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PLAIIO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DOS CONVENENTES

I - Entidade Proponente

II - Entidade Convenente

2 - DTSCRTMINAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA

Orgão
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

CNPJ
15.461.510/0001-33

Endereço
Cidade Universitiíria, s/no - Campus Universiüírio
Cidade
Campo Grande

UF
MS

CEP
79.070-900

Esfera Administrativa
Pública Federal

DDD
067-

Fone
334s-70r0

Fax
3345-7015

E-Mail
reitoria(â,ufrns.br

Conta Corrente Banco Agência Praça de Pagamento

Nome do Responsável
Marcelo Augusto Santos Turine

CPF
0703279785-7

No RG / Orgão Expedidor
16t03320-9 SSP/SP

Cargo
Professor
universitiírio

Função
Reitor

Matrícula
2321636

Orgão/Entidade
Município de Campo Grande

CNPJ
03s01509/0001-06

Endereço
Rua Afonso Pena,3297 Paço Municipal

Esfera
Administrativa
Pública
Municipal

Nome do Responsável
Marcos Marcello Trad

CPF
466456321-34

N" RG/Orgão
Expedidor
l22lt8 ssPi\4s

Cargo
Prefeito

Função
Prefeito

DDD
67

Telefone:
33t4-9901
33t4-9827

Título do Proieto Periodo de Execução
Integração ensino-servigo-comunidade na Rede Municipal de
Saúde de Campo Grande.

Início
MAR/ 2017

Término
.li4.AW 2022

Coordenador do Projeto - Unidade Vinculada
MARGARETE KNOCH MENDONÇA/ CCBS
Objeto do Projeto
Viabilizar a reordenação da oferta de ceniirios de práticas para formação e educação permanente na área
da saúde, com garantia de estrutura de serviços de saúde, mediante a Integração Ensino-Serviço-
Comunidade nas Redes de Atenção à Saúde no município de Campo Grande/MS.

Justificativa da Projeto
Este projeto possibilita a participação da UFMS no Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde
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(COAPES) no município de Campo GrandeMS, no qual estão inseridas 8 (oito) Instituições de Ensino,
detalhadas a seguir: Fundagão Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FUFMS), Faculdade
Unigran Capital, MSMT Universidade Católica Dom Bosco UCDB, Anhanguera Educacional Ltda,
Universidade Anhanguera- UNIDERP, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e
Faculdade de Mato grosso do Sul (FACSLJL).
O Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) assegura atividades pnlticas de
qualidade na rede pública de saúde. Para as instituigões de ensino, o COAPES organiza e assegura a
inserção dos estudantes no SUS através de uma pactuação transparente e com maior estabilidade. E um
dispositivo importante para a implementação das Direfrizes Curriculares Nacionais, que na iirea da saúde,
tem indicado a necessidade da integração com o SUS. Além disso, com a reformulação dos indicadores
de avaliação das instituições de ensino e cursos de saúde no Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES), a adoção do COAPES entra como um dos critérios de qualificação do indicador que
avalia a inserção do curso no SUS.
O COAPES direciona a celebração de acordos de cooperações mútuas com as instituições de ensino
visando a integração docente e assistencial no setor da saúde com a finalidade de implementar as

condições necessiirias à consecução de um programa de cooperação na área de ensino e apoiar a formação
e educação pennanente de profissionais da rárea de saúde, ao desenvolvimento do Sistema Unico de Saúde,
com articulação de uma prática pedagógica inovadora aliada à redefinição da atenção à saúde e das

cas soclats, em aoa o da saúde e da ualidade de vida-

3 _ DESEI\IVOLVIMENTO DAS ATTVIDADES/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

I _ INFORMAÇÔES SOBRE AS ATIVIDADES

Atividades a serem desenvolvidas no Projeto
a) Garantia de acesso a todos os estabelecimentos de saúde no âmbito da Rede Municipal de Saúde
de Campo Grande/lvÍS, propiciando espaço de vivências aos estudantes de diversas iáreas e cursos

da UFMS em cenários de ensino pnítico, conforme instrumento pertinente.
b)Contribuição para a formação dos profissionais de saúde em consonância com os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde e tendo como eixo abordagem integrat do processo de saúde-

doença;
c) Promoção do respeito à diversidade humana, a autonomia dos cidadãos e atenção baseada em
princípios éticos, destacando-se o compromisso com a segurança do paciente, tanto em intervenções
diretas, quanto em riscos indiretos advindos da inserção dos estudantes nos ceniírios de prática;
d)Cumprimento das condições de biossegurança dos estudantes nos serviços de saúde;
e) Promoção da integração das ações de formação com os processos de Educação Permanente na

