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À Diretoria de Gestão com Fundações de Apoio 

Profa. Clévia Ferreira Duarte Garrote 

 

Assunto: Projeto Territórios do Médio Araguaia 

 

 

 A respeito da solicitação da inclusão de novo bolsista no projeto Território do Médio 

Araguaia, consideramos, 

1. O desmonte, financeiro e humano, da Emater e Emgopa, agravando a ineficácia ou revelando 

a inexistência de uma assistência técnica e construção de tecnologias, como política pública, 

aplicadas à agricultura familiar; 

2. A constatação da necessidade de técnico que, conforme reflexões e demandas dos núcleos 

do Projeto Médio Araguaia –terra e território, que pudesse, de alguma maneira, cobrir esta 

lacuna determinante para o setor; 

3. A urgência de orientações, técnicas e tecnologias, para organizar e sistematizar a produção 

da agricultura familiar; 

4. As demandas e dificuldades, por falta exatamente dessa orientação, em organizar um circuito 

camponês de produção contínua e distribuição eficaz, no município ou na região do 

território; 

5. E, agora com a pandemia, urgência vital de que as duas questões, sistema de produção e 

sistema de distribuição, sejam enfrentadas, de maneira articulada e continua, para se garantir 

três coisas, inicialmente: 

5.1.Organizar e consolidar os circuitos locais de produção, orientada também para uma 

comercialização que assegure a segurança alimentar em cada município; 

5.2.Articular, construir e consolidar um universo consumidor, local e regional, em que a 

produção da agricultura familiar dispute e se imponha como opção sustentável, próxima 

e geradora de riquezas locais; 

5.3.Organizar e realizar os ciclos de formação ou atualização, segundo as expectativas e 

demandas concretas em cada núcleo. 

          Assim, portanto, e levando em conta que Gabriel Horacio Galván, além de estudante de pós-

graduação, regularmente matriculado na UFG, já se encontrava na região quando veio o período 

especial com o Covid-19 - por interesses científicos de sua pesquisa especifica e por envolvimento 

anterior com pequenas atividades com camponesas/es da região, em que o projeto está implicado -  

o seu comitê coordenador considera, determinante: 
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a. O seu engajamento, como bolsista, ao projeto; 

b. Para contribuir, com os núcleos, nos itens 5.1, 5.2 e 5.3, considerando as urgências e 

responsabilidades da agricultura familiar face ao coronavírus, para a segurança alimentar 

no município, no Estado e na humanidade; 

c. E, desta maneira, assegurar mais profunda inserção, do Projeto, na vida e nas dinâmicas 

de produção e distribuição que os núcleos enfrentam, fundamentais no presente e, 

também, no futuro. 

Certos de contarmos com sua compreensão, agradecemos.  

 

 

 

 

 

 



                                                    
                                                                                                               Em 21 de maio de 2020. 
À PROAD 

 
 
Assunto: Projeto Territórios do Médio Araguaia 
 
 
  Solicitamos a atualização do quadro de bolsistas do plano de trabalho do projeto TERRITÓRIO DO 

MÉDIO ARAGUAIA, conforme indicado no quadro a seguir:  

 

I I I  Q UAD RO DE PESSO AL  
 

I I I .b .  Pa r t i c ipa nte s  co m re cebi men to s  de  bo l sa  (da  U FG o u de  o utra s  IFES )  (Le i  n º  
8 .9 5 8 /1 9 94  e  10 .9 7 3/2 00 4 )   

No me  

Reg i s tro  
Func io na

l  o u  
ma tr í cu la  

Ins t i tu i çã
o  de  

v incula çã o  

Da do s  

Mo da
l ida d
e  (* )  

Vincula çã o  
(D oc en t e ,  

Tec .  Ad m. ,  
Di scen t e)  

Per ío do
/  

Dura çã
o  

/ mês  

Ca rg a  
Ho rá r ia  
Mensa l  

Va lo r   
Mensa

l  

Va lo r  
To ta l  (R$ )  

MAYANA PAULA 
DE SOUZA 

SANTOS 
1032016 UFG 

Extens
ão e 

Cultura 
Tec. Adm. 

Jan 2020 a 
Setembro2

020 
40h 600,00 5.400,00 

SILDA DIAS 
LORENA 

354.187.291
-87 

------------- 
Extens

ão e 
Cultura 

Membro 
Externo 

Jan 2020 a 
Setembro 

2020 
40h 600,00 5.400,00 

JULIA BARBOSA 
DE LIMA DIAS 

201803573 UFG 
Extens

ão e 
Cultura 

Discente  
Jan 2020 a 

Agosto 
2020 

80h 400,00 3.200,00 

HELOISA SOUSA 
CARVALHO 

201809321 UFG 
Extens

ão e 
Cultura 

Discente 
Jan 2020 a 

Agosto 
2020 

80h 400,00 3.200,00 

RAFAELA 
FERREIRA ROCHA 

703.351.971
-08 FIC/UFG 

Extens
ão e 

Cultura 
Discente 

Fev 2020 a 
Agosto 
2020 

80h 400,00 2.800,00 

LEÔNCIO DA 
SILVA NETO 

064.323.581
-75 FIC/UFG 

Extens
ão e 

Cultura 
Discente 

Fev 2020 a 
Agosto 
2020 

80h 400,00 2.800,00 

GABRIEL 
HORACIO 
GALVAN 

079.341.001
-08 IESA/UFG 

Extens
ão e 

Cultura 
Discente 

Maio 2020 
a Agosto 

2020 
80h 1.500,00 6.000,00 

         

                                                                                                                                  
To ta l  

28.800,00 

(* )  Re f er e - s e  à  m od a l id ad e  d ef in id a  n os  t e r mo s  d a  RESO LUÇ ÃO -CO NS UN I Nº  0 3 /2 0 1 7 .   
 

Atenciosamente,   
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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 - 2ª parte” solicita alteração no Quadro de pessoal- Bolsa do projeto, objeto de acordo
firmado entre a UFG e a Fundação RTVE.

Considerando que:

as alterações se referem a alteração de vigência de algumas bolsas e inclusão de um bolsista;
não houve alteração no valor da rubrica "Pessoal" nem de outras rubricas;
não foram feitas outras alterações no projeto;
o coordenador justifica as alterações como sendo importantes para a execução do projeto com os objetivos
propostos.

Somos favoráveis às alterações no Quadro de pessoal do projeto, conforme documentos SEI Nºs 1352107 e
1352121.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Gestora, em 27/05/2020, às
15:03, 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 1352127 e o código CRC 4EB3D1D7.

Referência: Processo nº 23070.043129/2019-01 SEI nº 1352127

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

