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UNIVERSIDADT'FEDTRAI- OE SERGTPE

TERMO DE coOPERÂçÃo TÉcNlcA que entre si
celebram a UNIVERSIDADE FEDEf,AL DE SERGIPE UFS e a SECRETARIA DE. ESTADO DA EOUCAçÃO

pelo presente instrdmento particular e na melhor forma de direito, de um lâdo a Universidade
federal de serlipe, corn sede na Cidade Universitáriâ Prof' José Aloísio dê tampos' Ãvenida

.MarechalRondon,s/n,BairroJardimRosa'Elze,municípiodeSãoCristóvão'Sergipe'CÉP
49.IOHOO,CNPJ;11031.547lOO0l44,nesteato,representadapeloMagnificoBeitoÍ'Prof'
Dr. Angelo Roberto Antoniolti, brasileiro, poÍtador'da cédula de .identidade n" 9.300.075-3
SSP/SP; CPF h' 973.238.618-53, na forma do art. 20, inciso vlll do seu Estatuto' doravaÍite
. denominada UFS.. de outro lado a Se6rétaria âe Estado de Educação, com sede na Rua
Gutemberg Chãgas, 169 -.DlA, Aracaju, Sergipe, cEP 49040-780, CNPJ 13 130 49700Q104'
representada neste ato.Íielo Secretário de Estado da Educação, sr' Jorge Carvalho do
Nascimento,. bÍa§ileiro, portâdor do RG n'243316 SsP/SE e do cPF n' o77 .362.405-82,
' doravante
ienominada SIED tem como certo e aiustado o iresente Termo de Convênio de
cooperação Iécnica, o qual se leggrá pelâs cláusulas e Condições a seguir apÍesentad:t:om

inteira submissão às disposições dà LEI Ne.8.666/93, esuas alte(ações, e, consoante o disp'osto
nos autos do processo ne 23113.010913/2017'19, conforme'segue:

crÁusutA PRtMEtRA - Do oBJETo
de esforço§ entre as
O presente Íermo de Cooàeração Técnica tern como obieto a conjugação
administíativa'
natureza
'partes com vistas a implementação de ações e atividades dê
Docehte' no.qxe
pedagógíca S infra-estrutural, no âmbito do Plano Nacional de Formação
Básica
à formação inicial e continuada de professores de Educação
polos da universidade Aberta do Brasil
pública
áe Ensino do Estado dà Sergipe nôs
dâ Rede
UAB, localizados nos municípios sergiPanos'

.on.ãtÃ, eipecificamente,

PARÁGRA;o PRIMEIRo

-

-

Segie, na tabela abãixo, os iurso's que serão oÍertados:

Licenci.türe* UAB I - UAB ll

rssw

Ciências Bioló lcas
Físicâ

História
Letras Poltu ues

Màt€mática
Química
Cursos Novos Licenciatura

Artes Visuais
Letras EsPanhol
Filosofia
Letras ln

5

PNAP

6

o Púbiica
saúde
êm
Gestão
Gestão Pública
Gestão Pública Muni-cipal

Administia

§.

{3

P
SERVIçO PÚB[ICO FEOERAI
UNIVTRSIOADE FEOERAL DE SERGIPE

sEcAD.lI
cultura e História das Povos lndiSenas
Educação Ambiental
Educaçã o de lovens e Adultos na Diversidade
Educaçãb êm Direi tos Humano s
da
Educação lntegral e I
Educaçã o .para a Diversidade.
EStatuto da Criança e do Adolescente
Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça
Produç ão de Material.Didático para a Diversidade
§ECAD II

Gênero e Diversidade na Escôla
UAS IV

Mestrado Profissional em Matemática
Mídlas
Mídias na Educação

A SEEo designá como unidade êxecutoÍa do presente Termo de
PARÁGRAFo SEGUiIDo
cooperação Técnica a coordenação da universidade Aberta do Brasil no âmbito da sEEo em
êrticulàção com o Departamento de Éduéação - DED/SEED/SE .