Rede de Atenção à Saúde;
f) Apoio de modelos de integração ensino-serviço-comunidade no âmbito do Sistema Único de

Saúde, baseados no trabalho multidisciplinar, multipro{issional e na inovação de métodos
pedagógicos;
g) Promoção do aprimoramento da formação profissional dos estudantes na área de saúde,

adequando-os à futura prática profissional e às necessidades da saúde da comunidade;
h)Promoção de ações de educação, assistência, extensão e pesquisa em saúde;

i) Ampliação dos serviços de extensão e as práticas docentes para além dos cenrírios de prátic4
contemplando território;
j) Promoção do cuidado integral à saúde da populagão visando à satisfação dos usurários do Sistema
Unico de Saúde;
k)Estímulo à participação da comunidade na formulação das políticas de saúde e na gestão e
avaliação dos serviços;
l) Incentivo a Írahzado de pesquisas e pÍocessos formativos que aÍendam as necessidades de saúde do
território.

Responsabilidades de cada ente
Compete à concedente:

a) Mobilizar as partes envolvidas para discussão, organização e fortalecimento permanente da

integração ensino.serviço-comunidade;
b oeDefinir de forma articulada com as lnstitu ara sels CONVENENTES os critérios
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indicação dos profissionais dos serviços de saúde para desenvolvimento das atividades de
preceptoria./supervisão/tutoria;
c) Garantir que os profissionais da Rede de Serviço de Saúde selecionados para o desenvolvimento
das atividades de preceptoria/supervisâo/tutoria, sejam capacitados previamente pelas partes;
d)Designar profissionais interlocutores e/ou apoiadores institucionais que coordenarão as atividades
pela CONCEDENTE.
e) Estimular as atividades de preceptoria/supervisão/tutoria, apoio e interlocução, mediante inclusão
nas Políticas referentes à qualificação e valorização dos profissionais de saúde por meio de medidas
como gestão de carga honíria, incentivos de qualificação profissional, progressão funcional ou na
carreir4 dentre outras possibilidades;
f) Garantir a distribuição equânime dos ceniários de prática a fim de permitir o desenvolvimento de
atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos promovidos pelas Instituições
COI.IVENENTES, priorizando as Instituições de ensino públicas, conforme preceitos do Sistema
Unico de Saúde;
g)Receber os estudantes e docent€s encaÍninhados pelas Institui$es COI.{\aENENTES, propiciando aos
mesmos o acesso às dependências e instalações dos cená'ios de pnític4 necessários para a realizaçâo
das atividades educacionais, conforme cronograma de entrada pertinente;
h) PerÍnitir o acesso aos serviços de saúde eleitos como campo prático, bem como disponibilizar as
instalações e equipamentos para o desenvolvimento das atividades teóricas e práticas dos cursos, de
acordo com o Plano de Atividades de Integração Ensino-Serviço-Comunidade/Contrapartida, ou
aind4 conforme o caso, instrumeÍrtos pertinentes, já celebrados ou a celebrar, com as tnstituições
CONVENENTES;
i) Informar às lnstituições CONVENENTES, quanto às normas e regulamentos que regem o
funcionamento dos cenários de práüca nos serviços de saúde;
j) Comunicar às Instituições CONVENENTES, por escrito, com pelo menos 15 dias de
antecedência, quaisquer alterações de normas de rotina dos cenários de prática nos serviços de
saúde, bem como no caso de indisponibilidade ou substituição destes cenários, indicando
alternativas de substituição;
k) Asçgu-aque6 eúdmEs estqiarnacsnpaúradospelospofssiorais&slnst'rnriÉesCONVENENTES;

Compete às convenentes:
a) Contribuir de forma corresponsável com a gestiío dos serviços de saúde, visando qualificar a
atenção prestadq incluindo apoio à elaboração de ações em saúde a fim de melhorar indicadores de
saúde locoregionais;
b) Promover atividades de ensino, extensão e/ou pesquisa nos serviços de saúde e territórios nos
quais atua, articulando os fundamentos teóricos e éticos às situações práticas de caráter
interprofissional, interdisciplinar e intersetorial, com base nas necessidades de saúde e pactos de
gestão;

