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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
GABINETE

TERMO ADITIVO
Unidade Gestora: PROEX/UFMG
2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, E A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, PARA OS
FINS QUE SE ESPECIFICA.

Processo nº 01.116.875/19- 20

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, inscrito no CNPJ 18.715.383.0001-40, doravante denominado PBH,
por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, entidade da administração direta da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte/MG, estabelecida à Avenida Augusto de Lima, nº 30, 3º andar, Centro, Belo
Horizonte, MG, neste ato representada por sua Secretária Municipal de Cultura, FABÍOLA MOULIN
MENDONÇA, doravante denominada SMC, e da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, entidade da
administração indireta da Prefeitura de Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o número
07.252.975/0001-56, estabelecida à Rua da Bahia, nº 888, Centro, Belo Horizonte, MG, doravante
denominada FMC, neste ato representada por sua Presidenta Interina, FABÍOLA MOULIN MENDONÇA, e a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, com sede na Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 6.627,
Pampulha, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o nº 17.217.985.0001-40, neste ato representada
por sua Reitora, SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA, doravante denominada UFMG, celebram o
Segundo Termo Aditivo ao convênio para a realização do Projeto "Jardins do Sagrado: cultivando insabas
que curam", integrante das Ações de Apoio às Manifestações de Matriz Africana com fulcro no artigo 12,
inciso III, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte e na Lei Federal nº 8.666/93, mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto a adequação do Cronograma de Execução que consta no Plano
de Trabalho a que se refere o Parágrafo Único da Cláusula Primeira do convênio e a prorrogação do prazo
de vigência por 18 (dezoito) meses, a contar da data de 11 de fevereiro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
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O cronograma de execução das atividades do convênio passa a ter a disposição apresentada no Plano de
Trabalho, cuja versão consolidada integra o Anexo I deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem integralmente mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do convênio ora aditado,
não alcançadas pelas modificações contidas neste instrumento. E por se acharem justas e de acordo,
assinam eletronicamente os partícipes do presente Termo Aditivo ao convênio, e para um só efeito,
depois de lido e achado conforme, comprometendo-se a fielmente cumpri-lo, em estrita observância às
suas cláusulas e às disposições legais pertinentes.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

FABÍOLA MOULIN MENDONÇA
Secretária Municipal de Cultura
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
Reitora
Universidade Federal de Minas Gerais

Testemunhas:

JULIANA DE ARAÚJO VEIGA DOS SANTOS
CPF: 068.472.826-57
Diretora de Gestão Integrada de Cultura
Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

CÉSAR GERALDO GUIMARÃES
CPF: 534.289.946-04
Coordenador do Projeto
Docente do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Universidade Federal de Minas Gerais
Documento assinado eletronicamente por Cesar Geraldo Guimaraes, Professor do Magistério
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Superior, em 03/02/2022, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juliana de Araújo Veiga dos Santos, Usuário Externo, em
03/02/2022, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Fabíola Moulin Mendonça, Usuário Externo, em
03/02/2022, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Sandra Regina Goulart Almeida, Reitora, em 04/02/2022,
às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1231467 e
o código CRC 44DD7BBA.

Referência: Processo nº 23072.054664/2019-69

SEI nº 1231467
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE BELO HORIZONTE

PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO ADITIVO

PROGRAMA DE FORMAÇÃO TRANSVERSAL EM SABERES TRADICIONAIS - UFMG
PROJETO JARDINS DO SAGRADO: CULTIVANDO INSABAS QUE CURAM
WWW.SABERESTRADICIONAIS.ORG

Coordenador: Professor César Geraldo Guimarães
Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - DCM/Fafich/UFMG

ANEXO 1 - DADOS CADASTRAIS
1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE
1.1 Órgão/Entidade Proponente

1.2 CNPJ

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

17.217.985/0001-04

1.3 Endereço
Avenida Presidente Antônio Carlos, n° 6.627, Bairro Pampulha
1.4 Cidade
Belo Horizonte

1.5 UF
MG

1.6 CEP

1.7 Esfera Administrativa

31.270-901 Federal
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1.8 DDD
031

1.9 Fone

1.10 Fax

3409-4072 ---

1.12 Conta Corrente
170500-8

1.13 Agência
4201-3

1.15 Nome do Responsável

Docente

gab@proex.ufmg.br
1.14 Praça de Pagamento
1532721522928895-0
1.16 CPF

Claudia Andréa Mayorga Borges
1.17 Nº RG/Órgão Expedidor

1.11 E-mail

914.484.416-68
1.18 Função

1.19 Matrícula

Pró-Reitora de Extensão 194158

ANEXO 2 - ELABORAÇÃO DO PROJETO
2. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO
2.1 TÍTULO DO PROJETO

2.2 PERÍODO DE EXECUÇÃO
2.2.1 INÍCIO

Jardins do Sagrado: cultivando insabas que
curam

Data de início da vigência do
convênio.

