
28/12/2020 SEI/MDH - 1625051 - Plano de Trabalho

https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_documento_assinar&id_acesso_externo=23899&id_documento=1800155… 1/10

  

1625051 00135.226147/2020-54

 
MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 3/2020

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou en dade descentralizadora: SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO GLOBAL DO
MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

Nome da autoridade competente: EDUARDO MIRANDA FREIRE DE MELO

Número do CPF: 905.652.907-20

Nome da Secretaria pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: SECRETARIA NACIONAL DE
PROTEÇÃO GLOBAL

Iden ficação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 581, publicada no Diário Oficial da
União do dia 03 de dezembro de 2020, Seção 2, pagina 1, conforme Regimento Interno do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Portaria nº 3.136, de 26 de dezembro de 2019 , art. 5º,
e Delegação de Competência estabelecida pela Portaria MMFDH nº 1.256, de 22 de maio DE
2020, publicada no DOU de 25 de maio de 2020, Seção 1 pág. 98.

 

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:Secretaria Nacional de Proteção
Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - 810006/00001

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do
TED: Secretaria Nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos - 810006/00001

 

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou en dade descentralizada: Universidade Federal de Uberlândia.

Nome da autoridade competente: ORLANDO CESAR MANTESE.

Número do CPF: 913.099.568-04.
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Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Universidade
Federal de Uberlândia.

 

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 154043 – Fundação Universidade
Federal de Uberlândia.

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 154043 –
Fundação Universidade Federal de Uberlândia.

 

3. OBJETO:

“Direitos Humanos: Conhecer, Respeitar e Promover”: Desenvolver pesquisas, criar indicadores, elaborar
conteúdos e realizar capacitações voltados à promoção e educação em direitos humanos.

 

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

A fim de se contribuir para o conhecimento, o respeito e a promoção dos direitos humanos, serão
perseguidas as seguintes metas:

Quadro 01. Descrição das metas, dos produtos e dos resultados esperados.

METAS PRODUTOS RESULTADOS

Meta
1

Promover conhecimentos sobre direitos
humanos no contexto da tecnologia e
inovação, com especial ênfase nas questões
associadas ao exercício das liberdades
fundamentais.

01 manual sobre
direitos humanos,
tecnologia e
inovação.

Contribuição para
capacitação sobre o
respeito aos direitos
humanos.

Meta
2

Desenvolver pesquisa sobre jurisprudência e
experiências nacionais e internacionais em
matéria de liberdade de religião ou crença,
liberdade de expressão e liberdade
acadêmica, e promover ações de capacitação
sobre os temas pesquisados.

06 relatórios com os
resultados das
pesquisas sobre
jurisprudência e
experiências
nacionais e
internacionais, e 06
eventos online.

Fornecimento de
subsídios para a
construção de
polí cas públicas, e
promoção e educação
em direitos humanos.

Meta
3

Criar indicadores sobre o conhecimento da
população a respeito dos direitos humanos e
desenvolver pesquisa empírica a par r dos
indicadores produzidos, com amostragem em
pelo menos uma escola de ensino básico,
médio e superior em cada Estado brasileiro, e
realização de evento para discussão dos
resultados.

01 relatório sobre os
indicadores
produzidos, 01
relatório com os
resultados da
pesquisa aplicada, e
01 evento online
para discussão dos
resultados ob dos.

Avaliação do
conhecimento sobre
direitos humanos pela
população e
fornecimento de
subsídios para a
construção de
polí cas públicas
apoiadas em
evidências.
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5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

O conhecimento, o respeito e a promoção dos direitos humanos revelam-se como algumas das mais
prementes necessidades da sociedade brasileira. Observa-se, em variados contextos por todo o país,
pessoas vulneradas em seus mais básicos direitos humanos e feridas em sua dignidade intrínseca e
inalienável. Diante desse quadro, revela-se imperiosa a atuação colabora va de en dades e órgãos
públicos para a prevenção e proteção dos direitos dos cidadãos.

Tendo em vista, de um lado, a necessidade de criação de polí cas públicas e materiais de capacitação
para a promoção dos direitos humanos e a natureza con nuada, compreensiva e transforma va da
educação em direitos humanos, e de outro, a existência de tensões, conflitos e violações de direitos
relacionados ao exercício das liberdades, inclusive no âmbito dos serviços públicos, revela-se
imprescindível o pensar e o fazer polí cas públicas e ações no âmbito da sociedade civil, a construção
dialógica e a promoção de saberes e conhecimentos, assim como a capacitação sobre o respeito aos
direitos humanos, fundamentais para o reconhecimento e para a concre zação da dignidade da pessoa
humana.

