segue:

Onde se lê:

UNIDADE
GERAL COORDENADOR TÍTULO INÍCIO

PREVISTO
TÉRMINO
PREVISTO

CPAN Ana Carolina Pontes
Costa / Docente

Curso de Aperfeiçoamento
Educação, Pobreza e
Desigualdade Social (Versão
Trajetórias Escolares) 

 

01/11/2018

 

 

31/08/2019

 

 

Leia-se

 

UNIDADE
GERAL COORDENADOR TÍTULO INÍCIO

PREVISTO
TÉRMINO
PREVISTO

CPAN Ana Carolina Pontes
Costa / Docente

 Curso de Aperfeiçoamento
Educação, Pobreza e
Desigualdade Social (Versão
Trajetórias Escolares) 

 

01/09/2018

 

 

31/08/2019

 

2. Ficam convalidadas e institucionalmente reconhecidas todas as atividades já realizadas no âmbito das
Ações de Extensão ora aprovadas.

 

MARCELO FERNANDES PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes Pereira, Pró-Reitor(a),
em 05/09/2018, às 08:21, 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. 06/09/2018

BS N° 6872
Pg. 378

IS Instrução de Serviço Aprovação PROECE (0742926)         SEI 23104.028384/2018-08 / pg. 17



05/09/2018 SEI/UFMS - 0736557 - IS Instrução de Serviço

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=916420&infra_sistema=… 2/2

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 0736557 e o código CRC C72535D2.

 

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 23104.010920/2018-19 SEI nº 0736557

06/09/2018
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PLANO DE TRABALHO

Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade Social (Versão Trajetórias
Escolares)

1. DADOS CADASTRAIS DOS CONVENENTES

I - Entidade Proponente

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
 

DDD
067

Fone
3345-7010

Fax
3345-7015

E-Mail
reitoria@ufms.br

Conta Corrente
 

Banco
 

Agência
 

Praça de Pagamento
 

Nome do Responsável
Marcelo Augusto Santos Turine

CPF
07032797857

Nº RG / Órgão
Expedidor
16103320-9

Cargo
Professor Universitário

Função
Reitor

Matrícula
23216365

Endereço Residencial
Rua Chanes, nº 6400, Bairro Chácara Cachoeira

CEP
79040-004

 
II - Entidade Convenente

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:
3346-5900

Endereço Residencial
Rua Quinze de Novembro, n. 2851 - apt 1104, Jardim dos Estados -
Campo Grande – MS

CEP
79.020-300

 

2 - DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA

Título do Projeto/Programa Período de Execução
Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e
Desigualdade Social (Versão Trajetórias Escolares)

Início
Out/2018

Término
Ago/2019

Coordenador do Projeto/Programa  - Unidade Vinculada
Ana Carolina Pontes Costa – UFMS/CPAN
Gestor

Plano de Trabalho CGC/AGINOVA 0784425         SEI 23104.028384/2018-08 / pg. 19



Daiani Damm Tonetto Riedner – DIEAD/SEDFOR/RTR
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 à execução  do Projeto de Extensão "Curso de Aperfeiçoamento
Educação, Pobreza e Desigualdade Social (Versão Trajetórias Escolares).
 
Justificativa da Proposição
 
O Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade Social (EPDS) tem a
finalidade de provocar o debate e a reflexão, sobretudo, no que se refere aos processos de
educação envolvendo sujeitos que vivenciam a pobreza ou a pobreza extrema. A
provocação de tal debate está fundamentalmente associada aos desafios postos pela
quase universalização da educação básica no Brasil nas últimas décadas. Esse esforço visa
o cumprimento de um dever do Estado, portanto, um direito da população, garantido pela
Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 13.005/2014, de 25/06/2014, que aprova o
Plano Nacional de Educação (PNE). Para que esse esforço apresente resultados, é
necessário o conhecimento aprofundado do lugar social de origem de crianças,
adolescentes e jovens, bem como da realidade das escolas públicas brasileiras.
Considerando, desse modo, os desafios postos pela quase universalização da educação
básica; pelos questionamentos referentes ao tensionamento das relações entre educação,
pobreza e desigualdade social; pela necessária e urgente formação continuada de
profissionais da educação; e visando fomentar o debate acadêmico sobre a temática, com
vistas à transformação social de contextos empobrecidos, propõe o Curso de
Aperfeiçoamento EPDS.
 
