
  
 

 

  

 
MINUTA 
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA 
GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO 
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER E A 
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE 
GOIÁS (FAPEG), NA FORMA ABAIXO.  

 
 

  REGISTRO Nº.           /2018 
 
 
CONVENENTE 

Nome: Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária –
EMATER– 

Natureza Jurídica: Autarquia Estadual - pessoa jurídica de direito público   

CNPJ n.º : 13.232.306/0001-15 

Endereço: Rua 227A n.331 - Setor Universitário Goiânia - Goiás -  

Cidade: Goiânia  UF: GO CEP: 74.610-060 

Representante Legal: Pedro Antonio Arraes Pereira 

C.P.F./ M.F. : 363.135.727-34 

Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: casado 

Cargo: Presidente  

 Identidade: 01792811040  Data de Expedição: 19.01.12  Órgão Expedidor: Detran-GO 

Residência: Rua Diaran, Qd. 6. Lt 22, Parque Acalanto, Goiânia, Goiás 

Ato de Nomeação: Decreto de 02 de janeiro de 2015 

doravante denominada EMATER. 
 

CONCEDENTE 

Nome: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG  

Natureza Jurídica: Fundação Estadual – pessoa jurídica de direito público 

CNPJ nº :  08.156.102/0001-02 

Endereço:  Rua Dona Maria Joana, nº 150 – Quadra F – Setor Sul  

Cidade:  Goiânia  UF:  GO CEP:  74.083-140 

Nome do Representante Legal:  Maria Zaíra Turchi C.P.F./M.F : 168.012.881-72   

Identidade n.º: 306147 - 2º via Data expedição: 03/01/2012 Órgão expedidor:   SSP/GO 

Nacionalidade: Brasileira  Estado Civil:  Casada Cargo:  Presidente 

Ato de Delegação de Competência: Decreto de 02 de janeiro de 2015 

Endereço Residencial: Rua T-62, Quadra 132, Lote 06, nº 1.452 -  Ed. Solar dos Ipês,. Apto. 
900 - Setor Bueno  

Cidade:   Goiânia UF:   GO CEP:   74.223-180 

doravante denominada FAPEG. 
 
Tendo em vista o que consta do Processo nº. 201810267001094, na melhor forma de direito, 
as PARTICÍPES, anteriormente individuadas e devidamente qualificadas, considerando os 
significativos resultados proporcionados com a execução do convênio, resolvem celebrar o 
presente instrumento, que será em tudo regido pelos preceitos e princípios de direito público e 
obedecerá, em especial, às normas da Constituição do Estado de Goiás, às disposições da Lei 
nº. 15.472, de 12/12/2005, e suas alterações, da Lei nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 
101/2000, da Lei Orçamentária vigente e, no que couber, às disposições da Lei n.º 8.666, de 
21/06/1993 e da Lei Estadual nº. 17.928 de 27/12/2012, devendo ser executado com estrita 
observância às condições que aceitam e mutuamente se outorgam nos seguintes termos:  



CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 
Constitui objeto deste Convênio o Fortalecimento da Pesquisa, Validação e Transferência de 
Tecnologia desenvolvidos pela EMATER e parceiros e a Promoção da Inovação no meio rural, 
contemplando os programas de P&D&I, por meio de lançamento de Chamadas públicas pela 
FAPEG, voltadas às equipes de pesquisadores e técnicos da EMATER e pesquisadores 
bolsistas e de concessão de bolsas - PV e bolsas - DTI em diversos níveis e auxílio pesquisa. 

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – O Programa de Pesquisa Agropecuária visa planejar, coordenar e 
executar planos, programas e projetos de pesquisa agropecuária e o desenvolvimento rural 
sustentável, nas áreas agrossivilpastoril, aquícola, de turismo rural, artesanal e agroindustrial. 
Além disso, visa implementar a geração, validação, difusão e transferência de conhecimentos, 
tecnologias, produtos e processos de natureza técnico-econômico-social e socioambiental, com 
foco no aumento da produção agropecuária, na competitividade do agronegócio e na 
agricultura familiar, de acordo com as políticas e ações dos governos estadual e federal.   