c) Supervisionar efetivamente as atividades desenvolvidas pelos estudantes, nas Redes de Atenção à
Saúde, definindo professor(es) e/ou precepto(es) da Instituição de Ensino, responsáveis em cada
cenririo de prática;
d) Contribuir para a promoção da atenção contínua, coordenada, compartilhada e integral, de modo
a evitar a descontinuidade do atendimento, a superlotação do serviço e prejuízos da atenção à saúde
ao usuário do SUS;
e) Elaborar em conjunto com a Gestão Municipal de Saúde o Plano de Atividades de Integração
Ensino-Serviço-Comunidade/ Contrapartida, conforme modelo anexo, que deverá ser estabelecido de
acordo com natuÍeza das atividades realizadas e das competências a serem desenvolvidas pelos
esfudantes, observadas as legislações especificas ou ainda instrumentos pertinentes, já celebrados ou
a celebrar, com as Instituições CONVENENTES.
I Realizar ações de ensino com foco na melhoria da saúde das pessoas, a partir de diretrizes e de
norÍnas técnicas para a realização de processos e procedimentos com vistas à qualidade e segurança
do usuiírio do SUS fundamentado em princípios éticos;
g) Oferecer aos profissionais da Rede de serviços oportunidades de formação e desenvolvimento
que contribuam com a qualificação da assistência, da gestão, do ensino e do controle social, com base
na Política Nacional
Permanente em Saúde

de Educação Permanente em Saúde e Política Municipal de Educação
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h) Promover ações de valorização e formação voltada para profissionais da rede, tais como: inclusão
em pesquisas (como pesquisadores), certificação da atividade de preceptori4 incentivo de
gratificação dentre outros, que deverão estar explicitados no Plano de Atividades de Integração
Ensino- Serviço- Comunidade/ Conhapartid4 modelo anexo, ou ainda, conforme o caso,
instrumentos pertinentes, já celebrados ou a celebrar, corn as lnstituições CONVENENTES.
i) Contribuir para a formulação e desenvolvimento de políticas de ciência, tecnologia e inovação,
com base nas necessidades locoregionais;
j) Garantir o fomecimento de instrumentos de identificação dos estudantes, firrnado no Plano de
Atividades de Integração Ensino-Serviço-Comunidade/Contrapartida de cada Instituição
COI.MNENTE, referente a cada serviço e de acordo com as execuções a serem
desenvolvidas;
k) Contribuir, no limite de disponibilidade de cada participe, com a Rede de Serviços do SUS com
investimentos nos ceniirios de prática, tais como: aquisição de equipamentos, material permanente e

outros bens; oferta de pÍocessos formativos para os trabalhadores e gestores da Rede de acordo com a
Política Municipal de Educação Permanente em Saúde; oferta de residência em saúde; programas de
pós graduação em nível lato sensu e stricto sensa, desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias,
ou ainda conforme o cÍrso, outras contribuições poderão ser celebradas entre as instituições
convenentes e a SESAU para o atendimento de demandas específicas incentivos pecuniiírios, de
acordo Plano de Atividades de Integração Ensino- Serviço- Comunidade/Contrapartida, modelo
anexo, ou ainda, conforme o caso, instrumentos pertinentes, já celebrados ou a celebrar, com as
Instituições COIWENENTES.
l) Apresentar os esfudantes, devidamente identificados e uniformizados, conforme rotina da
CONVENENTE;
m) Comunicar à CONCEDENTE, por escrito, com pelo menos 15 dias de antecedência, quaisquer
alterações na distibuição dos estudantes nos cenários de prática dos serviços de saúde;

n) Orientar os estudantes sobre a importância do cumprimento das normas institucionais e vivência
da ética profissional;
o) Apresentar a carteira de vacina dos alunos atualizada;
p) Garantir o contrato de seguro de vida e de acidentes pessoais em favor do estudante, permitindo
que somente os segurados participem das atividades programadas;
q) Responsabilizar-se pelo procedimento técnico zelando pela conservação dos materiais e
equipamentos utilizados durante a realizaçáo do estágio, bem como por qualquer dano material
ou qualquer ordem ocasionada pelos estudantes;
r) Efetuar o acompanhamento didático-pedagógico e coordenar os trabalhos dos estudantes;
s) Supervisionar, acompanhar e avaliar os estudântes, em consonância com as atividades de
preceptoria;