Diante desse quadro, revela-se imperiosa a atuação colabora va de en dades e órgãos públicos para a
prevenção e proteção dos direitos dos cidadãos, o que se contextualiza na colaboração entre o
Departamento de Promoção e Educação em Direitos Humanos (DEPEDH) da Secretaria Nacional de
Proteção Global (SNPG) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH),
enquanto en dade descentralizadora de recursos, e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU),
ins tuição proponente e executora. A exper se da UFU, especialmente por meio do Laboratório de
Direitos Humanos (LabDH) e do Centro Brasileiro de Estudos em Direitos Religião (CEDIRE), contribuirá
para a realização das ações pretendidas.

De um lado, no âmbito da SNPG/MMFDH, compete ao DEPEDH “coordenar e supervisionar a elaboração
e a implementação de planos, de programas e de projetos relacionados às polí cas de educação em
direitos humanos, de registro civil de nascimento e documentação básica, de respeito à liberdade
religiosa, de expressão, de crença, de consciência e acadêmica e à laicidade estatal, e de defesa das
populações em situação de risco e dos moradores do semiárido, em ar culação com os órgãos da
administração pública federal, o Ministério Público, os Poderes Judiciário, Execu vo e Legisla vo dos
entes federa vos, as organizações da sociedade civil e os organismos internacionais”, conforme o Art. 28,
I do Decreto n.º 10.174, de 13 de dezembro de 2019, que Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstra vo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MMFDH. Nesse sen do, o
DEPEDH/SNPG/MMFDH vislumbra a necessidade de soluções de promoção e educação em matéria de
direitos humanos no Brasil, para que esses direitos fundamentais possam alcançar todos os cidadãos
brasileiros. Apesar dos numerosos avanços e do amplo reconhecimento nacional e internacional, os
direitos humanos e fundamentais con nuam a enfrentar desafios para a sua concre zação. E desse
desafio não escapam as liberdades fundamentais, incluindo-se a liberdade de religião ou crença, a
liberdade acadêmica e a liberdade de expressão.

De outro, a UFU é uma ins tuição pública, cuja finalidade é promover o ensino, a pesquisa e a extensão e
formar profissionais altamente qualificados a par r do desenvolvimento de dimensões profissionais:
cogni vas, instrumentais, sociais, é cas e esté cas. A UFU se preocupa com uma formação profissional
que se dê aliada à transformação social em prol do bem comum, da democracia e da manutenção dos
valores republicanos, que pautam as ações desta ins tuição.

Embora sediada em Uberlândia – MG, as ações de ensino, pesquisa e extensão da UFU têm alcançado
pessoas não apenas no Triângulo Mineiro e no Estado de Minas Gerais, mas também em todo o território
nacional, e em especial, no Estado de São Paulo. É histórica a proximidade, a qual se dá não apenas por
questões geográficas, mas também por laços culturais, sociais e acadêmicos. São muitos estudantes
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originados do referido Estado, assim como muitos professores desenvolveram seus estudos ali, havendo
ainda diferentes colaborações realizadas entre a UFU e ins tuições e grupos do Estado de São Paulo.

A UFU conta com sete campi universitários, sendo quatro na sede, e três campi avançados nas cidades de
Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas; três hospitais (Hospital de Clínicas, Hospital Odontológico e
Hospital Veterinário); além de três fazendas experimentais e uma reserva ecológica. Nacionalmente, a
universidade se faz presente por meio dos programas de mestrado e doutorado interins tucionais e, no
âmbito internacional, está presente em mais de 40 países por meio de programas governamentais e de
mobilidade.

Em sinergia com as demandas atuais da sociedade, a UFU oferece diversos cursos de graduação,
especialização, extensão e aperfeiçoamento, presenciais e à distância. Com uma comunidade acadêmica
formada por cerca de 30 mil pessoas, a Universidade oferece 97 diferentes cursos de graduação, 21
cursos de especialização, 59 cursos de residência, 42 cursos de mestrado acadêmico, 8 cursos de
mestrado profissional e 23 cursos de doutorado. Atua também na educação infan l, fundamental e de
jovens e adultos, por meio da Escola de Educação Básica (ESEBA), e oferece cursos técnicos nas áreas de
saúde e meio ambiente, realizados pela Escola Técnica de Saúde (ESTES).

