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Acordo de Cooperação Técnica nº 001/201 -. que 

entre ; e /ebram a Universidade Federal de 

Roraima- UFRR e o Miuistério Público Federal

MPF. para a execu ão do Cur. o de Capa ilação 

para o uso e interpretação da Língua Bra ileira de 

inai. - LIBRA 

O MI I TÉR10 P. BLI O F DERAL, pela PROC RADORI D 

REP · BLICA EM RORAIMA in crita no Cada tro Nacional de Pe " a Jurídica do 

Mini t'rio da Fazenda ( NPJ/MF) ob o n.0 26.989.715/0027-41 com sede na Rua General 

Penha Bra il nº 1255 São Franci o, Boa Vi ta/RR, n . te ato repre. eotada pelo Pro urador 

Regional dos Direitos do Cidadão, GU TAYO KE N R ALCÂNTARA, e a 

IVER ID DE FEDERAL D RORAI A, in crita no Cada tro a ional de P oa 

Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) ob o n.0 34.792.077/0001-63 com ede na 

A . apitão Ene Garcez nº 241 Aeroporto Boa Vi ta/RR ne te ato r pre entada pela 

Magní ica Reitora, Prof<'. Dr.3 GIO ONDA TOS E OUZA MARTÍ Z: 

CO ID RANDO que o artigo 24 do Decreto 6.949/09 - que promulgou a 

Convenção Internacional sobre o Direito das Pes oas com Deficiência, com tatus de 

emenda on Lilu ional - di põe que E tad gurarão pe oa com deficiência 

a po ibilidade d adquirir as compelências práticas e o iais nec sárias a facilitar ua plena 

e igual parti ipação na vida em comunidade de endo adotar dentre outras medida 

apropriada para a facilitação do aprendiza da língua de sinai e promo ão da idcnlidade 

linguí tica da omunidade urda· 

CO IDERA ntido, qu ao P der Públi incumbem ·'garantir à· 

pes oa surda o tratamento diferen iado, por meio do u. o e dt{u ão de Libras e de tradução 

e da interpretação de Libra - Lingzwg'm Porlugue a. rea/Lada por servidore e 

empregados capacitado · para es ·a função", no termo do art. 26 do D cr Lo n.0 5.626/2005 

que regulamenta a lei n. 10.436/02 - qu dispõe obre a Língua Bra ileira d Sinais 

(LIBRAS) - e artigo 1 da Lei n.0 10.098/00; 

CONSID RANDO o compromi , o públi reconhecido nacionalmente da 

U IVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA com o en ino ua bu a con tant 

socialização difusão d conhecim nto, bem orno o s u dever d 
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escola,~ o uso e a dffusão de Libras entre professores. alunos, funcionários, direção da escola 

e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos" (artigo 14, §1°, inciso V, Decreto n.0 

5.626/2005); 

CONSIDERANDO que no Inquérito Civil Público n.0 l.32.000.000397/2010-51, em 

trâmite na Procuradoria da República em Roraima, apurou-se que a maioria dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal existentes no Estado de Roraima não possuem 

em seus respectivos quadros de pessoal quaisquer servidores capacitados para o uso e 

interpretação da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, dificultando a inclusão social dos 

cidadãos com deficiência auditiva; 

RESOLVEM celebrar o presente Acordo de Cooperação Técnica, nos termos das 

cláusulas e condições a seguir expostas: 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Acordo de Cooperação Técnica tem como objeto a 

realização de curso de capacitação para uso e interpretação da Língua Brasileira de Sinais -

LIBRAS, pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - por meio do Núcleo 

Construir, para servidores da Procuradoria da República em Roraima e de outros órgãos da 

Administração Pública Federal em Roraima, como meio de solucionar a falta de intérpretes 

em LIBRAS nestes órgãos federais, garantindo-se o direito ao acesso à comunicação às 

pessoas com deficiência auditiva. 

DO CURSO 

CLÁUSULA SEGUNDA: O ·'curso de formação para o atendimento de pessoas com 

necessidades especiais para servidores da rede federal" será realizado no período de 

13.07.2015 a 14.08.2015, com duração de 05 (cinco) semanas e carga horária total de 60h 

(sessenta horas), sendo as aulas ministradas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 08h às 

12h, na Universidade Federal de Roraima. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas, sendo 15 (quinze) vagas 

para servidores da UFRR e outras 15 (quinze) vagas a serem preenchidas por servidores 

públicos pertencentes aos quadros de pessoal dos outros órgãos e entidades da Administr; ~ 
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Pública Federal existentes no Estado de Roraima, que forem indicados para tanto por esses 

órgãos e entidades, por meio de ofício encaminhado à Procuradoria da República em 

Roraima. 

CLÁUSULA QUARTA: A inscrição dos servidores no curso será realizada pela própria 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, conforme lista de servidores a ser, 

previamente, encaminhada pela PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA. 