O Curso é organizado na modalidade a distância, organizado em torno de 3 módulos
temáticos com duração de 180h. O Módulo Introdutório (40h) é comum a todos os
percursos formativos e trata do tema: Pobreza, Desigualdades e Educação. Os demais
módulos, que podem ser combinados em diferentes formatos de cursos, estão
organizados a partir dos temas: a) Pobreza e Cidadania (60h); b) Pobreza, Direitos
Humanos, Justiça e Educação (60h); c) Escola: espaços e tempos de reprodução e
resistências da pobreza (60h); e d) Pobreza e Currículo (60h). A dinâmica proposta
abrangerá: um processo introdutório, em que a equipe gestora local apresentará o
processo formativo em sua totalidade; acesso aos módulos, no Ambiente Virtual de Ensino
e Aprendizagem (AVEA); encontros presenciais para as avaliações e socialização de
atividades do curso, preferencialmente, ao final de cada Módulo e início do Módulo
subsequente, podendo ser realizados em polos de apoio presencial; e encontro final para
apresentação dos Trabalhos Finais de Curso (TFC). O TFC terá duração de 20 horas e
tratará da trajetória escolar de crianças e adolescentes em situação de pobreza,
beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), que articule reflexões teóricas à trajetória
escolar dessas crianças e adolescentes, tendo como centralidade os principais fatores que
têm dificultado o acesso, a permanência e a conclusão dos estudos dessas populações na
idade adequada.
 
Nesta direção, este curso tem como objetivo formar, em nível de aperfeiçoamento, na
temática da Educação, Pobreza e Desigualdade Social, 300 profissionais da educação
básica (gestores escolares, professores, coordenadores pedagógicos) e outros envolvidos
com políticas sociais que estabelecem relações com a educação para a necessidade de
romper com práticas escolares que reforçam a condição de pobreza e reproduzam as
desigualdades sociais.
 
Justificativa para Contratação de Fundação de Apoio
 
Considerando o TED n.º 7298/2018, formalizado entre a UFMS e a SECADI, no valor total
de R$ 72.000,00, cujo objeto é o Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e
Desigualdade Social (Versão Trajetórias Escolares), sendo um Projeto de Extensão,
compreendendo atividade fim desta IFES e, considerando que as Fundações de Apoio são
instituídas e devidamente credenciadas com a finalidade de dar apoio a projetos de ensino,
pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico das IFES,
inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente necessária à execução desses
projetos e que o relacionamento entre as IFES e as FAP é validado pelos seguintes
dispositivos: Lei 8.958/1994, Decreto n.º 7423/2010, Decreto 8.241/2014, Lei
13.019/2014 e Resolução do Conselho Diretor nº 278/2017;
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Considerando que a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – Fapec é a única
instituição credenciada pelo MEC para apoiar a UFMS na execução dos Projetos, inclusive
na gestão administrativa e financeira, com vistas à garantia do atendimento de suas
ações.
 
Considerando que o recurso do TED foi descentralizado no exercício financeiro de 2018 e
que o mesmo também deverá ser utilizado no exercício de 2019 para continuidade das
atividades do Projeto, fato este que inviabiliza a operacionalização pela UFMS das ações
propostas no TED, haja vista, que há despesas, a exemplo de passagens, que por força de
lei não podem ser inscritas em restos a pagar, ou seja, foge a vontade gerencial da UFMS;
 
Justifica-se a formalização de instrumento jurídico junto à Fundação de Apoio à Pesquisa, ao
Ensino e à Cultura – Fapec para que esta promova serviços de gestão administrativa e
financeira das ações propostas no TED n.º 7298/2018, ressaltando que o repasse de
recursos destina-se exclusivamente a atender na sua íntegra a execução do seu objeto,
tendo em vista que as ações pactuadas no TED não podem sofrer qualquer
descontinuidade. No mais justifica-se a contratação pelos motivos elencados: 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;  5) não
possui fins lucrativos. 6) o projeto ultrapassará o presente exercício financeiro, e
considerando que algumas despesas, a exemplo de passagens, por força de lei, não
podem ser inscritas em restos a pagar, faz-se necessário o apoio da FAPEC, ressaltando
que o repasse de recursos destina-se exclusivamente a atender na sua íntegra a execução
do seu objeto, tendo em vista que as ações pactuadas no TED não podem sofrer qualquer
descontinuidade;  7) pela necessidade de celeridade na gestão dos recursos financeiros
necessários à execução do Projeto, a fim de promover o andamento do projeto sem
prejudicar seu cronograma de execução e; 8) é a única instituição credenciada pelo MEC
para apoiar a UFMS nos seus projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão
administrativa e financeira necessária a execução desses Projetos.

