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1. TITULO DO PROJETO
Projeto de Capacitação para o desenvolvimento da Agricultura Familiar no CEC
– Centro de Excelência do Café.
2. UNIDADE PROPONENTE DO PROJETO
IFSULDEMINAS Câmpus Machado / FADEMA - Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento e Ensino de Machado.
3. COORDENADOR DO PROJETO
Nikolas Amaral Oliveira
4. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
FADEMA - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de Machado
5. PARCEIROS DA EXECUÇÃO
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas
Gerais;
Secretaria de Desenvolvimento Agrário;
EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural;
EPAMIG – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais;
Associações de cafeicultores.
6. CLIENTELA DIRETAMENTE VISADA
Técnicos da EMATER e Trabalhadores e trabalhadoras, pequenos produtores,
atores dos Movimentos Sociais, autônomos, jovens que são articulados em
cooperativas, associações, sindicatos, comunidades, que se identifiquem no
âmbito político, cultural ou social.
7. CLIENTELA INDIRETAMENTE VISADA
a) Moradores das comunidades e instituições atendidas;
b) Alunos bolsistas dos cursos de nível superior e médio do IFSULDEMINAS.

8. RESULTADO PREVISTO MAIS RELEVANTE:

O Centro de Excelência do Café do Sul de Minas Gerais tem como objetivo
central integrar os aspectos social, ambiental e cultural através de uma
metodologia em que os participantes sejam protagonistas do desenvolvimento
da

comunidade em que

se

insere com vistas ao desenvolvimento

socioeconômico regional, através de uma rede de organização dos movimentos
que o compõe.
• Articulação junto a EMATER
• Inclusão social;
• Amplo trabalho de parcerias com a comunidade;
• Integração com o trabalhador do campo e da cidade;
• Desenvolvimento sustentável;
• Consolidação de um espaço de escutas e demandas e necessidades
referentes a cafeicultura.

9. CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO PROJETO:
• Cursos;
• Atividades Comunitárias;
• Qualificação Profissional ;
• Assistência Agricultura Familiar;
10. DATAS REFERENCIAIS DO PROJETO:
• DE INÍCIO: Julho de 2015
• DE CONCLUSÃO: junho de 2016
11. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA:
HISTÓRICO INSTITUCIONAL
A fundação de apoio ao desenvolvimento e ensino de machado FADEMA,
criada em fevereiro de 1.999, tem sua sede no câmpus do IFSULDEMINAS em
machado, sul de minas gerais. Entidade dotada de personalidade jurídica, sem

fins lucrativos, regida por seu estatuto, desenvolve projetos educacionais,
culturais, de desenvolvimento social, econômico e intelectual, em consonância
com os princípios estatuídos. Conta com o reconhecimento de utilidade pública
municipal, dado pela lei municipal nº 1.251, de 07 de outubro de 1.999. Título
obtido pelo relevante papel desempenhado frente à comunidade na qual está
inserida. No ano de 2001, foi agraciada com o reconhecimento de utilidade
pública em âmbito estadual, pelas ações e promoções do desenvolvimento
local, regional, nas áreas da saúde, meio ambiente, segurança, assistência
social, cultura e da pesquisa científica e tecnológica. Criada para a promoção
do desenvolvimento, nos seus diversos níveis e áreas, atua na cooperação e
parceria entre instituições de ensino e pesquisa, empresas, governos, agências
nacionais e internacionais, planejando, executando e gerindo diversas ações
de interesse dos entes federados. Contribui, sobretudo, no apoio às atividades
do IFSULDEMINAS.

A FADEMA detém, além de outros distintivos, o

credenciamento de fundação de apoio ao IFSULDEMINAS, dado pela
secretária de educação superior substituta do ministério da educação e o
secretário de políticas e programas de pesquisa e desenvolvimento do
ministério da ciência, tecnologia e inovação, por meio da portaria conjunta nº
29, de 30 de abril de 2015. Dessa forma, assiste, gere, elabora e executa
projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico das instituições de ensino superior, em específico,
aqueles do IFSULDEMINAS.
• MISSÃO
Prestar serviços à comunidade nos campos da educação, saúde, meio
ambiente, segurança, assistência social, cultura, pesquisa científica e
tecnológica em projetos de interesse público ou coletivo. Apoiar o ifsuldeminas
na consecução de seus objetivos, na promoção do desenvolvimento do ensino,
da pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional.
• VISÃO
Ser referência na gestão de projetos de ensino, pesquisa, extensão e
desenvolvimento profissional.