0 Respeitar o cronograma e horário estabelecido pela CONCEDENTE;
u) Respeitar os locais previamente disponibilizados para cenários de prática na Rede de Atengão à
Saúde estabelecidos pela CONCEDENTE;
v) Apresentar metas e cumpri-las, como determinado no Plano de Atividades de Integração
Ensino- Serviço- Comunidade/ Contrapartid4 modelo anexo, ou ainda, conforme o caso,
instrumentos pertinentes, já celebrados ou a celebrar, com as lnstituições CONVENENTES;
w) Encaminhar cronograma de atividades e de entrada de alunos, conforme modelo pré-estabelecido,
com pelo menos 15 dias de antecedência antes do início das atividades previstas, à Coordenadoria de

Convênios e Cooperações Mútuas - CCC/DPGS/SESAU, responúvel pelo encamiúamento dos
estudantes aos ceruários de pnáticas da Rede de Atenção à Saúde, bem como pelas solu@s aos

desdobramentos práticos rotineiros;
x Articular untamente com a CONCEDENTE a ca dos ce s/su sores/futoresâcrt

II -RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO/PROGRAMA §ome e grau
de vinculação com a IFES)

Equipamentos a serem utilizados no Projeto:
Equipamentos para o desenvolvimento das atividades teóricas e práticas dos cursos

Espaço fisico a ser utilizado no Projeto:
lnstalações para o desenvolvimento das atividades teóricas e práticas dos cursos
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Partici antes Vinculados à UFMS - Servidores

(l)Vinculo LIFMS: informr qual o vlnculo do servidor com aUFMS;Técnico CD ou Docente (D).
(2)Titulagão = informar qual a lilulação do seryido[ Graduado (G) ou Especialista (E) ou Mestre (M) ou Doutor (D).
(3) Carga Horária = estimativa da caÍga hoÍáÍia total a seÍ destinad4 pelo servidor, para a execução do projeto.
(4) Vator da Bolsa Mensal = valor, máximo, da bolsa a ser concedida ao servidor pela paÍticipação no projeto. Se não houYeÍ

pagünento de bots4 informar ü00.

Partici s Vinculados à UFMS - Discentes

(l)Curso = informar o nome do curso ern que o aluno está matriculado.
(2)Nível = informar se Graduação (G), Mesúado (M) ou DoutoÍado (D).
(3)Carga Horária = estimativa da caÍga horária total a ser destinad4 pelo alunq paÍa a execução do pÍojeto.
(4)Valor da Bolsa Mensal = valor, máximo, da bolsa a ser concedida ao aluno pela paÍticipâção no projeto. Se não houver pagamento

de bolsa, informar q00.

rrr - cRoNoGRAMA DE EXECUÇÃO çWta, ETAPA OU FASE)

Carga
Honíria

(3)

Valor
da

Bolsa
(R$)

(4)

CPF
Vínculo
UFMS

o)
Tituhçao @)Nome Completo

Matrícula
SIAPE

0,00DOUTORA 638801760191 DEMargarete Knoch 6433529
6 0,00DOUTORASuzi Rosa Miziaru Barbosa 1772749 867t7863749 DE
6 0,00DE DOUTORASoraya Solon 18618672 63963710144
6 0,00DE DOUTORALuciana Miyagusku 19380547 59606720144

Valor da
Bolsa (R$) (a)Nível (2) Carga

Honíria(3)
Nomê

Completo
RGA UFMS CPF Curso (l)

PeríodoIndicador Físico
Término

Etapa
Unidade Quantidade Início

Especificação

I MAW2017 ABR/2017Criação da comissão integração
ensino serviço comunidade na
UFMS.

2 Levantamento da atual inserção
dos cursos da UFMS na REMUS.

ABR/2017 MAIO/2O17

., Contribuição da estruturação do
Plano de preceptoria.

ABR/2017 JL]N/2017

4 do Plano deElaboração
contrapartida

ABR/2017 JUN/2017

5 Contribuição da estruturação do
plano de atividades

ABR/2017 JUN/2017

6 Contribuição da estruturação do
Plano de preceptoria.

ABR/2017 JUN/2017

7 MAW20l7 AGOt2017Criação e validação de
instrumento para diagnóstico da
inserção dos cursos da UFMS na
REMUS.

I sET/2017 ouTnolTApresentação e orientação para o
preenchimento do instrumento
para ao envolvidos com o ensino
saúde da UFMS

III
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9 Preenchimento do instrumento
sobre a inserção dos cursos da
UFMS naREMUS.

sET/2017 JAN/2017

10 I Workshop sobre a Integração
de ensino serviço na FEMUS

DEZ|Zot7 DEZ2O17

t1 Relatório anual DEZ/2017 DEZ|20l7

l2 Tabulação do resultados JAN/2018 ABR/2018

13 Levantamento da atual inserção
dos cursos da UFMS na REMUS.

FEV/2018 MAR/2018

t4 Atualização
preceptoria.

do Plano de ABR/2018 JUN/2018

l5 Atualização
contrapaÍida.

do Plano de ABR/20r8 JUNi2018

16 Atualização
atividades

do Plano de ABR/2018 JUN/2018

t7 Apresentação e orientação para o
preenchimento do instrumento
para ao envolvidos com o ensino
saúde da UFMS

ABR/2018

l8 Preenchimento do instrumento
sobre a iaserção dos cursos da
LIFMS naREMUS.