-

por
PARÁGRAFO TERCEIRO: a'implementaião deste Termo de Coop9ração Técnica dar'se-á

intermédio da eiecução de programa§, projetos

e

ações, executados .em regime dê

colaboração, tais como:
Acompanhar aspbras de estruturação ê adequação dos Polos de Apoio Presenciâl
dá Universidadê Aberta do Brasil- UAB, no âmbito do Estàdo de sergipe;
Monitorar ô trabalho dos coordenadores de Polos de Apoio Preseircial dâ UAB/SE;
Planeiar e acompanhar a oferta de cursos de formação inicial e continuada em
conformidade com.o Plano Nacional dê Formação Docente;
Planejar e acompanh?r a oferta de vagas para professores de Educação Básica dá
Rede Pública Estaduale Municipal de Ensino;
procedei à análisê de abertuía de novos Polos de Apoio Prêsencial po'r meio do
fórum Permanente de Apoio a Formação Oocente - FORPÊD/SE;
Apoio
Envidar esfoíços paia asseBurar o bom funcionamento dos Polos de
Presencial dg sistema UAB;
ao pro8rama
Disponibi§zár recursos humanos para desenvolver atividades ligadas
no E3tado dê Sergipe.'
lntensificar e fortalecer ações conjuntâs do governo federal' estadual e municipal
voltâdas para a melhoria da educaÉqpública no Estado-de Sergipe'
formação inicial e continuada de
Envidar esfoíços com o obietivo de oferecer
que
atuam na educação pública de
qualidade social para os profissionai§ docentes
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. .
tll.

.

lV.

. v.

.
Vl.

vlf.
.
vllt.

,

lx.

SergiPe;

x.
xl.
xll.

'

da Rede Pública
ElàJar a qualidade do ensino oferecido nas unidadâs escolares
profissionaili
doceíftes que nelâ
Eitàdual e MuniciÉial por meio da qualificação dos.
atuam;
processo de formação
Gerar, sistematizár e disponibilizar infofmações relativas ao
' docente no âmbito do €stado de Sergipe;
no âmbito da
Diíundir inforíiações soÉre ô Planô Nacional de Formação OoceÍite
Rede Pública Estadual€ Municipal de Ensino
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DÂi ATRTBU]çôÉ5 Dos PARTíctPEs

comp€te coniuntameàte aos partíciPes:

-

a) deselvolver, eiaborar e prover suporte administrativo-pedagógico aos Polos de Apoio
Presencial dà UAB em sêrgipe;

b) exercer a articulação interinstitucional, nos âhbitos federal, estadual e municipal, para
viabilização do funcionamento do Programa Universidade Aberta do Brasil em Sergipe;
d) acompanhar e avaliar os resultados alcançados nas atividades programadas, visandó à
otimização e/ou âdequação quando necessário;

v

e) apoiar a elaboração e implementação de um de Programa de Capacitàção Continuada paÍa
os coordenadores de Polos de Apóio tresencial da UAB;
f) cônduzir todâs as atividades com eiiciência e,dentro de práticâs administrativas, Íinanceiras
e tecnicas adequadas;
U

-

Compête à Secretârià de Estado da Educação:

a) institulr no âmbito da sEED uma coordenação Estadual da universidade AbeÍtâ do Brasil em
S€rgipe com competências para, em articulação com a UFS, acompanhar a execução das ações'
do Píograma UniveÍsidade Aberta dó Brasil em Sergipe;

b) Disp-onibilizar sàrvidorés do quadrô áo magisteiio público estadual para exercer atividades
admintstrativo-pbdagógicas no âmbito dos Polos da UAB/SE,.com carga. horária total ou

a

legalidade dos pioces5os
para
d serVidor em exercício
administrâtivos, sêm caracterizar prejuízos de orderÍi financeira
nas aludldas atividades nem ônus pâra UFS;
c) Disponibilizar, dentío de suas possibilidades, estruturas fÍsicas destinadas a instalações de

par.iar,

V

a*trà'

de-

Ira,

possibilidades

e

resguardada

d) elaborar e implementat, ern conjuí1to com a uFs, âções de monitoramento e sistemaüzação
de dados acerca do Plàno Nacional de Formação Docente no âmbito de Sergipe;
e) apoiai e acompanhar âs ações dos partícipes integÍantes do presente termo de cooperação;

lll

-

CoíÍipete â Universidade Federal de seígiPe:

programas de extênsão'
a) desenvolver, por meia dà Programa Universidade Aberta do Brâsil,
básica da Rede Pública
educação
para
professores
de
formação inicial e formação continuada
Estadual e MuniÍipal de Ensino de'sergipe;
aos docentes
b).Oferecer iursos de formação inicial e continuada, de Íorma descentralizada'
especificidades
as
com
das redes pública àe ensino e comunídade em geral, em conformidade
por cento) das vagas de cada curso
e dernandas de cáda região, resluardândo 50% (cinàüenta

