
II RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E 
AVALIAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA DO CENTRO DE 

PESQUISAS DO PANTANAL - CPP 
 

PERÍODO DE AGOSTO/2004 A JANEIRO/2005 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O objetivo principal desta reunião foi   anal isar o II  Relatório de Execução 

e Prestação de Contas, conforme o disposto na Cláusula Terceira, al ínea 

“d” do Termo de Parceria celebrado entre o Ministério da Ciência e 

Tecnologia - MCT e o Centro de Pesquisa do Pantanal -  CPP, referente 

ao período de agosto de 2004 a janeiro de 2005. 

 

A reunião foi  real izada na sede do CPP, em Cuiabá - MT, nos dias 24 e 

25 de fevereiro de 2005, adotando como metodologia básica a  anál ise 

do cumprimento das recomendações fei tas na 1ª reunião, bem como a 

aval iação do desempenho do projeto no período referenciado. 

 

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE 
 

Para a elaboração do presente Relatório de Aval iação, a Comissão 

seguiu os seguintes passos: 

•  apresentação, pelo Secretário Executivo do CPP, do I I  relatório 

parcial  do Programa de Trabalho previsto no Termo de Parceria; 

•  aval iação de novos indicadores e metas elaborados pelo CPP, 

conforme recomendação da CAA em seu relatório de novembro de 

2004; 

•  conclusão sobre o desempenho do CPP no que diz respeito ao 

alcance das metas estabelecidas no Aposti lamento f i rmado em 18 

de fevereiro de 2005;  

•  definição de Recomendações a serem encaminhadas ao CPP e ao 

MCT; e 

 



3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES 
DA COMISSÃO 

 

Após a anál ise do Relatório Anual de 2004 do CPP, a Comissão pôde 

identi f icar a si tuação a seguir,  em relação às recomendações propostas 

no I  Relatór io de Aval iação: 

 

3.1 AO CPP :  

 

Conforme sugerido pela CAA, o CPP apresentou, em 45 dias, novo 

programa de trabalho adequando os indicadores e metas. Após anál ise 

prel iminar pelos membros da Comissão indicados pelo MCT e Conselho 

Ministerial  de Polí t icas Públ icas – CMPP, a proposta apresentada pelo 

Centro foi  considerada insuf iciente. Este fato levou os membros da 

Comissão a sol ic i tar novamente, a apresentação de indicadores mais 

compatíveis com a missão insti tucional do CPP, elaborados com a 

part ic ipação dos coordenadores das redes temáticas. 

 

4. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS 
 

A Comissão de Acompanhamento e Aval iação baseou-se na Sistemática 

de Aval iação definida no Termo de Parceria e nos indicadores e metas 

estabelecidos no Aposti lamento datado de 18 de fevereiro de 2005. A 

seguir,   a Tabela com o comparat ivo das metas programadas e 

alcançadas neste período. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



TABELA  
COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS AGOSTO/2004 A 

JANEIRO/2005 
A) Subprojeto:  Montagem das Redes de Pesquisas para o desenvolvimento do 
Projeto 
Indicador Peso Pactuado Realizado Grau de 

Alcance 
% 

Nota Total de 
Pontos 

1 1 5 5 100 10 10 

2 3 5 5 100 10 30 

3 2 30% 46,8% 156 10 20 

4 2 NA NA    

5 3 NA NA    
NA – Não Apl icável 

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

Alcance 
% 

Nota Total de 
Pontos 

1 1 NA NA    

2 3 NA NA    

3 2 NA NA    

4 1 NA NA    
NA – Não Apl icável 

 

 

B) Subprojeto:  Rede de Sustentabilidade da Pesca no Pantanal 
Indicador Peso Pactuado Realizado Grau de 

Alcance 
% 

Nota Total de 
Pontos 

1 1 NA NA    

2 3 NA NA    

3 2 NA NA    

4 1 NA NA    
NA – Não Apl icável 

 



 

Considerando-se que os projetos de pesquisa são executados a médio e 

longo prazos, as metas para os indicadores dos subprojetos das Redes 

de Pesca e Pecuária no Pantanal,  repactuados pelo Apost i lamento, só 

poderão ser aval iados no f inal do primeiro semestre de 2005. Assim, 

apenas os indicadores relacionados às metas do subprojeto de 

Montagem das Redes de Pesquisa para o desenvolvimento do projeto 

foram alcançados pelo CPP e aval iados pela CAA, nesta reunião.  