MAy20l8 JULi2018

19 Tabulação do resultados AGO/2018 ouT/2018

20 II Workshop sobre a lntegração
de ensino serviço na REMUS

NOV/2018 NOVi20l8

2t Relatório anual DEZ20IS DEZ/2018

22 Levantamento da atual inserção
dos cursos da UFMS na REMUS.

JAN/2019 MAR/2019

23 Atualização
preceptoria.

do Plano de ABR/2019 JI.JN/2o19

24 Atualização
contrapartida.

do Plano de ABR/2019

25 Atualização
atividades

do Plano de ABR/2019

26 Apresentação e orientação para o
preenchimento do instrumento
para ao envolvidos com o ensino
saúde da UFMS

ABR/2019 ABR/20t 9

27 Preenchimento do instrumento
sobre a inserção dos cursos da
UFMS naREMUS.

MÁJ/2019 JUUzO19

28 Tabulação do resultados Am/2019 ouT/2019

29 III Workshop sobre a lntegração
de ensino serviço na REMUS

NOV/2019 NOV/2019

30 Relatório anual DEA20l9 DEZ2O19

3l Levantamento da atual inserção
dos cursos da UFMS na REMUS.

JAN/2020 MAR/2020

32 Atualização
preceptoria.

do Plano de ABR/2020 JUN/2020

JJ Atualização do
contrapartida.

Plano de ABR/2020 JUN/2020

ABR/2018

JUN/2019

JUN/2011

Processo n." - 23 1 04.00217 1 12016-86
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4-FoNTEs DE FTNANCIAMENTo E pLANo DE ApLrcAÇÃoicnoNoGRAMA
DE DESEMBOLSO

I - Fontes de Financiamento

34 Atualização
atividades

do Plano de ABR/2020 , IUNÉO2O

35 Apresentação e orientação para o
preenchimento do instrumento
pÍra ao envolvidos com o ensino
saúde da UFMS

ABPJ2O2O ABR./2020

36 Preenchimento do instrumento
sobre a inserção dos cursos da
UFMS naREMUS.

ÀlÁJ/2020 ttJL/2020

37 Tabulação do resultados AGO12020 ouTt2020

38 IV Workshop sobre a Integração
de ensino serviço na REMUS

NOV/2020 NOV/2020

39 Relatório anual DEV2020 DEA2020

40 Levantamento da atual inserção
dos cursos da UFMS na REMUS.

JAN/2021 MAPJ2O2I

4t Atualização
preceptoria.

do Plano de ABR/2021 JUN/2021

42 Ahralização do
contrapartida.

Plano de ABR/2021 Jr.lN/2021

43 Atualização
atividades

do Plano de ABPJ2O2I IUN/2021

44 Apresentação e orientação para o
preenchimento do instrumento
para ao envolvidos com o ensino
saúde da UFMS

ABPJ2O2I ABR/2021

45 Preenchimento do instrumento
sobre a inserção dos cursos da
UFMS naREMUS.

ll{AU2O2I IUL/2021

46 Tabulação do resultados AGOt202l our/2021

47 V Workshop sobre a lntegração
de ensino serviço na REMUS

NOV/2021 NOV/2021

48 Relatório anual DEZ/2021 DEA202t

49 Levantamento das atividades
desenvolvidas

tAN12022 FEVDO22

50 Levantamento das
potencialidades e fragilidades

JA}'It2022 FEVt2022

5l Relatório final MAR/2022 MAR/2022

TOTAL

Indicar fontes de financiamento
Não há recursos financeiros envolvidos neste lano de trabalho.