2.2.2 TÉRMINO
Data de término da vigência do
convênio.

2.3 OBJETIVOS DO PROJETO

OBJETIVO GERAL:

Aprimorar a política de gestão do patrimônio cultural de natureza imaterial no município de Belo Horizonte;
Promover o diálogo intersetorial entre a política municipal de gestão do patrimônio cultural e as políticas
de educação;
Promover a salvaguarda e registro das práticas culturais dos povos tradicionais;
Fomentar o conhecimento sobre os saberes dos grupos tradicionais;
Oferecer subsídios para o ensino da história e da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas (em atendimento à
Lei 11.645).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Refletir sobre o conhecimento acumulado pelas comunidades indígenas e de terreiro nos usos tradicionais,
assim como na gestão e manejo de plantas cultivadas e silvestres;
Identificar experiências de gestão de hortos de plantas litúrgicas, assim como os grupos e as práticas
culturais associadas a estas experiências, especialmente as implicações do exercícios dessas práticas no meio
urbano;
Identificar saberes ancestrais e práticas tradicionais associados à utilização de plantas nas práticas culturais
indígenas e de terreiro;
Refletir sobre a relação entre territorialidade, identidades, práticas e saberes culturais dos povos tradicionais em
sua relação com as plantas;
Promover o conhecimento e a conservação do patrimônio cultural de matriz africana e indígena,
com desenvolvimento dos gestores na condução desta temática no âmbito da política de patrimônio cultural do
município;
Promover a visibilidade dos saberes e práticas culturais de matriz africana e indígena na cidade.

