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TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTR.ALIZADA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E ARTÍSTICO
NACIONAL IPHAN E A UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE
CURSOS DE ENSINO A DISTANCIA EAD PARA O
INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E
ARTÍSTICO NACIONAL IPHAN.

./
WR

e
TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTjiALIZADA

N' 002/2017 IPHAN/MINE

ll - IJG/Gestão-Repassadora e UG/Gestão-Recebedora
Unidade Administrativa Responsável: Instituto do Património
Nacional - IPHAN

UG/Gestão Repassadora: 343026/40401

CNPJ: 26.474.056/0001-71
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Responsável: Kátia Santos Bogéa

Cargo: Presidente

CPF: 215.422.953-00

RG: 047711942013-8 SSP/SE

Histórico e Artístico

UG/Gestão Recebedora: 153063/15230 Universidade Federal do Para

CNPJ: 34.621.748/0001-23

Endereço: Rua Augusto Corrêa, 01 Guamá, Cidade Universitária

CEP: 66.075-110 -- Belém. PA

Responsável: Emmanuel Zagury Tourinho

Cargo: Reitor

CPF: 153.515.992-87

RG: 1.544.266 SSP/PA
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l - Identiüicacão: H'ítulo/Obieto da Despesa'l
Título: Desenvolvimento de cursos de Ensino a Distância EAD para o Instituto do
Património Histórico e Artístico Nacional - IPlIAN.
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111 - Justificativa: (Motivação/Clientela/Cronograma físico
JUSTIFICATIVA
O presente instrumento tem como finalidade o desenvolvimento de cursos EAD (ensino

a distância) para o Instituto do Património Artístico e Nacional (lphan).

O lphan é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura que tem como

missão "promover e coordenar o processo de preservação do património cultural

brasileiro para fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o

desenvolvimento socioeconómico do país". Este instituto tem uma grande capilaridade

nacional, atuando por meio de suas 27 Superintendências, 26 Escritórios Técnicos, além

de quatro Unidades Especiais (Centro Nacional de Arqueologia, Centro Cultural Sítio

Roberto Burla Marx, Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e Centro Cultural

Paço Imperial) e três parques, o Parque Histórico Nacional das Missões, o Parque

Nacional Serra da Capivara e o Parque Nacional Sete Cidades.

Diante dessa estrutura e do desafio em cumprir com a sua missão, o lphan procura

inovar em ações que propiciam a formação e capacitação de sua força de trabalho, daí

adotar o ensino a distância como estratégia de desenvolvimento do seu corpo técnico e

que está alinhado ao Objetivo ll do seu Planeamento Estratégico que é "instituir

política e programa de desenvolvimento e valorização dos servidores".

Assim, por meio de uma parceria com a Universidade Federal do Para que irá elaborar

cursos EAD para desenvolver as seguintes competências: Capacitação para Agentes de

Fiscalização e Património Edificado; Redação Oficial e Documentação Processual
Administrativa.

Os cursos propostos estão previstos no Plano Anual de Capacitação 2017, Portaria

IPHAN Ho 241/2017, MAPCOMP/UFPA ações 3 e 4; e ação 4 do Levantamento de
Necessidades de Capacitação.

Cabe ressaltar que a formatação na modalidade a distância do curso "Capacitação para

Agentes de Fiscalização e Património Edificado" tem sido uma demanda específica do

Departamento de Património Material e de Fiscalização, objeto de um extenso

diagnóstico do curso presencial conforme consta no documento "Capacitação de

Fiscalização do Património EdiHlcado Tombado (Portaria IPHAN n' 1 87/20 10)"

O trabalho com a Universidade Federal do Para (UFPA) se mostra promissor dado que

essa instituição, por meio do Laboratório de Gestão do Comportamento Organizacional,

realizou o mapeamento de competências do lphan entre novembro de 2014 a março de

2017. Portanto, é uma organização que conheceu e estudou o lphan em seus marcos
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custos orçamentários e financeiros e eleva a eficiência e eficácia dessa proposta de

trabalho. Deste modo, o lphan amplia o escopo de sua parceria ao firmar este Termo

para a implementação de cursos EAD o qual a UFPA possui formação e experiência.

