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Relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA
do Centro de Pesquisa do Pantanal - CPP

     Período da Avaliação 

27 e 28 de maio de 2008.

     Participantes 

     CPP
Paulo Teixeira de Sousa Jr., Secretário Executivo;
Pierre Girard, Coordenador de Projeto;
Rose Soares, Coordenadora Administrativa.

 
     CAA

Maria Luiza Braz Alves, Coordenadora (MCT/SEPED);
Fernando André Pereira das Neves (MCT/SEPED);
Alfredo de Souza Mendes (MCT/SEPED);
Marinêz Isaac Marques (CPP);
Ubirajara Araújo Filho (MCT/SEPED).

A CAA foi instituída conforme Portaria nº. 202, de 22.03.2006.

1. Contexto

O objetivo principal desta reunião foi avaliar a execução do Termo de Parceria 
N º 00015/2006 firmado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e o 
Centro de Pesquisa do Pantanal – CPP, mediante visita à instituição e análise 
do Relatório de Atividades - exercício 2007.

A avaliação consistiu na verificação “in loco” de alguns dos projetos das Redes 
Pesca, Pecuária e Bioprospecção apoiados pelo CPP, na EMBRAPA/Pantanal 
em Corumbá-MS UNIDERP (Universidade para o Desenvolvimento do Estado 
e da Região do Pantanal) e UCDB (Universidade Católica Dom Bosco,) em 
Campo  Grande-MS,  e  UFMT (Universidade  Federal  do  Mato  Grosso),  em 
Cuiabá-MT.  Com  isso,  esta  reunião  da  CAA  foi  dividida  em  2  etapas, 
cumpridas nos períodos entre 19 e 21 de maio – instituições do Mato Grosso 
do Sul -  e entre 26 e 28 de maio – instituição de Mato Grosso.  Estava 
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prevista uma visita à UNEMAT (Universidade do Estado do Mato Grosso), em 
Cáceres, Mato Grosso, não sendo possível em virtude da invasão da estrada 
de acesso à cidade pelo  Movimento  dos Trabalhadores  Rurais  Sem Terra 
(MST).  Como  já  previsto,  em Cuiabá  a  Comissão  de  Acompanhamento  e 
Avaliação  reuniu-se  com  o  CPP  para  a  análise  da  implementação  das 
atividades  do  Projeto  e  verificação  do  grau  de  alcance  das  metas 
estabelecidas  para  os  indicadores  de  resultados  definidos  no  Plano  de 
Trabalho aprovado para este Termo de Parceria, com base no Relatório de 
Atividades de 2007. 

Pantanal sul matogrossense – 20.05.2008

2



   MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2-  Agenda  aprovada  para  a  Reunião  de  Avaliação  do  Relatório  de 
Atividades 2007

A – apresentação do Relatório  pelos membros da Secretaria  Executiva  do 
CPP;
B – apresentação da metodologia adotada para aferição dos indicadores
C – avaliação dos resultados alcançados;
D – avaliação da execução financeira;
E –  verificação quanto  ao  atendimento  das recomendações  constantes  no 
relatório  da  Comissão  de  Acompanhamento  e  Avaliação  ocorrida  em 
setembro de 2007;
F – apreciação da verificação “in loco” dos projetos. 

3- Tópicos da Agenda

A - Apresentação do Relatório pela equipe do CPP

A  apresentação  do  relatório  pela  equipe  do  CPP  propiciou à  Comissão 
esclarecimentos sobre a execução do projeto.  Na ocasião o Sr.  Secretário 
Executivo destacou algumas atividades, dentre elas:  i) a organização do 8th 
INTECOL – International Wetlands Conference, que será realizado em julho, 
pela primeira vez na América do Sul;  ii) a aprovação da Rede de Recursos 
Hídricos,  que  será  executada  através  do  projeto  SINERGIA,  apoiado  pelo 
Fundo  Setorial  de  Recursos  Hídricos;  iii) alteração  nas  instâncias 
deliberativas, executivas e de controle do CPP, atendendo ao disposto nos 
artigos 34, 35, 40 e 42 do Estatuto Social do Centro de Pesquisa do Pantanal 
e  iv) e  o gerenciamento do sub-projeto “Montagem da Rede de Pesquisas 
COMCERRADO”.