 

Apresentada a tabela anterior,  seguem abaixo os comentários relat ivos 

aos indicadores constantes do Relatório  de 2004: 

 

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

Este subprojeto possui cinco indicadores, sendo que a meta def inida 

para o indicador 1 – número de procedimentos internos estabelecidos  

-   foi  plenamente at ingido. 

 

Em relação ao indicador 2 – número de parcerias formalizadas com 
outras instituições– foi  at ingida a meta prevista (5 unidades). 

 

Para o indicador 3 – índice de investimentos em equipamentos para 
as redes temáticas do CPP  -   a meta alcançada superou o que era 

previsto, com uti l ização de R$ 163.418,05 face à previsão de 

investimentos, neste período, da ordem de R$ 105.060,00. 

 

Os indicadores 4 e 5 – número de projetos, programas e ações 
formalizados e número de avaliações técnico-científicas  – 

respectivamente,  não foram previstos para o período aval iado.  

 
Subprojeto 2 – Rede de Sustentabilidade da Pecuária no Pantanal e 
Subprojeto 3 – Rede de Sustentabilidade da Pesca no Pantanal 
 



Estes subprojetos previram  4 indicadores cada, conforme descri tos 

abaixo: 

 

Indicador 1 – número de participações em outros eventos e meios de 
divulgação da Rede; 
Indicador 2 – número de trabalhos orientados e/ou defendidos; 
Indicador 3 – índice de formação de recursos humanos; 
Indicador 4 – número de pessoas atendidas em atividades de 
extensão. 
Como indicado nos quadros acima, não foi  possível apl icar  estes 

indicadores na aval iação, haja vista que as ativ idades dos subprojetos 2 

e 3 somente começaram a ser desenvolvidas a part i r  do 1º semestre de 

2005. 

 
5. PROGRAMAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO 
 
Os membros desta Comissão estabeleceram que a próxima reunião ocorrerá no mês de 
Junho de 2005 para verificação do cumprimento das metas previstas para o primeiro 
semestre de 2005, bem como subsidiar os parceiros no processo de renovação do 
Termo de Parceria, mediante celebração Termo Aditivo em tempo hábil. 
 
6. RECOMENDAÇÕES 
 
AO CPP: 
 
Corrigir o percentual de meta realizado no indicador 3 do Subprojeto montagem das 
redes de pesquisa para o desenvolvimento do projeto; 
Formalizar novas parcerias técnico-financeiras para a estruturação da terceira rede de 
pesquisa – alternativas econômicas  e fortalecimento das redes temáticas existentes; 
Intensificar a execução dos subprojetos temáticos visando o cumprimento do 
cronograma físico-financeiro estabelecido no Termo de Parceria firmado em 
Junho/2004. 
 
 
7. CONCLUSÃO 
 
As novas metas apresentadas pela OSCIP estão condizentes com o objeto definido no 
Termo de Parceria, possibilitando  assim o acompanhamento e avaliação da execução 
do referido Termo. 
 
Nesta segunda avaliação só foi possível avaliar as metas referentes ao Subprojeto 
Montagem das Redes de Pesquisas para o Desenvolvimento do Projeto, constatando 
um avanço significativo em relação à primeira avaliação da CAA. Este avanço está 



expresso principalmente no estabelecimento das parcerias técnicas com as instituições 
executoras e no índice de aquisições de equipamentos para as redes temáticas. 
 
Concluiu-se que, conforme metodologia de avaliação estabelecida no Apostilamento ao 
Termo Aditivo, o Centro atingiu plenamente as metas estabelecidas obtendo  grau 10,0.  
 
Por fim, esta Comissão parabeniza o CPP pelo seu desempenho e pelo avanço nos  
resultados alcançados no trimestre. 
 
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2005. 
 
 
Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia: 
 

Maria Luiza Braz Alves 
MCT – Coordenadora 
 
 
 
 
 

 Fernando André Pereira das Neves 
MCT 

Maria Cristina de Lima Perez Marçal 
CMPP 
 

 Marinêz Isaac Marques 
CPP 

 
 
 