2.4 JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
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Este Plano de trabalho indica as atividades e ações que orientarão a parceria entre a Universidade Federal de Minas
Gerais (por meio do seu Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais) e a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (por meio da Secretaria de Cultura), em torno do Projeto Jardins do Sagrado: cultivando insabas que
curam, voltado para a implantação de um jardim etnobotânico no Parque Lagoa do Nado, feito das plantas sagradas tão
presentes nos modos de vida das comunidades afro-brasileiras e indígenas.
A proposta de parceria apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio do oficio GAB-SMC / EXTER / N.º 331
/ 2019, parte da premissa de que as comunidades tradicionais são agentes centrais no processo de construção das
etapas do projeto Jardins do Sagrado, cultivando insabas que curam, vislumbrando, nesse sentido, a possibilidade de
diálogo direto com as atividades já desenvolvidas pelo Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais da
Universidade Federal de Minas Gerais, que agrega experiência consolidada no desenvolvimento de ações diversas com
comunidades de povos tradicionais, utilizando metodologias participativas e envolvimento de proﬁssionais com
conhecimentos acadêmicos e vivência com o público preferencial do projeto.
Tendo funcionado em caráter experimental nos anos de 2014 (em parceria com o INCT de Inclusão no Ensino Superior e
na Pesquisa, com sede na UnB) e em 2015 (já como iniciativa sustentada inteiramente pela PROGRAD-UFMG), a
Formação em Saberes Tradicionais foi instituída formalmente em 2016 como um projeto de extensão vinculado às
Formações Transversais, então recém-criadas na UFMG (pela Resolução 19/2014, de 07 de outubro de 2014, do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão).
Desde 2014 a Formação em Saberes Tradicionais recebeu em torno de 60 (sessenta) mestres e mestras oriundos das
culturas afrodescendentes, indígenas e populares, que ofereceram aos alunos de graduação e de pós-graduação um
precioso e variadíssimo leque de conhecimentos, de matriz não-eurocêntrica: os cuidados com a cura e a saúde
(incluindo o trabalho das parteiras) nas comunidades quilombolas e indígenas, a partir das plantas medicinais e das
práticas de cultivo agroecológicas; a cosmociência e a linguagem dos povos indígenas Guarani e Kaiowá, Mbya-guarani,
Maxakali, Xavante, Huni-kuin e Tupinambá; os cantos, as danças, os ritmos, as práticas religiosas e a ancestralidade
bantu nas comunidades do Rosário; as artes rituais, as danças (em especial, a capoeira angola), os estilos de
pensamento e os modos de existência das comunidades afro-brasileiras, nos seus lados de Ketu, Angola e da Umbanda;
o cinema realizado pelos povos Maxakali e Xavante, conﬁgurado internamente pelos seus princípios cosmológicos; a
cerâmica, a culinária e a construção xacriabá; a construção maxakali; os quilombos e seus modos de signiﬁcação, em
conexão com os processos de colonização e contra-colonização; a arte das miçangas entre os povos Krahô, Huni-Kuin e
Maxakali; a construção de caixas, tambores e pifes no contexto das danças e cantos populares; os saberes sobre a terra,
a experiência do território e a imaginação política dos povos tupinambá, dos quilombos urbanos, dos assentamentos
rurais agroecológicos e dos terreiros de candomblé.
A ementa dos cursos, a identiﬁcação de todos os mestras e mestras, bem como os materiais audiovisuais (videoretratos, vídeo-aulas e documentários) produzidos pela equipe de professores-parceiros e bolsistas estão reunidos no
site www.saberestradicionais.org. A produção de materiais audiovisuais é um dos objetivos do Programa, no intuito de
oferecer subsídios para o ensino da história e da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas (em atendimento à Lei
11.645). Ressaltamos o quanto esse material audiovisual se oferece como documento vivo das formas de pensamento
não-eurocêntricas que tanto podem contribuir para a instauração de práticas de ensino e de pesquisa verdadeiramente
contra-colonizadoras em nossa universidade.
Esse conjunto de relações simétricas de troca e interlocução entre os conhecimentos tradicionais e os acadêmicos
permitiu aos mestres, alunos e professores parceiros criarem, conjuntamente, diversos “protocolos de diálogo”
(segundo a expressão do antropólogo José Jorge de Carvalho) que se constituem como base para a criação de novas
teorias, descolonizadoras do pensamento. Mais recentemente, em agosto deste ano, selando a importância e a
participação efetiva dos saberes tradicionais no repertório de conhecimentos oferecido pela universidade, o Conselho
de Ensino e Pesquisa da UFMG aprovou documento que regula a concessão do titulo de Doutor Honoris Causa aos
mestres das culturas indígenas, afro-brasileiras e populares.
É a partir dessa experiência produzida no âmbito do Programa de Formação Saberes Tradicionais que nos propomos a
estabelecer a parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

2.5 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
O convênio terá como objeto o estabelecimento de formas de cooperação entre a Universidade Federal de Minas Gerais
– UFMG e a Secretaria Municipal de Cultura, para realização dos seguintes objetos:

Atividade 01: Produção de documentários

Registro audiovisual dos saberes tradicionais, produto da visita dos mestres e mestras tradicionais a 06 Parques
Municipais. Propõe-se aqui a edição de 06 documentários, com duração aproximada de 30 minutos. Nossa expectativa é
que os documentários expressem o rico contexto cultural que permeia a utilização das insabas nas práticas culturais
tradicionais, estabelecendo, ainda, o registro das relações territoriais e simbólicas que as comunidades estabelecem
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com e nesses espaços. Assim, além do deslocamento dos mestres e mestras pelos parques, propõe-se que sejam
captados os saberes ligados às plantas e à cosmovisão a elas associadas – cantos, práticas e usos.

Atividade 02: Produção de livro

Produção de um livro, com tiragem de 1200 exemplares, contendo o relato de 09 agentes das comunidades tradicionais
– mestres e mestras. Com este produto, espera-se registrar para o público as plantas referenciais para as práticas
culturais tradicionais, concatenando os saberes próprios do campo da botânica aos aspectos que particularizam essas
plantas e as tornam elementos dotados de signiﬁcação simbólica para as comunidades.