B – Apresentação da metodologia adotada para aferição dos indicadores

O Coordenador Científico do CPP informou que os dados necessários para a 
aferição da maioria dos indicadores foram extraídos do banco de Currículos 
Lattes, conforme acordado entre a Secretaria Executiva e a CAA, em reuniões 
anteriores.
 
C– Avaliação dos resultados alcançados

Com  relação  à  avaliação  dos  indicadores,  a  Comissão  se  baseou  na 
sistemática de avaliação pactuada no Termo de Parceira original.
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D– Avaliação da execução financeira

 A execução financeira foi realizada conforme o cronograma estabelecido no 
Programa de Trabalho aprovado, inclusive  quanto à aplicação no mercado 
financeiro de saldos ou recursos disponíveis na conta do Projeto repassados 
através do Termo de Parceria. Verificou-se que o saldo apresentado em 31 de 
dezembro  de  2007,  no  demonstrativo  financeiro  apresentado  pelo  CPP, 
incorpora  o  valor  de  R$  892.384,00,  repassado  pelo  MCT,  no  dia  26  de 
dezembro de 2007, bem como os recursos provenientes do 3º Termo Aditivo 
para a implementação da Rede COMCERRADO, no valor de R$ 250.768,00. 
Considerando  que  não  houve  tempo  hábil,  no  exercício,  para  execução 
desses  recursos,  e  considerando  ainda,  o  saldo  remanescente  de  outros 
exercícios,  podemos  depreender  que  os  recursos  foram  razoavelmente 
aplicados, em que pese a constatação de um saldo elevado no demonstrativo 
ao final do exercício.

E – Atendimento às recomendações da CAA constantes no Relatório do 1º.  
Semestre de 2007:

5.1 – a CAA reitera à Secretaria Executiva um maior comprometimento 
dos  pesquisadores  sobre  a  importância  do  cumprimento  das  metas 
para os indicadores definidos, mais acentuadamente para a Rede de 
Bioprospecção,  como instrumento de gestão,  de acompanhamento e 
avaliação do Termo de Parceria;
RECOMENDAÇÃO  ATENDIDA.  A  Coordenação  Administrativa  vem 
mantendo os entendimentos com os Coordenadores dos Projetos, que 
por  sua  vez  orientam  os  pesquisadores  para  atendimento  a  esta 
exigência.

5.2 – apresentar, nos próximos relatórios anuais quadro de evolução do 
alcance das metas (série histórica);
RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA O Sr  Coordenador 
de Projetos do CPP apresentou, em power point, um 1º esboço nesse 
sentido, mostrando a evolução de alguns indicadores, enfatizando que 
não há ainda como comparar os diversos indicadores, pois os mesmos 
passaram  por  alterações,  tanto  na  estrutura  quanto  na  fórmula  de 
cálculo. 

5.3 – considerando que os indicadores são aferidos por meio da análise 
do  banco de dados do Currículo  Lattes,  a  CAA reitera  à  Secretaria 
Executiva que os mesmos sejam atualizados permanentemente pelos 
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pesquisadores;  o  não  atendimento  inviabiliza  a  metodologia  de 
verificação dos indicadores, e poderá comprometer a continuidade da 
parceria com o MCT;
RECOMENDAÇÃO  ATENDIDA.  A  Coordenação  Administrativa  vem 
mantendo os entendimentos com os Coordenadores dos Projetos, que 
por  sua  vez  orientam  os  pesquisadores  para  atendimento  a  esta 
exigência.

5.4  –  considerando  a  dificuldade  do  trabalho  em  rede,  a  CAA 
recomenda que haja a estruturação de um Banco de Dados do Projeto, 
objetivando uma maior sinergia/integração entre os pesquisadores das 
Redes;
RECOMENDAÇÃO  NÃO  ATENDIDA.  Não  foi  identificada  nos 
relatórios e nem na exposição do Secretário Executivo iniciativa nesse 
sentido.