pará os professoles da Rede Públicê Éstadual;
Apoio Presencial co*l vistas a asseguíar o
c1 capacita. e tÍ€inar os coordenaiores de Polos de
bom gerenciamento dos Polos;
dos doc'entes da Rede Pública
Oi oiiponlUitizar recürsos hun'lanos para participar da formação
no PlanÔ Nacional de
Estadual e Municipal de Ensino têndo em vistas ãs metas definidas
Formação Dócentê;
pêdagógicos inerenles à
e) acompanhar, monitora r e avaliar os.processos administrâtivos e
éxecução dos cursos nos P olós dê apoiq presênóial da UAB;
polos da UAB;
f) disponibilizar material di dàtico pSra os alunos matriculados nos
de decisões relativas
processos
tomada
de
p
ara
subiidiar
g) dísironibilizar dados e informações
rede pública;
da
docentes
dos
formação
de
à gestão da SEED no que se reÍere ao P rocesso

\
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h) Disponibiliza r' recursos humanos para contribuir na análise das informações necessárias à
tomada de decisões relativás à gestão do prOcesio de formàção docente no âmbito do estado
de Sergipe;

i) articular a ôferta de cursos; considêrando o objetivo de piomover ã interiorização do ensino
sulerior de qualidade em Sergipe, junto a Coordeneção de Aperfeiçoamento de Pessoal de!.
Nivel Superioi - Capes, do Miíistério da Educação - MEC

çúusurA

ol

-

TERcf,tRA

'

execuçÂo

g proietos decorrentes do.presente Termo, de Cooperaião Técnica serão
pelos
órgãos definidos em s!âs respectivas estruturas administrativas, com a
executados
Os programâs

cooperação da união e dos municípios sedes do5 polos de apoio presencial da UAB:

v

cúu§U[A QUARÍA -

'

'
..
'

DA SUPERVISÃÔ E AVAUAçÃO DAS ATIVIDAOE5

A implêmentação do pr€sente TeÍmo de Cooperação Técnica será avaliada e sup-ervisionada
por um comitê lnterinstituaional, coàstituidà por representantês dos se€uintes órgãos: l

'

'

a) Na Secretaria de Estado da'Educâçãô: Coordenação Estadual da.UAB/SEED;

b)NaUniversidadeFederaldesergipe:cêntrodeEducaçãosuperiÔraDistância-cEsAD;
pARÁGRAFO.úNICO

-

O Comitê lnterinstitucional deverá definir sua organiziião interna e

sistemátiia de acompanham€nto

cúusura QUilTA -

EO§

e

supêrvisão dos

':

trâbalhos.

:

RECURSO5
.

,

a execução do
Não haverá transÍerênciâ voluntária de recursos ÊntÍe os partlcilPes Para
do
plena
objeto
cônsecução
presente Termo. As despesas necessáÍias à

iS"1e!": l"lt-i"^il
os órgãos'ê outras que se

'

serviços de terceiÍos, pessoal, desiocamentos, comr]nlcação êntre
nos orçamentos'
fizerem necessárlas, correrão poÍ conta de dotâções específicas constantes

V

dos partícipes.
bilâterais
ÚNlco - os àartícipes poderão celebrar convênios e/ou contratos
transferência
ti, a""t;rr" o caso, pala execuião de tarefas específicas que envolvam

PARÁGRAFO

""ir"
de recúrsos, observadas âs disposiçóes legais pertinentes'
voluntáiia
cúusul-a

SEXTA

-

DA

vl6ÊNgA

pelo prazo de 05 (cincb) anos' iniciando-se a
O presente termo de Coopeiação Técnica vigbrará
partir de sua âssinatuÍa

clÁusuta sÉTIMA;

DA REscsÃo

Termo'. denunciá-lo' a qualquer tempo'
Os Partícipes podem rescindir unilateratmerite e'te
prazo que tenha vigido e
l*0"-À"i lórtádas as responsabilidades das'obrjgaçõei doperíodo'
lcualmehte, os benefícios adqüiridos no mesmo

.rgdituiiolh"t,

comÚm aco rdo entre os
PaÍágiafo Primeiro - O preseóte Íermo poderá ser rescindido' .demediant e notificaÉo
condiçôes'
cláusulas.ou
o"*,Iirit ou por inadimplência de quaisquer
com a I
ção em
de
conformidade
:;.;i;";;;1" antecedência mínima de 60 (sessenta) dias

vigor..

r**';i_,k[*:;ll
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SERVIçO PUBLICO IÉDERAT
UNIVESSIDADE ÍEDERAI- D[ SERGIPE

paúüaÍo segutúo Na hipótes€ mencíonada no caput desta cláusula, ficará assegurado o
prosseguimento e'cqnclusão dOS trabalhOs em curso, salvo decisão contrária acordada êntre Os
partícipes.

