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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

RELATÓRIO

                                                                                       RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
DO CONTRATO

               

Fiscal: Vitor Gontijo Jaime de Matos

E-mail: vgontijo@ufg.br Telefone: (62) 98133-1262

Contrato nº:

_____/______
Processo:
23070.016272/2018-31

Título do
Projeto:

Território do Médio Araguaia – Agricultura Familiar e
Comunicação no Campo

Vigência: 25-10-2018 a 31-08-2020

Valor do
Contrato: R$ 200.000,00

Período do
Relatório: 25-10-2018 a 30-07-2020

                                                   
                      

 

1. Avaliação da execução do objeto

Durante o período de realização do projeto foram desenvolvidas as seguintes
atividades:

Criação do https://www.portalmedioaraguaia.com/, que favoreceu a divulgação do
cotidiano e produção dos agricultores envolvidos no projeto bem como a criação de
vínculos com a população local por meio de memórias e narrativas publicadas na
plataforma;

https://www.portalmedioaraguaia.com/
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Aplicação de pesquisa que permitiu identificar o potencial produtivo de pequenas
propriedades. Sustentada por esses dados, foi criada proposta de implementação de uma
fábrica de polpas de frutas e laticínios, que resultará na geração de emprego e renda
para a região;

Identificação de demandas específicas, principalmente no que se refere à consultoria
especializada, tendo em vista o aumento da produção de forma sustentável e a produção
de valor agregado à matéria prima e ao produto acabado;

Realização de eventos, tais como entrevistas, rodas de conversas e visitas, que
objetivou o fortalecimento da relação de confiança entre Universidade e
camponeses(as) bem como o intercâmbio de informações e geração de conhecimento
para ambas as partes.  

 

2. Ocorrências

Especificação de qualquer ocorrência atípica a execução do projeto;

Devido a ocorrência da pandemia causada pelo novo Corona Vírus, o projeto
suspendeu as atividades presenciais. Isso atrasou boa parte das atividades em
andamento.

 

3. Notificação / Recomendação

Notificação e/ou recomendação para adequação da execução do projeto.

O atraso na entrega de documentação comprobatória de diárias e passagens é
recorrente, recomenda-se a devida observação aos prazos e normas legais.

 

 

4. Declaração

(  )  Declaro que a execução financeira e das atividades estão de acordo com o plano de
trabalho e os resultados esperados na execução do projeto, considerando o padrão de
qualidade aceito pela Administração.

(X) Declaro que a execução financeira e das atividades estão de acordo com o plano de
trabalho e os resultados esperados na execução do projeto, considerando o padrão de
qualidade aceito pela Administração, desde que atendida (s) a (s) notificação (ões) e
recomendação(ões) listada(s) no item 3.

(  ) Declaro que a execução financeira e das atividades  não estão de acordo com o
plano de trabalho e os resultados esperados na execução do projeto, considerando o
padrão de qualidade aceito pela Administração, devendo ser atendida(s) a(s)
notificação(ões) e recomendação(ões) listada(s) no item 3, sob pena de não aprovação.
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Goiânia, 30 de junho de 2020.

           

 

 

           

 

 

Documento assinado eletronicamente por Vitor Gon�jo Jaime De Matos, Assistente em
Administração, em 21/08/2020, às 16:38, 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�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1480845 e
o código CRC BF5E2175.

Referência: Processo nº 23070.034910/2020-10 SEI nº 1480845

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