5.5 –  manter  a  liberação dos recursos financeiros aos beneficiários, 
condicionada ao atendimento das metas dos projetos, que são aferidas 
pelos citados indicadores estabelecidos no Termo de Parceria;
RECOMENDAÇÃO  ATENDIDA. A  Coordenação  Administrativa  vem 
mantendo os entendimentos com os Coordenadores dos Projetos, que 
por  sua  vez  orientam  os  pesquisadores  para  atendimento  a  esta 
exigência.

5.6 – a partir das demandas identificadas nos encontros ocorridos entre 
as comunidades científicas e pantaneiras, foi sugerida a estruturação 
de uma agenda científica para o quadriênio 2008-2011, orientando a 
elaboração dos projetos das redes de pesquisa do CPP;
RECOMENDAÇÃO  PARCIALMENTE  ATENDIDA.  Essa 
recomendação  não  foi  atendida  em  2007.  Entretanto,  o  CPP  já 
providenciou a organização de uma oficina para os dias 12 e 13 de 
junho  de  2008,  planejada  e  orientada  conforme  as  demandas 
identificadas pela Comunidade Científica e Pantaneira. 
 
5.7 – disponibilizar no site da OSCIP o Relatório Anual de 2006, bem 
como o Relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, com 
vistas à transparência das atividades de gestão do Centro de Pesquisa 
do Pantanal;
RECOMENDAÇÃO ATENDIDA, conforme verificado pela CAA no site  
do CPP (www.cppantanal.org.br)
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5.8 – disponibilizar infra-estrutura para que na próxima reunião da CAA 
ocorra  a  verificação  “in-loco”  de  pelo  menos  um  dos  diversos 
subprojetos em execução.
RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.  Foram visitados  pela  CAA,  projetos 
executados  pelas  Redes  de  Pesca,  Pecuária  e  Bioprospecção,  nos 
estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

F – Apreciação da verificação “in loco” dos projetos. 

A  verificação  “in  loco”  de  alguns  dos  projetos  financiados  pelo  CPP  nas 
instituições  parceiras,  obedeceu  ao  seguinte  cronograma  de  atividades, 
divididas em 2 etapas compreendidas nos períodos de 19 a 21 de maio para 
as  instituições  do  Mato  Grosso  do  Sul,  e  de  25  a  27  de  maio  para  as 
instituições do Mato Grosso:

1 - Visita aos laboratórios/Coordenadores de projetos envolvidos com as 
pesquisas nas Redes de Pesca, Pecuária e Bioprospecção, nas seguintes 
instituições:
 
- EMBRAPA PANTANAL – Corumbá (MS);
- UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) – Campo Grande (MS);
- UNIDERP (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região 

do Pantanal) – Campo Grande (MS);
- UNEMAT  (Universidade  do  Estado  do  Mato  Grosso)  –  Cáceres  (MT): 

atividade não realizada em decorrência  do  fechamento  da  rodovia  pelo 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), próximo à cidade 
de Cáceres;

- UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) – Cuiabá (MT);

2 – visita à fazenda Nhumirim, da EMBRAPA/PANTANAL, em Corumbá (MS). 
Foi  verificado  o  andamento  de  um  dos  projetos  da  Rede  Pecuária, 
confirmando o  cumprimento  das recomendações dos Consultores  “ad  hoc” 
emitidas nas avaliações técnico-científicas promovidas anualmente pelo CPP, 
quanto à padronização de metodologia no campo e à efetiva participação do 
Centro  na  disponibilização  de  infra-estrutura  necessária  ao  projeto.  Foi 
confirmado pela Comissão o emprego adequado do material  adquirido nos 
projetos em andamento, objeto da parceria entre a EMBRAPA e o CPP; 
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Faz. Nhumirim - Embrapa/Pantanal (Rede Pecuária) - 20.05.2008