 

3 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

I – INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES

Atividades a serem desenvolvidas no Projeto/Programa

Oferta do curso de Aperfeiçoamento em Educação, Pobreza e Desigualdade Social;
Realização de pesquisa acadêmica na área de Educação, Pobreza e Desigualdade
Social.

 
Objetivos e Metas da Proposta:
1) Objetivo Geral
Ofertar Curso de Aperfeiçoamento (180 horas) para 300 cursistas, profissionais da
educação básica (gestores escolares, professores, coordenadores pedagógicos) e outros
envolvidos com políticas sociais que estabelecem relações com a educação em contextos
empobrecidos.
O curso será restrito a profissionais que atuam no Estado do Mato Grosso do Sul e será
organizado em 6 polos distintos, nas referidas cidades:

Polo de Camapuã
Polo de Rio Brilhante
Polo de Japorã
Polo de Miranda
Polo de Bataguassu
Polo de Bela Vista
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2) Metas relacionadas ao objetivo geral
Meta 1 - Viabilizar a logística da oferta do Curso de Aperfeiçoamento em Educação,
Pobreza e Desigualdade Social (Versão Trajetórias Escolares) nos polos.
Meta 2 - Capacitar os coordenadores, supervisores, pesquisadores, professores, tutores e
colaboradores para a garantir a oferta e desenvolvimento do curso de aperfeiçoamento
nos 6 (seis) polos.
Meta 4 - Garantir a participação da equipe gestora, professores, pesquisadores, tutores,
coordenadores de polo e colaboradores em eventos nacionais relacionados às áreas
específicas do curso.
Meta 5 – Garantir o desenvolvimento do projeto de pesquisa sobre a temática Educação,
Pobreza e Desigualdade Social, vinculado ao curso de Aperfeiçoamento em Educação,
Pobreza e Desigualdade Social (Versão Trajetórias Escolares)
 
Resultados Esperados
 
Este projeto de extensão intitulado "Curso de Aperfeiçoamento em Educação, Pobreza e
Desigualdade Social (Versão Trajetórias Escolares)" pretende formar 300 cursistas, em 6
polos distintos do estado do Mato Grosso do Sul. Os municípios pólos foram selecionados
para atender geograficamente a maior proporção de profissionais do estado.
Assim, daremos continuidade aos trabalhos de formação continuada oferecida a gestores,
professores e outros profissionais que trabalham direta ou indiretamente com populações
em contextos empobrecidos. Nesta direção, pretendemos sensibilizar os profissionais da
educação básica e outros envolvidos com políticas sociais, que estabelecem relações com
a educação, para a necessidade de romper com práticas que reforçam a condição de
pobreza e reproduzem as desigualdades sociais.
 
Responsabilidades de cada ente

1. UFMS: Coordenar e conduzir todos os trabalhos referentes à oferta do Curso de
Aperfeiçoamento em Educação, Pobreza e Desigualdade Social (Versão Trajetórias
Escolares).

2. FAPEC: Prestar serviços de gestão administrativa e financeira necessários ao
atendimento desta Plano de Trabalho, fruto do TED 7298/2018.

Equipamentos a serem utilizados no Projeto/Programa
Computadores, notebooks, impressoras, etc.
Espaço físico a ser utilizado no Projeto/Programa
Salas de aula nos polos de apoio presencial e instalações da SEDFOR/UFMS e CPAN/UFMS
em Corumbá, MS e demais infraestrutura necessária a oferta do Curso. 

 

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

A seleção dos membros da equipe de execução (pesquisadores, supervisor, professor formador,
tutores a distância e tutores presenciais) será realizados através de edital específico, através de
análise de currículo e entrevista.

Os nomes dos servidores, vinculados ou não à UFMS por meio de Editais de seleção e que
serão selecionados para participarem das atividades previstas neste Plano de Trabalho, serão
encaminhados posteriormente conforme os processos seletivos forem finalizados.

