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SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

SENADO FEDERAL
;

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA No

2 0 1 8/

Ü Ü rJ

que entre si celebram o Senado Federal, por meio do
Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) e o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio
da Escola Nacional de Gestão Agropecuária
(ENAGRO).

O SENADO FEDERAL, inscrito no CNPJ/MF sob o no 00.530.279/0001-15 , com a
participação do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB)- Escola de Governo do Senado Federal
e órgão executor do Programa Interlegis, com sede na Praça dos Três Poderes, em
Brasília- DF, neste ato representado pela Diretora-Geral do Senado, ILANA TROMBKA, e
pelo Diretor-Executivo do ILB , ANTÔNIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS, doravante
denominado SENADO/ILB, e o MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, neste ato representado pelo seu Secretário Executivo, EUMAR
ROBERTO NOVACKI -brasileiro, casado, CPF 781.595.981-49, RG 10058982 SSP/MT,
doravante denominado MAPA/ENAGRO, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, mediante as condições expressas nas cláusulas
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Constituem objetos do presente Acordo : i) a cooperação técnico-científica e cultural e o
intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, visando à formação , ao
aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, bem como ao
desenvolvimento institucional, mediante a implementação de ações, programas, projetos e
atividades de interesse comum do ILB e da ENAGRO; e ii) a transferência de tecnologias
educacionais; de experiências e informações sobre a elaboração de materiais instrucionais; e
da expertise em logística de organização das ações de capacitação, nas modalidades presencial
e à distância.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS ATRIBUIÇÕES
Constituem atribuições de ambos os partícipes:
a) coordenar agendas das equipes técnicas envolvidas nas ações previstas neste Acordo, para
concretização do repasse de informações por meio de eventos diversos;
b) compartilhar os documentos gerados, a partir das ações objeto do presente Acordo, e
deliberar conjuntamente sobre seu conteúdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os celebrantes do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA buscarão formas de um maior entrosamento entre si, visando criar, estabelecer e
dinamizar redes ou canais de comunicação permanente entre seus quadros funcionais de forma
a assegurar a consecução do objeto deste ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.
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PARÁ GRAFO SEGUNDO - Não será objeto de cooperação e intercâmbio mútuos, as
informações protegidas por legislação específica e as consideradas de acesso restrito pelos
partícipes.
CLÁUSULA TERCEIRA- DO COMPROMETIMENTO DOS PARTÍCIPES
I -DoMAPA:
a) concorrer para a promoção dos eventos de troca de informação e transferência de
tecnologia, provendo as pessoas e recursos necessários;
b) cooperar para a sistematização das necessidades e demais informações produzidas por
ocasião dos eventos de capacitação e da transferência de tecnologia;
c) compartilhar o conhecimento gerado com outros órgãos federais, quando instado a fazelo.
11 -Do ILB
a) repassar informações sobre sua experiência com a organização de materiais instrucionais
e ações de capacitação, presenciais ou a distância, eventos e seminários, bem como,
eventualmente, auxiliar diretamente o MAPA na realização de ações relacionadas ;
b) concorrer para a promoção de eventos de repasse de informação e transferência de
tecnologia, provendo as pessoas e recursos necessários;
c) cooperar para a sistematização das informações produzidas por ocasião dos eventos de
capacitação para os servidores e demais empregados do MAPA, repasse de informação
e transferência de tecnologia;
d) compartilhar o conhecimento gerado com outros órgãos públicos federais, quando
instado a faze-lo .

CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS FINANCEIROS
Este Acordo de Cooperação Técnica não envolve a transferência de recursos financeiros para
qualquer das partes, nem tampouco indenizações.