Com uma orientação humanís ca, voltada para o exercício pleno da cidadania e fundamentada na
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a UFU tornou-se referência em inovação
tecnológica e consolida a cada dia sua importância no cenário nacional e internacional de ensino
superior de qualidade. A UFU possui, atualmente, uma comunidade de 3.001 técnicos administra vos,
2.083 docentes, oferecendo 6.775 vagas novas e remanescentes em cursos de graduação que totalizam
24.201 matrículas. Ademais, possui 4.099 matriculados em programas de mestrado e doutorado. Na
Educação Básica da UFU estão matriculados 882 estudantes, entre ensino infan l, fundamental e
educação de jovens e adultos. Na Educação Profissional, em diversos cursos técnicos, estão matriculados
349 alunos. Além disso, a UFU promove educação a distância com polos em mais de 15 cidades,
oferecendo cursos de graduação, de pós-graduação, de extensão e de aperfeiçoamento em 6.506 vagas
em diversas áreas do conhecimento. A UFU é reconhecida nacional e internacionalmente e possui ampla
abrangência na formação de seus profissionais.

A extensão da UFU é um processo educa vo, cultural e cien fico, que se ar cula ao ensino e à pesquisa
de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Em 2.004
ações de extensão, na forma de cursos, projetos, programas, eventos e prestação de serviços, a UFU tem
se destacado com o protagonismo alcançando, direta e indiretamente, um público de 1.941.230 pessoas.
No campo da cultura, a UFU tem colaborado na promoção cultural pela valorização das diferentes
expressões e linguagens ar s cas da comunidade acadêmica, como também, em ar culação com a
sociedade em geral, valorizando prá cas e hábitos culturais populares e promovendo a interface da
cultura local com a nacional.

O complexo hospitalar da UFU é formado pelos seguintes hospitais: Hospital de Clínicas, Hospital do
Câncer, Hospital Odontológico e Hospital Veterinário. Como órgãos suplementares vinculados à
Administração Superior, cons tuem importante instrumento na formação dos discentes e na prestação
de serviços à comunidade. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HCU-UFU)
possui 506 leitos e mais de 52 mil m2 de área construída. Maior prestador de serviços pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), em Minas Gerais, e 3º no ranking dos maiores hospitais universitários da rede de
ensino do Ministério da Educação (MEC), é referência em média e alta complexidade para 86 municípios
da macro e das microrregiões do Triângulo Norte. No ano de 2019 foram realizadas 39.864 cirurgias no
HC da UFU, 1.591.454 exames complementares, 629.335 atendimentos ambulatoriais, 78.264
atendimentos de pronto-socorro, 629.335 atendimentos em ambulatórios, fisioterapia, psicologia e
outros. Os outros hospitais da UFU também possuem ampla abrangência de atendimento regional. O
Hospital Odontológico, em 2019, realizou 55.000 procedimentos de pronto socorro, 170.618 tratamentos
odontológicos e 12.688 consultas. Já o Hospital Veterinário realizou, no mesmo ano realizou 3.253
cirurgias, 25.000 consultas e 15.119 exames.
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Todos esses dados mostram o potencial transformador da Universidade Federal de Uberlândia para o
desenvolvimento regional e nacional, bem como para o melhoramento das condições de vida da
população brasileira e demonstram nossa capacidade de atuação em várias frentes e áreas do
conhecimento, capacitando-nos a executar projetos importantes para a sociedade em geral.

Ressalta-se ainda que, integrante do Programa de Impacto Acadêmico das Nações Unidas (UNAI) e do
Pacto Global, sua atuação no campo dos direitos humanos envolve diversas inicia vas promovidas por
seus ins tutos e faculdades, professores, técnicos-administra vos, estudantes, com especial destaque à
atuação dos grupos de pesquisa Laboratório de Direitos Humanos (LabDH)  e Centro Brasileiro de
Estudos em Direitos Religião (CEDIRE), ambos sediados na Faculdade de Direito da UFU e indexados pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien fico e Tecnológico (CNPq) vinculado ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

O LabDH/UFU tem sua atuação orientada por três linhas de pesquisa, a saber: "Direitos Humanos,
Empresa e Sustentabilidade"; "Direitos Humanos, Tecnologia e Inovação"; e, "Direitos Humanos,
Cidadania e Desenvolvimento". Pautando-se pela indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, o
LabDH obje va contribuir para o avanço da pesquisa cien fica, a promoção da formação cidadã e a
efe vação dos direitos humanos. Para tanto, são desenvolvidos projetos de pesquisa, a vidades de
ensino (incluindo-se grupos de estudos temá cos) e ações de extensão (entre as quais estão nossos
programas, projetos, cursos e oficinas, eventos, assessoria jurídica e prestação de serviços). Acrescenta-
se que, em concurso de âmbito nacional, o LabDH foi classificado em 1º Lugar no 9º Prêmio AMAERJ
Patrícia Acioli de Direitos Humanos, em 2020, recebendo o troféu “Prá cas Humanís cas” em função da
relevância das ações de promoção dos direitos humanos que tem realizado nos úl mos anos. Trata-se de
um dos mais importantes prêmios no campo de direitos humanos no Brasil, promovido pela Associação
dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro – AMAERJ.