• VALORES
Honestidade, respeito, comprometimento, ética, eficiência, transparência e
legalidade.

12. JUSTIFICATIVA
O Câmpus Machado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) está localizado a 8 km do centro urbano
da cidade de Machado, na região sul de Minas Gerais. As regiões Sul e
Sudoeste de Minas são formadas por 156 municípios, abrangendo uma área de
54614 Km², com uma população estimada em 2.618.000 habitantes. A
agricultura ainda é a atividade econômica mais forte, baseada na cultura do
café (30% da produção nacional, de qualidade reconhecida internacionalmente)
e por uma das principais bacias leiteiras do País.
O Câmpus Machado foi inaugurado, oficialmente, como Escola de Iniciação
Agrícola de Machado em 03 de julho de 1957, como uma escola voltada para
as necessidades do meio rural, no sistema “Escola Fazenda”. Pelo Decreto nº
53.558 de 14 de fevereiro de 1964, foi transformado em Ginásio Agrícola de
Machado e, pelo Decreto nº 83.935 de 04 de setembro de 1979, passou a
denominar-se Escola Agrotécnica Federal de Machado. É uma autarquia
Federal vinculada à SEMTEC/MEC sob a égide da Lei Federal nº 8.731 de 16
de novembro de 1993. Compõe ainda o IFSULDEMINAS, criado a partir da Lei
nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a partir da fusão de três antigas
escolas agrotécnicas localizadas nos municípios de Inconfidentes, Machado e
Muzambinho visando o desenvolvimento regional por meio da excelência na
educação profissional e tecnológica, ainda com a criação de outros novos
câmpus.
Articulando a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, o IFSULDEMINAS trabalha
com as necessidades regionais, capacitando força-de-trabalho, prestando
serviços, desenvolvendo pesquisa aplicada que atenda às demandas da
economia local e projetos que colaborem para a qualidade de vida da
população.
O IFSULDEMINAS atua em diversos níveis: técnicos, superiores em
tecnologia, licenciatura, bacharelado e pós-graduação, além da educação a
distância. A Escola localiza-se a 400 km de Belo Horizonte, 80 km de Pouso
Alegre (Sul de Minas), 950 km de Brasília e 290 km de São Paulo, e é servido
por boa malha de estradas vicinais. Esta região se caracteriza
economicamente pelo predomínio da exploração agropastoril, tendo como
destaque a cultura do café, seguido pelo milho. Predominam as pequenas e
médias propriedades em processos convencionais de qualificação voltados
para o mercado de café.