2.6 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO:
Os processos de trabalho para a criação dos documentários e do livro dos mestres
Como mencionado mais acima, produziremos um conjunto de 6 (seis) documentários e mais um livro de autoria das
mestras e mestras que participarão das diferentes etapas de criação Jardim das Folhas Sagradas. A seguir apresentamos
o formato desses produtos e o seu processo de criação.
2.6.1 A criação dos documentários
Proposta: Filmagem, montagem e ﬁnalização de 6 (seis) documentários, com duração aproximada de 30 minutos cada,
abordando a visita das mestras e mestres aos parques da cidade de Belo Horizonte, como uma das etapas de construção
de um jardim etno-botânico das plantas sagradas.
Formato: A ideia é acompanhar as visitas das mestras e mestres dos terreiros, na identiﬁcação de espécies de plantas
importantes para as práticas de suas comunidades. Cada um dos seis documentários será composto de imagens dos
mestres e mestras se deslocando pelo espaço das matas (com microfones de lapela), além de um depoimento, com
câmera ﬁxa – à maneira dos vídeo-retratos que temos realizados em nosso Programa – no qual eles compartilham com
o espectador uma parcela dos saberes ligados às plantas e à cosmovisão a elas associada, cantos, práticas e usos, além
de contar um pouco de sua história pessoal na relação com as comunidades a que pertencem. O documentário
apresentará também o espaço peculiar dos parques selecionados para a realização do projeto.
Equipe: O trabalho será realizado em parceria com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, que
organizará a visita das mestras e mestras aos parques da cidade.
2.6.2 A produção do livro Jardins do Sagrado: cultivando insabas que curam
O livro que trará os relatos das mestras e mestres (afro-brasileiros e indígenas) – protagonistas do projeto de
implantação do Jardim do Sagrado no Parque Lagoa do Nado – envolverá um processo com várias etapas, desde a
gravação dos relatos até a impressão do livro (a cargo da editora da UFMG) A seguir detalhamos como isso será feito. O
processo de produção envolverá várias etapas e contará com a participação conjunta de bolsistas (professores e alunos
da UFMG, de graduação e pós- graduação), proﬁssionais especializados que serão responsáveis pela produção editorial
e gráﬁca do livro, além das mestras e mestres que oferecerão seus relatos e imagens que integrarão a publicação).
Caberá à UFMG, por meio do Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais:
a. Organização do livro: a cargo da equipe da Formação Transversal em Saberes Tradicionais da UFMG
Detalhamento: A equipe da Formação Transversal em Saberes Tradicionais será responsável pela articulação das
diferentes equipes e instituições envolvidas, pela coerência geral do projeto em suas diferentes etapas de realização,
participação como membro do círculo editorial.
b. Coordenação Geral de Conteúdo [imagem e texto]
Detalhamento: Gerenciamento das equipes e frentes de trabalhos que envolvem os conteúdos; recebimento,
armazenamento e organização dos textos e imagens bem como sistematização e acompanhamento dos processos de
seleção e tratamento dos textos.
c. Edição de texto
Detalhamento: Participação e acompanhamento nos encontros com os mestres e comunidade realizados nos parques;
escuta dos áudios gravados para primeira seleção de trechos a serem transcritos; pesquisas complementares;
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acompanhamento e supervisão da etapa de transcrição dos trechos de áudio selecionados, bem como do processo de
revisão das transcrições juntos aos Mestres; montagem de conteúdo ﬁnal para produção do livro em parceria com os
Editores de Imagem e Artista/Produtora Gráﬁca.
d. Edição de imagens
Detalhamento: Participação nos encontros com os mestres e membros comunidade; proposição e desenvolvimento de
dinâmicas para a produção de imagens junto aos Mestres e membros da comunidade; seleção de material bruto de
imagem e planejamento de montagem do conteúdo ﬁnal para produção do livro em parceria com os Editores de Texto e
Artista/Produtora Gráﬁca.
e. Relato das Mestras e Mestres das comunidades tradicionais (autores do livro) e participação em encontros
regulares durante os quais serão apresentadas, debatidas e deﬁnidas as questões relativas à criação e seleção de
conteúdos de texto, imagem e montagem editorial do livro, bem como sua formatação gráﬁca.
Equipe composta por 9 (nove) mestres.
Detalhamento: Autoria dos textos a serem publicados; participação nos encontros do círculo editorial e na revisão da
transcrição do conteúdo gravado.
f. Material para produção de imagens
Detalhamento: Papéis, canetas, material para corte, colagem, pintura, desenho, costura e outros para serem usados
durante os encontros com os mestres e os membros das comunidades na produção de imagens.
g. Criação de imagens e ilustrações pelos mestres e/ou membros da comunidade
Detalhamento: Autoria das imagens [desenhos, colagens, etc.] selecionados pelos editores de imagens a partir da
participação das dinâmicas de criação desenvolvidas nos encontros com os Mestres e membros das comunidades.
h. Transcrição [Equipe de texto]
Detalhamento: Escuta e transcrição das gravações de áudio com falas dos Mestres produzidas durantes os encontros e
visitas aos parques.
i. Adaptação [Equipe de texto]
Detalhamento: Adaptação da transcrição oral ao texto escrito e junto aos editores de texto e aos mestres.
j. Digitalização e tratamento de imagem
Detalhamento:
Digitalização dos originais de desenhos, colagens, etc. selecionados pelos Editores de Imagens a partir da
participação das dinâmicas de criação desenvolvidas nos encontros com os Mestres e membros das comunidades.
Tratamento digital de imagem (fotograﬁas, desenhos, colagens, etc., selecionados e digitalizados) para impressão.
Fechamento de arquivo alinhado ao processo de impressão.

