
##ATO EXTRATO TERMO DE COOPERAÇÃO 03/2013 
 
##TEX ESPÉCIE: Termo de Cooperação que celebram entre si a União, por 

intermédio do Ministério do Esporte – CNPJ 02.961.362/0001-74 e a UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE BRASÍLIA-UNB– CNPJ 00.038.174/0001-43. 
 
OBJETO: Desenvolver processos teórico-metodológicos para subsidiar a formação 
inovadora de voluntariado em nível nacional com objetivo imediato de atender as 
demandas governamentais para eventos de grande magnitude, como a Copa das 
Confederações. Construindo um arcabouço educacional baseado nas Tecnologias de 
Comunicação e Informação- TICS, capaz de formar agentes de voluntariado em um 
processo de formação semipresencial, com módulos a distância via plataformas web e 
módulo presencial em cidades sede de eventos. 
 
DESPESA: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação são provenientes 
do Ministério do Esporte, Orçamento Geral da União, no valor total de R$ 4.618.180,00 
(quatro milhões, seiscentos e dezoito mil, cento e oitenta reais), sendo Primeira Parcela 
no valor de: R$ 2.474.140,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e 
quarenta reais), no Programa de Trabalho 27.811.2035.20DB.0001.0003 e Natureza de 
Despesa: 33.90.14; R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), Natureza de Despesa: 
33.90.18; R$ 154.000,00 (cento e cinqüenta e quatro mil reais), Natureza de Despesa: 
33.90.20; R$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais); Natureza de 
Despesa: 33.90.30; R$ 94.400,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos reais); Natureza 
de Despesa: 33.90.33; R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); Natureza de Despesa: 
33.90.36; R$ 733.200,00 (setecentos e trinta e três mil e duzentos reais); Natureza de 
Despesa: 33.90.39; R$ 735.600,00 (setecentos e trinta e cinco mil e seiscentos reais);  
Natureza de Despesa: 33.90.47; R$ 144.140,00 (cento e quarenta e quatro mil, cento e 
quarenta reais); Fonte de Recursos 100 e a Segunda Parcela no valor de R$ 
2.144.040,00 (dois milhões, cento e quarenta e quatro mil e quarenta reais).a ser 
descentralizado em Junho de 2013. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação tem previsão de Execução de 12 meses. 
DATA DE ASSINATURA: 05 de abril de 2013. 
 
SIGNATÁRIOS: JOSÉ OSWALDO DA SILVA, Diretor do Departamento de Gestão 
Interna- Substituto do Ministério do Esporte  – CPF: 011.659.096-34 e SÔNIA NAIR 
BÁO, Reitora da Universidade Federal  de Brasília- UNB CPF: 331.813.490-20 
PROCESSO Nº: 58701.000371/2013-05. 