Centro de Excelência do Café

O Centro de Excelência do Café de Machado, no Sul de Minas (CEC SUL DE
MINAS Sul de Minas), foi inaugurado no ano de 2006 pela Secretaria de
Estado da Agricultura, com o objetivo promover o aperfeiçoamento contínuo
dos sistemas produtivos da cafeicultura do estado. Os centros desenvolvem
trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de metodologias de avaliação física e
sensorial do café, nas diversas etapas da cadeia produtiva. É o primeiro de
quatro Centros de Excelência de Café em Minas. O centro de Machado ocupa
uma área de 2,1 mil metros. Compõe o projeto quatro pavilhões, que abrigarão
um anfiteatro, salas de aula, biblioteca, laboratório de pesquisa da bebida, hotel
e restaurante.
O CEC SUL DE MINAS foi criado com o objetivo de aumentar a eficiência e
competitividade da cafeicultura regional. Destina-se a ser uma referência em
treinamento e capacitação de todos os componentes da cadeia do café,
respeitando características locais. Além disso, é um espaço aberto para
discussões sobre a cafeicultura regional. Com proposta de gerar
conhecimentos para os produtores, técnicos, indústria e comércio, contribuindo
para a maior visibilidade dos cafés de Minas Gerais e consolidando sua
imagem de alta qualidade.
A missão do Instituto Federal Sul de Minas vai ao encontro com os objetivos a
que os Centros de Excelência foram criados não justificando forças sendo
trabalhadas paralelamente na promoção de mesmos fins, uma vez que essas
podem ser trabalhadas em conjunto, é promover a excelência na oferta da
educação profissional e tecnológica em todos os níveis, formando cidadãos
críticos, criativos, competentes e humanistas, articulando ensino, pesquisa e
extensão e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Sul de Minas
Gerais. Buscando atender a sua Missão e a constante busca por inovações
tecnológicas o IFSULDEMINAS preocupa-se em promover ações que
viabilizem a formação de grupos sólidos de pesquisa focados na pesquisa
aplicada.
O contexto vivido pelas cadeias agroindustriais tem exigido adaptações e
interações entre os setores e segmentos para manutenção da competitividade.
Vive-se um momento de demandas crescentes por inovações que tragam
soluções para a superação de gargalos, assim como vantagens competitivas
aos diferentes elos das cadeias produtivas. Neste sentido, Minas Gerais entra
no contexto como estado líder na produção de cafés e com um ambiente
consolidado de tecnologias e inovações para o agronegócio café que precisa
ser melhor aproveitada pelas esferas acadêmicas, empresariais e
governamentais. Assim sendo, os trabalhos e ações que serão promovidas
pelo CEC SUL DE MINAS tem como premiça, promover um conjunto de Ações
Público – privadas construídas em torno da integração de complementaridade
que o Agronegócio café necessita.

Cafeicultura na Região

Segundo o Relatório da Pesquisa sobre o Perfil do Agricultor Familiar e
Viabilidade Econômica da Agricultura na Região do Sul de Minas Gerais
(INSTITUTO LUMEN, 1977), a região do Sul de Minas é composta
basicamente por pequenos produtores, que produzem em áreas de topografia
acidentada, em meio a problemas ambientais sérios e com poucos recursos
financeiros. Esse quadro retrata um cenário delicado, onde estes sujeitos
sociais sobrevivem sob situação de alto risco, pois a sua característica
fundiária e topográfica não os tem viabilizado economicamente devido à perda
de competitividade com outras regiões produtoras.
A maioria dos agricultores não recebe assistência técnica (61,5%) e avalia que
sua produção encontra-se estável (59%), seguidos pelos que avaliam que sua
produção encontra-se em queda (25%). Entre as razões mencionadas pela
queda de produção estão: preços inadequados pagos por seus produtos
agrícolas, preços elevados de máquinas e insumos, problemas relacionados
com mão-de-obra, falta de recursos, crédito caro e ocorrência de doenças em
plantas e criações, segundo o Plano Plurianual de Ação Governamental
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1999). Tais fatores têm potencializado a
demanda por tecnologias poupadoras de insumos, ecológica e
economicamente mais viáveis, como a cafeicultura orgânica e de técnicos que
dêem suporte à essa mudança do paradigma tecnológico. A qualidade do
produto comercializado é outro fator importante no que diz respeito ao café. Os
produtores, especialmente os pequenos, ficam a mercê dos armazéns de
estocagem e comercialização que monopolizam o sistema de classificação e
prova e, conseqüentemente, o preço final pago pelo produto. Há, portanto, a
necessidade de se criarem laboratórios de classificação isentos que possam
conferir o resultado dos armazéns sob a forma de contraprova. O crescente
interesse pelo mercado consumidor em adquirir cafés de melhor qualidade,
como o “gourmet”, o despolpado, o descafeinado e o aromatizado, depende da
estruturação de laboratórios especializados, responsáveis pela determinação
de fatores qualitativos não determinados.
Assim, diante do que foi exposto, é de fundamental importância para o
IFSULDEMINAS / Câmpus Machado desenvolver parcerias para efetivar o
Centro de Excelência do Café como referência em treinamento e capacitação
de pequenos produtores e técnicos que prestam assistência técnica rural no
sentido de contribuir para o desenvolvimento da cafeicultura na região.
13. OBJETIVOS DO PROJETO
a) Gerais
• Promover a capacitação dos técnicos da EMATER e de agricultores e
familiares desenvolvendo ações junto ao Centro de Excelência - CEC do Sul de
Minas integrando competências institucionais para induzir o processo de

