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M inist ério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Gabinet e do Reit or

PORTARIA Nº 606, DE 26 DE ABRIL DE 2021
Inst it ui o Comit ê Especial em parceria com a Rede Brasileira de Cert ificação,
Pesquisa e Inovação no âmbit o da Fundação Universidade Federal do Amazonas.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, no uso das
compet ências que lhe conferem a norma est at ut ária, e,
CONSIDERANDO o Prot ocolo de Int enções celebrado ent re Universidade
Federal do Amazonas e a Rede Brasileira de Cert ificação, Pesquisa e Inovação.
RESOLVE:
Art .1º - Fica inst it uído o Comit ê Especial de Ext ensão Tecnológica - Indução
digit al para a promoção de ecossist emas rurais de inovação em parceria com a
Rede Brasileira de Cert ificação, Pesquisa e Inovação-RBCIP, no âmbit o da
Fundação Universidade Federal do Amazonas.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art . 2º - O Comit ê Especial t em como objet ivo viabilizar a propost a de projet os
que fort aleçam as ações dos organismos int ernacionais, órgãos públicos de
educação, agricult ura, pecuária e abast eciment o nacionais e int ernacionais com
uma ação int egrada que subsidie os ambient es de ecossist emas rurais de
inovação e de educação digit al para o desenvolviment o das ent idades
vinculadas, com enfoque na const rução de um projet o macro t endo como
subst rat o um modelo est rut urado de gest ão e de ações céleres, que sejam
capazes de comunicar rapidament e e int ervir na realidade.

CAPÍTULO II
DA CONSTITUIÇÃO
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Art . 3° - O Comit ê Especial será presidido pelo President e da RBCIP e pela Vice
- Reit ora da UFAM e const it uído por membros designados por meio de Port aria.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art . 4º - Compet e ao Comit ê:
I – assist ir a UFAM , a RBCIP e o M APA no preparo do ambient e de inovação
para o fort aleciment o das ações;
II - promover ambient es de aprendizagem para a promoção da Agricult ura
Digit al;
III - promover ecossist emas de inovação;
IV - promover a cult ura da t ransformação digit al;
V - promover por meio da comput ação em nuvem, os mecanismos de eficiência
para a t omada de decisão, proporcionando um ambient e seguro, econômico e de
qualidade, fort alecendo a comunicação no ambient e organizacional;
VI - fort alecer por meio de projet os int erinst it ucionais a sust ent abilidade, a
gest ão e a governança t endo como subst rat o um modelo est rut urado que seja
capaz de comunicar rapidament e e int ervir na realidade, orient ando o gest or na
pont a e melhorando a t omada de decisão;
VII - promover por meio da Cent ral de Diagnóst icos da Faculdade de Agronomia
e M edicina Vet erinária da UnB e demais parceiros, projet os volt ados para
est udos, soluções e diagnóst icos para o cont role e prevenção de doenças;
VIII - promover por meio de projet os de pesquisa das inst it uições parceiras a
int ernacionalização do agronegócio;
IX - elaborar projet o de execução;
X - consult ar especialist as e ent idades, sempre que necessário, para auxiliar
pont ualment e no desenvolviment o dos t rabalhos da Comissão; e
XI - elaborar planos de t rabalho e submet ê-los para apreciação
implement ação dos órgãos envolvidos com a t emát ica do Comit ê.

e

CAPÍTULO IV
DO QUÓRUM DE REUNIÃO E DE VOTAÇÃO, PERIODICIDADE DAS REUNIÕES
ORDINÁRIAS E A FORMA DAS CONVOCAÇÕES
Art . 6º - Para efeit o de validação da reunião, será necessária a presença de no
mínimo oit o part icipant es at ivos.
§ 1º Além do vot o ordinário, o President e do Comit ê t erá o vot o de qualidade,
em caso de empat e nas vot ações.
§ 2º Em razão da Pandemia do novo Coronavírus, as reuniões ocorrerão de
modo remot o, admit ida a part icipação mediant e videoconferência.
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Art . 7º - O Comit ê se reunirá sempre que convocada pelo President e do Comit ê,
com ant ecedência mínima de dez dias, com especificação de dat a, indicação do
endereço da plat aforma virt ual, o horário de início e o horário limit e de t érmino.
§ 1º Na hipót ese de a duração máxima da reunião ser superior a duas horas,
será especificado um período máximo de duas horas, dent ro do qual poderão
ocorrer as vot ações.
§ 2º Poderá haver reuniões ext raordinárias, quando solicit adas por quaisquer
de seus int egrant es, mediant e apresent ação de just ificat iva ao President e.
Art . 8º - As at ividades serão desenvolvidas em fluxo colaborat ivo previament e
definido pela Fundação Universidade Federal do Amazonas e pela Rede Brasileira
de Cert ificação, Pesquisa e Inovação.
Capit ulo V
DO FLUXO DOS TRABALHOS
Art . 9º - Os t rabalhos serão desenvolvidos no prazo de at é cent o e oit ent a
dias, sendo admit ida uma única prorrogação por igual período.
Art . 10 - Os relat órios periódicos serão encaminhados ao Conselho de Inovação
da Rede Brasileira de Cert ificação, Pesquisa e Inovação-RBCIP.
Art . 11 - Durant e o prazo previst o no art . 9º, o Comit ê apresent ará Projet o de
Ext ensão Tecnológica - Indução digit al para a promoção de ecossist emas rurais
de inovação as ent idades de Educação, Amparo à Pesquisa, Agropecuária e
Abast eciment o Nacionais e Int ernacionais.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS.
Art . 12 - A Fundação Universidade Federal do Amazonas e a Rede Brasileira de
Cert ificação, Pesquisa e Inovação, responderão pela supervisão e pelo apoio
administ rat ivo das at ividades do Comit ê. Art . 13. Est a Port aria ent ra em vigor
na dat a de sua publicação.
Art . 13 - Est a Port aria ent ra em vigor na dat a de sua publicação.

