
                                                     

À Diretoria de Gestão com Fundações de Apoio 

Profa. Clévia Ferreira Duarte Garrote 

 

Assunto: Projeto Territórios do Médio Araguaia 

 

 Solicitamos a atualização do quadro de pessoal do Projeto Território do 

Médio Araguaia (terceira parcela da emenda) , de modo que acomode a 

remuneração da bolsista Eliziani Cristina Dalenogari Martins e do bolsista Gabriel 

Horacio Galván conforme demostrado na tabela anexada.      

 Esclarecemos que o discente Gabriel Horacio Galván já atua no projeto como 

bolsista, porém foi necessário transferir o pagamento da bolsa para a terceira etapa do projeto por 

questões de planejamento e otimização dos recursos. Em ralação a incorporação de uma nova 

bolsista, Eliziani Cristina Dalenogari Martins, trata-se de solicitação da Coordenação, 

considerando: 

1. Em primeiro lugar, por ser uma demanda dos núcleos face ao imenso fluxo, sistemático e 

continuo, de informações às populações dos municípios onde o projeto atua, na região do 

Médio Araguaia, novos consumidores/as e, potencialmente, futuras/os parceiras/os na 

produção e consumo local/regional de alimentos saudáveis, em um novo quadro social e 

econômico imposto pela pandemia e seus efeitos correlatos, como se vê no momento; 

2. O avanço e ampliação das atividades do projeto com a compreensão, sobretudo de 

camponesas e camponeses, de que há duas urgências fundamentais: organizar e 

sistematizar a comercialização da produção existente ou se projetar no seu potencial 

produtivo futuro; 

3. A inclusão, também, de um bolsista da área de agronomia, com um projeto bem claro de 

Biofábricas e início de uma transição para a agroecologia, com garantira e estimulo da 

autoprodução de insumos pelas/pelos próprios núcleos familiares, nos núcleos e, 

consequentemente, a necessidade de uma educação/informativa comunitária contínua 

sobre esses novos elementos e possibilidades; 

4. A aplicação de um questionário, no universo familiar -  na maioria dos casos, respondido 

por mulheres - que ajudou a reorientar ou ajustar alguns procedimentos nas etapas do 

projeto, considerando o elevado potencial produtivo de frutas, nos quintais ou em 

ampliações futuras da área, o que leva busca de novos recursos e projeto de uma indústria 

 



                                                   de polpa, específica desse movimento sócio econômico da agricultura familiar que o 

projeto contribui na articulação; 

5. Na continuidade de articulações, que vieram da primeira etapa do projeto Médio Araguaia, 

quando coordenado pelo prof. Calaça e, especificamente, Angelita Pereira Lima, que 

estimularam a retomada e/ou criação das feiras da agricultura familiar, o que levou a 

construção das feiras da agricultura familiar, inclusive em assentamentos; 

6. As primeiras oficinas para construção de uma rede rádio popular, via web, no território e 

articulando com outras rádios populares, para circular as informações de interesse 

específico da agricultura familiar, do projeto e da agroecologia; 

7.  A construção comunitária (e paciente) e lançamento do Portal Médio Araguaia – terra e 

território, no dia 12 de março, na feira coberta e da agricultura familiar em Iporá, que não 

só abre perspectivas simbólicas muito determinantes aos núcleos do projeto como os re 

situam – social e politicamente - como seres da palavra e co gestoras/es de um sistema de 

comunicação em autogestão, eficaz e de grande alcance; 

8. Todo este acúmulo de atividades e, sobretudo, de articulações – a se ter continuidade 

também de maneira articulada – passa, de alguma maneira bem concreta, a sofrer 

impactos aparentemente contraditórios da pandemia da covid-19: 

8.1. Relativo bloqueio ou adiamento de algumas iniciativas e articulações, como 

redução das feiras, da livre circulação de pessoas na relação campo-cidade, e o que 

dificultou muito – também pelas fragilidades de comunicação, em alguns casos, por 

telefone ou internet - o acesso dos bolsistas da comunicação às fontes parceiras na 

construção tanto da rede de rádio como do portal; 

