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CT-ECLET
NOTA TÉCNICA Nº 49/2022 - CT ECLET
Assunto: Solicitação de ajuste de valor, conforme Ofício FR.2021.1835, para implantação de cursos
formais e não formais em agroecologia em Minas Gerais no âmbito do Projeto Integrado de
Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce, aprovado pela
deliberação CIF nº 343/2019
1. Introdução

A Deliberação nº 343 do Comitê Interfederativo – CIF, de 18 de novembro de 2019, aprovou com
ressalvas o Projeto Integrado de Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia
do Rio Doce, incluindo seu Plano de Trabalho de Educação para Revitalização do Rio Doce.
Aos 11 de novembro de 2021, a Fundação Renova encaminhou por e-mail o Ofício FR.2021.1835,
por meio do qual veio solicitar manifestação da CT-ECLET quanto à alteração do valor aprovado pelo
CIF para implantação de cursos formais e não formais em agroecologia nos assentamentos da
Reforma Agrária em Minas Gerais, conforme histórico transcrito a seguir:
“Em 18 de dezembro de 2019, o Comitê Interfederativo emitiu a Deliberação 343
aprovando o Plano de Trabalho de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce
(anexos F e G), que previa a implantação de curso técnico subsequente ao ensino
médio (curso formal) e de cursos de formação de base e formação de formadores em
agroecologia (cursos não formais), nos assentamentos da Reforma Agrária de Minas
Gerais e do Espírito Santo com orçamentos de R$ 2.494.308,66 e R$ 2.485.590,51,
respectivamente.
Em Minas Gerais, foi aprovada a parceria entre a Fundação, o Centro de Formação
Francisca Veras e a Fundação Helena Antipoff para a execução de um curso técnico
em agroecologia na modalidade subsequente ao ensino médio, além de cursos não
formais de formação de formadores em agroecologia e formação de base
agroecológica.
O Termo de Parceria inicial com o Centro de Formação Francisca Veras, que
contemplou os cursos não formais de formação de formadores e formação de base
agroecológica, corresponde a um valor de R$1.784.571,31. Considerando o orçamento
aprovado pelo CIF de R$ 2.494.308,66 (deliberação mencionada acima), existe um
saldo orçamentário aprovado de R$ 709.737,35. Era de conhecimento amplo a
necessidade de aditar o Termo de Parceria vigente para a execução do curso técnico
subsequente em agroecologia, que corresponde ao curso formal.
Na impossibilidade de se concretizar a parceria entre o Centro de Formação Francisca
Veras e a Fundação Helena Antipoff, buscou-se novo parceiro para a execução do
curso formal, chegando-se assim ao IF Sul de Minas, campus no município de
Machado/MG. Em outubro último, o Centro de Formação Francisca Veras encaminhou
à Fundação o Plano de Trabalho e a planilha orçamentária objetivando a tramitação
do aditivo.
(...)
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Neste cenário, apresenta-se a esta Câmara Técnica um orçamento complementar de
R$ 2.621.121,97 e, dado o saldo orçamentário já aprovado de R$ 709.737,35 pela
Deliberação 343, solicitamos a manifestação acerca do aporte de recursos de R$
1.911.384,60. O quadro abaixo demonstra os quantitativos e valores pleiteados por
rubrica e, em anexo, encaminhamos o Plano de Trabalho e a planilha orçamentária
referente ao aditivo”.
Face ao exposto, a presente Nota Técnica tem por objetivo analisar e manifestar quanto à solicitação
de ajuste de valor adicional de R$ 1.911.384,60 (Um milhão, novecentos e onze mil, trezentos e
oitenta e quatro Reais e sessenta centavos) para o Projeto Integrado de Desenvolvimento de
Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce no Estado de Minas Gerais.
A Tabela 01 apresenta um resumo de todos os valores financeiros já aprovados e a aditar do Plano
de Trabalho de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce no Estado de Minas Gerais.
Tabela 01
Resumo dos valores financeiros do Plano de Trabalho de Educação para Revitalização da Bacia do
Rio Doce no Estado de Minas Gerais
Valores
Total (R$)
(A) Valor já aprovado pela Deliberação CIF nº 343/2019
R$ 2.494.308,66
(B) Valor do Termo de Parceria já celebrado entre Fundação
R$ 1.784.571,31
Renova e Centro de Formação Francisca Veras (CFFV)
(C) Saldo não utilizado já aprovado pelo CIF (= A-B)
R$ 709.737,35
(D) Valor total do aditivo solicitado do Termo de Parceria
R$ 2.621.121,97
(E) Nova solicitação de valor a ser aprovado pelo CIF (= D-C)
R$ 1.911.384,62
Fonte: Planilha do histórico de valores financeiros do Projeto Integrado de Desenvolvimento de
Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais, apresentada à CT-ECLET,
em 26/11/2021
Cumpre ressaltar que já foi aprovado um aditivo para o Projeto Integrado de Desenvolvimento de
Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce, no território do Estado do Espírito Santo,
no valor de R$ 1.109.439,58 (um milhão, cento e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e
cinquenta e oito centavos), durante a 55ª Reunião Ordinária do CIF realizada em 15 de setembro de
2021, conforme Deliberação CIF nº 531/2021.
2. Histórico das tratativas e documentação apresentada