2.1 Participantes vinculados à UFMS* – Servidores 

Nome
Completo

Matrícula
SIAPE CPF

Vínculo
UFMS
(1)

Titulação
(2)

Carga
Horária (3)

Valor
da
Bolsa
(R$)
(4)

Qtade
de
meses
para
recbto.
de
Bolsas
(5)

Função(6)
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Ana
Carolina
Pontes
Costa

1063225 00780164105 Docente M 20h
(Semanais) - - Coordenadora

A participação dos servidores docentes e técnicos-administrativos no projeto, observará o
disposto no art. 6º §§ 3º, 4º, 5º, 6º e 9º do Decreto nº 7.423/2010. 

2.2) Participantes Vinculados à UFMS – Colaboradores eventuais*

Nome
Completo

RGA
UFMS CPF            Curso

(1)
Nível
(2)

Carga
Horária
(3)

Valor
da
Bolsa
(R$)
(4)

Quantidade de
meses p/
recbto. de
Bolsa(5)

Função(6)

*A selecionar
mediante
Edital

        

 

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

Etapa/ Especificação das ações Indicador Físico Período
Fase  Unidade Início Término

01
Planejamento das ações, estruturação
do projeto e composição da equipe
gestora

Reuniões Out/2018 Out/2018

02 Aprovação nas instâncias colegiadas da
UFMS

Reuniões
colegiadas Out/2018 Out/2018

03 Seleção dos cursistas Edital Out/2018 Out/2018
04 Matrícula dos cursistas CPAN Nov/2018 Nov/2018
05 Cadastramento dos cursistas no

ambiente virtual AVA Nov/2018 Nov/2018

06 Definição e Contratação dos Professores
Formadores por módulo Reuniões Dez/2018 Dez/2018

07 Análise e adaptação do material didático
Reuniões,
material didático
analisado

Out/2018 Out/2018

08 Seleção de professores tutores
Entrevistas;
análise de
currículo

Out/2018 Out/2018

09 Formação inicial e para o Módulo
introdutório de professores tutores

Encontro
Presencial Dez/2018 Dez/2018

10 Aula Inaugural nos polos Evento
Presencial Jan/2019 Jan/2019

11
Encontros semanais dos professores
formadores de módulo com os
professores tutores

Eventos
presenciais Jan/2019 Jul/2019

12 Formação dos professores tutores por
módulo

Encontros
presenciais Jan/2018 Jul/2019

13 Desenvolvimento dos módulos Aula; avaliações Jan/2019 Jun/2019
14 Documentar processos realizados Relatórios Nov/2018 Ago/2019
15 Desenvolver relatório de cumprimento

do objeto Relatório final Jul/2019 Ago/2019

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

I – Fontes de Financiamento
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Todo o custeio desta atividade contará com recursos descentralizados do MEC/SECADI,
oriundos do TED n° 7298/2018, nota de Crédito 2018NC000917 - Elemento de Despesa
3390.39, no valor de R$ 72.000,00.

 II - Plano de Aplicação

Código Natureza da Despesa Total
33.90.30 Material de Consumo R$ 10.310,00
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 18.000,00
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 3.600,00
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 16.890,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção R$ 23.200,00
TOTAL  R$ 72.000,00

Recursos Materiais

Insumos: Material de consumo
Descrição do item Despesa Unidade Qtd. Valor

Unitário
Valor Total
R$

Caixa de Papel A4 Unid 3 R$240,00 R$720,00
Caneta esferográfica
 

Caixa
(50 Und) 10 R$30,00 R$ 300,00

Pastas Aba Plástico elástico Ofício
 

Pct
(10Und) 40 R$ 2,00 R$ 80,00

Grampeador
 Unid 3 R$ 20,00 R$ 60,00
Lápis (Caixa com 72 unidades) Caixa 5 R$ 20,00 R$ 100,00
Grampos para Grampeador (Caixa com 5000
unidades) Caixa 10 R$5,00 R$ 50,00
Cola bastão 20g (Caixa com 6 unidades) Caixa 3 R$ 10,00 R$ 30,00
Envelope saco kraft natural 80g 229x234
(Caixa com 250 unidades) Caixa 5 R$ 40,00 R$ 200,00
Papel 180g 210x297 couché brilho branco
(Pacote com 50 folhas) Caixa 2 R$ 50,00 R$ 100,00
Pen Drive de 64 Gb (Equipe) Und 10 R$95,00 R$ 950,00
Etiqueta ink-jet/laser Pct 20 R$ 50,00 R$ 1000,00
Copo plástico descartável 200ml CX 1500 UN Caixa 3 R$ 70,00 R$210,00
Clips nr.2/0 galvanizado (lata c/500g) UNIDADE Caixa 5 R$ 10,00 R$ 50,00
Fita adesiva transp polip 45x45m PT
(Embalagem 4 Unidades) Pct 2 R$10,00 R$20,00
Arquivo morto novaonda 250x130x350mm
(Pct com 5 Unidades) Pct 10 R$20,00 R$200,00
Borracha Branca (Caixa com 40 unidades) Pct 2 R$20,00 R$40,00
Pasta suspensa kraft 170g haste plást
(Embalagem com 50 unidades) Pct 8 R$50,00 R$400,00
Toner para impressora Und 9 R$200,00 R$1.800,00
Serviços de reprografia (pastas e blocos para
aula inaugural) Und 400 R$5,00 R$2.000,00
Serviços de gráfica em geral (crachás, folders,
blocos de anotação, canetas personalizadas,
calendários, encadernações, encartes,
adesivos, etc.)