Por outro lado, a UFPA também demonstra interesse na parceria que está sendo

proposta, pois vai contribuir para a formação de profissionais e para o desenvolvimento

de pesquisas e tecnologias em gestão pública conforme explicita na proposta técnica

"Plano de Trabalho para Criação de Curso em Educação a Distância (EAD) e

Classificação das Competências do Instituto do Património Histórico e Artístico

Nacional --lPHAN". Ressaltamos que tomamos a decisão em conjunto para
circunscrever este TED à criação de curso em educação a distância.

METODOLOGIA

A proposta apresentada pela UFPA englobará as seguintes metas a serem realizadas num

prazo de aproximadamente 12 meses a contar da data de publicação do TED:

Meta 1. Elaborar e certificar curso EAD para o desenvolvimento da competência

"Capacitação para Agentes de Fiscalização do Património EdíHicado". O curso

deverá ter recursos como chats, fóruns com assistência de tutores para orientação e
esclarecimentos de dúvidas.

Carga horária: 40h

Público alvo: 150 servidores do lphan composto por fiscais, coordenadores técnicos e

administrativos, superintendentes e autoridade julgadora.

Objetivo do curso: Capacitar os servidores do IPHAN para exercer a atividade de
fiscalização de acordo com os procedimentos que foram estabelecidos pelos

instrumentos normativos, padronizando, na medida do possível, a forma de atuação dos

fiscais do instituto em todo território nacional, agregando conhecimentos específicos

relativos a processos administrativos, ética, bases e conceitos legais subsidiários ao ato
fiscalizatório.
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Meta 2. Elaborar e certificar curso EAD para o desenvolvimento da competência

"Redação Oficial". O curso deverá ser auto instrucional, ou seja, o próprio servidor irá

solucionar suas dúvidas e gerenciar suas ações sem apoio de tutores.
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Carga horária: 16h

Público alvo: 36 servidores diretamente e indiretamente 100% da força de trabalho do

lphan

Objetivo ao final do curso o servidor deverá ser capaz de:

- fomiular documentos oficiais, de acordo com o manual de Redação Oficial da

Presidência da República de maneira clara e objetiva, sem erros de português;

- compartilhar informações pertinentes a suas atividades, de forma clara, fidedigna e

apropriada favorecendo os objetivos institucionais

Meta 3. Elaborar e certificar curso EAD para o desenvolvimento da competência

"Documentação Processual Administrativa". O curso deverá ser auto instrucional, ou

sqa, o próprio servidor irá solucionar suas dúvidas e gerenciar suas ações sem apoio de

tutores.

Carga horária: 24h

Público alvo: 52 servidores diretamente e indiretamente 100% da força de trabalho do

lphan

Objetivo - ao final do curso o servidor deverá ser capaz de:

- refletir sobre a prática dos seus ates nos processos administrativos, bem como verificar

a observância dos princípios constitucionais e administrativos considerando os controles

dos atos praticados, identificando inconsistências e propondo ajustes (lei n' 9.784/1999).

- analisar e acompanhar diferentes tipos de processos e documentos, identificando falhas

e subsidiando decisões, de acordo com a legislação;

- analisar os componentes de um processo de trabalho, fornecendo as informações

válidas e precisas para a tomada de decisão;

- organizar documentação de acordo com a portaria nomlativa n' 05/2002, instruir de

acordo com a legislação e acompanhar processos de diferentes naturezas;

- padronizar a formação e a documentação de processos administrativos físicos e/ou

digitais, visando atender aos princípios impostos pela legislação, bem como assegurar

melhores práticas de atos administrativos
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Meta 4. Elaborar, executar e certificar curso de "Tutoria em EAD" para servidores do

IPHAN. O curso deverá ter recursos como chats, fóruns com assistência de tutores para

orientação e esclarecimentos de dúvidas.
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Carga horária: 30h

Público alvo: 20 servidores do lphan

Objetivo - ao final do curso o servidor deverá ser capaz de:

- Compreender as características, os benefícios e os desafios da EAD;

- Exercer as competências do tutor e as formas de avaliação na EAD;

- Praticar situações de tutoria em cursos EAD.