CLÁUSULA QUINTA: Ao final do curso será emitido certificado, pelo Curso de Letras

Libras, em parceria com a DIREX/PRAE, da UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, 

aos servidores aprovados conforme critérios de avaliação pré-definidos e com presença 

mínima em 80% ( oitenta por cento) das aulas ministradas. 

DAS OBRIGAÇÕES DAS ENTIDADES 

CLÁUSULA SEXTA: São obrigações da UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA: 

a) definir o conteúdo programático, carga horária e diretriz gerais do curso e fornecer 

aos participantes o material didático respectivo; 

b) efetivar a inscrição dos servidores no curso, conforme lista, previamente, 

encaminhada pela Procuradoria da Repúbl ica em Roraima; 

c) disponibilizar, sem qualquer ônus, o espaço físico necessário para a realização das 

atividades definidas neste Acordo de Cooperação; 

d) arcar com as despesas relativas ao uso dos recursos elétricos, hidráulicos, de 

sonorização e outros indispensáveis à consecução dos trabalhos; 

e) promover a alocação dos recursos humanos e equipamentos necessários ao 

desenvolvimento das atividades; 

:t) fornecer, sempre que solicitado, informações relativas à frequência e participação dos 

servidores (alunos) nas atividades relacionadas ao curso; 

g) emitir os respectivos certificados de participação no curso; 

h) realizar, por meio da DDS, o pagamento da hora/aula dos instrutores/palestrantes, 

carga horária estabelecida no projeto do referido curso, com recursos 

capacitação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: São obrigações do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL -

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA: 

a) divulgar o presente Acordo de Cooperação em sua página da internet e em outros 

meios, bem como a todos os seus servidores e membros; 

b) solicitar aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a indicação de 

servidores para participação no curso; 

c) encaminhar à Universidade Federal de Roraima a lista completa de servidores de 

órgãos e entidades públ icas federais que participarão do curso; 

d) indicar pelo menos dois servidores ou membros para participar do curso. 

CLÁUSULA OITAVA: São obrigações COMUNS, entre outras: 

a) atuar de maneira articulada e em parceria, empreendendo esforços para propiciar as 

condições necessárias à realização do curso; 

b) zelar pela qualidade cio curso, no que couber; 

c) respeitar o direito autoral do material didático a ser disponibilizado, ficando 

permitida sua reprodução, uso ou adaptação somente com prévia e expressa anuência do 

seu autor; 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

CLÁUSULA NONA: Não haverá transferência voluntária de recursos entre os partícipes para 

a execução deste Acordo de Cooperação. As despesas necessárias à plena consecução do 

objeto acordado tais como serviços de terceiros, pessoal, deslocamentos, comunicação entre 

os órgãos e outras que se fizerem necessárias, correrão por conta de dotações específicas 

constantes nos orçamentos dos partícipes. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente Acordo de Cooperação vigorará pelo exato prazo que 

durar o curso de capacitação para uso e interpretação da Língua Brasileira de Sinais -

LIBRAS, sendo vedada a sua prorrogação. Para a realização de novo curso de capacit~ .. . f?"' 
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para uso e interpretação da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, porém, poderá ser 

celebrado novo Acordo de Cooperação entre os partícipes. 

DA SUPERVISÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os supervisores deste Acordo de Cooperação serão 

designados em comum acordo entre os partícipes, cabendo-lhes supervisionar e gerenciar a 

execução dos trabalhos em conformidade com o previsto neste Acordo. 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As ocorrências não previstas neste Acordo de 

Cooperação, que atendam aos interesses dos partícipes e tenham por objetivo atender o pleno 

alcance dos seus fins, serão equacionadas por comum acordo, sendo lícita a inclusão de novas 

cláusulas e/ou condições no presente Acordo de Cooperação Técnica, incorporadas por meio 

de Termo Aditivo específico, que será submetido à apreciação das Assessorias/Procuradorias 

Jurídicas das entidades partícipes. 

DA PUBLICAÇÃO 11 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Este Acordo deverá ser publicado no Diário Oficial, 

sob a forma de extrato, após sua assinatura, às expensas e por iniciativa do MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA, 

comprometendo-se cada entidade partícipe a dar publicidade do seu conteúdo no respectivo 

âmbito de sua atuação. 

DO FORO DE ELEIÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária 

Federal de Roraima, para dirimir qualquer controvérsia que não possa ser resolvida 

administrativa e consensualmente, renunciando as entidades partícipes a qualquer outro foro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir questões porventura surgidas em decorrência do 

presente Acordo de Cooperação Técnica. 

E por estarem justos e acertados, as partes firmam este Acordo de Cooperação Técnica, em 02 
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(duas) vias, escritas frente e verso, de igual teor e forma, e na presença de duas testemunhas, 

para que produzam os necessários efeitos legais. 

I 
GUSTAVO KENNER ALCÂNTARA 

P.ro~urador,da República 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
R.G: 
C.P.F: 
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Boa Vista - RR, _ _ de junho de 2015. 

, 

GIOCONDA s;,:~ ~ A MARTÍNEZ 

NOME: 
R.G.: 
C.P.F: 