3 - avaliação das percepções dos Coordenadores e Membros das Redes 
quanto à importância da atuação do CPP (prós e contras) como elemento 
nucleador e integrador das competências científicas da região, de apoio na 
formação e capacitação de recursos humanos, nessas Redes;

4 - verificação dos equipamentos adquiridos e patrimoniados pelo CPP nos 
diversos  laboratórios  das  Redes,  bem  como  identificação  dos  projetos  de 
pesquisa. 
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Exemplo de equipamento patrimoniado – 20.05.2008

Com base nos depoimentos dos pesquisadores e observações da Comissão, 
foi possível constatar:

- com relação à atuação do CPP no apoio à implementação das pesquisas 
nas Redes, há unanimidade na confirmação desse Centro como elemento 
nucleador  e  integrador  das  competências  científicas  da  região.  Foi 
enfatizado  que,  embora  existam  instituições  de  ensino  e  pesquisa 
atuantes na região, o CPP exerce papel fundamental na integração dos 
pesquisadores para o avanço do conhecimento nas áreas de interesse 
comum. Merece destaque, também, o caráter inter e multidisciplinar das 
pesquisas  executadas  pelas  Redes,  para  o  melhor  entendimento  e 
definição de políticas públicas para o uso sustentável do bioma pantanal;

- as instituições privadas visitadas investem em pesquisas extracurriculares, 
sendo  seus  investimentos  insuficientes  para  prover  massa  crítica, 
equipamentos e infra-estrutura adequada. O CPP apoia essas instituições 
fornecendo condições para capacitação de recursos humanos, bem como 
equipamentos  e  material  de  consumo  para  o  desenvolvimento  das 
pesquisas;

-
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- há necessidade de ampliação do número de bolsas de iniciação científica, 
tendo  em  vista  sua  relevância  na  formação  de  recursos  humanos  – 
possibilita um primeiro contato do aluno com as atividades de pesquisa – 
numa região onde a carência de massa crítica é acentuada, possibilitando 
a manutenção e ampliação de novas linhas de pesquisas. A demanda por 
essas bolsas, foi uma constante nos depoimentos colhidos;

- foi elogiada a celeridade com que o CPP adquire e disponibiliza materiais e 
equipamentos, inclusive importados, no cumprimento do Plano de Trabalho 
das  Redes. Isso contribui para uma maior dedicação e mobilidade dos 
pesquisadores, facilitando a execução das pesquisas, na medida em que 
essas aquisições são assumidas pela Secretaria Executiva do CPP;

- o CPP viabiliza, ainda, a manutenção e recuperação de equipamentos, de 
propriedade  dessas  Instituições,  fundamentais  ao  desenvolvimento  das 
pesquisas, de maneira ágil e desburocratizada;

- o  papel  articulador  do  CPP  tem  alcançado  resultados  significativos  à 
integração de novas instituições e pesquisadores,  gerando e ampliando 
novas  linhas  de  pesquisa,  de  fundamental  importância  para  o  melhor 
entendimento desse bioma, contribuindo para o desenvolvimento de novas 
tecnologias para a melhoria das comunidades pantaneiras;

- as  pesquisas  das  Redes  coordenadas  pelo  CPP  já  influenciaram  na 
formulação de políticas públicas, tendo colaborado na elaboração de leis, 
nas áreas de pecuária e pesca, tanto no Mato Grosso, quanto no Mato 
Grosso do Sul  (Projeto  de  Lei  “Políticas  Públicas  para  o  Pantanal”,  do 
Governo  do  Mato  Grosso,  na  área  de  pecuária,  e  o  Projeto  de  Lei 
024/2006, do Governo do Mato Grosso do Sul,  para monitoramento da 
pesca);

- os  pesquisadores  têm  produzido,  com  o  apoio  do  CPP,  material  para 
divulgação de suas pesquisas – folders (ex.: série “Pantanal de Poconé – 
MT”);

- padronização  de  metodologia  de  campo,  conforme  recomendado  pelos 
Consultores Científicos nas avaliações (anexo 2 – Pareceres de avaliação 
dos  Comitês  Científicos,  das  Redes  de  Pesca,  de  Pecuária  e  de 
Bioprospecção) ;
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- aumento do número de exsicatas nos herbários das instituições visitadas;

- produção  de  bioinseticida  encapsulado,  para  controle  da  dengue  e  da 
mosca branca da mandioca,  obtido a partir de biomassa do  Anacardium 
humile, cajuzinho.

