
 

 

II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA 

a) Unidade Descentralizadora e Responsável 

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E 

COOPERATIVISMO – SAF/MAPA 

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 COOPERATIVISMO – SAF/MAPA 

Identificação 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 
 
a) UG SIAFI 

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:  UG 130148 - 

SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO – SAF/MAPA 

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto 

do TED: UG 130148 - SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO – 

SAF/MAPA 

 
 

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA 

a) Unidade Descentralizada e Responsável 

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade da Integração da Internacional da Lusofonia 

Afrobrasileira (UNILAB) 

Nome da autoridade competente: Roque do Nascimento Albuquerque 
Número do CPF: 621.636.635-15 
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Instituto de 
Desenvolvimento Rural (IDR) 
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Identificação do Ato que confere poderes 
para assinatura:  Reitor pro tempore da Unilab, nomeado por meio da Portaria nº 328, de 10 de março 
de 2020, do Ministério da Educação 
 
b) UG SIAFI 

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito:  158565/26442 

 

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: 158565/26442 

 
a)  

3. OBJETO:   

Apoio às ações do Programa de Residência Profissional Agrícola no âmbito do Projeto Inserção 

Profissional de Jovens Agrônomo(a)s na Agropecuária do Semiárido Brasileiro, proposto pela 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), aprovado no EDITAL 

DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PROFISSIONAL AGRÍCOLA.  

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED: 

 

As ações e metas do projeto foram pensadas com base numa proposta que tem como visão de futuro 

o desenvolvimento da produção orgânica por meio da assistência técnica, com vistas a certificação de 



 

 

produtos e tendo como objetivo a qualificação e inserção dos produtores nos mercados internos e 

externos, oportunizando a jovens egressos o contato com sistemas de produção capazes de agregar 

valor a cadeias convencionais, por meio de tecnologias adaptadas as condições climáticas do semiárido. 

As ações estão planejadas a serem desenvolvidas internamente nas unidades residentes, nos locais de 

alcance das unidades residentes e na própria universidade. As metas e seus respectivos produtos estão 

detalhadas no ponto 9 (Cronograma físico-financeiro) deste TED e constam de etapas que viabilizarão 

a execução da proposta:  

Meta 01 – Realizar pagamento de bolsas para os residentes;  

Meta 02 - Realizar pagamento de bolsas para o Professor orientador;  

Meta 03 - Realização de viagens para orientação nas unidades residentes e realização dos encontros 

presenciais na UNILAB;  

Meta 04 - Editoração de material;  

Meta 05 - Realizar pagamento de taxa administrativa à Fundação de apoio. 

 

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:  
 

O projeto será de grande relevância para região semiárida, pois se por um lado irá proporcionar 

formação profissional para os residentes, permitindo uma associação entre teoria e prática, 

contribuindo para que tenham a oportunidade de vivenciar o cotidiano da produção agropecuária, por 

outro, trata-se de uma oferta de assistência técnica que irá contribuir com soluções tecnológicas e 

científicas para o setor agropecuário da região. O projeto abrange distintas cadeias produtivas 

importantes para o setor agropecuário cearense e que se complementam na medida que trazem temas 

comuns a mais de uma cadeia, a exemplo da certificação de produtos orgânicos. A proposta 

apresentada, fruto de debates que antecederam sua elaboração, construiu parcerias com empresas e 

instituições de relevância no setor agropecuário do estado, possibilitando assim o contato dos 

residentes com um ambiente profissional capaz de fortalecer e aprimorar os conhecimentos adquiridos 

na formação acadêmica. 

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO  

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade 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 utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada. 

 (   ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração 

pública. 

 ( x ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos  

congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais 

ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

1)  

 

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 destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global 

pactuado: 

1.Pagamento de taxa administrativa a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura(FCPC) 

1)  

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

METAS  DESCRIÇÃO   Unidade 

de 

Medida 

Quantid

ade  

Valor  

Unitário 

Valor Total  Início 

  

Fim 

META 1  Disponibilização de 

bolsas para os 

residentes 

uni 120 R$ 1.200,00 R$ 

144.000,

00 

jan/2

1 

dez/21 

PRODUTO Relatório 

Financeiro 

Uni 10   jan/2

1 

dez/21 

META 2 Disponibilização de 

bolsas para o 

Professor 

orientador 

uni 120 R$ 200,00 R$ 

24.000,0

0 

jan/2

1 

dez/21 

PRODUTO Relatório 

Financeiro 

Uni 10   jan/2

1 

dez/21 

 META 3 Realização de 

viagens para 

orientação nas 

unidades 

residentes e 

realização dos 

encontros 

presenciais na 

UNILAB (Diárias e 

combustível)   

Uni  R$ 

15.459,42 

R$ 

15.459,4

2 

jan/2

1 

dez/21 

PRODUTO Relatório de 

viagens com lista 

de presença 

      

META 4 Editoração de 

material 

Uni 1 R$ 6.500,00 R$ 

6.500,00 

dez/2

1 

dez/21 

PRODUTO Livro/E-book       

META 5 Disponibilização de 

taxa administrativa 

  R$ 

16.519,08 

R$ 

16.519,0

8 

dez/2

1 

dez/21 



 

 

PRODUTO Relatório 

administrativo 

      

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

MÊS/ANO novembro de 2020 VALOR R$ 206.478,50 

    

    

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD 

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA  CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO 

 339039 SIM R$ 206.478,50 

  

   

Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa.  

12. PROPOSIÇÃO   

Local e data  

  

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizada  

Roque do Nascimento Albuquerque 

13. APROVAÇÃO  

Redenção, 03 de novembro de 2020 

  

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora 

Roque do Nascimento Albuquerque 
 



 

 

 


