
ANEXO II 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) 

Extrato de Relatório Parcial de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria - ADOP / UFOP - 003/2013. 

Custo do projeto: R$ 1.319.654,87 (Um milhão, trezentos e dezenove mil reais, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos. 

Local de realização do projeto: Centro de Artes e Convenções da UFOP - Parque Metalúrgico Augusto Barbosa / Ouro Preto/MG. 

Data de assinatura do TP:  31 /01./2014  Início do projeto: 01/02/2015  Término : 31/01/2016   

Objetivos do projeto: 

 

O presente TERMO DE PARCERIA tem por objetivo a execução do Programa de Trabalho pela OSCIP vencedora do Concurso de Projetos n° 

01/2013, com vistas a  apoiar a gestão compartilhada do Centro de Artes e Convenções da UFOP - Parque Metalúrgico Augusto Barbosa, mediante: 

 

a) Apoio ao desenvolvimento educacional da Universidade através da disponibilização do espaço para pesquisas e estágios; 

b) Propiciar prática de ensino para os cursos de graduação da Universidade; 

c) Tornar a UFOP centro importante para realização de eventos acadêmicos tais como seminários, simpósios, congressos, conferências, palestras, 

workshops, formaturas e etc.; 

d) Atuar como segmento de desenvolvimento da comunidade acadêmica e ouro-pretana; 

e) Criar alternativas para demandas organizacionais atendendo a diferentes setores da Universidade; 

f) Propiciar melhor uso econômico com vistas à sustentabilidade do equipamento, revertendo e reinvestindo os resultados líquidos auferidos no próprio 

espaço; 

g) Fomentar o turismo de negócio no Município;  

h) Interagir com o comércio de eventos.   

 Resultados alcançados: 

 

 O detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados, do cronograma de execução, dos critérios de avaliação de desempenho, com os 

indicadores de resultados, e a previsão de receitas e despesas, na forma do inciso IV do § 2° do art. 10 da Lei n° 9.790/99, constam do Programa de 

Trabalho proposto pela OSCIP junto ao Aviso de Chamamento .Público n°. 003/2013, sendo parte integrante deste TERMO DE PARCERIA. 

 

 Meta 01 (Anual): 

 Consolidação de uma agenda que atenda aos eventos acadêmicos e comerciais - 109 dias / 30 eventos realizados 

Agenda Comercial / Sócio-institucional - (Geração de receita por meio da locação e serviços, recurso revertido e reinvestido nos resultados líquidos 

auferidos no próprio espaço: 45 eventos realizados, sendo 6 eventos contrapartida social. 

 

Meta 02 (até 10 meses):  

Elaborar Planejamento estratégico para o Centro de Artes e Convenções da UFOP. 

Meta efetivada em novembro de 2014, ação realizada por meio de uma parceria entre a ADOP e o SEBRAE - Construção participativa do 

Planejamento Estratégico  e Operacional para o Centro de Artes e Convenções da UFOP (Investimento subsidiado). 

 

Etapa 03 (até 20 meses):  

Incremento de produtos e serviços que garantam a sustentabilidade ao empreendimento. 

 Implantação do processo de cadastramento e credenciamento formal de fornecedores da cadeia produtiva do turismo (Trade) de Ouro Preto. 

 

O processo de articulação e mobilização com os principais fornecedores da cadeia produtiva do turismo (trade) de Ouro Preto. Em 2014 foram 

cadastrados e formalmente credenciados 45 fornecedores (Instrumento: Termo de Responsabilidade), sendo 90% locais.  

Custos de Implementação do Projeto 

Categorias de despesa Previsto Realizado Diferença 

Plano de Receita - Até 28 Fev/2015 DESPESAS 

  Previsto Realizado Previsto Realizado 

Repasses (Contrapartida USO Institucional 

UFOP) R$ 394.433,97 R$ 394.433,97 

R$ 

394.433,97 R$ 396.961,53 

Receita derivada de locações 

R$ 

1.001.000,00 R$ 904.565,11 

R$ 

1.287.688,87 R$ 850.097,73 

Receitas adiantadas (Contratos antecipados) 

R$ 

125.000,00 R$ 0,00 

Receitas apóio a eventos / Parceria Trade R$ 60.000,00 R$ 5.810,06 

Outras Receitas (Estacionamento) R$ 30.000,00 R$ 14.758,00 

Aplicação financeira (Presumida) 0 R$ 87,73 

TOTAL 
R$ 

1.610.433,97 
R$ 1.319.654,87 

R$ 

1.682.122,84 
R$ 1.247.059,26 

SALDO   
    R$ 72.595,61 



Nome da OSCIP: Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto - ADOP 

Endereço: Rua Padre Rolim, 800, São Cristóvão 

Cidade: Ouro Preto            UF: Minas Geais     CEP: 35400-000 

Tel.: (031) 3551-1365     Fax: (031) 3551-1365     E-mail: projetosadop@adop.org.br 

Nome do responsável pelo projeto: Gabriel Márcio Nahim Tropia     

Cargo / Função: Coordenador do Comitê de Parceiros  

 