UCDB - Pesquisa apoiada pelo CPP – 21.05.2008

4. Avaliação do Grau de Alcance das Metas

Por analogia,  a  Comissão de Acompanhamento e Avaliação baseou-se na 
Sistemática de Avaliação definida no Termo de Parceria assinado em 2004, 
conforme  os  “Procedimentos  de  Avaliação  de  Desempenho  de  Gestão” 
abaixo, e avaliou os indicadores e metas estabelecidos no presente Termo de 
Parceria, em vigor até 31 de julho de 2008. 
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PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

O  desempenho  do  CPP  –  Centro  de  Pesquisas  do  Pantanal,  frente  aos  compromissos 
assumidos no presente Termo de Parceria, será acompanhado semestralmente e avaliado  
anualmente pela verificação do cumprimento das metas pactuadas para os indicadores.

Caberá à Comissão de Acompanhamento e Avaliação, instituída por Portaria 489/04 do MCT,  
a convocação de reuniões semestrais de acompanhamento e anuais de avaliação objetivando 
a elaboração de relatórios de acompanhamento (semestrais) e de avaliação (anual).

Da avaliação de desempenho resultarão recomendações para a administração do CPP, que 
se balizarão nos seguintes procedimentos:

– a avaliação de desempenho se baseará nos indicadores constantes do Termo de 
Parceria;

– será calculado o esforço no alcance de cada meta em particular, que implicará na 
determinação  de  notas  de  0  (zero)  a  10  (dez),  para  cada  meta  acordada,  
associadas a valores realizados, conforme a seguinte escala:

RESULTADO OBSERVADO (%) – NOTA ATRIBUÍDA

Acima de 90 10
de 81 a 90 8

de 71 a 80 6

de 61 a 70 4
de 50 a 60 2

Abaixo de 49 0

– os pesos serão atribuídos de acordo com o grau de importância para o CPP,  
considerando a graduação de 1 a 3 pontos; os pesos de cada indicador serão  
negociados pela CAA e estão relacionados na tabela a seguir;

– resultado da multiplicação do peso pela nota corresponderá ao total de pontos  
atribuídos a cada indicador;

– somatório  dos  pontos  dividido  pelo  somatório  dos  pesos  corresponderá  à  
pontuação média global do CPP ;

– a pontuação média global está associada a um respectivo conceito e deverá ser  
classificada conforme abaixo:
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PONTUAÇÃO GLOBAL
(Nota)

– CONCEITO

De 9,6 a 10,0 A - EXCELENTE
 De 9,0 a 9,5 B – MUITO BOM

De 8,0 a 8,9 C – BOM
De 6,0 a 7,9 D - SATISFATÓRIO
De 4,0 a 5,9 E – INSUFICIENTE

< 4,0 F - FRACO

- acompanhamento de desempenho semestral servirá apenas para indicar tendência 
de realização com recomendação ao CPP para adoção de medidas corretivas quando 
forem observados  desvios  negativos,  considerando-se  atendidas  as  necessidades  
mínimas do CPP, providas pelo MCT/SEPED.