k. Criação de Projeto Gráfico para o livro
Detalhamento: Desenvolvimento de projeto gráﬁco (deﬁnição de formato, papel, encadernação, capa, macha de texto e
elementos tipográﬁcos), a serem discutidos com os editores de imagem e texto, bem como com mestres e mestras
autores dos livros.
l. Diagramação
Detalhamento: Diagramação do conteúdo de texto (transcrições revisadas pelos Mestres) e imagem (fotograﬁas e
desenhos digitalizados, tratados, ﬁnalizados para impressão) de acordo com o Projeto Gráﬁco e Edição desenvolvidos
com os Editores de Imagem e Texto.
m. Revisão ortográfica
Detalhamento: Revisão ortográﬁca do arquivo ﬁnal do livro em formato pdf após ﬁnalização da diagramação do
conteúdo de texto e imagem.
n. Produção gráfica
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Detalhamento: Fechamento de arquivo, pré-impressão [revisão de provas e ajustes], acompanhamento da impressão
em máquina e acabamento junto à gráﬁca responsável da produção do livro.

2.7 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
2.7.1 Recursos comportados pela programação orçamentária do Programa de Formação Transversal em Saberes
Tradicionais da UFMG
A UFMG, por meio do Laboratório do Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais, vinculado ao
Departamento de Comunicação Social da UFMG, oferecerá:
1. Equipamento de áudio e vídeo necessário para o trabalho;
2. Dois bolsistas para as ﬁlmagens e gravação de som direto;
3. Um bolsista para atuar como produtor durante os cinco meses do projeto;
4. Dois bolsistas para a montagem;
5. Um professor encarregado da orientação da toda a equipe;
6. Um professor para atuar como editor e organizador do livro

2.7.2 Recursos não comportados pela programação orçamentária do Programa de Formação Transversal em Saberes
Tradicionais da UFMG
No que compete à Universidade Federal de Minas Gerais, a implementação da parceria, com a entrega das atividades
descritas no item 2.5 deste Plano de Trabalho pressupõe a mobilização dos seguintes recursos humanos e materiais não
disponíveis na programação orçamentária do Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais e que, nesse
sentido, precisarão de ser viabilizados pela Secretaria Municipal de Cultura:
2.7.2.1 Equipe de professores da Universidade Federal de Minas Gerais:

Editor de imagens/Coordenador das Oficinas de criação de imagens para o livro
Remuneração Permanência no
mensal
projeto em meses

Atividade no projeto
Editor de imagens/Coordenador das Oficinas de criação de
imagens para o livro Jardins do Sagrado
Subtotal

R$ 1.200,00

5

Total
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00

2.7.2.2 Equipe de bolsistas, atuando 05 meses no projeto:

Atividade no Projeto
Produção geral/coordenação das equipes
dos documentários e do livro Jardins do
Sagrado)
Transcrição do relato das mestras e mestres

Transcrição do relato das mestras e mestres

Transcrição do relato das mestras e mestres
Adaptação da transcrição oral ao texto
escrito
Adaptação da transcrição oral ao texto
escrito

Vinculação
Discente
UFMG (pósgraduando)
Discente
UFMG
(graduando)
Discente
UFMG
(graduando)
Discente
UFMG
(graduando)
Discente
UFMG (pósgraduando)
Discente
UFMG (pósgraduando)

Qte.