-

cúusuü

o

j

oAs atÍÊRAçÕEs
Presentê termo podàrá ser aiterado, de comum aàordo. entre as partes màdiante

orrAvA

à

assinatura de Termo Aditivo, obedecidas às di5posjções legais aplicáveis.
. crÁsurA NoÍ{A

-

oA

PU8[lcAçÃo

A .Éublicâção deste Amrdo será efetuada em extrato, no Diário oficial. da união e no
'Oficial do Estado.

v

. cúsute DÉctMÂ -

' .

,

.

.

D9'FoRo

para dirimir guaiiquer dúvi{as na execução deste TERMO, que não possaÍn ser dirimidás pela
mêdiàção administrativa, fica eleito o Foro da.Justlçà Federal, secçãõ judiciária do Estàdo de
que seja'
Sergipe, vaias de Araca.lu, renuriciand'ob qualgueÍ outro por mais privilegiado

firmezâ e vatidade do que.foi acordado, lavÍou-se o presente instrumento.em 02 (duas) .
partícipes ei
vias de igual teor e forrha, as quais vão assinadas pelos representaltes legais dos
têstemunhas, abaixo, a tudo presentes
E, pela

5áo Cristóvão/SE,

PrôÍ. pr. An

V

DiáÍio

An

Io

J8

iolti

de

be*\^
Prof.Dr.

de

Rêitorda Unlversldáde Federâl de sergipe.

::::\\.\\\À
cPF: .

$\-U].QJ§ÀL

Nome ,

..

de 2017

CPF:

.

do nascime
o dâ Educaçáo
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçÃO
ASSESSORIA DE PIÁNEAMEIYTO
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BALHO 1/4

DADOS CADASTRAIS

órgão/Entidade Proponente

c.G.c

SECRETARIA OE ESTADO DA EDUCAçÃO DE

8.r28.798/OO74178

5ERGIPE

Endereço
RUA GUTEMBERG CHAGAS, 169, BAIRRO DIA

Cidade

U.F.

c.

ARACAJU

SE

49.04G780

E.

P.

DDD/Ielefone
79/31798875

ESTAOUAL

Nome do Responsável

c.P.F.

JORGE CARVATHO DO NASCIMENTO

o77.362.405-42

C.t./Órgão
Expedidor
243316 55P/SE

Cargo

E.A.

FAX

Matrícula

Função

SECRETÁRIO DE
ESTADO DA
EDU
c.

Endereço do Responsável
Rodovie Presidente José Sarney, 15166. Cond. Portal dos
uetro
cos, Casa 77. Bairro:

E.

P.

49039-100

ró
2

-

OUTROS PARTíCIPES

Nome

E.A.

c.G.C.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

13.031.547

Nome do Responsável

Fu

-04

ERAt

c.P.F.

nção

973.238.618-53
Matrícula

ANGELO ROBERTO ANTONIOLTI

c.t./ rgão Expedidor
93000753 SSP/SP
Endereço do Responsável
R. ENG, JOÁO CARVALHO
ARAGÃO, 1028, COND, ANTÔNIO
FONSECA, APTO.
804, BAIRRO ATALAIA

FE D

Cargo
REITOR

Cidade

c.E.P.

ARACAJU

49.037-620

!{
ôNrEtiÉcoMp

óilrai*Soúrgo'

óar-rrn-nt
Norcirncnli
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SECRETARIA DE EÍADO DÂ EDUCAçÃO
ASSESSORIA DE
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DESCRTçÃO DO PROJETO

Título do Pro,eto

Período de Execução

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM SERGIPE

lnício
2017

Término
2022

ldentificação do objeto

Cooperação técnica para implementâção de ações e atividades de natureza
edministrativa, pedagó8ica e infraestrutural, no âmbito do Plano Nacional de Formação
Docente, especificamente, à formação inicial e continuada de professores de educação
básica de rede pública de ensino do estado de SerSipe nos Polos da Universidade Aberta
do Brasil - UAB em Sergipe
Justificação da Proposição