8.2. A compreensão, também oriunda das reflexões anteriores e práticas 

comunicacionais do projeto, as tecnologias aplicadas à agricultura familiar, de que elas 

poderiam, na pandemia, cumprir um papel fundamental na relação com 

compradoras/res urbanas/os e na comercialização de sua produção; 

8.3. O Zapfeira passa, assim, a cumprir um papel fundamental nesse caso e leva, ao 

mesmo tempo, a avançar a compreensão de que não basta a tecnologia, mas 

necessitam-se de pessoas para contribuir na formação e na construção de conteúdo, 

além de estratégia de comunicação, para atender as novas demandas e possibilidades 

surgidas, ainda, com os impactos da pandemia; 

9. Razões, articuladas e simultâneas, que levaram os núcleos a reivindicar a inclusão de 

bolsista-  que viva e atue na região - que possa atender demandas imediatas e contínuas 



                                                   dos grupos e fortalecer a proposta de uma comunicação compartilhada e eficaz dentro do 

projeto; 

10. A participação de uma profissional, com experiência e compreensão das dinâmicas 

específicas da produção e comercialização na agricultura familiar - como o projeto 

concebe e contribui -  além de ajudar a formular,  contribuirá, como responsabilidade 

específica,  na organização de uma assessoria de imprensa – com objetivos mais diretos 

nos diálogos com as chamadas mídias convencionais locais e regionais ( rádios 

comerciais, rádios comunitárias, jornais e portais informativos),  e, ainda, possa fazer a 

ponte entre estas realidades: 

10.1. Contribuir no aperfeiçoamento e ampla divulgação social do Zapfeira, com uma 

proposta de, via rede sociais, intensificar a aproximação com moradoras/es das sedes 

dos municípios, que compõem hoje o projeto, para o salto de consumidoras/es a 

parceiras/os no processo de produção e consumo de uma alimentação saudável e, 

assim, garantir a segurança alimentar em casa lugar, município e território; 

10.2. A defesa, pedagógica e intransigente, do lutar e do território como espaço de vida e 

de produção dessa mesma vida, sem os riscos que a produção e comercialização 

imposta por um modelo de larga escala e longas distancias, trazem para cada lugar e 

para humanidade, como tem ficado evidente agora com a pandemia e a globalização 

de vírus, pragas e etc. 

10.3. A contribuição ao portal e suas possibilidades como um telejornal específico do 

projeto, a rede de rádio popular e as redes sociais em que o projeto esteja implicado, 

direta e sistematicamente, com aquelas mídias locais e regionais. 

10.4. Apoiar participação em programa semanal, Matéria Prima, da Rádio Universitária, 

em contrapartida à contribuição do futuro telejornal, em conteúdos sobre o campo e 

agricultura familiar, à nova parceria do Projeto e outro órgão da UFG; 

 

Pelo exposto e reafirmando, portanto,  

a).o caráter excepcional do período imposto pela pandemia do Covid-19 também à 

agricultura familiar, até agora se apoio oficial efetivo, pela demora em sancionar normas e 

recursos aprovados pelo Congresso Nacional; 

b) as urgências de camponesas e camponeses em se ajustar ao atendimento das novas 

demandas do consumo local e regional, onde incluem o uso de tecnologias de 

comunicação, inexistentes ou deficientes em alguns universos sociais do campo e do 



                                                   próprio Projeto; 

c) ao lado da quase inexistência de jornalista com formação superior, nos municípios do 

Projeto, sobretudo com experiência e, inclusive, fazendo uma outra graduação mais 

próxima dos interesses do Projeto – o que, em certo sentido reforça o status como bolsista 

mas assegura uma contribuição imediata que os núcleos reivindicam; 

Solicitamos, à PROAD, que seja autorizada a inclusão da bolsista Eliziani Cristina 

Dalenogari Martins ao Projeto Médio Araguaia, sem cumprir - no caso em caráter também 

de excepcionalidade e necessidades urgentes de camponesas e camponesas a ele 

vinculadas/os -   as exigências de publicação de edital de seleção pública. 