Como exposto anteriormente, aos 11 de novembro de 2021, a Fundação Renova encaminhou à
CT-ECLET por e-mail o Ofício FR.2021.1835, cujo assunto é “Solicitação de ajuste de valor para
implantação de cursos formais e não formais em agroecologia em Minas Gerais no âmbito do
Projeto Integrado de Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce,
aprovado pela deliberação CIF nº 343/2019”.
Durante a 48ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada em 26 de novembro de 2021, foi discutida a
proposta de aditivo por meio de uma apresentação em formato Powerpoint realizada pelo CFFV e
pela Fundação Renova, que foi posteriormente encaminhada à CT-ECLET. Logo após a 48ª Reunião
Ordinária, a Fundação Renova encaminhou por e-mail, na mesma data, os seguintes documentos:
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1. Ofício nº 203/2021/MCH-CGAB/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS, datado de 21/09/2021, por

2.

3.
4.
5.

meio do qual o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais IFSULDEMINAS – Campus Machado declara sua disposição para realização do Curso Técnico
em Agropecuária Subsequente com ênfase em Agroecologia para educandos da reforma
agrária;
Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Subsequente com Ênfase em
Agroecologia para educandos da reforma agrária do vale do Rio Doce, Minas Gerais,
elaborado pelo IFSULDEMINAS - Campus Machado;
Planilha de Orçamento do Termo Aditivo, atualizada em 22/10/2021;
Planilha do histórico de valores financeiros do Projeto Integrado de Desenvolvimento de
Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais;
Plano de Trabalho de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais,
atualizado em 22/10/2021, incluindo a proposta de aditivo.