II - Plano de A li
Natureza da Despesa Convenente Proponente Total

Códieo

TOTAL

Processo n." - 23 104.00217 1/2016-86



Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Jul Ago Set Out Nov Dez

III - Cronograma de Desembolso

Convenente

Co da

Dez

s - DECLARAÇÕES

I - Coordenador do Pro et

II_D ão de Centro/Cam usÀlúcleo/Faculdade

III - Da Pró-Reitoria
Após anríüise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a esta Pró-Reitoria, delib€ro
pela:

( ) Aprovação
(_) Não aprovação
Local

Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Jul A o Set Out Nov

Na qualidade de Coordenador do Projeto/Programa" declaro seÍ 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

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

( )Aprovação
( ) Não aprovação
Local,

Processo n." - 23104.00217 l/2016-86



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

EXTRATO Nº 09, de 19 de março de 2018.

Acordo  de  Cooperação  n.º  09/2018,  processo  n.º  23104.002171/2016-86.  Partícipes:
Fundação  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul  –  UFMS,  Município  de  Campo
Grande-MS,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  Pública  –  SESAU,  Faculdade
Unigran  Capital,  MSMT  Universidade  Católica  Dom  Bosco  –  UCDB,  Anhanguera
Educacional  Ltda.,  mantenedora  da  Universidade  Anhanguera  –  Uniderp,  Universidade
Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS e Faculdade Mato Grosso do Sul – Facsul. Objeto:
o Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) tem por objeto viabilizar
a reordenação da oferta de cenários de práticas para formação e educação permanente na área
da saúde,  no Município  de Campo Grande/MS, com garantia  de estrutura  de serviços  de
saúde, mediante a Integração Ensino-Serviço-Comunidade nas Redes de Atenção à Saúde.
Vigência: 5 anos. Assinatura: 26/6/2017. Assinam: o Reitor, Prof. Dr. Marcelo Augusto Santos
Turine,  pela  UFMS,  o  Prefeito,  Sr.  Marcos  Marcello  Trad,  pelo  Município,  o  Secretário
Municipal, Sr. Marcelo Luiz Brandão Vilela, pela SESAU, e os Representantes Legais das
Instituições envolvidas.

Agência de Desenvolvimento, de Inovação e de Relações Internacionais – AGINOVA/RTR
Cidade Universitária s/nº Bairro Universitário

Fone: 67-3345-7288 / 3345-7442
79070-900 – Campo Grande – MS
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

. O candidato/interessado terá um prazo de 02 (dois) dias úteis para interpor recurso sobre este Edital e a
Comissão de Seleção deverá responder no prazo de mesmo período a contar do recebimento do re-
curso.

Depois da divulgação do resultado o candidato que se considerar prejudicado terá um prazo de 02
(dois) dias úteis para interpor recurso sobre este Edital e a Comissão de Seleção deverá responder no prazo
de mesmo período a contar do recebimento do recurso.
. OBS 1: O candidato aprovado terá o prazo de10 (dez) dias corridos a contar da data da convocação pela
SADPS/CAP/SGP/UFMT para firmar o respectivo contrato, sob pena de perda do direito à contrat-
ação.

. OBS 2: Todos os documentos devem estar autenticados ou serem conferidos com seus originais na
Secretaria da Unidade Acadêmica, por ocasião da inscrição.

. OBS 3: A assinatura do contrato acontecerá mediante apresentação de diplomas que poderão ser
substituídos por certificados de conclusão de curso/histórico/Ata de defesa, expedidos por Instituição de
Ensino Superior, conforme Parecer n. 00430/2017 CAB/PFFUFMT/PGF/AGU. Comprometendo-se o
contradato em entregar o diploma no prazo de (90) noventas dias, sob pena de rescisão contratual, ajuste
salarial e ressarcimento ao erário.

MICHELE SALLES DA SILVA
Coordenadora de Ensino de Graduação do Curso de Enfermagem

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 2, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 2017

A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do Departamento de Geografia do Campus
Universitário de Rondonópolis, torna pública a retificação da classificação para contratação de professor
SUBSTITUTO, nos termos do Edital de Homologação do Resultado n. 02, 29 de Novembro de 2017,
publicado no Diário Oficial da União, em 12.12.2017, Seção 3, p. 35, referente ao Edital de Abertura de
Processo Seletivo n. 02, de 06 de Novembro de 2017, publicado no Diário Oficial da União, em
09.11.2017, Seção 3, p. 43 onde se lê:

. Henrique Nicolau Grillaud Maranholi
Gustavo Benedito Medeiros Alves

3º lugar
4º lugar

leia-se:

