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2018 2200020180030 AÇÕES PRIORITÁRIAS DE ATER A Assistência Técnica e Extensão Rural-
ATER, consta como área de competência do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento- MAPA, tanto na Lei nº
10.683 de 28 de maio de 2003 como na
Medida Provisória nº 726 de 12 de maio de
2016 que a substituiu, estando prevista no
Decreto nº 8.701 de 31 de março de 2016
que aprova a Estrutura Regimental do
MAPA. Já a Lei nº 13.249, de 13 de janeiro
de 2016, que institui o Plano Plurianual
?PPA 2016- 2019 traz metas e iniciativas a
serem atingidas para que se amplie os
serviços de ATER como instrumento de
difusão de tecnologia. Desta forma, para o
atingimento da meta estabelecida no PPA
criou-se este programa no SICONV para
apoiar projetos de ATER que guardem
sintonia com os resultados das pesquisas de
campo executadas pelas instituições oficiais
de ATER, sob coordenação da ASBRAER,
bem como, preferencialmente, com as
principais linhas de atuação da Secretaria de
Mobilidade Social, do Produtor Rural e do
Cooperativismo- SMC, a saber: 1. Pecuária
leiteira; 2. Tecnologias de Agricultura de
Baixa Emissão de Carbono (ABC); 3.
Culturas perenes, principalmente Cacau,
Seringueira, Dend e Café; 4. Agricultura
irrigada; 5. Agroecologia e agricultura
orgânica; 6. Horticultura e fruticultura; 7.
Indicação Geográfica; 8. Agricultura de
Precisão; 9. Cooperativismo e
associativismo e 10. Aquicultura e pesca. As
propostas devem apresentar ações que não
envolvam recursos de investimento e
contemplem intervenções na disponibilidade
e acesso as tecnologias de produção
sustentável, na geração de oportunidades de
trabalho e renda, ações de comercialização
do produto, acesso as políticas públicas,
segurança alimentar e nutricional, políticas
de sucessão rural e de gênero, integração
local e regional de produtores, organização
da gestão e suporte técnico entre outras
ações a serem apresentadas pela instituição
oficial de ATER. O monitoramento e
avaliação das ações de ATER que forem
objeto de convênio se darão pelo uso de
questionário a ser disponibilizado pelo
MAPA de forma eletrônica e deverá ser
aplicado em períodos cuja mensuração seja
compatível com a ação proposta.

Apoiar projetos de ATER que guardem
sintonia com os resultados das pesquisas de
campo executadas pelas instituições oficiais
de ATER, sob coordenação da ASBRAER.
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2018 5300020180003 2084 RECURSOS HÍDRICOS (PLANO DE
AÇÃO)

O Programa tem como objetivo aumentar a
oferta de água, com prioridade para regiões
com déficit, e contribuir para a indução ao ao
desenvolvimento econômico e social, por
meio de intervenções de infraestrutura
hídrica; Revitalizar infraestruturas hídricas
existentes , de forma a preservar ou ampliar
suas capacidade, segurança e a vida útil e
reduzir perdas decorrentes de questões
estruturais;Formular a Política Nacional de
Infraestrutura Hídrica e elaborar seus
principais instrumentos, de forma a organizar
o setor e a atuação do Estado.

Construção ou ampliação de açudes;
 
Implantação de adutoras;
 
Distribuição e ligações de sistemas de
abastecimento de água;
 
Implantação, ampliação e melhorias de
sistema de abastecimento de
água (sistema simplificado ou não);
 
Implantação   e   perfuração   de   poços
artesianos,   construção   de  
barramento de água para a elevação do
nível;
 
Estudos e projetos para as obras de
infraestrutura hídrica

2018 2012920180005 Promoção Nacional de Sementes e Mudas
para Agricultura Familiar

Promoção de ações e projetos, dentre eles
de qualificação, desenvolvimento de
tecnologias, aquisição e distribuição de
insumos produtivos, participação em
negociações internacionais, articulações
institucionais, apoio a agroindústrias,
cooperativismo, associativismo, e demais
organizações formais e informais, com
ênfase no desenvolvimento e manutenção
de bases ecológicas, visando à agregação
de valores, acesso e abastecimento dos
mercados públicos e privados, ao fomento e
aproveitamento de energias renováveis, à
melhoria dos sistemas de produção e da
renda dos produtores e, de modo geral, à
melhoria das condições de vida das famílias
rurais.