No atual contexto a sociedade etige uma Escola Pública que seja capaz de
articular teoria e prática, ensino científico e técnico, alinhados e conhecimentos que
permitam ao aluno atuar na sociedade moderna em constante mudança, buscando a
autonomia e desenvolvendo o espírito crítico e investi8ativo. Para que esse cenário se
torne realidade, impõe-se a adequação entre a foÍmação inicial dos docentes e as
necessidades curriculares e pedagógicas da instituição escolar. É consenso entre os
gestores e pesquisadores, o distanciamento entre o processo de formâção docente e
e
sua atuação profissional na Educação Básica' Desse modo, torna-se imPerativa
a
pedagógicas
com
práticas
preparação do professor em serviço, alinhado suas
construção de competências e habilidades exi8idas no currículo escolar'
Também é mister lembrar que o avanço do conhecimento e das Tecnologias de
de
lnformação exigêm um profissional docentes imerso no mundo contemporâneo

forma iarticipativa, como sujeito

-

critico, porém capaz de desenvolver

as

potencialidades e capacidades cognitivas dos alunos'
Técnica para a formação
É neste contexto que o presente termo de cooperação
política de valorização do
inicial e continuada de Professores entra em cena, como
os Pólos de
transformando
magistério e de elevação da qualidade de Escola Pública,
UAB em Sergipe como verdadeiros Centros de Formação'

,g$:}t""frffi'
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CRONOGRAMA OE EXECUÇÃO (Ação, Etapa ou Fase e Meta)

Ne

01

Duração

Meta

Ação
Especificação
Orerta dos cursos de
licenciatura em Ciências
Eiológicas, FÍsica, Gêograf ia,
Hirtória, Letras Português,
Matemática êQuímica- UAg I e

01

Atender aos 13 Polos da
UAB que já ofertam esses
cu15os de licenciatúra.

2017

Término
2022

02

Atender aos 13 Polos da

2017

2022

20L7

2022

20L7

2022

2022

lnício

Etapa/Fase

UAB II.
02

03

Oferta dos cuísos novos de
Visuais,
licenciatura em

oÍertam esses

^rtes
Sociologia, Letras/Espanhol,
l"etras/lnglês e Filosofia

cursos de licenciatura.

OfeÍtâ dos cursos do PNAP

Atehder a 13 Polos da UAB
que já ofertam esses

(AdministraÉo Públicâ. Gestão
€m Saúde, Gestão Pública,
G€stão Pública MuniciPal)
04

UAB que já

01

cursos.

Atender aos 13 Polos da

Ofena dos cursos SECADI lll
(Cultura dos Povo5 lndiSenas,
Educação Ambiental,

gA

na

UAB que já

ofertam esses

02

cursos de licenciatu.a.

o2

Atendeí ãos 13 Polos da
UAB que iá ofertam esses
cuasos de licenciatura.

2071

DiveÍsidade, Educação em
Oireitos Humanos, Educação
lntê8ral e lntegrada, EducaÉo
para a DiveGidade, ÊcA, Gestão
de Políticas Públicas em Gênero
e Raça, Produção de Material
Didático para a oiversidade)
05

Ofêrta do cuísos da SECADI ll
(Gênero e Dive.sidade na
Escola)

I

05

Oferta dos cursos da UAB lV
(Mestrado ProÍlssional em
Matemática)

01

Atender aos 13 Polos da
UAB que já ofertam esses
cursos de licenciatura.

201'l

2022

07

Oferta do cuÍso de Mídias nâ
Educação - Proinío

01

Atender aos 13 Polos da

2077

2022

UAB queiá ofertam esses

cursos de licenciatura.

.ffi:;'Jfu?ffifl
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DECLARAçÃO

prova iunto a
Na qualidade de repíesentante legal do proponente, declaro para fins de
qualquer
que
débito êm
inexiste
penas
l€i,
da
adminlstração Públice, para os efeitos e sob as
entidade
qualquer
ou
órgão
ou
Estado
do
mora ou situação de inadimplência com o TesouÍo
plano
de
trabalho'
deste
que
a
assineturâ
impeça
da Administração Pública Oireta e lndireta,
Pede deferimento

S^6 C".r§-,..ã/:",

PY.

lg.aott

Local e Data

6

-

APROVAçÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

S.É

C*"Sevo6rSo,

Local e Data

cr

\a.aor+

Concedente
r,]I

t.

,-'r,5'fu;mÍm

