MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO

PLANO DE TRABALHO
TED Nº 025/2020
1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
1. Unidade Descentralizadora e Responsável
Nome do órgão ou en dade descentralizador(a): Secretaria de Agricultura Familiar e Coopera vismo
Nome da autoridade competente: Fernando Henrique Kohlmann Schwanke
Número do CPF: 442.997.290-72
Nome da Secretaria/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria de Agricultura Familiar
e Coopera vismo – SAF/MAPA
Iden ﬁcação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 775 de 25 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oﬁcial da
União nº 18 seção 2, página 1
2. UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:UG 130148 - Secretaria de Agricultura Familiar e
Coopera vismo – SAF/MAPA
Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: UG 130148 - Secretaria de
Agricultura Familiar e Coopera vismo – SAF/MAPA
2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
1. Unidade Descentralizada e Responsável
Nome do órgão ou en dade descentralizada: Universidade de Brasília - UnB
Nome da autoridade competente: Márcia Abrahão Moura
Número do CPF: 334.590.531-00
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: FAV /UnB.
Iden ﬁcação do Ato que confere poderes para assinatura: DOU de 20 de novembro de 2020 Brasília-DF. Seção 2. Ministério da
Educação, Decreto de 19 de novembro de 2020.
2. UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 154040 /15257 - UnB
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 154040 /15257 - UnB
3. OBJETO:
Apoio à qualiﬁcação técnica de recém egressos do curso de graduação em Agronomia (FAV-UnB) por meio de treinamento prá co
supervisionado e orientado por professor da Universidade de Brasília e que será realizado em unidades residentes.
4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:
As ações estão detalhadas no Projeto “Programa de Residência Proﬁssional em Agronomia” aprovado no âmbito do Edital de
Chamamento Público N. 01/2020 - Programa de Residência Proﬁssional Agrícola.
Meta 1 - Concessão de bolsas aos residentes durante a vigência do projeto
Meta 2 - Concessão de bolsas ao professor-orientador
Meta 3 -Realizar as visitas técnicas e reuniões com as Residentes e Responsável Técnico das Unidades Residentes.
Meta 4 - Realizar a a vidade de gestão administra va do projeto (pagamento à Universidade de Brasília pelos custos indiretos e à
Fundação de apoio - FINATEC e Encargos)
/

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:
O Edital do MAPA-SAF criando um programa de residência proﬁssional agrícola deve receber elogios por proporcionar junto ao
egresso a oportunidade de ganhar experiência proﬁssional. A proposta do Projeto de Par cipação do ao Programa de Residência
Proﬁssional Agrícola MAPA-SAF Edital 01/2020, aprovada em 02 de outubro de 2020 irá contribuir com a chance da conquista do
primeiro emprego dos nossos egressos do curso de Agronomia. Atualmente sabe-se da grande disputa existente por cada vaga
aberta pelas empresas no setor agrícola, principalmente em função do número crescente de formandos no curso de Engenharia
Agronômica ou Agronomia que são colocados no mercado de trabalho a cada semestre/ano. A mo vação em desenvolver esta
proposta foi em dar a oportunidade ao recém-egresso formado em Engenharia Agronômica da UnB de adquirir ao ﬁnal do projeto,
que são 12 meses dentro de uma empresa, a experiência proﬁssional necessária que falta quando se gradua. Assim, com certeza,
essa experiência será um dos pontos posiƟvos e fortes que poderão contribuir na conquista da vaga disputada. As quatro empresas
escolhidas para fazerem parte deste projeto (LimaGrain® Sementes, Rural Top, Triunfo Sementes e Vegetal Agronegócios) foram
pensadas, justamente, para proporcionar uma oportunidade de que o egresso ao ﬁnal do projeto seja contratado, ou no mínimo ter
seu currículo ampliado com a experiência técnica vivida em uma empresa conhecida no setor agrícola, o que irá aumentar a chance
de inserção no mercado de trabalho.
6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en dade da administração pública federal?
( )Sim
( x )Não
7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
( ) Direta, por meio da u lização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
( ) Contratação de par culares, observadas as normas para contratos da administração
pública.
( x ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes
federa vos, en dades privadas sem ﬁns lucra vos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de
20 de dezembro de 1994.
8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)
A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do
TED?
( x )Sim
( )Não
O pagamento será des nado aos seguintes custos indiretos: ressarcimento à Universidade de Brasília pelos custos indiretos.
1) Custos Indiretos - pagamento à Universidade de Brasília pelos custos indiretos (R$ 8.656,00) e à Fundação de apoio - FINATEC e
Encargos (R$ 13.667,37), perfazendo o valor total de R$ R$ 22.323,37, que corresponde a 20,5 % do valor global pactuado.
9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
METAS

DESCRIÇÃO

Unidade
Valor
de
Quan dade
Unitário
Medida

Valor
Total

Concessão de bolsas aos residentes durante a
Bolsa
60
R$ 1.200 R$ 72.000
vigência do projeto
PRODUTO Relatórios mensais elaborados por cada bolsista
META 2
Concessão de bolsas ao professor orientador
Bolsa
60
R$ 200
R$ 12.000
PRODUTO Relatórios consolidados sobre os trabalhos dos bolsistas
Realizar as visitas técnicas e reuniões com as
Residentes e Responsável Técnico das empresas
Visita
R$
META 3
8
R$ 320,00
LimaGrain Sementes (Goianésia-GO), Triunfo
técnica
2.560,00
Sementes (Formosa-GO).
Relatório de materiais adquiridos e u lizados.Veriﬁcação das a vidades dos Residentes nas
PRODUTO
Unidades Residentes (empresas fora de Brasília-DF)para os Relatórios parciais e ﬁnal.
META 4
Realizar a a vidade de gestão administra va do
Taxa
1
22.323,37 22.323,37
META 1

Início

Fim

dez/2020 fev/2022

dez/2020 fev/2022

dez/2020 fev/2022

dez/2020 fev/2022
/

projeto (pagamento à Universidade de Brasília
pelos custos indiretos e à Fundação de apoio FINATEC e Encargos)
PRODUTO Relatório de prestação de contas
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MÊS/ANO
Dezembro/2020

VALOR
R$ 108.883,37

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA
339039 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica

CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO
20,5 %
R$ 108.883,37

12. PROPOSIÇÃO
Local e data
Márcia Abrahão Moura
Reitora da Universidade de Brasília - UnB
13. APROVAÇÃO
Local e data
Fernando Henrique Kohlmann Schwanke
Secretário de Agricultura Familiar e Coopera vismo

Documento assinado eletronicamente por Márcia Abrahão Moura, Usuário Externo, em 17/12/2020, às 17:35,
conforme horário oﬁcial de Brasília, 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 p://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 13189503 e o código CRC
C8CAEC8A.

Referência: Processo nº 21000.071067/2020-51
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