PARAGRAFO PRIMEIRO -As despesas necessárias à plena execução do objeto acordado
tais como serviços de terceiros, pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras
que se fizerem necessárias, correrão por conta de dotações específicas constantes dos
respectivos orçamentos, respeitadas as disponibilidades orçamentárias e as especificidades de
atuação de cada Partícipe.
PARAGRAFO SEGUNDO -Para cumprimento do objeto descrito na cláusula primeira deste
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, os servidores do MAPA poderão participar dos
cursos oferecidos pelo ILB, assegurada a reciprocidade quanto aos servidores do Senado na
participação em cursos promovidos pela ENAGRO, sem ônus, em cada caso, para os partícipes.
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PARÁGRAFO TERCEIRO
Os partícipes poderão reservar vagas de suas ações de
capacitação para atender o objeto deste ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, observada
a demanda e a necessidade de capacitação dos servidores do seu próprio órgão.
PARÁGRAFO QUARTO - Os servidores do Senado Federal poderão atuar como
colaboradores voluntários nas ações de capacitação desenvolvidas pela ENAGRO, assegurada
a participação voluntária dos servidores do MAPA para atuarem nas ações de capacitação do

ILB.
PARÁGRAFO QUINTO
As instituições celebrantes deste ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA comprometem-se a facilitar a liberação de seus servidores para
efetuar atividades que sejam de interesse comum dos convenentes (cursos, seminários,
simpósios, encontros, e outros de mesma natureza).
PARÁ GRAFO SEXTO - Por meio de seus órgãos respectivos, os partícipes elaborarão
calendário de suas atividades culturais e de desenvolvimento e capacitação de recursos
humanos, procurando o intercâmbio efetivo de experiências, conhecimentos e informações
diversas.
CLÁUSULA QUINTA- DO PESSOAL
O pessoal indicado pelos partícipes para atuar na execução de atividades decorrentes deste
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA manterá os vínculos jurídicos exclusivamente com
as respectivas entidades de origem.
CLÁUSULA SEXTA- DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
Para articular as medidas necessárias ao cumprimento deste ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA, as partes deverão indicar representantes, que ficarão a cargo de realizar o efetivo
acompanhamento das ações pertinentes a serem desenvolvidas, os quais terão amplos poderes
para praticar quaisquer atos que se destinem a manter e aperfeiçoar o seu objeto, dando ciência
à autoridade imediatamente superior das providências adotadas para seu fiel cumprimento.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os celebrantes levarão ao conhecimento um do outro qualquer fato
que considerem relevante ocorrido em suas instalações durante a vigência deste ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA, para a adoção das medidas cabíveis pelas autoridades
competentes.
CLÁUSULA SÉTIMA- DA TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS
Os celebrantes concordam em transferir os direitos autorais relativos à utilização dos objetos de
aprendizagem compartilhados. Dessa forma, garantirão a não violação dos direitos morais e
patrimoniais, em nenhuma hipótese. Estão previstos os seguintes usos no âmbito da atuação de

ambas escolas de governo: i) a inclusão em novas ofertas de capacitação, unilaterais ou não; ii)
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a inclusão e a disponibilização em sistemas de informação e páginas institucionais vinculadas
aos partícipes; e iii) a transferência para outras instituições educacionais públicas, sem fins
lucrativos, no âmbito de acordos congêneres.
PARÁ GRAFO ÚNICO - Os celebrantes obrigam-se, mutuamente, garantir a citação dos
autores dos objetos de aprendizagem e materiais diversos, frutos do presente acordo, sempre
que estes forem utilizados ou veiculados por qualquer meio.
CLÁUSULA OITAVA- DA VIGÊNCIA
A v1gencia deste ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA terá início na data de sua
assinatura e vigorará por 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, por acordo
entre as partes.
CLÁUSULA NONA -DA PUBLICAÇÃO
Caberá ao MAPA providenciar, às suas expensas, a publicação do extrato deste instrumento na
imprensa oficial, como condição indispensável para sua eficácia e validade.

E por estarem de acordo, as Partes assinam o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA em três
vias, de igual teor e forma, para que produza entre si os efeitos legais na presença das
testemunhas, que também o subscrevem.
Brasília,

;;J_ de
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de
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CELEBRANTES:
Pelo Senado Federal:

ILANA TROMBKA

r

A

ANTONIO HELDER M. REBOUÇAS
Diretor Executivo do ILB

NOME cau o ves av .

.