Portaria 606 (0521428)

SEI 23105.012508/2021-11 / pg. 3

SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
Reit or
(assinado elet ronicament e)
Documento assinado eletronicamente por SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA,
Reitor, em 26/04/2021, às 16:33, conforme horário oficial de Manaus, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0521428 e o código CRC 3F50F03F.
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PORTARIA Nº 608, DE 26 DE ABRIL DE 2021

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, no uso das
compet ências que lhe conferem a norma est at ut ária, e,
CONSIDERANDO o Prot ocolo de Int enções celebrado ent re Universidade
Federal do Amazonas e a Rede Brasileira de Cert ificação, Pesquisa e Inovação.
RESOLVE:
Art . 1º - DESIGNAR os membros abaixo arrolados a fim de compor o Comit ê
Especial de Ext ensão Tecnológica - Indução digit al para a promoção de
ecossist emas rurais de inovação em parceria com a Rede Brasileira de
Cert ificação, Pesquisa e Inovação-RBCIP e M inist ério da Agricult ura, Pecuária e
Abast eciment o-M APA:
President e:
THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE, Vice-reit ora eleit a da Universidade
Federal do Amazonas-UFAM ;
Vice - President e:
MARCOS VINICIUS DA CRUZ COELHO, President e do Conselho de Inovação
da Rede Brasileira de Cert ificação, Pesquisa e Inovação;
Membros:
VITOR HUGO VIEIRA LOPES, Diret or de Programa da Secret aria-Execut iva do
M inist ério da Agricult ura, Pecuária e Abast eciment o (SE/M APA);
BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS REBELLO, Coordenador-Geral de Tecnologia
da Informação da Secret aria-Execut iva do M inist ério da Agricult ura, Pecuária e
Abast eciment o (SE/M APA);
ISABEL REGINA FLORES CARNEIRO ROXO, Coordenadora de Inovação para o
Campo e Difusão de Tecnologias da Secret aria de Inovação, Desenvolviment o
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Campo e Difusão de Tecnologias da Secret aria de Inovação, Desenvolviment o
Rural e Irrigação do M inist ério da Agricult ura, Pecuária e Abast eciment o
(SDI/M APA):
PAULO RAMON MOCELIN, Técnico no Programa Nacional de Bioinsumos –
Depart ament o de Apoio à Inovação para Agropecuária do M inist ério da
Agricult ura, Pecuária e Abast eciment o (DIAGRO/M APA);
HELENA CRISTINA CARNEIRO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Analist a
em Ciência e Tecnologia da Coordenação de Aperfeiçoament o de Pessoal de
Nível Superior (CAPES);
HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO – Secret ário M unicipal de Governo
da Prefeit ura de Dourados (SEGOV/DOURADOS-M S);
MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ – Secret ária de Ciência e
Tecnologia da Prefeit ura de João Pessoa (SECITEC/PB);
ROBERTO DE SOUZA SALLES – Professor Dout or do Depart ament o de
M icrobiologia e Parasit ologia do Inst it ut o Biomédico da Universidade Federal
Fluminense (M IP/UFF);
SIMONE PERECMANIS – Diret ora da Faculdade de Agronomia e M edicina
Vet erinária da Universidade de Brasília (FAV/UnB);
MARIA DE FÁTIMA RAMOS BRANDÃO – Professora Dout ora do Depart ament o
de Ciência da Comput ação da Universidade de Brasília (CIC/UnB);
MAGDA DE LIMA LÚCIO – Professora Dout ora do Depart ament o de Gest ão de
Polít icas Públicas da Universidade de Brasília (GPP/UnB);
LÍVIA MENDONÇA PASCOAL – Coordenadora de Int ercâmbio Int ernacional da
Escola de Vet erinária e Zoot ecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG);
MARIA TERESA GOMES LOPES – Professora Dout ora da Faculdade de Ciências
Agrárias da Universidade Federal do Amazonas (FCA/UFAM );
TANARA LAUSCHNER – Professora Dout ora do Inst it ut o de Comput ação da
Universidade Federal do Amazonas (FCA/UFAM );
EDSON NORBERTO CACERES – Professor Dout or da Faculdade de Ciência da
Comput ação da Universidade Federal do M at o Grosso do Sul (FACOM /UFM S);
RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS – Professor Dout or da Faculdade de Ciência
da Comput ação da Universidade Federal do M at o Grosso do Sul
(FACOM /UFM S);
LUIS CARLOS VINHA ÍTAVO – Professor Dout or da Faculdade de M edicina
Vet erinária e Zoot ecnia da Universidade Federal do M at o Grosso do Sul
(FAM EZ/UFM S);
FABRICIO DE OLIVEIRA FRAZILIO – Professor Dout or da Faculdade de
M edicina Vet erinária e Zoot ecnia da Universidade Federal do M at o Grosso do
Sul (FAM EZ/UFM S).
Art . 2º - Est a Port aria ent ra em vigor na dat a de sua publicação.
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SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
Reit or
(assinado elet ronicament e)

Documento assinado eletronicamente por SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA,
Reitor, em 26/04/2021, às 16:34, conforme horário oficial de Manaus, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0521489 e o código CRC 240C83BD.
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