Remuneração Permanência
mensal com
no Projeto
encargos
em meses

Total

1

R$ 1.545,23

5

R$ 7.726,15

1

R$ 678,56

3

R$ 2.035,69

1

R$ 678,56

3

R$ 2.035,69

1

R$ 678,56

3

R$ 2.035,69

1

R$ 786,90

5

R$ 3.934,48

1

R$ 786,90

5

R$ 3.934,48
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Filmagem dos documentários

Filmagem dos documentários

Produtor da equipe de documentários

Montagem dos documentários

Montagem dos documentários

Discente
UFMG
(graduando)
Discente
UFMG
(graduando)
Discente
UFMG (pósgraduando)
Discente
UFMG
(graduando)
Discente
UFMG
(graduando)

1

R$ 786,90

5

R$ 3.934,48

1

R$ 786,90

5

R$ 3.934,48

1

R$ 1.328,56

5

R$ 6.642,82

1

R$ 1.545,23

5

R$ 7.726,15

1

R$ 895,23

5

R$ 4.476,15

Subtotal

R$ 48.416,27

2.7.2.3 Profissionais especializados:

Produtor editorial do Livro
Editor dos relatos dos mestres para o livro
09 mestres e mestras das culturas indígenas e de terreiro
Editor de imagens
Designer
Diagramador
Revisor
Produtor gráﬁco
Integrantes de 8 comunidades indígenas e de terreiro (2 integrantes por comunidade)
Atividade no Projeto
Produção editorial do livro Jardins do Sagrado
Trabalho de edição dos relatos dos mestres
para o livro Jardins do Sagrado
Mestre - Responsável por relato que integrará
o livro Jardins do Sagrado
Produção de imagens diversas para o livro
Digitalizar e tratar as imagens
Criação do projeto gráfico do livro
Diagramação do livro
Revisão ortográfica do livro
Produção gráfica final para o fechamento do
livro
Subtotal

Qte.
1

Remuneração mensal Permanência no
(com encargos)
Projeto em meses
R$ 7.200,00
1

Total
R$ 7.200,00

1

R$ 3.600,00

1

R$ 3.600,00

9

R$ 3.000,00

1

R$ 27.000,00

16
1
1
1
1

R$ 399,45
R$ 3.000,00
R$ 2.400,00
R$ 2.160,00
R$ 1.344,00

1
1
1
1
1

R$ 6.391,22
R$ 3.000,00
R$ 2.400,00
R$ 2.160,00
R$ 1.344,00

1

R$ 720,00

1

R$ 720,00
R$ 53.815,22

2.7.2.4 Aquisição do material de consumo:
Descrição
Papéis, canetas, tintas,
lápis, cola, grafite
Pilhas, baterias, cabos e
HD's para filmagens
Subtotal (material)

Atividade relacionada no Projeto
Criação de ilustrações para o livro Jardins
do Sagrado
Filmagem dos documentários e
armazenamento do material filmado

Quantidade

Valor

Valor Total

1

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

1

R$ 2.000,00

R$ 1.200,00
R$ 3.200,00

2.7.2.5 Outros serviços:
Serviço
Impressão do livro
Jardins do Sagrado
(Editora da UFMG)

Atividade Relacionada no Projeto
Quantidade
Valor
Impressão do livro Jardins do Sagrado,
acompanhado dos 6 documentários (Editora
1
R$ 36.981,63
da UFMG)

Total geral
R$ 36.981,63
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Subtotal (Pessoa Jurídica)

R$ 36.981,63

2.7.2.6 SÍNTESE DOS VALORES:
RUBRICAS
VALOR
Bolsas Professores
R$ 6.000,00
Profissionais Especializados
R$ 53.815,22
Bolsistas de graduação e pós graduação
R$ 48.416,27
Material de Consumo
R$ 3.200,00
Impressão Livro
R$ 36.981,63
Remuneração dos custos operacionais da Fundep
R$ 8.107,85
TOTAL DAS DESPESAS
R$156.520,97

