MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE PARCERIA Nº 00015/2005
FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - MCT E O CENTRO DE
PESQUISA DO PANTANAL – CPP
Pe r ío do: Ja ne iro a Ju lho de 2 00 7

D a t a d a r eu n iã o
- 2 3 e 2 4 de agos to de 200 7
L oc a l
- C hap ada d os Gu imar ães – MT

Partic ipantes
Pe lo Cen tro de Pe squ isa s do Pa nta na l - C PP:
– Paulo Teixeira de Sousa Jr., Secretário Executivo
– Pierre Girard, Coordenador de Projeto
– Rose Soares, Coordenadora Administrativa
Pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação - CAA:
– Maria Luiza Braz Alves, Coordenadora (MCT/SEPED)
– Fernando André Pereira das Neves (MCT/SEPED)
– Maria Cristina de Lima Perez Marçal (MCT/SCUP)
– Marinêz Isaac Marques (CPP)
– Ubirajara Araujo Filho (MCT/SEPED)

1. Considerações iniciais
O objetivo principal desta reunião foi realizar o acompanhamento semestral do Termo de
Parceria firmado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e o Centro de Pesquisa do
Pantanal – CPP, mediante o exame do Relatório de Atividades relativo ao período de janeiro
a julho de 2007.
Foi adotada como metodologia básica a análise do desenvolvimento das atividades do
Projeto, definidas no Plano de Trabalho aprovado para este Termo de Parceria.
2. Agenda aprovada para a reunião
A - Apresentação do Relatório pelo Secretário Executivo e Coordenador Científico do CPP;
B – Apreciação do relatório do período acima citado pela Comissão;
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C – Apreciação do comportamento da execução financeira neste período pela Comissão;
D- Elaboração deste relatório.
3. Desenvolvimento dos trabalhos
A – A apresentação do relatório do CPP proporcionou à Comissão esclarecimentos sobre
detalhes de execução do parceiro. Os dados da produtividade dos pesquisadores foram
obtidos do banco de dados do Currículo Lattes, possibilitando a aferição dos indicadores.
B – O Secretário Executivo solicitou a repactuação dos indicadores 2 e 3 das redes Pesca e
Pecuária – Índice de trabalhos defendidos e/ou em orientação - ITDO e Índice de formação
de recursos humanos -IFRH – assim como solicitou que fosse examinada a possibilidade de
compensação dos resultados das metas apuradas entre esses indicadores, visto que a
formação dos recursos humanos é contínua mas a conclusão dos trabalhos (teses,
dissertações e monografias defendidas) demanda um tempo mínimo pré estabelecido.
C – Verificou-se que os recursos de custeio destinados a cada subprojeto de pesquisa, de
acordo com a demanda orçamentária contida no Plano de Trabalho apresentado pelo CPP
para o período avaliado, foram repassados gradualmente aos respectivos coordenadores e
pesquisadores, atendendo recomendação da Comissão em avaliação anterior, objetivando
valorização dos recursos, provenientes de rentabilidade financeira. Os recursos de capital,
foram aplicados sob a responsabilidade da Secretaria Executiva.

4. Metas pactuadas para o período
Entende a Comissão que a primeira reunião semestral é uma reunião de acompanhamento,
não se aplicando a sistemática de avaliação pactuada no Termo de Parceria.
O indicativo de alcance das metas foi apresentado pelo Coordenador Científico, conforme os
quadros abaixo:
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5. Recomendações
Diante dos resultados relatados, apresentam-se as seguintes recomendações:
Subprojeto “Montagem das Redes de Pesquisa para o Desenvolvimento do Projeto”:
1 - no indicador 1 deve ser esclarecido o período de realização do estágio, bem como
informações quanto ao seu produto. Melhor justificativa quanto aos eventos realizados
conjuntamente, tendo em vista que foram considerados como metas de ações gerenciais
separadas, conseqüentemente influenciando a meta realizada. Na ação gerencial 12 a
Secretaria Executiva deverá indicar as atividades necessárias para a estruturação do evento,
bem como reforçar a necessidade de integração entre as redes Pesca e Pecuária;
2 – no indicador 2 a justificativa apresentada deverá ser melhor esclarecida
Subprojeto “Rede de Sustentabilidade da Pecuária no Pantanal”:
1 – para os indicadores desse subprojeto recomenda-se informar o Número de Mestres e
Doutores da Rede -NPE utilizado nos cálculos;
2 – os comentários apresentados no Relatório, sobre os indicadores 2 e 3, deverão ser
justificados separadamente;
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3 - quanto à solicitação de readequação do indicador 3, a Comissão entende que este não é
o momento adequado para tal providência, visto que o atual Termo de Parceria tem seu
término de vigência, em dezembro de 2007;
4 – o indicador 4 deverá ser melhor redigido demonstrando a integração das redes por meio
da realização do seminário conjunto;
5 – o indicador 7 deve ser melhor redigido, uma vez que a produção científica é um dos focos
do CPP, mas não o principal.
Subprojeto “Rede de Sustentabilidade da Pesca no Pantanal”:
As recomendações feitas para os indicadores da Rede Pecuária se aplicam também à esta
Rede.
Subprojeto “Rede Pantaneira de Bioprospecção”:
1 – para os indicadores do subprojeto recomenda-se indicar o NPE utilizado nos cálculos;
A todas às Redes, recomenda-se, que na apresentação do Relatório Anual, seja anexado,
dentro do possível, excluindo as informações disponíveis no Currículo Lattes, os
comprovantes de execução das atividades pertinentes às metas pactuadas. Deverá ser feita
menção, nos próximos Relatórios do CPP, nos campos “justificativa” e ”alcance do grau das
metas”, referência aos pareceres dos Comitês Avaliadores e relatórios técnico-científicos.
A Comissão sugere que o CPP faça um estudo de avaliação dos impactos da parceria
MCT/CPP, no período 2004 a 2007, no fortalecimento institucional e na melhoria da atuação
de seus pesquisadores.

6. Conclusão
O desempenho apresentado pelo CPP, verificado pelo indicativo do alcance
das metas semestrais pactuadas respaldará a liberação dos recursos destinados ao Termo
de Parceria do orçamento fiscal de 2007.
Ressalte-se que a melhoria do Relatório do Primeiro Semestre de 2007
disponibilizado pelo CPP, apresentou subsídios fundamentais para uma análise detalhada
das ações e atividades realizadas durante o período, permitindo ajustes críticos.
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Diante do exposto, esta Comissão de Acompanhamento e Avaliação aprova
Relatório do primeiro semestre de 2007 do CPP e sugere ao Ministério da Ciência e
Tecnologia a liberação, ao Centro de Pesquisa do Pantanal, dos recursos orçamentários de
2007 da ação 4951 – Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal,
para dar continuidade a presente parceria.

Cuiabá, 24 de agosto de 2007

_______________________________
Maria Luiza Braz Alves
MCT – Coordenadora

___________________________________
Fernando André Pereira das Neves
MCT

________________________________
Maria Cristina de Lima Perez Marçal
CMPP

___________________________________
Marinêz Isaac Marques
CPP
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