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Empregados e Equipes Destaques do ano de 2017
1. Tipo de trabalho
− Trabalho Gerencial

2. Natureza do trabalho
− Trabalho voltado para a área meio

3. Nome(s) do(s) responsável(is) pelo trabalho inscrito.
− Daniella Moreira de Carvalho
matrícula 964-4
4. Título do trabalho.
− Atuação na Gestão do Pregão 24/2017 - Contratação de Empresa Especializada para
Eventos (Congresso Agroecologia)
5. Atividades realizadas.
- Atuou na gestão da equipe, supervisionando o setor de compras dando assessoria a
presidência da empresa, e conduziu reuniões com a área demandante para adequações nas
especificações, realizando vários contatos por e-mails, contatos telefônicos providenciando
meios para que as atividades sejam realizadas com sucesso;
- Executou atividades de supervisão, organização, controle e atividades correlatos ao processo;
- Instruiu o processo da Contratação de Serviços de Organização do Evento “VI Congresso
Latino- americano de Agroecologia”;
- Acompanhou e conferiu a elaboração do termo de referência, bem como da pesquisa de
preço;
- Executou e acompanhou a tramitação do processo visando sua conclusão em prazo
proporcional à complexidade da referida demanda;
- A estimativa de valor do Processo foi reduzida em mais de 60%, tendo uma economia de
mais de R$ 600.00,00 (seiscentos mil reais)
- Os Trabalhos em equipe teve a participação ativa da gerente, que proporcionou ao grupo
desempenhar os trabalhos da gerência motivadamente e assim apresentar um resultado de
excelência aos demais setores da empresa e ao público externo.

6. Descreva as atividades desenvolvidas por cada membro nesta atividade.
− n/a
7. Resultados alcançados.
− - A programação e metodologia do Congresso de Agroecologia 2017 foi resultado de um
processo de construção coletiva, que em sua última oficina estruturou um documento
base que orientou todo o evento. Nesse documento, destacou-se o objetivo geral da
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programação: “criar e ampliar a consciência de que a Agroecologia é ciência, movimento
e prática que torna possível a transformação dos sistemas agroalimentares e das
relações humanas, por meio da revitalização da memória, da valorização e da interação
dos saberes ancestrais, populares e científicos, permitindo a construção do Bem Viver
entre os povos e os países da América Latina”;
− - No documento também estão descritos os 10 objetivos específicos e princípios que
nortearam o Congresso, além dos 13 temas geradores que foram organizados em
quatro trilhas, a saber:
− - Trilha 1 - Construção do Conhecimento Agroecológico (tema gerador 5) e Educação
em Agroecologia (tema gerador 4).
− - Trilha 2 – Juventudes e Agroecologia (tema gerador 3) e Mulheres e Agroecologia
(tema gerador 2).
− - Trilha 3 – Campesinato e Soberania Alimentar (tema gerador 6), Estratégias
Econômicas em Diálogo com a Agroecologia (tema gerador 12), Políticas Públicas e
Conjuntura (tema gerador 1) e Agroecologia e resiliência socioecológica às mudanças
climáticas e outros estresses (tema gerador 8).
− - Trilha 4 - Agroecologia e Agriculturas Urbana e Periurbana (tema gerador 11),
Agrotóxicos e Organismos Geneticamente Modificados (tema gerador 10), Conservação
e Manejo da Sociobiodiversidade e Direitos dos Agricultores e Povos e Comunidades
Tradicionais (tema gerador 7) e Manejo de Agroecossistemas e Agricultura Orgânica
(tema gerador 9);
− -Tendo em vista esse ter sido o primeiro pregão de eventos realizados pela Emater-DF,
foi proporcionado uma confiança na equipe e desenvolvimento operacional das
aplicações necessárias para a instrução processual.
−
8. Público assistido e quantidade.
− - Pessoas envolvidas com a Agroecologia na América Latina, no Brasil, na região Centro
Oeste e no Distrito Federal e Entorno; - Mais de 170 pessoas de 58 Núcleos de
Agroecologia e 26 organizações parceiras. Mulheres, homens, jovens, pessoas do
campo e da cidade, de instituições de ensino, pesquisa e extensão, sociedade civil e
governo;
9. Capacidade de replicação em outras unidades.
− n/a

SAIN - PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA - ED. EMATER-DF – BRASÍLIA-DF - CEP 70.770-915
FONE: (61) 3340-3030 - FAX: (61) 3340-3006
E-MAIL: emater@emater.df.gov.br SÍTIO: www.emater.df.gov.br