. Gustavo Benedito Medeiros Alves
Henrique Nicolau Grillaud Maranholi

3º lugar
4º lugar

JOSÉ ADOLFO IRIAM STURZA
Chefe

INSTITUTO DE LINGUAGENS
DEPARTAMENTO DE LETRAS

EDITAL Nº 1, DE 15 DE MARÇO DE 2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR

S U B S T I T U TO

A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do Departamento de Letras do Instituto de
Linguagens do Campus de Cuiabá, torna público o presente Edital de abertura de inscrição de PROCESSO
SELETIVO para contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO, sob a égide da Lei nº 8.745/93 de 09/12/93,
e de acordo com as informações do quadro abaixo:

. Das Disposições:

. Área de Conhecimento Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas

. Requisito Básico Graduação, ou Especialização, ou Mestrado, ou Doutorado na área de
conhecimento exigida

. Número de Vagas 01 (uma)

. Regime de Trabalho 40 horas semanais

. Remuneração (VB+RT) Graduação: 3.121,76/Especialização: 3.552,08 /Mestrado: 4.241,05/
Doutorado: 5.742,14

. Vigência do Contrato Até 01/04/2019

. Turno de Trabalho A ser definido conforme a necessidade da lotação. O candidato deverá
ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino, vespertino e no-
turno.

. Da inscrição:

. Período e Local das In-
scrições

Período: 28 a 29/03/2018, das 08h às 11h
Local: Departamento de Letras do Instituto de Linguagens - Av.

Fernando Correa da Costa, nº 2367, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT -
78060-900

Campus de Cuiabá
. Da documentação
. Cópias: do Diploma ou Certificado/Atestado/Declaração de Conclusão referente ao Requisito Básico
exigido; do RG, do CPF, do Título de Eleitor com quitação eleitoral, Reservista (sexo masculino), PIS;
Comprovante de endereço e Cartão do Banco e Currículo Lattes documentado e assinado Declaração de
que o candidato não foi contratado nos últimos 24 meses com fundamento na Lei nº 8.745/93 e suas
alterações e formulário de inscrição (antigo formulário SIAPE)

. Da Seleção:

. Data, Horário e Lo-
cal

02/04/2018 às 09h - Deferimento das inscrições
03/04/2018 às 08h - Sorteio do Ponto e Análise de Currículo e Títulos
04/04/2018 às 08h - Prova Didática
Local: Departamento de Letras do Instituto de Linguagens-Campus de

Cuiabá
. É obrigatório o comparecimento dos candidatos inscritos no Sorteio de Ponto (sob pena de elim-
inação).

A nota de corte da prova didática é 5,0 (cinco), os candidatos que não a atingirem estão
desclassificados.
. Da Divulgação do Resultado:
. Data, Horário e Lo-
cal

05/04/2018, a partir das 08h
Local: Departamento de Letras do Instituto de Linguagens-Campus de

Cuiabá
. Dos Recursos
. O candidato/interessado terá um prazo de 02 (dois) dias úteis para interpor recurso sobre este Edital e a
Comissão de Seleção deverá responder no prazo de mesmo período a contar do recebimento do re-
curso.

Depois da divulgação do resultado o candidato que se considerar prejudicado terá um prazo de 02
(dois) dias úteis para interpor recurso sobre este Edital e a Comissão de Seleção deverá responder no prazo
de mesmo período a contar do recebimento do recurso.
. OBS 1: O candidato aprovado terá o prazo de10 (dez) dias corridos a contar da data da convocação pela
SADPS/CAP/SGP/UFMT para firmar o respectivo contrato, sob pena de perda do direito à contrat-
ação.

. OBS 2: Todos os documentos devem estar autenticados ou serem conferidos com seus originais na
Secretaria da Unidade Acadêmica, por ocasião da inscrição.

. OBS 3: A assinatura do contrato acontecerá mediante apresentação de diplomas que poderão ser
substituídos por certificados de conclusão de curso/histórico/Ata de defesa, expedidos por Instituição de
Ensino Superior, conforme Parecer n. 00430/2017 CAB/PFFUFMT/PGF/AGU. Comprometendo-se o
contradato em entregar o diploma no prazo de (90) noventas dias, sob pena de rescisão contratual, ajuste
salarial e ressarcimento ao erário.

LÍRIAN DANIELA MARTINI
Chefe

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2018 UASG 154054

Nº Processo: 23104000886201866.
PREGÃO SRP Nº 9/2017. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO GROSSO DO SUL. CNPJ
Contratado: 09358758000170. Contratado : PAVISUL LOCACOES E
SERVICOS LTDA.-.Objeto: Tem por objeto este contrato a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
pavimentação para o campus de Campo Grande/MS, conforme
especificações constantes do Termo de Referência-Anexo I.
Fundamento Legal: Lei 8666/1993. Vigência: 12/03/2018 a
06/03/2019. Valor Total: R$599.368,00. Fonte: 8100000000 -
2018NE800016. Data de Assinatura: 12/03/2018.

