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

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
− MEIRE MARIA PINTO – matrícula
426-X
− JOÃO DE DEUS ABREU SOARES matrícula 363-8
− LÍVIA VERÍSSIMO MAGALHÃES –
matrícula 778-1

− FRANCISCA VANDA MARQUES DE
SOUZA DE OLIVEIRA SOARES –
matrícula 1.100-2
− SATURNINO SOARES DA SILVA matrícula 723-4
− JULIANA SILVEIRA MATSUURA matrícula 965-2
− IRACEMA GOMES DE OLIVEIRA –
matrícula 187-2

4. Título do trabalho.
− Pregão Eletrônico Nº 24 - Congresso Agroecologia (CBA)
5. Atividades realizadas.
- Conferência e adequações nas especificações dos Pedidos de Compras 008/2017- GEAGR e
010/2017- GEAGR com o requisitante;
- Pesquisa de preço no mercado e no Banco de preço;
- Elaboração do Termo de Referência;
- Elaboração de despacho para autorização e aprovação do certame;
- Elaboração da minuta do Edital de Licitação;
- Inclusão do Aviso de Licitação no sistema comprasnet;
- Ampla divulgação nos meios de comunicação, conforme estabelece a legislação;
- Operacionalização do pregão eletrônico para fazer a referida contratação, sob o critério de
menor preço, nos termos do Edital e seus anexos;
- Adjudicação e Homologação do pregão.
- Encaminhamento do processo para emissão da Nota de Empenho
- Orientação quanto ao recebimento do material (kit participante)
6. Descreva as atividades desenvolvidas por cada membro nesta atividade.
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− - Conferência e adequações nas especificações dos Pedidos de Compras 008/2017GEAGR e 010/2017- GEAGR com o requisitante (Juliana, Lívia e Iracema)
− - Pesquisa de preço no mercado e no Banco de preço (Vanda);
− - Elaboração do Termo de Referência (Vanda);
− - Elaboração de despacho para autorização e aprovação do certame (Daniella);
− - Elaboração da minuta do Edital de Licitação (Meire e Abreu)
− - Inclusão do Aviso de Licitação no sistema comprasnet (Meire)
− - Ampla divulgação nos meios de comunicação, conforme estabelece a legislação(Meire)
− - Operacionalização do pregão eletrônico para fazer a referida contratação, sob o critério
de menor preço, nos termos do Edital e seus anexos (Meire)
− - Despacho de Adjudicação e Homologação do pregão (Daniella)
− - Encaminhamento do processo para emissão da Nota de Empenho (Vanda)
− - Orientação quanto ao recebimento do material (kit participante) - Saturnino
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
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).
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− - 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);
− - O 13º tema gerador “Memórias e História da Agroecologia” foi tratado de forma
transversal na programação;
− - Foram realizadas 77 atividades específicas de desenvolvimento dos temas descritos
acima, com o envolvimento de mais de 260 diferentes convidados (palestrantes e
coordenadores da atividade) de diferentes países e representações;
− - A comissão de Programação e Metodologia estimulou a construção coletiva e a
socialização dos diversos conhecimentos e experiências compartilhadas nos eventos por
meio de metodologias participativas;
− - Dentre essas metodologias, merece destaque a Relatoria Colaborativa que é um blog
on line construído para registrar a Memória do Congresso de Agroecologia e criar um
ambiente de interlocução entre os participantes dos eventos e o público em geral.
− - A concepção metodológica de relatoria colaborativa trouxe uma proposta inédita de
sistematização da percepção dos diferentes públicos participantes do congresso,
buscando dar visibilidade e facilitar o amplo acesso ao conhecimento produzido ao longo
do evento, de forma simples e ágil, por meio da plataforma digital alinhada com a
metodologia proposta.
−
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.
− - Maior celeridade e eficiência nas várias etapas procedimentais relativas à licitação,
com reflexos na economia processual e financeira, além de proporcionar uma maior
atratividade para as empresas participantes das licitações. - Possibilitou a aditivação do
quantitativo para outros eventos.
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