2.8 Das competências:
2.8.1 Competirá à UFMG por meio do Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais:
I - Disponibilizar equipe técnica para execução e acompanhamento dos trabalhos, conforme detalhamento constante do
item 2.6 deste Plano de Trabalho;
II - Coordenar e executar, a partir dos subsídios fornecidos pela Secretaria Municipal de Cultura e mestres e mestras, os
serviços necessários à elaboração do livro e documentário.
2.8.2 Competirá à Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura:
I - Coordenar atividades necessárias ao desenvolvimento das atividades relativas à produção dos livros e documentários
especiﬁcados no item 2.5, do projeto Jardins do Sagrado, integrante das Ações de Apoio às Manifestações Tradicionais
de Matriz Africana;
II - Disponibilizar equipe técnica para acompanhamento dos trabalhos;
III - Repassar os recursos ﬁnanceiros especiﬁcados no item 2.7 e nos Anexos 4 e 5 deste Plano de Trabalho;
IV - Disponibilizar proﬁssional do audiovisual ligado às comunidades de terreiro para direção dos documentários;
V - Disponibilizar fotógrafo para registrar as visitas dos mestres e mestras aos parques que integram o projeto Jardins do
Sagrado, cultivando insabas que curam;
VI - Realizar articulação junto às comunidades tradicionais, viabilizando o compartilhamento das informações que
subsidiarão o desenvolvimento das atividades;
VII - Propor, em parceria com os mestres e mestras e a UFMG, as diretrizes que nortearão a elaboração dos roteiros do
livro e dos documentários.

2.9 Prazo de vigência
Incialmente, estabeleceu-se que o presente convênio teria a vigência de 6 (seis) meses, a contar da data de sua última
assinatura. Mediante o 1° Termo Aditivo ao Convênio, prorroga-se o prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar da
data de 11 de fevereiro de 2021. Assim, a vigência do convênio passa a ser de 18 (dezoito) meses, contados da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre os partícipes, mediante termo aditivo.

2.10 Do aceite das atividades
As atividades especificadas no item 2.5 deste Plano de Trabalho serão desenvolvidas no prazo máximo de 544
(quinhentos e quarenta e quatro) dias, considerando-se os 180 (cento e oitenta) dias de atividades executadas e os 364
(trezentos e sessenta e quatro) dias aditados por meio do 1° Termo Aditivo ao Convênio. Cabe à equipe da Secretaria
Municipal de Cultura, a partir da avaliação técnica da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público, atestar a
realização das atividades objeto da parceria.
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ANEXO 3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
3. execução (meta, etapa/fase, especificação, indicador físico e período de execução)
A realização das atividades especificadas no item 2.5 deste Plano de Trabalho serão desenvolvidas em 18 (dezoito) meses,
considerando-se que o repasse dos recursos necessários para o desenvolvimento das mesmas já foi efetivado pela Secretaria Municipal
de Cultura:
3.1 Meta

3.2 Etapa/Fase/Especificação

3.3 Qtd.

3.4 Período de Execução (Meses)
1º ao 12º

1

Pré-produção: Mobilização de equipes
Mobilização da equipe com a organização do fluxo de trabalho
para a produção de seis documentários e um livro.

---

2

Produção de um livro
Produção do livro "Jardins do Sagrado: Cultivando insabas que
curam", com tiragem de 1.200 exemplares, contendo o relato de 9
(nove) agentes das comunidades tradicionais – mestres e mestras.
Quanto ao conteúdo, objetiva-se que o livro registre para o
público as plantas referenciais para as práticas culturais
tradicionais, concatenando os saberes próprios do campo da
botânica aos aspectos que particularizam essas plantas e as
tornam elementos dotados de significação simbólica para as
comunidades.

1

3

Produção de documentários
Filmagem, montagem e finalização de 6 (seis) documentários,
com duração aproximada de 30 minutos cada, abordando a visita
das mestras e mestres aos parques da cidade de Belo Horizonte,
como uma das etapas de construção de um jardim etno-botânico
das plantas consideradas agradas por povos afro-brasileiros e
indígenas.