desenvolvimento competitivo sustentável da produção de café em Minas Gerais
fortalecendo assim a agricultura familiar.
a) Específico
• Promover um ambiente adequado para a atração de investimentos e novos
negócios com densidade de inteligência e conhecimento nos diversos elos da
cadeia produtiva do café;
• Maximizar o potencial de inovação na cadeia produtiva do café por meio da
articulação e integração de competências de universidades, instituições de
pesquisa e setor produtivo dos diversos elos da cadeia do café;
• Dar suporte aos empreendedores-inovadores que pretendam criar empresas
de base tecnológica, com produtos, processos ou serviços inovadores,
facilitando seu acesso a laboratórios e serviços especializados;
• Reunir massa crítica de recursos humanos, tanto de pesquisadores,
professores e estudantes, quanto de empreendedores, gestores públicos e
empresários atuantes na cadeia produtiva do café;
• Desenvolver instrumentos de suporte ao estabelecimento de treinamento,
capacitação e formação de recursos humanos demandados pelos diversos elos
da cadeia produtiva do café;
• Estabelecer, parcerias público/privadas para programas de desenvolvimento
sustentável do agronegócio e do café, com foco no desenvolvimento regional,
especialmente à partir de clusters de empresas;
• Promover a melhoria da qualidade e competitividade do café, estimulando
ações de certificação de origem, processo e produto;
• Estimular a geração e disseminação de informações sobre a realidade da
agricultura familiar na Região.
• Fomentar a capacitação na área do café e conhecimento, do mercado de café
para os participantes dos Movimentos Sociais na macrorregião.
14. PROPOSTA E METODOLOGIA

Não existe um arranjo ou mecanismo único e adequado à gestão da articulação
entre as instituições de ensino públicas, empresas e governo. Sugere-se que
cada situação promova seu próprio modelo de atuação com estratégias
previamente definidas, flexíveis e ágeis para acompanhar o ritmo das
mudanças e das relações a serem articuladas. Sendo o Instituto Federal Sul de
Minas, dentro das prerrogativas de territoriedade colocadas pelo Governo
Federal, responsável pela região Sul de Minas e sendo o Centro de Excelência
também responsável pela mesma região, o que os diferencia é a forma de
atuação, sendo a do Instituto ampla e eclética e a do CEC SUL DE MINAS
restrita a cafeicultura os torna complementares quando pensamos que
somadas todas as atividades de cafeicultura do ano não conseguimos ocupar
todo o tempo, mesmo se assim o fizéssemos estaríamos fatalmente levando a
uma queda de demanda nas atividades propostas e levando a uma saturação
de informações, mesmo que esta seja muito grande no setor cafeeiro. A melhor
solução então é diversificar as propostas de trabalho aproveitando ao máximo
as estruturas e pessoal alocado. No entendimento de que o CEC SUL DE
MINAS tem um nome forte e consolidado na cafeicultura Mineira e que essa
cafeicultura tradicional e dominante no cenário agrícola mineiro precisa de
locais como o CEC SUL DE MINAS e que se pretende manter a base de
trabalhos voltada a todo agronegócio brasileiro sem perder a razão ao que foi
criado o CEC SUL DE MINAS. Em se tratando desta diversificação ela não foge
aos moldes do IFSULDEMINAS e se atem as diretrizes de ensino, pesquisa e
extensão, voltados a missão da instituição que é de formar cidadãos
priorizando a oferta da educação profissional e tecnológica em todos os níveis.
Neste sentido, a Coordenadoria de Extensão do IFSULDEMINAS e a FADEMA
– Fundação de Apoio, contando com a atual estrutura do CEC SUL DE MINAS,
consolidará a formação e manutenção de grupos de pesquisa de renome na
área de café e demais áreas de pesquisa, de forma a contribuir para o
desenvolvimento sustentável do Sul de Minas Gerais. Em relação a extensão
espera-se com fomentar o desenvolvimento regional através das ações em
parcerias como: qualificação e capacitação profissional, suporte para a
organização da sociedade civil, apoio e incentivo às iniciativas de geração de
trabalho e renda e difusão da Ciência e Tecnologia no Sul de Minas Gerais.
Assim sendo, o foco na cafeicultura ainda será priorizado, mas atuações em
outras áreas da agricultura, comércio e indústria também terão participação,
com o único objetivo de promover o Sul de Minas.
O local será destinado a capacitação de produtores, Técnicos da EMATER e
profissionais das mais diversas áreas da cafeicultura e agricultura familiar em