Avaliação, indicação e distribuição de
sementes aos agricultores familiares de
base agroecológica

2018 2012920180004 Projeto de Modernização da Frota para
atender aos Agricultores Familiares.

Apoiar a modernização da produção dos
agricultores familiares visando a agregação
de valor e diversificação. Modernizar a frota
dos agricultores familiares para diminuir o
custo de produção além de aumentar a
escala do mesmo.

Aquisição de Kit Patrulha

2018 2012920180002 Projeto de Modernização da Frota para
atender aos Agricultores Familiares.

Apoiar a modernização da produção dos
agricultores familiares visando a agregação
de valor e diversificação. Modernizar a frota
dos agricultores familiares para diminuir o
custo de produção além de aumentar a
escala do mesmo.

Aquisição de Kit Patrulha

2018 2012920180001 Projeto de Modernização da Frota para
atender aos Agricultores Familiares.

Apoiar a modernização da produção dos
agricultores familiares visando a agregação
de valor e diversificação. Modernizar a frota
dos agricultores familiares para diminuir o
custo de produção além de aumentar a
escala do mesmo.

Aquisição de Kit Patrulha

2018 2624420180006 Editoração da Faculdade de Ciências Execução do Projeto, conforme Plano de Editoração da Faculdade de Ciências
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Econômicas da UFRGS Trabalho aprovado pelo órgão financiador e
pela UFRGS a ser executado por uma
fundação de apoio - Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica.

Econômicas da UFRGS

2018 2624420180005 Projeto de Desenvolvimento Institucional da
Faculdade de Farmácia da UFRGS

Execução do Projeto, conforme Plano de
Trabalho aprovado pelo órgão financiador e
pela UFRGS a ser executado por uma
fundação de apoio - Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica.

Projeto de Desenvolvimento Institucional da
Faculdade de Farmácia da UFRGS.

2018 2624420180004 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA
ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFRGS

Execução do Projeto, conforme Plano de
Trabalho aprovado pelo órgão financiador e
pela UFRGS a ser executado por uma
fundação de apoio - Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica.

CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA
ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFRGS.

2018 5300020180002 SDR/MI - 2029 PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E
TERRITORIAL - PLANO DE AÇÃO

Provimento de infraestruturas para o
desenvolvimento das atividades produtivas
em suas múltiplas escalas, por meio da
resolução de gargalos nos processos
produtivos em todas as instancias, podendo
ser produtivas, de beneficiamento ou ainda
de inserçao mercadologica, perfazendo
assim, o apoio a toda cadeia de valor e
promovendo sua dinamizaçao, inclusive com
implanta??o de estruturas fisicas para
produçao, beneficiamento, comercializaçao
e de apoio logistico além de aquisiçao de
equipamentos materiais e insumos, bem
como a promo??o de capacitaçoes,
intercambio de produtores, eventos tecnicos
e de comercializa??o, e fomento ao
associativismo e cooperativismos como
opçao de organiza??o social e produtiva.
Atua-se principalmente, nas Rotas de
Integra??o Nacional que s?o redes de
Arranjos Produtivos Locais - APLs e
apresentam simultaneamente uma dimensao
territorial e setorial em sua concepcao: o
recorte territorial define o espaço comum a
ser trabalhado e o modelo de governana
adotado, enquanto o recorte setorial sinaliza
o conte?do das açoes a serem definidas e
trabalhadas de modo integrado e
cooperativo.

214S - Estruturação e Dinamização de
Atividades Produtivas

2018 2200020180002 Edital de Chamamento Público nº 01/2018
AGRO Mais Produtor Rural - Capacitação

1.1.	A finalidade do presente Chamamento
Público é a seleção de propostas para a
celebração de parceria com entidade da
Sociedade Civil Organizada por intermédio
do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento através da formalização de
Termo de Colaboração, para a consecução
de finalidade de interesse público e
recíproco que envolve a transferência de
recursos financeiros à organização da
sociedade civil (OSC), conforme condições
estabelecidas neste Edital.