Posteriormente, aos 14 de dezembro de 2021, foi realizada uma reunião apenas com os membros
da CT-ECLET responsáveis pelo acompanhamento da execução do Programa de Educação para
Revitalização da Bacia do Rio Doce – PG-33 (denominado Grupo de Trabalho – GT–33), na qual foi
discutida toda a documentação supracitada. A partir das discussões da reunião de 14/12/2021, foi
encaminhado o Ofício CT-ECLET nº 42/2021, em 17 de dezembro de 2021, por meio do qual a
CT-ECLET solicitou à Fundação Renova a realização de uma reunião conjunta com participantes do
GT-33, Fundação Renova, CFVV e IFSuldeminas, para dirimir dúvidas do GT-33 quanto à proposta de
aditivo em tela; apresentou algumas considerações e dúvidas e solicitou alguns documentos.
Em resposta ao Ofício CT-ECLET nº 42/2021, a Fundação Renova confirmou por e-mail em
27/11/2021 o agendamento da reunião solicitada para o dia 07 de janeiro de 2022 e encaminhou
também por e-mail os seguintes documentos:
● Em 30/12/2021:
1. 1º Relatório Anual de Prestação de Contas (período de fevereiro/2020 a janeiro/2021);
2. Plano de Trabalho de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais,
atualizado em dezembro de 2021, incluindo a proposta de aditivo;
3. Planilha de Orçamento do Termo Aditivo, atualizada em 29/12/2021, de forma a atender a
solicitação do Ofício CT-ECLET nº 42/2021 de “inserir uma nota/explicação para cada uma
das linhas das planilhas do referido arquivo com vistas a justificar a finalidade de cada um
dos itens que foi planejado como despesa”.
● Em 03/01/2022:
1. Ofício n° 0201/2022/CFFV, por meio do qual o CFFV responde ao ofício n° 42/2021/CT-ECLET;
2. Plano de Trabalho de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais,
atualizado em janeiro de 2022, incluindo a proposta de aditivo.
Aos 07 de janeiro de 2021, foi realizada a reunião conjunta com representantes do GT-33, Fundação
Renova, CFFV e IFSuldeminas, a partir da qual foram discutidas as dúvidas e solicitações da
CT-ECLET. Como encaminhamento da reunião, foi enviado o Ofício CT-ECLET nº 01/2022 por e-mail
em 11 de janeiro de 2022, por meio do qual a CT-ECLET solicitou à Fundação Renova a
complementação de solicitações quanto à planilha de orçamento do aditivo do Projeto Integrado de
Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária em Minas Gerais.
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A Fundação Renova encaminhou a resposta ao Ofício CT-ECLET nº 01/2022 em 25 de janeiro de
2022, por meio do Ofício nº FR.2022.0119 e da Planilha de Orçamento do Termo Aditivo, atualizada
em 25/01/2022. Visando discutir a referida resposta, foi realizada uma nova reunião do GT-33 no dia
07 de fevereiro de 2022, na qual foi deliberado que o item “outras despesas não previstas no
orçamento”, cujo valor é de R$50.000,00 (cinquenta mil Reais), não foi aprovado e deverá ser
excluído da planilha do orçamento. Como um dos encaminhamentos desta reunião, foi enviado o
OF. CT-ECLET nº 06/2022 em 08 de fevereiro de 2022 para a Fundação Renova, solicitando mais
esclarecimentos sobre os usos e funções do trator no âmbito do processo de formação dos
educandos do Curso Técnico em Agroecologia e sobre a justificativa para adoção do valor de R$
250,00 e não outro valor (inferior ou superior) para a “Bolsa Apoio ao Estudante”. Em resposta ao
OF. CT-ECLET nº 06/2022, o CFFV enviou o Ofício N° 01102-2022/CFFV em 15 de fevereiro de 2022,
que apresentou esclarecimentos considerados satisfatórios pela CT-Eclet.
Por fim, durante a 1ª Reunião Extraordinária da CT-ECLET, realizada em 17 de Fevereiro de 2022, foi
apresentada, discutida e aprovada a presente Nota Técnica.
3. Síntese das alterações propostas no Projeto Integrado de Desenvolvimento de Assentamentos da

Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce em Minas Gerais
Segundo a apresentação realizada pelo CFFV durante a 48ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, o Plano
de Trabalho de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce prevê três linhas de ação, a saber:
1. Cursos de Formação de Base em Agroecologia: com meta de 1000 Educandos;
2. Curso de Formação de Formadores em Agroecologia: com meta de 120 Educandos;
3. Curso Técnico em Agropecuária com Ênfase em Agroecologia: com meta de 60 Educandos.

No documento “Plano de Trabalho de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce, em Minas
Gerais, atualizado em dezembro de 2021”, a Fundação Renova incluiu uma nova linha de ação além
das três supracitadas - Curso de Formação Inicial Continuada em Agroecologia (FIC) - e apresentou as
justificativas e detalhamentos da solicitação de aditivo, que são descritos nos tópicos nº 3.1 a 3.6, a
seguir. Também informou que o Curso de Formação de Formadores em Agroecologia conseguiu
capacitar 182 cursistas até o momento, superando a meta inicialmente prevista.
3.1. Prorrogação do prazo de execução do Projeto Integrado de Desenvolvimento de
Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce
A Fundação Renova justificou que “Considerando que o Curso Técnico em Agropecuária possui uma
carga horária de 1264 horas, com duração de três períodos, totalizando dezoito meses de duração e
considerando também, a proposta organizativa do IFMACHADO de iniciar em fevereiro de 2022 e
encerrar em agosto de 2023, a partir desta temporalidade, de realização e execução do curso,
ressaltamos a necessidade de ampliação do prazo de execução do projeto de educação, que se
encerra em janeiro de 2023, por mais nove meses de duração, encerrando assim, em outubro de
2023”.
A CT-ECLET vêm observar que, caso não seja possível iniciar o Curso Técnico em Agropecuária com
Ênfase em Agroecologia em fevereiro de 2022, conforme previsto – em função dos prazos
necessários para aprovação do aditivo junto ao CIF e para os trâmites internos da Fundação Renova –
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vimos nos manifestar preventivamente que a vigência do Plano de Trabalho de Educação para
Revitalização da Bacia do Rio Doce poderá ser prorrogada, além dos nove meses solicitados, pelo
tempo necessário para a execução do Curso Técnico em tela.
3.2. Coordenação Político Pedagógica (CPP) e operacional
Em suma, a Fundação Renova apresentou as seguintes solicitações de aditivo, com suas respectivas
justificativas:
● Ampliação do tempo de contratação da equipe da Coordenação Político Pedagógica (CPP) e do