geral. Haverá junto as ações a participação dos alunos do IFSULDEMINAS
corroborando com seu aprendizado pratico. A estrutura do CEC – Centro de
Excelência será utilizada para a execução de cursos com duração de 60 horas,
como segue:














Agente de ater;
Manejo sustentável do cafeeiro;
Produção agroflorestal;
Práticas de conservação do solo e água;
Elaboração de projetos para a Agricultura Familiar;
Produção de cafés especiais;
Cadastro ambiental rural (CAR);
Produção agroecológica;
Formação de lideranças comunitárias;
Formação de liderança para mulheres;
Gestão e mercado da cafeicultura;
Associativismo e cooperativismo;
Comercialização para o PNAE (Programa nacional de Alimentação





Esolar);
Atualização em nutrição animal;
Pastejo Rotacionado;
Inclusão digital.

15. INSTALAÇÕES DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO CEC
Anfiteatro
Destinado à promoção de eventos, palestras, aulas, encontros e demais
atividades que congregam um maior numero de pessoas.
Tem capacidade para 280 pessoas será equipado com sistema de som, vídeo e
rede de internet. Possui ainda sala de imprensa e camarim, banheiro exclusivo
e área para reunião com acesso próprio.
Sala de Aula
Com capacidade para 60 pessoas sentadas, cadeiras universitárias, mais mesa
de palestrante, Datashow, wi-fi, tela retrátil e quadro branco.
Núcleo de informação e mercado ao produtor

O Núcleo de informação e mercado, e uma área destinada ao atendimento do
produtor rural, equipada com sistema Wi-fi e conectada as principais fontes de
serviços e informações da cafeicultura, como:
• Rede Social do Café
• Cafepoint
• Revista cafeicultura
• Revista Coffee Science
• Sistema brasileiro de Informação para o Café – SBIC&café
• Procafé
• Estação de Aviso Fitossanitário do Procafé
• Clima tempo
• INMET
• Berau do Café
• Centro de Informação e Mercado do café
• O Núcleo de informação e mercado do IFSULDEMINAS coletará informações
de clima, mercado, preços, tendências, pesquisas, eventos marcados,
programas e projetos que serão filtrados e disponibilizados aos produtores, que
podem ter esses acessos a informações, das seguintes formas:
• In-loco indo diretamente a sala do Núcleo e se informando com um dos
bolsistas disponibilizados para esta tarefa, garantindo a informação mesmo
para o produtor que não tem condições ao acesso a ela;
• Através de clipping ou mala direta, organizado pelo Núcleo;
• Via Rádio Estação Cultura FM 101,9 MHz da Fundação do Campus –
FADEMA;
• Através da ASCOM – IFSULDEMINAS no site da instituição;
• Através da pagina do próprio CEC – CER e facebook do mesmo.
• O Núcleo pode ser ainda uma forma de contato de pesquisadores da área,
instituições de extensão rural, empresas e demais setores que necessitem de
acesso direto ao produtor.
Secretaria CEC
Tem a função de coordenação dos diversos setores do CEC, atendendo aos
produtores, programando os eventos, curso, capacitações e dar suporte as
instalações de anfiteatro, refeitório e hotel. Tem a capacidade de fotocopias,