2.1.	O presente edital tem por objetivo
selecionar projeto de organizao da
sociedade civil sem fins lucrativos de
natureza cultural, social ou educacional,
visando a realizao de 40 (quarenta) cursos
de capacitao para no mnimo 1000 e no
mximo 1200 produtores rurais e demais
atores que atuam na agricultura oferecidos
por ocasio da realizao de exposies
agropecurias e/ou eventos agropecurios em
municpios da regio Centro-Oeste do Brasil,
com a finalidade de celebrao de Termo de
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1.2.	O procedimento de seleção reger-se-á
pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de
2016, e pelos demais normativos aplicáveis,
além das condições previstas neste Edital.
 
1.3.	Será selecionada uma única proposta,
observada a ordem de classificação e a
disponibilidade orçamentária para a
celebração do termo de colaboração.

Col

2018 2200020180001 Fomento ao Setor Agropecuario -
Investimento

APOIO A PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO
SETOR AGROPECUARIO - FINALIDADE:
Incentivo e fomento a produção
agropecuária de pequeno e médio porte, por
meio da aquisição e fornecimento de
maquinas e equipamentos agrícolas e de
processamento agroindustrial; pela
realização de obras agropecuárias de
desenvolvimento rural; estradas vicinais, por
meio da construção e
adequação/readequação e de estradas
vicinais.

Fomento ao Setor Agropecuário
Favor, verificar lista dos objetos
contemplados na aba anexos.

2018 2627820180001 Apoio a Capacitação e Formação Inicia -
Nacional

FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES NO ÂMBITO DO PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA
IDADE CERTA – PNAIC E DO PROGRAMA
NOVO MAIS EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES NO ÂMBITO DO PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA
IDADE CERTA – PNAIC E DO PROGRAMA
NOVO MAIS EDUCAÇÃO

2018 2624420180003 A política nacional de saúde integral de
lésbicas, gays, bissexuais e transexuais
(LGBT): estratégias de análise, avaliação e
formação

Execução do Projeto, conforme Plano de
Trabalho aprovado pelo órgão financiador e
pela UFRGS a ser executado por uma
fundação de apoio - Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica.

A política nacional de saúde integral de
lésbicas, gays, bissexuais e transexuais
(LGBT): estratégias de análise, avaliação e
formação.

2018 2624420180002 Estudo sobre a Política Nacional de Saúde
Integral da População Negra no Rio Grande
do Sul: avaliação e implantação e a
elaboração de um curso EAD nas políticas
de equidade  e controle social no âmbito do
SUS

Execução do Projeto, conforme Plano de
Trabalho aprovado pelo órgão financiador, a
ser executado por uma fundação de apoio -
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

O presente programa tem por finalidade a
conjugação de esforços para execução do
Projeto, conforme Plano de Trabalho
aprovado pelo Ministério da Saúde/Fundo
Nacional de Saúde, a ser executado por
uma fundação de apoio - Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica.

2018 5400020180002 Apoio a Eventos Geradores de Fluxos
Turísticos – Convênios – PROGRAMAÇÃO-
PROPONENTE ESPECÍFICO

Eventos Geradores de Fluxos Turísticos são
aqueles de caráter tradicional e de notório
conhecimento popular, de abrangência
municipal, estadual, regional ou
macroregional, que comprovadamente
contribuam para geração de fluxos turísticos,
promoção e fomento da atividade turística
dos destinos.

Apoio a Eventos Geradores de Fluxos
Turísticos – Convênios – Programação-
Proponente Específico

2018 5400020180001 APOIO A PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA TUR?STICA -
CONTRATO DE REPASSE -
PROPONENTE ESPEC?FICO - 2018

O Programa de Infraestrutura Tur?stica visa
o desenvolvimento do turismo nos
munic?pios brasileiros, principalmente por
meio de adequa??o da infraestrutura, de

I – construção, revitalização e reforma de
infraestrutura urbana para adequação de
espaços de interesse turístico (saneamento
básico, sistemas de drenagem urbana,
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forma que permita a expans?o das
atividades tur?sticas e a melhoria da
qualidade do produto para o turista, bem
como a consecu??o dos objetivos previstos
no Plano Nacional de Turismo.