6

13º ao 24º

25º ao 36º

X

X

X

3.5 Detalhamento das atividades a serem realizadas no período correspondente ao 2º Termo Aditivo - FEV/2022 a AGO/2023,
correspondente ao período de 18 meses.
MÊS
Revisão e edição dos depoimentos
Oficina de ilustrações
Design gráfico e tratamento de imagens
Filmagem dos documentários
Montagem dos documentários
Finalização dos documentários
Finalização do livro
Impressão do livro

19
X
X

20
X
X

21
X
X

22
X
X

23
X

24
X

25

26

27

28

29

30

X

X

X

X

X

31

32

33

34

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

35

36

X

X

X

X

ANEXO 4 - PLANO DE APLICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
4.1 Código da
Despesa*

4.2 Especificação

4.3 Valor

Concessão de bolsa Coordenação das oficinas de produção de imagens e edição de imagens para o
para servidor
livro "Jardins do Sagrado".

R$ 6.000,00

Contratação
de pessoal
especializado

Produtor editorial de livro (Produção editorial do livro Jardins do Sagrado)

R$ 7.200,00

Contratação
de pessoal
especializado

Editor dos relatos dos mestres para o livro (Edição dos relatos dos mestres para o
R$ 3.600,00
livro Jardins do Sagrado)

Contratação
de pessoal
especializado

9 (nove) mestres e mestras das culturas indígenas e de terreiro (Relato integrará o
R$ 27.000,00
livro Jardins do Sagrado)
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2 (dois) integrantes de 8 (oito) comunidades indígenas e de terreiro (Produção de R$ 6.391,22
imagens diversas para o livro)

Contratação
de pessoal
especializado

Editor de imagens (Digitalização e tratamento das imagens)

R$ 3.000,00

Contratação
de pessoal
especializado

Designer (Criação do projeto gráfico do livro)

R$ 2.400,00

Contratação
de pessoal
especializado

Diagramador (Diagramação do livro)

R$ 2.160,00

Contratação
de pessoal
especializado

Revisor (Revisão ortográfica do livro)

R$ 1.344,00

Contratação
de pessoal
especializado

Produtor gráfico (Produção gráfica final para o fechamento do livro)

R$ 720,00

Aquisição de
material de
consumo

Papéis, canetas, tintas, lápis, cola, grafite (Criação de ilustrações para o livro
"Jardins do Sagrado").

R$ 1.200,00

Aquisição de
material de
consumo

Pilhas, baterias, cabos e HD´s (Produção dos documentários e armazenamento do
material produzido).
R$ 2.000,00

Contratação de
Serviços de
Terceiros
Pessoa Jurídica

Impressão do livro "Jardins do Sagrado" ( Impressão do livro e produção dos
suportes físicos dos 6 (seis) documentários - Editora UFMG).

R$ 36.981,63

Remuneração dos custos operacionais da Fundep

R$ 8.107,85

Valor não gerenciado pela Fundep - Bolsas para alunos de graduação e de pós-graduação da UFMG.
Valor gerenciado diretamente pela Pró-Reitoria de Extensão.

R$ 48.416,27

Total Geral

R$ 156.520,97

ANEXO 5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO*
Parcela
Única

Mês/Data
O valor deverá ser repassado em parcela única, após o registro e publicação do extrato do
presente instrumento.

Valor Total

Valor
R$156.520,97

R$156.520,97

* O recurso será liberado em parcela única, sendo que o valor de R$ 48.416,27 será gerenciado diretamente pela UFMG, por meio de
sua Pró-Reitoria de Extensão, e o valor de R$ 99.996,85 será gerenciado por intermédio da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa.
O valor de R$ 8.107,85 será destinado à Fundação para fins de remuneração dos custos operacionais por ela incorridos, decorrentes de
seu apoio ao Projeto. O valor de R$ 156.520,97 foi repassado em parcela única em 14/09/2020.
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Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

CÉSAR GERALDO GUIMARÃES
Coordenador
Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais
Universidade Federal de Minas Gerais

FABÍOLA MOULIN MENDONÇA
Secretária Municipal de Cultura
Presidenta da Fundação Municipal de Cultura
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
Reitora
Universidade Federal de Minas Gerais
Documento assinado eletronicamente por Cesar Geraldo Guimaraes, Professor do Magistério Superior, em 03/02/2022, às 11:24,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juliana de Araújo Veiga dos Santos, Usuário Externo, em 03/02/2022, às 11:49, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Fabíola Moulin Mendonça, Usuário Externo, em 03/02/2022, às 14:24, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Sandra Regina Goulart Almeida, Reitora, em 04/02/2022, às 18:25, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1231470 e o código CRC DD0DC2B2.

Referência: Processo nº 23072.054664/2019-69
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