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA  
DA FORMA DE EXECUÇÃO 

 
A execução do objeto do Convênio será realizada em conformidade com a descrição contida 
no Plano de Trabalho, em anexo, que, independentemente de transcrição, passa a fazer parte 
integrante deste Instrumento. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – Dentro de suas respectivas responsabilidades, as PARTÍCIPES 
proporcionarão, reciprocamente, o apoio técnico, administrativo, financeiro e operacional, 
necessários à execução das metas/etapas previstas no PLANO DE TRABALHO.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA SELEÇÃO DOS PROJETOS 

 
Para aplicação dos recursos previstos neste Convênio, caberá à FAPEG analisar e aprovar os 
projetos de pesquisa aprovados e apresentados pela EMATER, nos termos do PLANO DE 
TRABALHO anexo. 
 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – As propostas serão selecionadas, exclusivamente, por intermédio 
de Edital e ou Chamada Pública, direcionados a pesquisas desenvolvidas na EMATER e 
lançadas pela FAPEG. 
 

CLÁUSULA QUARTA  
DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

 
Os bolsistas serão selecionados pela EMATER e posteriormente submetidos à aprovação da 
FAPEG. Para os projetos aprovados, os pesquisadores (bolsistas) deverão celebrar os 
respectivos Termos de Outorga com a FAPEG, em conformidade com o PLANO DE 
TRABALHO anexo. 
 

CLÁUSULA QUINTA  
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTÍCIPES 

 
São obrigações comuns às partícipes: 

a) definir e ajustar diretrizes e procedimentos necessários à realização do objeto aqui fixado; 



b) garantir o cumprimento dos compromissos financeiros correspondentes às suas 
participações nos programas, na forma estabelecida no cronograma de desembolso 
aprovado, parte integrante do PLANO DE TRABALHO; 

c) executar as atividades decorrentes do pactuado no presente CONVÊNIO com obediência 
aos objetivos do PLANO DE TRABALHO; 

d) propor alterações, ajustes e aditivos, visando dar continuidade à execução do objeto do 
CONVÊNIO; 

e) garantir livre acesso aos servidores das entidades públicas partícipes e dos controles 
interno e externo estaduais aos processos, documentos, informações, instalações e 
sistemas referentes ao presente CONVÊNIO; 

 
 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Cabem à EMATER as seguintes obrigações: 

a) acompanhar as atividades de execução do PLANO DE TRABALHO, avaliando os seus 
resultados, zelando pela correta execução deste CONVÊNIO, responsabilizando-se 
solidariamente com os Beneficiários das Bolsas, conforme o Plano de Trabalho aprovado 
pela FAPEG, devendo, para tanto, adotar todas as medidas necessárias; 

b) propor reformulações do PLANO DE TRABALHO do presente CONVÊNIO, acompanhadas 
de justificativas e desde que não impliquem na mudança do objeto; 

c) executar as atividades decorrentes do pactuado no presente CONVÊNIO, com rigorosa 
obediência aos objetivos do PLANO DE TRABALHO respectivo; 

d) manter a FAPEG informada, periodicamente e com exatidão, quanto ao andamento das 
atividades previstas no PLANO DE TRABALHO; 

e) colocar à disposição da FAPEG toda documentação e informação hábil e suficiente para 
possibilitar-lhe avaliar, dimensionar, bem como instruir toda e qualquer ação ou providência 
relacionada com direitos e interesses decorrentes da execução do PLANO DE 
TRABALHO; 

f) elaborar, por meio dos beneficiários, a prestação de contas (Relatórios Técnicos Parciais e 
Final), referente aos recursos financeiros despendidos a título de auxílio pesquisa e dos 
repassados pela FAPEG na forma de bolsas; 

g) garantir os recursos financeiros (auxílio pesquisa) de custeio e capital, necessários ao 
desenvolvimento dos projetos de pesquisa P&D&I; 

h) propor alterações, ajustes e aditivos, visando dar continuidade à execução do objeto do 
CONVÊNIO; 
 

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Cabem à FAPEG as seguintes obrigações: 

a)     conceder as bolsas aos beneficiários, conforme estabelecido no PLANO DE 
TRABALHO; 

b) analisar os Relatórios Técnicos (prestação de contas) da execução dos projetos 
aprovados, em conformidade com as normas em vigor; 

c)      propor alterações, ajustes e aditivos, visando dar continuidade à execução do objeto do 
CONVÊNIO; 

d)     assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses 
tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente 
reservados, sob as cautelas legais exigíveis; 

e)     notificar a EMATER quando não apresentada a prestação de contas (Relatório Técnico 
Final) dos recursos aplicados ou constatada a má aplicação dos recursos públicos, e 
instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial. 