●

●

●

●

●
●

●

recurso operacional (telefonia, material escritório, entre outros) por mais nove meses, em função
da prorrogação de prazo descrita no tópico nº 3.1 desta Nota Técnica;
Ampliação da equipe da CPP de cinco para sete pessoas e contratação da coordenadora para a
função de gestora sênior e ampliação da equipe operacional com a contratação de um
técnico-administrativo e um auxiliar de serviços gerais, em função da elevada carga de trabalho e
desafios da pandemia de Covid-19 (novo Corona Vírus);
Remanejamento de recurso para cobertura de reajuste salarial da CPP, como exigido pela
legislação trabalhista – Convenção Coletiva de Trabalho (Art. 611 da CLT) – referente ao ano de
2021;
Aquisição de material de apoio (colchonetes, tatame, jogos de mesa, banheiras, brinquedos e
material pedagógico) à Ciranda Infantil, que é um espaço lúdico, cultural e pedagógico do CFFV
para as mães deixarem seus filhos durante o curso;
Aluguel de um veículo adicional e aquisição de um veículo para atender a equipe ampliada, no
trabalho operacional, de mobilização, de visitas técnicas e acompanhamentos aos cursistas em
assentamentos no período de alternância de tempo comunidade e período presencial;
Fomento para que pelo menos 30% dos Cursistas que já estudaram nos Cursos de Formação de
Formadores e Formação de Base se matriculem regularmente no Curso Técnico em Agropecuária;
Aumento do percentual de 6% para 10% da taxa administrativa do projeto em execução. No Ofício
n° 0201/2022/CFFV, o CFFV justifica este aumento de percentual, ao informar que “Trata-se de
uma correção do percentual, considerando que a taxa atual é insuficiente para atender o nível de
exigência administrativa demandada no projeto (serviços jurídicos e contábeis, despesas
administrativas e pessoal do escritório)". Durante a reunião de 07/01/2022, a Fundação Renova
declarou que está de acordo com o referido reajuste;
Ampliação de recursos para a produção das duas cartilhas: A partir da proposta de elaborar
cartilha em agroecologia, com relatos/memória das experiências do processo formativo do curso
de Formação de Formadores e Formação de Base, solicita assim, suporte financeiro adicional para
realização das mesmas.

Cabe registrar que, além das solicitações supracitadas, a Fundação Renova também incluiu a seguinte
solicitação:
“Ampliação de Áreas de Assentamentos: Com a projeção e a excelência do resultado
do Curso de Formação de Formadores até o presente momento, solicita-se a ampliação
do Projeto de Educação para atendimento a 06 (seis) assentamentos da Bacia do Rio
Doce, na região de Jampruca e Santa Maria do Suassuí, sendo eles: Egídio Brunetto,
Ulysses Oliveira, Belo Monte, Manoel Ferreira e Iraguiar na região de Santa Maria do
Suaçuí, possibilitando assim, maior ampliação e integração territorial na transição dos
processos formativos em educação em agroecologia”
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A CT-ECLET já havia se manifestado anteriormente, por meio do Ofício CT-ECLET nº 42/2021, em 17
de dezembro de 2021, de forma contrária à essa solicitação, conforme transcrito a seguir:
“1) Somos contrários à inclusão de quaisquer públicos-alvo no projeto que estejam
fora da área de abrangência da versão 8 do PG-33. Neste caso, incluem-se os seis
assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST localizados
nos municípios de Campanário, Jampruca e Santa Maria do Suaçui. Assim, a proposta
de aditivo (especialmente seu orçamento, se necessário) deverá ser reajustada de
forma a excluir estes assentamentos”.
Em resposta ao ofício n° 42/2021/CT-ECLET, o CFFV encaminhou o ofício n° 0201/2022/CFFV,
informando que:
“Aceitamos o parecer de não aceite de adesão de assentamentos que estão fora da
área de abrangência da versão 8 do PG-33. Ressaltamos que esta decisão não tem
interferência na proposta orçamentária, uma vez que a retirada desses assentamentos
não altera as metas previstas no projeto, inclusive o número de vagas ofertadas”.
3.3. Curso de Formação de Formadores em Agroecologia
A apresentação realizada pelo CFVV durante a 48ª Reunião Ordinária da CT-ECLET informou que
“Considerando a realização das atividades de forma remota, houve uma economia de R$300.151,22”.
Assim, o CFFV solicitou o remanejamento desse recurso economizado “para aquisição de material
pedagógico de grande relevância no aprimoramento do conhecimento da última Turma” do Curso de
Formação de Formadores em Agroecologia.
3.4. Cursos de Formação de Base em Agroecologia
O CFFV solicitou a prorrogação do prazo para o Curso de Formação de Base em Agroecologia por
mais nove meses, de acordo com a seguinte justificativa:
“Considerando a Especificidade do Curso de Formação de Base, voltado para o
atendimento presencial das demandas de 1000 (um mil) Cursistas em seus Territórios,
(no momento acontecendo de forma remota, online). Com o agravamento da
Pandemia da Covid-19, este atendimento, bem como o alcance da meta está sendo
prejudicado. Mesmo com o esforço, no sentido da organização e mobilização, as
pessoas de forma online, nos últimos meses tem demonstrado uma certa fragilidade
de acesso ás aula remota, parte do perfil dos formandos são crianças, adultos e idosos
(baixa escolaridade, e ou analfabetos). Solicitamos, portanto, aditivo de prazo para o
Curso de Formação de Base para mais 9 meses de duração, com o objetivo de
potencializarmos a formação com os cursistas de forma presencial, no intuito de
sanarmos o prejuízo da não participação de interessados, que não dispõe dos meios,
ferramentas para acesso a modalidade remota diante das limitantes estruturas da
área rural”.
3.5. Curso Técnico em Agropecuária com Ênfase em Agroecologia - IFSULDEMINAS/Campus
Machado
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Em suma, a Fundação Renova apresentou as seguintes solicitações de aditivo, com suas respectivas
justificativas:
● Bolsa Apoio ao Estudante (contratação de serviços de acesso à internet e aquisição de material