Und 400 R$5,00 R$2.000,00

SUBTOTAL    R$10.310,00

Pessoa Física

Insumos: Recursos Humanos
Descrição do Item Carga Período Valor Valor Total
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Descrição do Item
de despesa Qtd. de pessoas Horár. /

mês
Período
(Mês) Mês

R$
Valor Total
R$

Secretário
Administrativo 1 80 9 R$

1000,00 R$ 9.000,00
 
 
Técnico em  AVEA

1 80 9 R$
1.000,00 R$ 9.000,00

SUBTOTAL                                    R$18.000,00

Obrigações Tributárias e Contributivas

Obrigações Tributárias e Contributivas
Descrição do item
de despesa

Nº
pessoas

Período
(Mês)

Nº
parcelas

%
Aplicado

Valor
Mês (R$)

Valor
Total (R$)

Secretário
Administrativo 1 9 9 20% R$200,00 R$1.800,00
 
 
Técnico em  AVEA

1 9 9 20% R$200,00 R$1.800,00

SUBTOTAL      R$
3.600,00

Pessoa Jurídica

Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Descrição do item Despesa Unidade Qtd. Valor

Unitário
Valor
Total R$

Serviço de Alimentação (Relacionados
exclusivamente às ações necessárias à
execução do Projeto)

Und 136 R$40,00 R$
5.440,00

Serviço de Hospedagem Und 68 R$ 150,00 R$
10.200,00

e-Book com 150 páginas (formatação de livro
virtual nos padrões do E-BOOK) Und 1 R$1.250,00 R$

1.250,00
SUBTOTAL    R$

16.890,00

Passagens

Passagens e Locomoções     
Descrição do item de despesa Unidade Qtd. Valor Unitário Valor Total R$
Passagens Nacionais Terrestres Und 68 R$ 150,00 R$ 10.200,00
Passagens Nacionais Aéreas Unid 24 R$ 500,00 R$12.000,00
Despesas com Locomoção Und 20 R$ 50,00 R$ 1.000,00
SUBTOTAL    R$ 23.200,00

*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)

Cronograma de Repasse -Execução Financeira

* Em virtude da especificidade do Projeto, de seu curto período para execução e das
grandes demandas iniciais, faz-se necessário que o valor destinado à execução do
Projeto seja desembolsado em uma única parcela à Contratada, logo após celebração do
contrato, conforme aqui previsto.

 

OUT 18 NOV 18 DEZ 18 JAN 19 FEV 19 MAR 19
R$ 72.000,00 - - - - -
ABR 19 MAI 19 JUN 19 JUL 19 AGO -
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- - - - - -

Cronograma de Desembolso - Custas Operacionais da Fundação de Apoio

OUT 18 NOV 18 DEZ 18 JAN 19 FEV 19 MAR 19
- - - - - -
ABR 19 MAI 19 JUN 19 JUL 19 AGO 19 -
- - - - - -

 

5 – DECLARAÇÕES/APROVAÇÕES

I – Coordenador do Projeto

Na qualidade de Coordenador do Projeto/Programa, declaro ser o responsável pelas
informações prestadas acima e atesto ciência de que o presente Plano de Trabalho será
cumprido em sua integralidade, após aprovação do Conselho respectivo.
Corumbá, MS, 26 de Setembro de 2018
 
Ana Carolina Pontes Costa

II – Direção da Unidade

Na qualidade de Diretor da Unidade de origem do presente Plano de Trabalho, delibero
pela:
(x) Aprovação
(___) Não aprovação
Corumbá, MS, 26 de setembro de 2018
 