 
CLÁUSULA SEXTA  

DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 



Importa o presente acordo o valor global de R$ 5.023.000,00 (Cinco milhões, e vinte e três mil 
reais) aportado pela FAPEG e EMATER, em conformidade com o cronograma de desembolso 
constante do PLANO DE TRABALHO, parte integrante deste Convênio. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Os recursos destinados à execução, no âmbito deste 
CONVÊNIO, são oriundos da vinculação prevista no artigo 158, inciso IV, da Constituição do 
Estado de Goiás.  
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Com vistas a atender às despesas previstas neste Instrumento, 
cabem a cada uma das partícipes os valores abaixo descritos: 

 

FAPEG 
A Valor  : R$ 2.523.000,00 

B Unidade orçamentária :  

C Função :  

D Sub função :  

E Programa :  

F Ação :  

G Grupo de Despesa :  

    

    

H Fonte de Recursos :  

I Natureza da Despesa :  

 
 

EMATER 
A Valor  : R$ 2.500.000,00 

B Unidade orçamentária :  

C Função :  

D Sub função :  

E Programa :  

F Ação :  

G Grupo de Despesa :  

    

    

H Fonte de Recursos :  

I Natureza da Despesa :  

 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Os repasses a serem efetuados pelas partícipes não poderão 
ser aumentados, salvo se ocorrer situação capaz de justificá-lo, dependendo de apresentação 
e aprovação prévia de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das 
etapas anteriores e com a devida prestação de contas (Relatório Técnico Final), e formalizado 
por aditivo. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DA LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 

 
Os recursos que cabem à FAPEG serão liberados na forma de bolsa, de acordo com sua 
disponibilidade financeira, mediante depósito em conta bancária aberta em nome do 
beneficiário, de conformidade com Cronograma de Desembolso previsto no PLANO DE 
TRABALHO e guardarão consonância com suas metas e fases ou etapas de execução.  

Os recursos que cabem à EMATER serão liberados na forma de auxílio pesquisa, de acordo 
com sua disponibilidade financeira, de conformidade com o Cronograma de Desembolso do 



PLANO DE TRABALHO e guardarão consonância com suas metas e fases ou etapas de 
execução. 

CLÁUSULA OITAVA 
DAS VEDAÇÕES 

 
É expressamente vedado às partícipes: 

a) alterar o objeto pactuado; 

b) utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da 
estabelecida neste Convênio; 

c) atribuir vigência ou efeitos financeiros retroativos à vigência do Convênio; 

d) efetuar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 

e) pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de 
órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de consultoria ou 
assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

 
CLÁUSULA NONA 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
No prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término da vigência do Convênio ou da 
conclusão da execução do objeto (de todos os projetos), o que ocorrer primeiro, a EMATER, 
por meio dos beneficiários das bolsas e do auxílio pesquisa, deverá prestar contas (Relatório 
Técnico Final) acerca do regular cumprimento das obrigações aqui assumidas, na forma 
estabelecida nos artigos 72 e seguintes da Lei n° 17.928/2012 e do Decreto n° 8.508/2015, 
ambos do Estado de Goiás. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Sem prejuízo de outros que se fizerem necessários ou que 
sejam exigidos pela legislação aplicável, a prestação de contas será composta dos seguintes 
documentos: 

I – ofício de encaminhamento; 
II – relatório circunstanciado do cumprimento do objeto pactuado; 
III – cópia do plano de trabalho aprovado pelo ordenador de despesa; 
IV – cópia do convênio firmado, com indicação da data de sua publicação; 
V – relatório técnico final de execução do projeto de pesquisa; 
VI – relação de pessoas que tenham recebido treinamento ou capacitação, quando for o caso, 
contendo identificação, CPF, telefone e endereço; 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A prestação de contas (Relatório Técnico Final) será analisada 
pela FAPEG no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do seu recebimento, na forma do 
artigo 76 da Lei n° 17.928/2012 do Estado de Goiás. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DO PESSOAL 

 
O pessoal envolvido na execução deste CONVÊNIO guardará seu vínculo e subordinação com 
a instituição partícipe a cujo quadro pertencer. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DOS BENS E MATERIAIS PERMANENTES 

 