A  seguir  é  apresentado  o  quadro  comparativo  das  metas  programadas  e 
alcançadas para o período, por cada subprojeto:

Comparativo das Metas Programadas e Alcançadas – Período: janeiro – 
dezembro de 2007

A)  Subprojeto:Montagem  das  Redes  de  Pesquisas  para  o 
desenvolvimento do Projeto
Indicador Peso Previsto Realizado Grau de 

Alcance %
Nota Total de 

Pontos
1.0 1 19 20 105 10 10
2.0 2 100 100 100 10 20
3.0 2 3 2 70 4 8
4.0 3 3 3 100 10 30

TOTAL 8 34 68

B) Subprojeto: Rede de Sustentabilidade da Pecuária no Pantanal
Indicador Peso Previsto Realizado Grau de 

Alcance %
Nota Total de 

Pontos
1.0 1 0,40 2,68 670 10 10
2.0 3 1,50 1,96 130 10 30
3.0 2 1,50 2,68 180 10 20
4.0 1 2,0 3,00 150 10 10
5.0 3 0,50 2,13 430 10 30
6.0 3 0,30 0,65 220 10 30
7.0 2 0,50 1,35 270 10 20

TOTAL 15 150
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C) Subprojeto:  Rede de Sustentabilidade da Pesca no Pantanal
Indicador Peso Previsto Realizado Grau de 

Alcance %
Nota Total de 

Pontos
1.0 1 0,34 2,44 718 10 10
2.0 3 1,50 0,73 48 0 0
3.0 2 1,50 1,54 103 10 20
4.0 1 2,0 3,0 150 10 10
5.0 3 0,20 1,11 555 10 30
6.0 3 0,10 0,67 670 10 30
7.0 2 0,20 0,70 350 10 20

TOTAL 15 120

D) Subprojeto:  Rede de Bioprospecção
Indicador Peso Previsto Realizado Grau de 

Alcance %
Nota Total de 

Pontos
1.0 1 2 27 1350 10 10
2.0 1 3 44 1470 10 10
3.0 2 220 60 27 0 0
4.0 3 30 17 57 2 6
5.0 3 2 13 650 10 30
6.0 3 0,50 2,65 530 10 30
7.0 1 0,55 3,25 590 10 10
8.0 2 1,50 1,80 120 10 20
9.0 3 NA NA - -

TOTAL 19 116

Avaliadas as tabelas acima se atribui ao CPP a nota 7,96, conceituando-se 
como boa (conceito c) a execução do Projeto. Seguem abaixo os comentários 
relativos aos indicadores constantes do Relatório Anual do CPP: 

13



   MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subprojeto  1  –  Montagem  das  Redes  de  Pesquisa  para  o 
desenvolvimento do Projeto.

O desempenho do subprojeto 1 foi considerado satisfatório em função do grau 
de alcance dos seus indicadores, com exceção do indicador 3,  apesar das 
iniciativas  do  CPP  visando  parcerias  com  o  terceiro  setor,  negociadas  e 
aprovadas, mas ainda não formalizadas.

Subprojeto  2  –  Rede  de  Sustentabilidade  da  Pecuária  no 
Pantanal

Nesse subprojeto  todas as  metas  foram amplamente  superadas,  conforme 
demonstrado pelo grau de alcance dos indicadores.

Subprojeto 3 – Rede de Sustentabilidade da Pesca no Pantanal

De modo geral,  o subprojeto Pesca mostrou-se bem estruturado, e 
seus indicadores de desempenho com bons índices de realização, 
exceto o indicador 2, tendo em vista o aumento do número de pesquisadores 
não vinculados ao número de estudantes que ingressaram na rede. 

Subprojeto  4  –  Atividades  Econômicas  Alternativas  (Rede 
Pantaneira de Bioprospecção)