escolar para 60 educandos durante 18 meses);
● Contratação de serviços de professores pós-graduados para ministrar os conteúdos do curso (21
disciplinas);
● Aquisição de recursos para equipamentos de laboratório de informática (computador e mesa)
para atendimento aos cursistas no período presencial no CFFV;
● Equipamentos e insumos para criação de uma Unidade Demonstrativa de produção agroecológica
no CFFV, durante o período do curso Técnico.
3.6. Curso de Formação Inicial Continuada com Ênfase em Agroecologia
Em suma, a Fundação Renova apresentou as seguintes solicitações de aditivo, com suas respectivas
justificativas:
● Bolsa auxílio para internet e transporte: contratação de serviços de acesso à internet e aquisição
●
●
●
●
●

de material escolar para 60 educandos durante 18 meses;
Serviços de refeições (café, almoço, jantar): 05 apoios/docentes + 20 educandos x 7 dias tempo
escola x 05 meses;
Kit Material Promocional (bolsa, camisetas, boné, caderno, caneta, etc.);
Reprodução de material educacional (5 meses x 20 educandos x 100 cópias);
Locação de Transporte para Visita Técnica (IFMG São João Evangelista);
Serviços de Alimentação para Visita Técnica (02 refeições x 20 alunos).

4. Conclusão

Considerando as justificativas apresentadas e discutidas ao longo da presente Nota Técnica, a
CT-ECLET vêm se manifestar favoravelmente e recomendar ao Comitê Interfederativo (CIF) que seja
aprovado parcialmente o pedido de aditivo para ampliação do Plano de Trabalho de Educação para
Revitalização da Bacia do Rio Doce, incluso no Projeto Integrado de Desenvolvimento de
Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce, no Estado de Minas Gerais, desde que
sejam acatadas todas as recomendações técnicas da CT-Eclet registradas nas diversas reuniões e
ofícios da CT-ECLET elencados na presente Nota Técnica, em especial os Ofícios CT-ECLET nº
42/2021, 01/2022 e 06/2022. A aprovação parcial consiste na exclusão do valor de R$ 50.000,00
(Cinquenta mil Reais), referente ao item “outras despesas não previstas no orçamento”, do valor
originalmente solicitado pela Fundação Renova e CFFV de R$ 1.911.384,60 (Um milhão, novecentos
e onze mil, trezentos e oitenta e quatro Reais e sessenta centavos). Assim, o valor final a ser
aprovado seria de R$ 1.861.384,60 (Um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e oitenta
e quatro Reais e sessenta centavos).
Encaminhamos em anexo o Ofício FR.2021.1835 da Fundação Renova e o Plano de Trabalho de
Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais, atualizado em janeiro de 2022.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2022.
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