Coordenador Administrativo e Fl~.a ncelro

Cargo
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LUCIANA GO
RODRIGUES
BARBOSA DOS SANTOS

Coordenadora-Geral da Enagro
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

Instrumento que integra o ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA celebrado
entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por intermédio da Escola Nacional
de Gestão Agropecuária- ENAGRO e o Senado Federal por intermédio do Instituto Legislativo
Brasileiro - ILB , contendo o detalhamento das responsabilidades assumidas pelas partes.
·•

Justificativa
O Instituto Legislativo Brasileiro- ILB, escola de governo do Senado Federal,
tem como competência institucional gerir e executar a Política de Capacitação do Senado
Federal e o Programa de Integração e modernização do Poder Legislativo Brasileiro
(Interlegis). Além disso, o ILB promove e fomenta a cooperação técnico-científica entre os
. demais poderes e instituições democráticas buscando a eficácia e eficiência das administrações.
A Escola Nacional de Gestão Agropecuária- ENAGRO, por sua vez, é a escola
de governo oficializada na estrutura do MAPA, conforme Decreto n° 8. 701 , de 31 de março de
2016 e Decreto n° 8.852, de 20 de setembro de 2016, tem por objetivo institucional promover a
qualificação dos servidores e empregados deste Ministério com vistas à melhoria continuada
dos processos de trabalho e dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade,
· inclusive por meio de parcerias com Escolas de Governo, universidades, escolas técnicas e
entidades de classe, a fim de desenvolver políticas sustentáveis para o agronegócio .
Assim, a parceria institucional entre o ILB e a ENAGRO amplia o campo de
ação na educação corporativa dos servidores e empregados públicos dos seus respectivos
órgãos, por meio do compartilhamento dos conhecimentos já adquiridos no desenvolvimento
. de ações de educação continuada, seja na modalidade presencial ou a distância.

•
OBJETO
Constituem objetos do presente Acordo: i) a cooperação técnico-científica e cultural e o
intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, visando à formação , ao
aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, bem como ao
· desenvolvimento institucional, mediante a implementação de ações, programas, projetos e
atividades de interesse comum do ILB e da ENAGRO; e ii) a transferência de tecnologias
educacionais; de experiências e informações sobre a elaboração de materiais instrucionais; e
da expertise em logística de organização das ações de capacitação, nas modalidades presencial
e à distância.
•
METAS
Meta 1. Capacitar até 100 (cem) servidores e empregados públicos do MAPA, em temas
transversais, nos cursos oferecidos pela ILB na modalidade a distância.
Meta 2. Disponibilizar até 50 vagas aos servidores do Legislativo nas ações de Educação
. Continuada promovidas pela Enagro/MAP A
Meta 3. Disponibilizar cursos aos servidores e empregados públicos do MAPA, com tutoria do
ILB , na modalidade a distância.
Meta 4. Desenvolver conjuntamente uma trilha de aprendizagem para capacitação de gestores.

Meta 5. Estruturar, preparar e disponibilizar vídeoaula com tema da área finalística do MAPA.
Meta 6. Apoiar na implantação do Ambiente Virtual de Aprendizagem do MAPA.
Meta 7. Disponibi lizar colaborador para ação de capacitação promovida pelo ILB.
•

DEFINIÇÃO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO
META

Meta 1

ATIVIDADES

PERÍODO

campanha
de
• Realizar
divu lgação e sensibi lização para
participação dos servidores e
SEMESTRALMENTE
empregados públicos do MAPA
nos cursos sem tutoria oferecidos
pela ILB na modalidade a distância

RESPONSÁVEL

ENAGRO/MAPA

•

Gerar e disponibi lizar re latórios
de participação de servidores e
empregados públicos do MAPA
nos cursos a distância, sem tutoria,
ofertados pelo ILB/SENADO .

Meta2

Meta3

SEMESTRALMENTE

ILB/SENADO

• Disponibilizar
ao
JLB/SENADO
calendário
de
turmas de ações de educação
continuada
promovidas
pela SEMESTRALMENTE
Enagro/MAPA
e
indicar
quantidade
de
vagas
disponibilizadas.

ENAGRO/MAPA

• Realizar
campanha
de
divulgação para participação dos
SEMESTRALMENTE
servidores do SENADO nos cursos
oferecidos pela Enagro/MAPA .

ILB/SENADO

• Gerar e disponibilizar relatórios
de participação de servidores do
SEMESTRALMENTE
SENADO nos cursos promov idos
pela Enagro/MAPA.