Aguinaldo Silva

III – Da Pró-Reitoria

Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a esta Pró-Reitoria,
delibero pela:
(x) Aprovação
(___) Não aprovação
Campo Grande, MS, 26 de Setembro de 2018
 
Marcelo Fernandes Pereira

IV – Da Reitoria

Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a esta Reitoria, delibero
pela:
(x) Aprovação
(___) Não aprovação
Campo Grande, MS, 26 de Setembro de 2018
 
Marcelo Augusto Santos Turine

V – Da FAPEC

Esta Fundação de Apoio delibera pela:
(x) Aprovação
(___) Não aprovação
Campo Grande, MS, 26 de Setembro de 2018
 
Osvaldo Nogueira Lopes
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Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Pontes
Costa, Professor do Magisterio Superior, em 27/09/2018, às
10:10, 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 27/09/2018, às 10:37, 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 Aguinaldo Silva,
Diretor(a), em 27/09/2018, às 11:31, 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 27/09/2018, às 16:31, 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 Camila Celeste
Brandao Ferreira Itavo, Vice-Reitora / UFMS, no exercício do
cargo de Reitor, em 28/09/2018, às 11:19, 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.

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 0784425 e o código CRC
10436F9C.

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 23104.028384/2018-08 SEI nº 0784425
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Unidade Gestora: [DIEAD/SEDFOR/RTR]

CONTRATO Nº 78/2018-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 23104.028384/2018-08, 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).
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CONSIDERANDO que a Fundação FAPEC é a única entidade autorizada a
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 – O presente contrato tem por objeto a contratação da Fundação de
Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) para apoiar a UFMS em
projeto institucional de extensão, prestando serviços na gestão
administrativa e financeira necessários ao atendimento do Plano de
Trabalho do projeto do “Curso de Aperfeiçoamento Educação,
Pobreza e Desigualdade Social (Versão Trajetórias Escolares)”.
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 – Anexo I (Documento SEI 0784425).
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.
 
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:
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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. colocar à disposição da CONTRATADA os recursos financeiros
necessários à regular execução da gestão administrativa e financeira do
plano de trabalho, fornecendo-lhe, sempre que isso lhe fizer exigível, dados
indispensáveis para ao bom e fiel cumprimento do objeto contratado;
2. especificar a CONTRATADA, conforme contido no Plano de Trabalho
(ANEXO I) e na forma da lei, os serviços, bens e demais objetos a serem
contratados no interesse do plano de trabalho;
5. CLÁUSULA QUINTA - DO DETALHAMENTO DAS
OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA
CONTRATADA
5.1 – As obrigações e responsabilidades atribuídas às partes, 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
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
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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 fiscal 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;
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;
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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. – A previsão de gestão financeira neste contrato integra o total de R$
72.000,00 (setenta e dois mil reais) referentes aos recursos provenientes
do TED Nº 7298/2018.
6.2 – A CONTRATADA não fará jus ao ressarcimento de despesas
administrativas decorrentes do apoio ao Projeto a que se refere a
Cláusula Segunda.
6.3 – Caso tenha 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.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 – Os recursos financeiros, a serem transferidos pela UFMS, serão
obrigatoriamente movimentados pela CONTRATADA por intermédio de
conta bancária exclusiva, vinculada a este Contrato cujos extratos
integrarão as respectivas Prestações de Contas.
7.2 – O recurso será antecipado de forma integral à CONTRATADA para
execução do projeto, tendo em vista que não há previsão de ressarcimento
de despesas administrativas.
7.3 - A movimentação dos recursos gerenciados pela CONTRATADA deverá
ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em
conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços
devidamente identificados.
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7.4 – As despesas correrão à conta de dotação orçamentária consignada
Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade Social
(Versão Trajetórias Escolares) oriundos do TED Nº 7298/2018 e Nota de
Empenho 2018NE083935.
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:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
b)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;
c) 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
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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
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
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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 - 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
E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
14.1 – O presente instrumento terá vigência a contar da data de sua
assinatura até 31 de agosto de 2019, 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.
16.2 - 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
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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

Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Nogueira
Lopes, Usuário Externo, em 08/11/2018, 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.

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar
Portella Malheiros, Pró-Reitor(a), em 08/11/2018, às 16:51,
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 0861979 e o código CRC
E8A3AAA0.

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

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

Referência: Processo nº 23104.028384/2018-08 SEI nº 0861979
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