Meta 5. Desenvolver, executar e certificar curso de "Moodle para Professores" para os

servidores e funcionários do IPHAN. O curso deverá ser semipresencial e ofertado nas

dependências da sede do IPHAN em Brasília ou em localidade apontada pela instituição
na mesma cidade.

Carga horária: 16h

Público alvo: 10 servidores e funcionários da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas

da Diretoria de Planejamento e Administradores do lphan.

Objetivo - ao final do curso o servidor deverá ser capaz de:

- Inscrever alunos na platafomla Moodle;

- Gerenciar matrículas e participação nas unidades postadas na plataforma;

- Postar notícias e gerenciar calendário na plataforma;

- Criação de material na platafomla;

- Inserção de material na plataforma;

- Desenvolvimento e avaliação de atividades no Moodle.Q

As metas 4 e 5 são estruturadoras das demais metas do TED. Haverá necessidade de

tutoria para o curso EAD para o desenvolvimento da competência "capacitação para

agentes de fiscalização do património edificado". Assim, prevê-se a fomiação de
servidores do lphan como tutores desse curso. Também, o curso ''Moodle para

professores" se articula com as demais metas, pois prevê a capacitação de servidores e

funcionários do lphan para o gerenciamento das etapas de execução dos cursos por meio

da plataforma Moodle. Os cursos das Metas 04 e 05 são de propriedade intelectual da

Ul;'PA e deverão permanecer sob a guarda da mesma.

A UFPA deverá hospedar e armazenar os cursos em modalidade educacional a distância

até o témiino da vigência deste TED, quando o lphan deverá estar devidamente

estruturado para exercer a gestão dos cursos.
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iv - Kellção entre as Partes: (Descrição e Prestação de Contas das Atividades
1 - Compete ao IPHAN
a. descentralizar ao parceiro os recursos orçamentários e financeiros necessários à

execução das ações objeto do presente Termo de Execução Descentralizada, obedecendo

o Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho;

b. estabelecer as prioridades técnicas e as diretrizes de execução dos recursos

descentralizados juntamente com o parceiro;

c. analisar os relatórios de execução física enviados pelo parceiro e emitir parecer

sob o aspecto técnico quanto à execução física e alcance dos objetivos do presente
Termo;

d. acompanhar e avaliar a execução do objeto deste Termo, inclusive designando

servidores especificamente para esse fim, infomlando ao parceiro quando forem
detectadas ocorrências de eventuais desvios;

e. assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto deste

Instrumento no caso de paralisação das atividades por força de qualquer fato relevante

que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas;

f. apoiar os pesquisadores na obtenção das informações necessárias ao
desenvolvimento dos trabalhos; e

g. fornecer infraestrutura necessária para a realização das reuniões
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11 -- Compete à UFPA

a. executar o objeto deste Termo, observando os critérios de qualidade

custos e prazos previstos no Plano de Trabalho aprovado;

b. executar as atividades em estrita observância à legislação específica;

c. receber e movimentar os recursos financeiros relativos a este Termo

técnica.



os em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado, exclusiva e tempestivahenti

no cumprimento do objeto pactuado;

d. prestar assessoria técnica necessária à boa execução do Termo;

e. exercer a atividade nomlativa, o controle e a fiscalização sobre a execução deste

Termo juntamente com o IPHAN;

f. fornecer dados, informações e orientações necessárias ao bom desenvolvimento e

consecução deste Termo;

g. designar responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento das atividades

deste Termo;

h. facilitar a supervisão e fiscalização pela descentralizadora, pemiitindo-lhe o

acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que solicitadas, as informações e

documentos relacionados com a execução do objeto;

i. infomlar à descentralizadora quaisquer eventos que dificultem ou interrompam a

execução do objeto deste Termo;

j. adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Tempo;

k. apresentar, no prazo máximo de 60 dias contados da ultimação do prazo de
vigência deste Tempo e quando solicitado pelo lphan, relatório de atividades para a

comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos, bem como a comprovação

dos resultados do objeto proposto;