(SICON - 19/03/2018) 154054-15269-2018NE800028

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2018 UASG 154054

Nº Processo: 23104000886201866.
PREGÃO SRP Nº 9/2017. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO GROSSO DO SUL. CNPJ
Contratado: 09358758000170. Contratado : PAVISUL LOCACOES E
SERVICOS LTDA.-.Objeto: Tem por objeto este contrato a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação
para o Campus de Três Lagoas/MS, conforme especificações constantes
do Termo de Referência-Anexo I. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 .
Vigência: 12/03/2018 a 06/03/2019. Valor Total: R$50.589,00. Fonte:
8100000000 - 2018NE800018. Data de Assinatura: 12/03/2018.

(SICON - 19/03/2018) 154054-15269-2018NE800028

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, resolve: aplicar à
empresa VETERINÁRIA SUL CATARINENSE LTDA EPP, CNPJ
07.266.548/0001-27, a penalidade de impedimento de licitar e
contratar com a Administração Pública por 3 (três) meses no âmbito
da União, tramitada no Processo Administrativo Sancionador
23104.027577/2017-52, em razão da não entrega de materiais de nota
de empenho referente ao pregão eletrônico 29/2017 UFMS.

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO, DE INOVAÇÃO
E DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIO
DIVISÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDOS,

CONVÊNIOS E CONGÊNERES

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Acordo de Cooperação nº 09/2018, processo nº
23104.002171/2016-86. Partícipes: Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul - UFMS, Município de Campo Grande-
MS, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAU,
Faculdade Unigran Capital, MSMT Universidade Católica Dom
Bosco - UCDB, Anhanguera Educacional Ltda., mantenedora da
Universidade Anhanguera - Uniderp, Universidade Estadual de
Mato Grosso do Sul - UEMS e Faculdade Mato Grosso do Sul -

Facsul. Objeto: o Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-
Saúde (COAPES) tem por objeto viabilizar a reordenação da oferta
de cenários de práticas para formação e educação permanente na
área da saúde, no Município de Campo Grande/MS, com garantia
de estrutura de serviços de saúde, mediante a Integração Ensino-
Serviço-Comunidade nas Redes de Atenção à Saúde. Vigência: 5
anos. Assinatura: 26/6/2017. Assinam: o Reitor, Prof. Dr. Marcelo
Augusto Santos Turine, pela UFMS, o Prefeito, Sr. Marcos
Marcello Trad, pelo Município, o Secretário Municipal, Sr.
Marcelo Luiz Brandão Vilela, pela SESAU, e os Representantes
Legais das Instituições envolvidas.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE OURO PRETO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2018 UASG 154046

Nº Processo: 23109005574201718.
PREGÃO SISPP Nº 103/2017. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE OURO PRETO.CNPJ Contratado:
05524659000160. Contratado : CAMELLO EMPREENDIMENTO
HOTELEIRO -LTDA. Objeto: Prestação de serviços de hotelaria
na cidade de Mariana/MG. Fundamento Legal: Leis 8.666/93 e
10.520/02, bem como demais legislações cabíveis e aplicáveis.
Vigência: 07/03/2018 a 06/03/2019. Valor Total: R$10.730,00.
Fonte: 8100000000 - 2018NE800150. Data de Assinatura:
07/03/2018.

(SICON - 19/03/2018) 154046-15263-2018NE800175

luana.vanelli
Realce



 
PORTARIA Nº 328, DE 22 DE MARÇO DE 2018.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e considerando o que consta no processo
nº 23104.002171/2016-86, resolve:

 
 Designar a servidora FABIANE LA FLOR ZIEGLER SANCHES, matrícula

Siape n.º 15205406, como gestora do Acordo de Cooperação n.º 9/2018-UFMS, celebrado
entre a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, o Município de Campo
Grande/MS, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde Pública, e outros.

 
 

MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto
Santos Turine, Reitor, em 22/03/2018, às 17:09, 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 0395665 e o código CRC
4A06FF3C.

REITORIA
 Cidade Universitária, s/n°   

Fone: (067) 3345-7010/7985/7982
79070-900 Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.002171/2016-86 SEI nº 0395665
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