Ao final do programa e após os trâmites legais, serão de propriedade da EMATER os bens 
patrimoniais (equipamentos e material permanente) adquiridos pelos pesquisadores 
beneficiários, no âmbito do projeto aprovado no edital objeto deste Convênio. 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Os bens patrimoniais serão adquiridos em nome dos 
pesquisadores beneficiários dos auxílios financeiros concedidos, na forma estabulada no 
Manual de Aplicação de Recursos Financeiros e Prestação de Contas da FAPEG. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Todos os bens deverão ser utilizados pelos pesquisadores 
beneficiários dos auxílios financeiros concedidos, nas dependências da EMATER. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA 

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA CRIAÇÃO PROTEGIDA 
 

No caso das atividades realizadas originarem criações intelectuais passíveis de proteção, na 
forma de inovações tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos 
aplicáveis às atividades econômicas produtivas, que propiciarem incrementos de seu 
desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos ou otimização do uso de 
recursos e insumos, as partes obedecerão às determinações das Resoluções da FAPEG, da 
Lei estadual nº 16.922 de 08 de fevereiro de 2010 e as demais disposições legais vigentes. 
 
SUBCLÁSULA ÚNICA - Os resultados econômicos auferidos na exploração comercial da 
criação protegida, inclusive na hipótese de transferência do direito de exploração a terceiros, 
serão partilhados entre as PARTÍCIPES, na forma entabulada em instrumentos específicos, 
observando-se o disposto na Lei estadual nº 16.922 de 08 de fevereiro de 2010 e a proporção 
equivalente às contrapartidas convencionadas no presente Instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA 

DAS PUBLICAÇÕES INTELECTUAIS 
 

Em qualquer ação promocional ou publicação de trabalhos relacionados com o objeto do 
presente termo, deverá ser feita, necessariamente, menção expressa ao apoio financeiro 
recebido da FAPEG e da EMATER. 
 
SUBCLÁSULA ÚNICA – Fica vedada às Partícipes a utilização, nos empreendimentos 
resultantes deste Convênio, de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA 

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
 

O presente Convênio vigerá pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua 
assinatura, em conformidade com o prazo previsto para a consecução do objeto expresso no 
Plano de Trabalho, podendo ser prorrogado mediante celebração de Termo Aditivo. 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O TERMO ADITIVO deve ser solicitado com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias corridos, anteriores ao término de sua vigência, desde que 
fundamentada em razões concretas que justifiquem a prorrogação pleiteada.   

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – As partícipes obrigam-se a prorrogar “de ofício” a vigência do 
acordo, antes do seu término, quando derem causa a atraso na liberação dos recursos, 
limitada à prorrogação ao exato período do atraso verificado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA 

DAS ALTERAÇÕES 
 



As condições estabelecidas no presente instrumento poderão ser alteradas, mediante a 
firmatura de TERMOS ADITIVOS, com as devidas justificativas, de acordo com proposta a ser 
apresentada pela partícipe interessada, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes da data 
que se pretenda implementar as alterações, dentro da vigência do Instrumento.  

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Fica vedado o aditamento do presente CONVÊNIO com o intuito de 
alterar o seu objeto, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente que o praticou. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA  

DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
 
Este CONVÊNIO poderá, a qualquer tempo, ser denunciado pelas partes, devendo o 
interessado externar formalmente a sua intenção nesse sentido, com a antecedência mínima 
de 60 (sessenta) dias da data em que se pretenda que sejam encerradas as atividades, 
respeitadas as obrigações assumidas com terceiros e saldados os compromissos financeiros 
entre as PARTÍCIPES, creditando, igualmente, os benefícios adquiridos no período. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A rescisão decorrerá do descumprimento de qualquer de suas 
cláusulas ou condições, onerando os seus efeitos de pleno direito, independentemente de 
notificações ou interpelações, judiciais ou extrajudiciais e, quando houver dano ao erário, 
ensejará a instauração da competente tomada de contas especial. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA  
DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO  

 
A execução do Plano de Trabalho será acompanhada e fiscalizada pela FAPEG e pela 
EMATER, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, 
respondendo a PARTÍCIPE faltosa por eventuais danos causados a terceiros, decorrentes de 
culpa ou dolo na execução do CONVÊNIO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA 

DA PUBLICAÇÃO 
 
Como condição indispensável à sua eficácia caberá à FAPEG e à EMATER promover a 
publicação do extrato do presente instrumento no Diário Oficial do Estado de Goiás, no prazo 
de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura. 