ENAGRO/MAPA

• Identificar demandas de
de
cursos
no
capacitação
PAEC/MAPA que são ofertados,
com tutoria, pelo ILB/SENADO.

ANUALMENTE

ENAGRO/MAPA

• Definir cursos, vagas e critérios
para participação dos servidores e
empregados públicos do MAPA
nos cursos com tutoria ofertados
pelo ILB.

ANUALMENTE

ILB/SENADO
EN AGRO/MAPA

•

Realizar
campanha
de
divulgação e sensibilização para
participação dos servidores do
SEMESTRALMENTE
MAPA, nos cursos com tutoria,
oferecidos pela ILB na modalidade
a distância.

ENAGRO/MAPA

• Gerar e disponibilizar relatórios
de participação de servidores e
empregados públicos do MAPA SEMESTRALMENTE
nos cursos a distância, com tutoria,
ofertados pelo ILB/SENADO.

ILB/SENADO

• Definir trilha de aprendizagem
para capacitação de gestores do
MAPA, estabelecendo critérios
para sua realização.

2° SEMESTRE DE
20I8

ILB/SENADO
ENAGRO/MAPA

•

Levantar os cursos já existentes
que irão compor a trilha

2° SEMESTRE DE
2018

ILB/SENADO

• Disponibilizar conteúdos que
irão compor a tri lha

2° SEMESTRE DE
2018

ENAGRO/MAPA

•

1o SEMESTRE DE
20 19

ILB/SENADO

1o SEMESTRE DE
2019

ENAGRO/MAPA

1o SEMESTRE DE
20 19

ENAGRO/MAPA

2019

ENAGRO/MAPA

•

Solicitar demanda de vídeoaula
às unidades finalísticas do MAPA.

2° TRIMESTRE DE
2018

ENAGRO/MAPA

de
proposta
• Encaminhar
vídeoau la para Enagro/MAP A.

2° SEMESTRE DE
20 18

Área finalística do
MAPA

•

de
Apresentar
proposta
vídeoaula para o ILB/SENADO.

1° TRIMESTRE DE
2019

ENAGRO/MAPA

•

Disponibilizar professor para
gravação da vídeo aula

1o SEMESTRE DE
2019

ENAGRO/MAPA

•

1o SEMESTRE DE
2019

ILB/SENADO

Desenvolver design instrucional
do material

Meta4

•

Encaminhar
MemorandoCircular aos gestores do MAPA
divulgando trilha de aprendizagem
e sensibilizando para participação.

•

orientar
Identificar,
gestores
encaminhar
realização
das
trilhas
aprend izagem.

e
para
de

• Realizar a capacitação dos
gestores do MAPA na trilha de
aprendizagem.

MetaS

vídeoaula
Preparar
disponibilizar para o MAPA.

e

Meta6

Meta 7

• Divulgar vídeoaula no âmbito
do MAPA, sensibilizando a
participação de servidores e
empregados públicos.

1o SEMESTRE DE
2019

ENAGRO/MAPA

• Fornecer acesso aos arquivos do
A V A do ILB (GitHub)

1° SEMESTRE DE
2018

ILB/SENADO

• Customizar o ambiente

1o SEMESTRE DE
2018

ENAGRO/MAPA

• Definir o cronograma das au las

2° TRIMESTRE DE
2018

ILB/SENADO

• Encaminhar
proposta
de
Jcronograma para Enagro/MAP A

2° TRIMESTRE DE
2018

ILB/SENADO

• Aprovar o cronograma
~isponibilizar o colaborador

3° TRIMESTRE DE
2018

ENAGRO/MAPA

• Realizar as aulas

2° TRIMESTRE DE
2018

ILB/SENADO
ENAGRO/MAPA

• Emitir o relatório das atividades

2° TRIMESTRE DE
2018

lLB/SENADO

e

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS:
O presente Plano de Trabalho não envolve repasse de recursos.
Brasília!DF, ~1 de

A~5\0

de2018.

Pelo Senado Federal:
I

ILANA TROMBKA

EU
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Pelo MAPA:

Cargo

Coordenador dmlnistratlvo e Financeiro

Sen do Fedrr;;l- !I.R

BARBOSA DOS SANTOS
Coordenadora-Geral da Enagro