1. assumir todas as obrigações legais decorrentes das contratações necessárias à

consecução do objeto deste Termo;

m. manter o IPHAN informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou

interrompam o curso normal da execução financeira;

n. prestar conta dos recursos descentralizados no âmbito do presente Tempo de

Execução Descentralizada em sua tomada de contas anual a ser apresentada aos órgãos

de controle interno e externo da União;

o. restituir, quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de

Execução Descentralizada, os saldos dos créditos orçamentários e financeiros

descentralizados e porventura não empenhados nos respectivos exercícios; e

p. concluir o objeto do presente Termo nos prazos estabelecidos no Plano de

Trabalho, permitida a prorrogação desse prazo mediante termo aditivo entre os

partícipes.
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V -- Prestação de Contas
A prestação de contas final do presente Termo de Execução Descentralizada será

fomtalizada pela UFPA ao término do objeto, devendo ser encaminhados ao IPHAN no

prazo de até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência deste instrumento os

seguintes documentos:

a. Relatório de Cumprimento do Objeto, conforme Anexo 11, indicando, quando for

o caso, relação de bens produzidos ou construídos, relação de treinados ou capacitados e

relação de serviços prestados;

b. Relatório de execução orçamentária e financeira, conforme Anexo lll;

c. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver.

Caberá à recebedora promover, por meio de sua Unidade Gestora, a prestação de contas

referente à aplicação e execução orçamentária e financeira dos recursos oriundos deste

Termo de Execução Descentralizada juntamente com sua Prestação de Contas Anual aos

seus Órgãos de Controle Interno e Externo da União.

Caberá ao IPHAN o direito de propriedade dos bens remanescentes na data de conclusão

ou extinção deste instrumento.
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Vll -- Vigência e Prorrogação:
O presente Tempo de Execução Descentralizada vigorará por 12 (doze) meses contados a

partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo,

previamente acordado entre os partícipes, abrangendo aditivos de prazos, valores, metas e

resultados, mantendo-se inalterado o objeto da avença.

O pedido de alteração do presente Tempo deverá ser requerido fomlalmente à outra parte,

com as devidas justificativas, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo de

VI - Previsão Orçamentária:
í])etalhamento Orcamentário com Previsão de Desembolso)
A execução do objeto do presente Termo requererá o montante de recursos no total de

R$ 94.226,90 (noventa e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos) a

cargo do IPHAN conforme os dados abaixo indicados, a ser descentralizado em parcela

única, confomle cronograma de desembolso pactuado :

Programa de
trabalho/Prometo/Atividade Fonte Natureza da

Despesa
Valor

1312821074572000] 0100 33.90.39 R$ 94.226,90

TOTAL R$ 94.226,90
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Vlll -- Denúncia e Rescisão:

Este Termo de Execução Descentralizada poderá ser denunciado pelos partícipes e

rescindido a qualquer tempo, por descumprimento de qualquer de suas Cláusulas,

independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais.

IX -- Controvérsias e Foro:
Na eventualidade de ocorrerem controvérsias à interpretação e/ou cumprimento do

presente Termo, os partícipes concordam em soluciona-las administrativamente e

submeter os eventuais conflitos à apreciação da Advocacia-Geral da União, na fomla do

inciso XI, artigo 4o da Lei Complementar n' 73/1993.

X - Publicação:
Considerando que o ato que dá suporte a descentralização de créditos é de natureza

orçamentária, devidamente registrado no SL4FI, não há necessidade de sua publicação

no DOU, sendo que a minuta padrão instituída pela Portaria Conjunta no 08, de 7 de

novembro de 2012, é documento que ampara a descentralização externa (destaque

orçamentário) de créditos, devendo para tanto, ficar arquivada, na unidade

descentralizada, com a movimentação do dia. Com vistas a possibilitar o acesso público

à informação, o IPHAN disponibilizará em seu sítio eletrânico na internet o referido

Termo de Execução Descentralizada, conforme orientação da Coordenação Geral de

Contabilidade -- emissora: 170999, por meio da mensagem Do 2012/1881011

disponibilizada no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIAFI.
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Presidente
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