Por sua vez, o CEDIRE/UFU tem desenvolvido numerosas inicia vas relacionadas à promoção da
liberdade, igualdade e não-discriminação em matéria de religião ou crença. Composto por pesquisadores
afiliados a diferentes ins tuições, nacionais e estrangeiras, reconhecidos por sua experiência e
conhecimento na área do Direito e Religião, o CEDIRE obje va promover, por meio da integração entre
ensino, pesquisa e extensão, o aprofundamento no exame da relação entre Direito e Religião, com
ênfase nos problemas do direito à liberdade religiosa e da separação entre Estado e Religião. No que diz
respeito ao ensino e pesquisa, o grupo procura apontar os componentes conceituais da liberdade
religiosa; examinar o direito à liberdade de religião ou crença no direito internacional e em sistemas
jurídicos nacionais; descrever os principais argumentos polí co-filosóficos relacionados à liberdade de
religião ou crença, a separação entre Estado e religião, à pluralidade religiosa e à tolerância; iden ficar as
razões jus fica vas e os limites de sua restrição; promover inves gação histórica sobre a relação entre
Estado e religião. Rela vamente à extensão, seus eventos, projetos e outras inicia vas têm procurado
fomentar uma cultura de paz, em que sejam assegurados os direitos humanos e fundamentais,
especialmente para a promoção do respeito no contexto da liberdade de religião ou crença; facilitar a
capacitação para o enfrentamento de questões relacionadas ao exercício de prá cas religiosas em
espaços públicos; promover a interação entre pesquisadores com diferentes bagagens teóricas para
melhor compreensão da liberdade de religião ou crença, da secularidade do Estado e da tolerância; e,
contribuir para a ampliação do diálogo entre a academia e os outros diversos setores da sociedade.

Há, portanto, interesses recíprocos entre a UFU e o MMFDH, os quais confluem para que os direitos
humanos sejam efe vamente conhecidos, respeitados e promovidos.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en dade
da administração pública federal?

(    )Sim
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(  X  )Não

 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

 (     ) Direta, por meio da u lização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

 (     ) Contratação de par culares, observadas as normas para contratos da administração pública.

 (   x  ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos 
congêneres, com entes federa vos, en dades privadas sem fins lucra vos, organismos internacionais

ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

 

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à
consecução do objeto do TED?

( x ) Sim

(    )  Não  

O pagamento será des nado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global
pactuado:

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à
consecução do objeto, incluindo-se as despesas a serem realizadas por fundação de apoio regida nos
termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, observando-se os termos e limites previstos na
legislação aplicável para o po de ajuste a ser firmado.

 

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO
 Unidade

de
Medida

Qtd.
Valor

Unitário
Valor Total

 Início

 
Fim

Meta 1 –
Manual

Serviços
técnico-
administra vos
da fundação
de apoio

Serviço 1 R$1.900,00 R$1.900,00 JAN/2021 JUL/2021

Meta 1 –
Manual

Serviços de
terceiros
(colaborador
externo) -
Realização de
pesquisas e
produção de
conteúdos;
Obrigações
patronais.

Serviço 1 R$
4.300,00

R$ 4.300,00 JAN/2021 JUL/2021
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Meta 1 –
Manual

Bolsa
Categoria 1
(Titulação
mínima:
Doutorado)

Bolsa 5 R$3.000,00 R$15.000,00 JAN/2021 JUL/2021

Meta 1 –
Manual

Bolsa
Categoria 2
(Titulação
mínima:
Graduação)

Bolsa 5 R$800,00 R$4.000,00 JAN/2021 JUL/2021

Meta 1 –
Manual

Bolsa
Assistente de
Pesquisa
(Estudantes de
graduação)

Bolsa 8 R$500,00 R$4.000,00 JAN/2021 JUL/2021

Meta 2 –
Relatórios
e Eventos

Serviços
técnico-
administra vos
da fundação
de apoio

Serviço 1 R$7.000,00 R$7.000,00 JAN/2021 DEZ/2022

Meta 2 –
Relatórios

Serviços de
terceiros
(colaborador
externo) -
Realização de
pesquisas e
criação de
relatórios;
Obrigações
patronais.