impressões e acesso a internet atuando também como recepção e orientação
aos visitantes.
Refeitório
Tem capacidade para 500 pessoas em três refeições regulares e coffee break
para suporte ao hotel e eventos do CEC – CER.
Mini - Hotel
Destinado a dar suporte de alojamento aos eventos do CEC
Centro de convivência:
Local ao centro do Hotel destinado a pequenas reuniões, informativos, reuniões
sociais e break fest de alojados de Mini Hotel.
Laboratório de Analises Físicas e Sensoriais
Os Laboratórios do IFSULDEMINAS prestarão serviços de analises físicas e
sensoriais para os produtores da região sul de minas como forma de ajuda ao
entendimento da qualidade de café obtida em suas propriedades, isso pode
ajudar na diferenciação de cafés especiais nas fazendas e na melhor
orientação da qualidade dos cafés vendidos nos diferentes mercados pelos
produtores.
Os Laboratórios têm a pretensão de se tornarem laboratórios oficiais e
credenciados que realizam os exames técnicos e científicos exigidos para
conferir segurança e qualidade alimentar aos produtos do País. Comporão
unidades da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários, que pertence ao
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), do Ministério
da Agricultura. Podendo também serem unidades do governo coordenadas
pelos Laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagros). Essas unidades
realizam de 30% a 40% dos exames requisitados oficialmente, muitos deles
com exclusividade.
A rede de laboratórios credenciados, privados ou vinculados a instituições de
ensino e fundações, completa o trabalho. O credenciamento desses
estabelecimentos ocorre por área de atuação mediante o cumprimento dos
regulamentos editados pelo ministério.

Da propriedade rural até o ato de compra do consumidor, passando pelo
transporte e as formas de processamento, em praticamente todas as fases da
cadeia

produtiva

agropecuária

são

requisitados

diferentes

serviços

laboratoriais.
Laboratório de recebimento de amostras de Solo
Destinado a dar suporte ao laboratório de Solos do IFSULDEMINAS onde fara
a recepção de amostras de solo e entrega de resultados facilitando o acesso
ao cafeicultor.
Pátio de eventos
Local aberto para eventos ao ar livre, com tendas, acesso a sanitários e locais
para alojamento de grandes maquinas e exposição de grandes equipamentos
ao ar livre.
16. ESPECIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.

Unidade
de
Medida

Especificação

VALOR
Quantidade

Unit. ou Per
Capta

Mensal

Anual/Total

450

R$ 44,00

R$ 1.800,00

R$ 19.800,00

Meses

11

R$ 75,00

R$ 75,00

R$ 825,00

Coordenação Geral

Unidade

12

Coordenação adjunta

Unidade

12

R$ 800,00

R$ 800,00

R$ 9.600,00

Apoio técnico (11 meses)

Unidade

3

R$ 400,00

R$ 1.200,00

R$ 13.200,00

Orientação pedagógica por curso

Unidade

16

R$ 1.500,00 R$ 2.000,00

R$ 24.000,00

Atendente 12 meses

Unidade

1

R$ 900,00

R$ 900,00

R$ 10.800,00

Encargos Atendente

unidade

1

R$ 570,00

R$ 570,00

R$ 6.840,00

Auxiliar de Limpeza 11 meses

Unidade

1

R$ 800,00

R$ 800,00

R$ 8.800,00

Encargos Auxiliar de Limpeza

unidade

1

R$ 472,80

R$ 472,80

R$ 5.200,80

Auxiliar administrativo

Unidade

1

R$ 950,00

R$ 950,00

R$ 11.400,00

Aquisição
escritório

de

material

didático

e Unidade

Aquisição material de manutenção
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

R$ 14.400,00

Encargos Auxiliar Administrativo

unidade

1

R$ 570,00

R$ 570,00

R$ 6.840,00

Bolsas alunos ensino superior 11 meses

Unidade

1

R$ 400,00

R$ 400,00

R$ 4.400,00

Bolsas alunos ensino médio 11 meses

Unidade

2

R$ 100,00

R$ 200,00

R$ 2.200,00

Despesas capacitação (todos os cursos)

Horas

960

R$ 35,00

R$ 3.054,55

R$ 33.600,00

Encargos capacitação (todos os cursos)

horas

960

R$ 628,36

R$ 628,36

R$ 6.912,00

Aquisição de Alimentação para 16
cursos de 25 alunos pelo período de 15
dias cada curso.

Unidade

6.000

R$ 2,88

R$ 1.570,90

R$ 17.280,00

KM

4800

R$ 0,80

R$ 260,00

R$ 3.840,00

Transporte
TOTAL

R$ 199.937,80