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, 
acompanhamento da execução e prestação de contas será dada a publicidade que a legislação 
aplicável dispuser. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA 
DA GESTÃO DO CONVÊNIO 

 
Cada uma das partícipes deverá designar um gestor do CONVÊNIO, que fará o 
acompanhamento e a fiscalização, por meio de relatórios, inspeções, visitas e atestado da 
satisfatória realização do objeto do convênio. 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Como representante da EMATER fica designado o Diretor de 
Pesquisa da EMATER, como gestor do convênio. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Como representante da FAPEG, fica designado o Gerente de 
Programas e Projetos, como gestor do convênio.   

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA 

DO FORO 



 
As partes reconhecem o foro legal da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de 
Goiânia, Goiás, para dirimir as dúvidas e questões oriundas do presente Convênio, que não 
possam ser resolvidas administrativamente. 

 
 
E, como prova de assim haverem livremente pactuado, firmam as PARTES o presente 
Convênio, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que, 
igualmente, o subscrevem. 

 
Goiânia,        de                       de 2018. 

 

Pela EMATER: 

 
 

____________________________ 
 Pedro Antonio Arraes Pereira 

Presidente da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária – EMATER 

  
 
 
 

Pela FAPEG: 

 
 

______________________ 
Maria Zaira Turchi 

Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – 
FAPEG 

  

 

Testemunhas: 

 
 

______________________________ 
 

 
_________________________________ 
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PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS CADASTRAIS 

Nome: Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária –
EMATER. 

Natureza Jurídica: Autarquia Estadual – pessoa jurídica de direito público 

CNPJ nº:13.232.306/0001-15 

Endereço: Rua 227 A n.331- Setor Leste Universitário, Goiânia-Goiás 

Cidade: Goiânia  UF:GO CEP:74.610-060 

Conta corrente Banco Agência Praça de pagamento 

    

Nome do Representante Legal:Pedro Antonio Arraes Pereira CPF:363.135.727 - 34 

Identidade n.º: 38.299-4 Data expedição: Órgão expedidor: Crea-
RJ 

Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Casado Cargo: Presidente 

Ato de Delegação de Competência: 

Endereço Residencial: Residente e domiciliado nesta Capital 

Cidade: Goiânia UF:GO CEP: 

 

2. OUTROS PARTÍCIPES 

Nome: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG 

Natureza Jurídica: Fundação Estadual – pessoa jurídica de direito público 

CNPJ nº: 08.156.102/0001-02 

Endereço: Rua Dona Maria Joana, nº150 – Quadra F 14 – Setor Sul. 

Cidade: Goiânia  UF:GO CEP:74.083-140 

Conta corrente Banco Agência Praça de pagamento 

 Banco do Brasil 0086-8  

Nome do Representante Legal: Maria Zaira Turchi CPF:168.012.881-72 

Identidade n.º: 306147- 2ºvia Data expedição: 03/01/2012 Órgão expedidor: 
SSP/GO 

Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Casada Cargo: Presidente 

Ato de Delegação de Competência: Decreto de 10 de fevereiro de 2011 

Endereço Residencial: RuaT-62, Quadra132, Lote 06, nº1.452- Ed. Solar dos Ipês, Apto.900-
Setor Bueno.  

Cidade: Goiânia UF:GO CEP:74.223-180 

 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

 Programa de Pesquisa e Inovação INÍCIO 

2018 

TÉRMINO 

2023 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Fortalecimento da Pesquisa, Validação e Transferência de Tecnologia desenvolvida pela 
EMATER e parceiros e Promoção da Inovação no meio rural, contemplando os programas de 
P&D&I. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

Atualmente, a Emater está presente em mais de 200 municípios do estado de Goiás, atuando 
junto ao produtor rural levando tecnologias, propiciando a melhoria da renda e vida no campo. 
No eixo de infraestrutura física, a Emater conta com 4 estações experimentais com capacidade 
de condução dos projetos de pesquisa nos programas grãos e raízes, hortaliças, fruticultura, 
animais, validação participativa, iLPF e produção de sementes e mudas; laboratórios nas áreas 
de Solos e resíduos, cultura de tecidos e biofábrica, fitopatologia e sementes, entomologia e 



 

10 
 

controle biológico e agroindústria, com a finalidade de contribuir com o desenvolvimento da 
pesquisa, na geração e adaptação de tecnologias, e apoio ao produtor rural (mudas de 
qualidade, análise  de solo, diagnose de pragas e doenças, etc).  
 