 

Atenciosamente,      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  
Valor  Total  do Plano:  R$  150.000,00  
 
II.c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  
Item Valor  (R$)  

1-  Receita  Tota l  150.000,00  
 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d +e+f+g)  Tota l   

a-Pessoal               49.200,00  
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 00 
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 00 
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 00 
Estagiários 00 
Bolsas 49.200,00  
Outros encargos 00 
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  55.000,00  
Hospedagem e Alimentação 00 
Manutenção de máquinas e equipamentos  5.000,00  
Assinatura de Periódicos/Anuidades 00 
Reprodução de documentos 00 
Confecção de cartaz para divulgação 00 
Despesas Acessórias de Importação 00 
Adequação do espaço 00 
Despesas Bancárias 00 
D.A.O. da FAP*           15.000,00  
Outros serviços    35.000,00  
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  6 .000,00  
d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  15.000,00  
e – Material de Consumo                                                                                              Total    12.800,00 
Material de Expediente 00 
Material de Laboratório 00 
Material de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos 5.000,00 
Material de Limpeza 00 
Combustíveis e lubrificantes 7.800,00 
Outros materiais 00 
f– Investimento                                                                                                             Total  00,00  
Obras e Instalações 00,00  
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)  00,00  
g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 12.000,00  
Ressarcimento à UFG (8%) 00,00  
Ressarcimento à UA/Órgão (8%)  12.000,00  
h- Ganho econômico***                                                                                        
Total 150.000,00  

* FAP – Fundação de Apoio à Pesquisa  
** IFES – Instituição Federal de Ensino Superior 
*** - Não havendo previsão de ganho econômico este será apurado ao final da execução do projeto. 
 

II.d. Detalhamento e Justificativa do Investimento 

Quant idade  Descrição Valor  Per íodo  

 



                                                   (Equipamentos/Móveis/Obras) 
1     

2     

3     

4     

Just i ficat iva :   
 
 

II.e .  Identif icação dos recursos da  UFG  
Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, Salas, etc.) 

  

  
Just i ficat iva :   

 

II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 

  
  
Just i ficat iva :  Previs to  na Resolução  CONSUNI 13/2018  

 
 

II.g .  Tratamento  Tributário na Remuneração  de  Pessoal  (Ca mpo a ser preenchido pela  
UFG)  

Bolsa          Adicional  Var iáve l  
 

Caso o  proje to  tenha p revisão de pagamento de  bolsas ,  ind icar  as modalidades .  

Ensino,  pesquisa,  extensão ou  desenvolvimento inst i tucional  –  Lei  8 .958/94                        
 
Est ímulo à  Inovação  –  Lei  10.973/04                     

 
Estágio  –  Le i  11.788/08  
 

Just i ficat iva :  
 
 

 

 

 

  



                                                    
III QUADRO DE PESSOAL  
II I .a .  Part ic ipantes  (da UFG ou de outras  IES)  de for ma voluntária (Lei  nº  8 .958/94  e  10 .973/2004)  

No me  
Regi stro  Funcional  ou  

matrícula  
Inst i tui ção de 

vinculação  

Dados  
Vinculação  

(Docente ,  Tec.  
Ad m. ,  Discen te )  

Per íodo/  
Duração/ mês  

Carg a Horária anual  

NILTON JOSE DOS REIS ROCHA 300476 U FG Doc en t e  
Ag os t o  d e  2 0 2 0  a  
Fev er e i ro  d e  2 0 2 2  

160 h 

ANGELITA PEREIRA DE LIMA 1359711 U FG Doc en t e  
Ag os t o  d e  2 0 2 0  a  
Fev er e i ro  d e  2 0 2 2  

160 h 

 
Obs:  abaix o de cada quadro,  just i f icar o valor das  bo lsas  indicando os  seus  referenciais .  
II I .b.  Part i c ipantes  co m recebi mentos  de bolsa ( da UFG ou de outras  IFES)  (Lei  nº  8 .958/1994  e  10 .973/2004 )   

No me  
Regi stro  

Funcional  ou 
matrícula  

Inst i tui ção 
de 

vinculação  

Dados  

Modal idade (*)  Vinculação  
(Docente ,  Tec.  