Serviço
(Relatório) 6 R$2.000,00 R$12.000,00 JAN/2021 JUL/2022

Meta 2 –
Eventos

Serviços de
terceiros
(colaborador
externo) –
Par cipação e
organização de
eventos;
Obrigações
patronais.

Serviço
(Evento) 6 R$1.000,00 R$6.000,00 JUL/2021 DEZ/2022

Meta 2 –
Relatórios
e Eventos

Bolsa
Categoria 1
(Titulação
mínima:
Doutorado)

Bolsa 11 R$3.000,00 R$33.000,00 JAN/2021 DEZ/2022
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Meta 2 –
Relatórios
e Eventos

Bolsa
Categoria 2
(Titulação
mínima:
Graduação)

Bolsa 8 R$800,00 R$6.400,00 JAN/2021 DEZ/2022

Meta 2 –
Relatórios
e Eventos

Bolsa
Assistente de
Pesquisa
(Estudantes de
graduação)

Bolsa 31 R$500,00 R$15.500,00 JAN/2021 DEZ/2022

Meta 3 –
Relatórios
e Evento

Serviços
técnico-
administra vos
da fundação
de apoio

Serviço 1 R$4.700,00 R$4.700,00 JAN/2021 DEZ/2022

Meta 3 –
Relatórios

Serviços de
terceiros
(colaborador
externo) -
Realização de
pesquisas e
criação de
relatório;
Obrigações
patronais.

Serviço 2 R$2.000,00 R$4.000,00 AGO/2021 OUT/2022

Meta 3 –
Evento

Serviços de
terceiros
(colaborador
externo) –
Par cipação e
organização de
eventos;
Obrigações
patronais.

Serviço 2 R$450,00 R$900,00 OUT/2022 DEZ/2022

Meta 3 –
Relatórios
e Evento

Bolsa
Categoria 1
(Titulação
mínima:
Doutorado)

Bolsa 11 R$3.000,00 R$33.000,00 JAN/2021 DEZ/2022

Meta 3 –
Relatórios
e Evento

Bolsa
Categoria 2
(Titulação
mínima:
Graduação)

Bolsa 11 R$800,00 R$8.800,00 JAN/2021 DEZ/2022
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Meta 3 –
Relatórios
e Evento

Bolsa
Assistente de
Pesquisa
(Estudantes de
graduação)

Bolsa 19 R$500,00 R$9.500,00 JAN/2021 DEZ/2022

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO VALOR

 DEZ/2020 R$170.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos des nará R$170.000,00 (cento e setenta mil
reais) para realização das metas acima detalhadas, a serem transferidos para a Universidade Federal de
Uberlândia – UFU. Os valores rela vos a todo o orçamento serão repassados pela UFU a uma de suas
fundações de apoio, devidamente ins tuída e credenciada, para que esta realize a gestão administra va
e financeira, assim como apoio técnico, em função do caráter excepcional da proposta e do prazo exíguo.

CÓDIGO DA
NATUREZA DA
DESPESA

DETALHAMENTO CUSTO
INDIRETO

VALOR
PREVISTO

33.90.39

 

(Valor total do
projeto a ser
empenhado para
fundação de apoio,
que realizará a
gestão financeira)

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica Sim R$ 13.600,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não R$ 20.400,00

Obrigações Patronais Não R$ 6.800,00

Auxílio Financeiro a Pesquisadores Não R$100.200,00

Auxílio Financeiro a Estudantes Não R$ 29.000,00

TOTAL R$170.000,00

12. PROPOSIÇÃO 

Uberlândia, dezembro de 2020.

 

ORLANDO CESAR MANTESE

VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

13. APROVAÇÃO

Brasília, dezembro de 2020.

 

EDUARDO MIRANDA FREIRE DE MELO
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SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO GLOBAL - SUBSTITUTO

 

 

 

Em 23 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Orlando Cesar Mantese, Usuário Externo, em 28/12/2020, às
10:18, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Miranda Freire de Melo, Secretário(a) Adjunto da
Secretaria Nacional Proteção Global, em 28/12/2020, às 13:53, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do
Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 1625051 e o código CRC 3258D4D5.

Referência: Processo nº 00135.226147/2020-54 SEI nº 1625051