paisagismo, sinalização turística e praças;
parques urbanos, pavimentação, execução
de calçadas, passeios, iluminação pública e
ciclovias/ciclofaixas, se os projetos
estiverem associados a parques, praças,
orlas e outros atrativos turísticos, sendo
necessária a apresentação de mapa (croqui)
que evidencie a associação àqueles
atrativos
II – construção e recuperação de
infraestrutura de estradas e rodovias de
interesse turístico;
III – construção, revitalização e reforma de
terminais rodoviários intermunicipais e
interestaduais, de aeroportos, de ferrovias e
estações férreas de interesse turístico;
IV – construção, revitalização e reforma de
obras de arte especiais de interesse
turístico;
V – construção, revitalização e reforma de
infraestrutura de orlas e terminais fluviais,
lacustres ou marítimos de interesse
turísticos;
VI – construção, revitalização e reforma de
edificações de uso público ou coletivo
destinadas a atividades indutoras de
turismo, como centros de cultura, museus,
teatros, casas de memória, centros de
convenções, feiras, centros de eventos,
centros de apoio ao turista e centros de
comercialização de produtos associados ao
turismo;
VII – construção e reforma de mirantes;
VIII – construção, revitalização e reforma de
centros de qualificação de mão-de-obra para
os setores de gastronomia, hotelaria e
turismo;
IX – construção, revitalização e reforma de
parques naturais e de exposições;
X – construção e reforma de portais;
XI – implantação e reforma de sinalização
turística e interpretativa;
XII – construção, revitalização e reforma de
centros de comercialização de produtos
associados ao turismo;
XIII – aquisição de equipamentos
necessários à funcionalidade dos objetos
apoiados.

2018 2624420180001 Educação em Direito Humanos, contextos e
marcadores sociais da diferença

Execução do Projeto, conforme Plano de
Trabalho aprovado pelo órgão financiador -
Ministério da Justiça e Segurança Pública - a
ser executado por uma fundação de apoio -
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

O presente programa tem por finalidade a
conjugação de esforços para o
desenvolvimento do Projeto Viver Melhor é
Melhor Conviver

2018 2629120180001 PARFOR PRESENCIAL - IES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS

O PARFOR PRESENCIAL é um Programa
emergencial instituído para atender o
disposto no Decreto nº 8.752, de 09 de maio

Formação inicial, na modalidade presencial,
de profissionais do magistério das redes
públicas da Educação Básica, nos termos do
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de 2016. Visa induzir e fomentar a oferta de
vagas em cursos de educação superior
gratuitos e de qualidade para professores
em exercício na rede pública de educação
básica, a fim de que estes profissionais
obtenham a formação requerida na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDBEN. O acesso dos docentes à formação
requerida na LDBEN será realizado por
intermédio da ampliação da oferta de vagas
nos cursos regulares de licenciatura das
Instituições de Educação Superior – IES.
Essa ampliação será efetivada por meio da
criação de turmas especiais nos cursos de
licenciatura ofertados pela IES. A
implantação do PARFOR PRESENCIAL
deve ser realizada em regime de
colaboração entre a União, por intermédio
da Capes, os Estados, o Distrito Federal e
os municípios.

Decreto n.8.752, de 9 de maio de 2016, da
Portaria MEC n.9 de 30 de junho de 2009 e
em conformidade com o Plano de Trabalho
aprovado que passa a integrar este
instrumento, independente de sua
transcrição.

2018 3091320180001 2062 - Promoção dos Direitos de Crianças e
Adolescentes

O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
CONANDA E A UNIÃO, por meio do
MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS
com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho
de 2014, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril
de 2016, na Lei nº 13.249, de 13 de janeiro
de 2016 (institui o Plano Plurianual da União
para o período de 2016 a 2019), e em
observância as normas relativas ao Fundo
Nacional da Criança e do Adolescente,
Resolução n° 137 de 21 de janeiro de 2010,
torna público o presente Edital de
Chamamento Público visando à seleção de
organização da sociedade civil interessada
em celebrar TERMO DE FOMENTO que
tenha por objeto a execução de projeto
voltado à promoção, à proteção e à defesa
dos direitos humanos de crianças e
adolescentes.

Fortalecimento do Sistema de Garantia de
Direitos
Enfrentamento das Violências contra
Crianças e Adolescentes
Convivência Familiar e Comunitária
Participação de Crianças e Adolescentes
Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo
Direitos da criança e do adolescente,
liberdade de expressão e meios de
comunicação