Nesse  subprojeto  a  maioria  das  metas  foi  superada,  com  exceção  dos 
indicadores 3 e 4. Conforme esclarecido à Comissão, o indicador 3 foi criado 
com o intuito de se medir o volume de trabalho que vem sendo realizado nos 
laboratórios.  Entretanto,  este  é  um  número  difícil  de  estimar,  já  que  o 
fracionamento  de  extratos  obedece  a  imperativos  de  ordem  experimental, 
intrinsicamente ligados à natureza do extrato e ao fato de este apresentar ou 
não  atividade  biológica.  A  natureza  empírica  da  Química  dificulta 
sobremaneira a previsão de qualquer tipo de atividade. Há de se ressaltar, 
também, que, em um fracionamento biodirigido, há sempre a necessidade de 
se otimizar o número de frações, já que os ensaios biológicos “in vivo” exigem 
o  fornecimento  destas  frações  com massas  consideráveis,  encarecendo  e 
dificultando  o  processo.  Assim  sendo,  há  a  tendência  de,  a  partir  da 
identificação da fração biologicamente ativa, buscar o afunilamento no número 
de frações. Quanto ao indicador 4 o não alcance do índice previsto pode ser 
explicado,  pelo  menos  parcialmente,  por  dificuldades  encontradas  pelo 
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Biotério Central da UFMT (que esteve em reforma) para o fornecimento dos 
animais para os laboratórios de Bioquímica e de Farmacologia de Produtos 
Naturais da UFMT.

UFMT -Rede de Bioprospecção do CPP – 27.05.2008

5. Recomendações
 
AO CPP

5.1  –  oficiar  ao  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia,  com  a  devida 
justificativa, o pedido de prorrogação da vigência do Termo de Parceria, 
face à constatação de saldo elevado de recursos em conta corrente e à 
proximidade do término da vigência do Termo de Parceria; 

5.2 – na hipótese de assinatura de novo Termo de Parceria:

5.2.1 - a Comissão reitera que seja implementado Banco de Dados do 
Projeto,  objetivando  uma  maior  sinergia/integração  entre  os 
pesquisadores das Redes;
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5.2.2 – disponibilizar instrumento eletrônico para monitoramento pelo 
CPP, em tempo real, dos indicadores definidos no Termo de Parceria – 
por  solicitação de membro da Comissão,  o  assunto  deverá  ser  
melhor discutido na próxima reunião da CAA;

5.2.3 – que sejam revistos os indicadores dos subprojetos;

5.2.4 – que ao patrimoniar os bens adquiridos, o CPP proceda à fixação 
da identificação patrimonial no bem (ex.: na Fazenda Nhumirim há uma 
câmera digital cuja a plaqueta de patrimônio está afixada em seu estojo 
e não na máquina);

5.2.5  –  em  havendo  necessidade,  que  o  CPP  desde  já  solicite  o 
remanejamento de recursos entre as respectivas categorias de gasto;

5.3 – em decorrência da ampliação das Redes de pesquisa, entende-se 
que deverá ser adequada a força de trabalho da Secretaria Executiva;

AO MCT

5.1  –  inclusão,  nos  próximos  instrumentos  de  parceria,  das  regras, 
devidamente  revistas,  para  os  Procedimentos  de  Avaliação  de 
Desempenho de Gestão;

5.2 – tendo em vista o saldo de recursos existente e o fechamento das 
pesquisas em andamento nessa etapa do projeto, que se proceda a um 
apostilamento por mais 6 meses, a partir de 31 de julho próximo, para 
que  se  concluam  as  pesquisas  com  o  melhor  aproveitamento  dos 
recursos  disponíveis,  nos  termos  de  ofício  do  CPP  nesse  sentido 
incluindo  a  revisão  das  atividades  propostas  para  sub-projeto 
“Montagem da Rede de Pesquisas COMCERRADO”.
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6. CONCLUSÃO

Diante  do  acima  exposto,  esta  Comissão  de  Acompanhamento  e 
Avaliação aprova o presente Relatório.

Considerando a disponibilidade orçamentária em ação específica na Lei 
Orçamentária  Anual  (LOA),  bem  como  os  resultados  constatados  nas 
avaliações  realizadas  desde  2004  nos  Termos  de  Parceria,  a  Comissão 
sugere ao Ministério da Ciência e Tecnologia a continuidade desse modelo de 
gestão com a OSCIP.

Cuiabá, 28 de Maio de 2008.

_____________________ ____________________________
Maria Luiza Braz Alves Fernando André Pereira das Neves
MCT – Coordenadora MCT

_____________________________ _____________________________
Alfredo de Souza Mendes Marinêz Isaac Marques
CMPP CPP
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