Ad m. ,  Discen te )  

Per íodo/  
Duração  

/mês  

Carg a 
Horária  
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor 
Tota l  

MAYANA PAULA DE SOUZA 
SANTOS  

1032016 UFG 
EXTENSÃO E 

CULTURA 
TEC. ADM 

Set emb ro  
d e  2 0 2 1  a  
Fev er e i ro  
d e  2 0 2 2  

40h 600,00 3 .6 0 0 ,0 0  

GABRIEL HORACIO GALVÁN 2020100744 UFG 
EXTENSÃO E 

CULTURA 

DISCENTE Ag os t o  d e  
2 0 2 0  a  

Dezemb ro  
d e  2 0 2 0  

120h 1.500,00 7.500,00 

A definir A definir UFG 
EXTENSÃO E 

CULTURA 

DISCENTE  
Se t emb ro  
d e  2 0 2 0  a  
ago s to  d e  

2 0 2 1  

120h 1.500,00 18.000,00 

                                                                                                                                  Total  29 .100 ,00 
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   
(**)  Cust eio  de  bo lsa  cond icionado  à  a r r ecadação  do  pro je to .  
      

II I .c .  Outros  Part ic ipantes  (Pesqui sador Ex terno/Convidado)  for ma de Bol sa  

No me  CPF 

Dados  
Modal idade (*)  

Per íodo/  Duração  
/mês  

Carg a 
Horária  
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor Tota l  

SILDA DIAS LORENA 354.187.291 -87 Extensão e Cultura Se t emb ro  d e  2 0 2 1  4 0 h  6 0 0 ,00  3 .6 0 0 ,0 0  



                                                   A Fev e r e i r o  2 0 2 2  

ELIZIANI CRISTINA 
DALENOGARI 
MARTINS  

957.083.839-68  
Extensão e Cultura 

Ag os t o  d e  2 0 2 0  a   ou tu b ro  
d e  2 0 2 1  

1 4 0 h  1 .1 0 0 ,0 0  1 6 .5 00 ,0 0  

                                                                                                                                  Total  20.100 ,00  
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   
(**)  Cust eio  de  bo lsa  cond icionado  à  a r r ecadação  do  pro je to .  
 
 

II I .d.  Outros  Part i c ipantes  –  Regi me de  CLT  

No me  Carg o  

Dados  

Carg a Horária 
se manal  

a.  Per íodo/  
Duração  

b.  Salário base  
mensal  

c .  Encarg os  -  
mensal  (* )  

d.  
Benef í c ios  -  
mensal  (**)  

Valor Tota l   
(a  *  (b+c+d))  

        
                                                                                                                                   Total   

Indicação dos  Benef í c ios  não obrig atórios  e  g rat i f i cação de função (se  houver)  co m os  respect ivos  va lores :   

 ( *)  Valor  es t imado dos  encargo s  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reserva r esci s ór i a  p roporc ional )  + ben efí c ios  obr igatór ios .  
(**)  Ben efí c ios  não  obr iga tór ios  ( ind icar  se  hou ver )  + gra t i f i cação  de fun ção  ( ind icar  se  houver)  



                                                   IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. DR. EDWARD MADUREIRA BRASIL 
Reitor – UFG 

 

 PROFA. DRA. SILVANA COLETA  
Diretor Executivo – Fundação RTVE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROF. DR. ROBSON MAIA GERALDINE 
Pró-Reitor de Administração e Finanças 

 
 
 
 

 

 PROF. DR.  
Diretor UA/ÓRGÃO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

O Coordenador do projeto intitulado “Território do Médio Araguaia - agricultura familiar e a comunicação
no campo” solicita alteração no Quadro de pessoal do projeto, objeto de acordo firmado entre a UFG e a
Fundação RTVE.

Considerando que:

as alterações se referem à readequação da rubrica "Pessoal" através do remanejamento de valor da sub-
rubrica "Outros encargos" para a sub-rubrica "Bolsas", bem como da inclusão de bolsistas que
anteriormente estavam no Quadro como "A definir";
a readequação não alterou o valor da rubrica "Pessoal" nem as demais rubricas;
o coordenador justifica as alterações como sendo importantes para a execução do projeto com os objetivos
propostos.
não foram feitas outras alterações no projeto.

Somos favoráveis às alterações no Quadro de pessoal do projeto, conforme documento SEI 1532776.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Gestora, em 04/09/2020, às
08:58, 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 1532780 e o código CRC E0A35DD4.

Referência: Processo nº 23070.027201/2020-88 SEI nº 1532780

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