A continuidade da parceria Emater X FAPEG é de extrema importância para o 
desenvolvimento de projetos de Pesquisa Científica, Validação e Transferência de Tecnologias 
e Promoção da Inovação no meio rural, com base no mérito científico, aprovados pelo Comitê 
Técnico Científico-CTC da Emater. Essa parceria contempla o lançamento de Chamadas 
públicas pela FAPEG, voltadas às equipes de pesquisadores e técnicos da Emater e 
pesquisadores bolsistas, e ainda, a concessão de bolsas vinculadas a projeto de pesquisa e 
auxílio em diversos níveis, conforme estabelecido no Convênio e nas Chamadas Públicas. 

   
 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (METAS, ETAPAS OU FASES) 

META ETAPA/FASE ESPECIFICAÇÃO INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

   UNID. QUANT. INÍCIO TÉRMINO 

01 

Lançamento de 02 (dois) Editais e/ou chamadas públicas para 
projetos de pesquisa, análise, julgamento, seleção, contratação, 
acompanhamento e avaliação dos projetos aprovados no âmbito 
do programa de pesquisa agropecuária da EMATER 

 2018 2023 

1.1 
Elaboração e aprovação dos 
Editais e/ou Chamadas Públicas 

Editais e/ou 
Chamadas 

 
 2018 2022 

1.2 
Divulgação dos Editais e/ou 
Chamadas Públicas 

Editais e/ou 
Chamadas 

  2019 2022 

1.3 
Recebimento das propostas Projetos 

P,D&I 
  2019 2022 

1.4 
Análise, julgamento e seleção 
dos projetos 

Projetos 
P,D&I 

  2019 2022 

1.5 
Contratação dos projetos 
selecionados 

Projetos 
P,D&I 

  2019 2022 

1.6 
Acompanhamento e avaliação 
dos projetos aprovados e 
contratados 

Projetos 
P,D&I  2019 2023 

 

META ETAPA/FASE ESPECIFICAÇÃO INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

   UNID. QUANT. INÍCIO TÉRMINO 

02 

Concessão de bolsas nas categorias PV, DTI-A, DTI-B e DTI-
C para os projetos de pesquisa agropecuária e o 
desenvolvimento rural sustentável, no âmbito da Emater. 

 2018 2023 

2.1 Recebimento de currículos Currículo -  2018 2022 

2.2 
Análise, julgamento e seleção dos 
currículos 

Currículo 
-  2018 2022 

2.3 Contratação dos bolsistas Contrato -  2018 2022 

 2.4 Acompanhamento dos bolsistas Relatórios - 2018 2023 
 
 

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$1,00)  
 

NATUREZA DA DESPESA EMATER  

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL 

 Auxílio Projetos PD&I 1.625.000,000 875.000,00 2.500.000,00 

TOTAL EMATER R$ 2.500.000,00 

  

            NATUREZA DA DESPESA FAPEG 
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  

 Concessão de Bolsas de PV (01) 187.200,00 

 Concessão de Bolsas de DTI – A (10) 1.440.000,00  

 Concessão de Bolsas de DTI – B (06) 648.000,00  

 Concessão de Bolsas de DTI – C (02) 79.200,00 

 Concessão de Bolsas de EV – 3 (02) 180.000,00 

TOTAL FAPEG R$ 2.534.400,00  
 
 
6.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$1,00)                            

 
                             EMATER 

ANO TOTAL 

2019 1.250.000,00 

2021 1.250.000,00 

TOTAL 2.500.000,00 

 
 

 
                              FAPEG 

ANO TOTAL 

2018 140.800,00 

2019 844.800,00 

2020 844.800,00 

2021 704.000,00 

TOTAL 2.534.400,00 
 

 
FAPEG 

ANO PV DTI - A DTI - B DTI - C EV-3 TOTAL 

2018 10.400,00 80.000,00 36.000,00 4.400,00 10.000,00 140.800,00 

2019 62.400,00 480.000,00 216.000,00 26.400,00 60.000,00 844.800,00 

2020 62.400,00 480.000,00 216.000,00 26.400,00 60.000,00 844.800,00 

2021 52.000,00 400.000,00 180.000,00 22.000,00 50.000,00 704.000,00 

TOTAL 187.200,00 1.440.000,00 648.000,00 79.200,00 180.000,00 2.534.400,00 

 
 

7.APROVAÇÃO PELA FAPEG e EMATER 

 
 

LOCAL E DATA _______________________________ 
Maria Zaira Turchi 

Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 
– FAPEG 

 

 

 ________________________________ 
Pedro Antonio Arraes Pereira  

Presidente da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária – EMATER 

LOCAL E DATA 

 


