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ANEXO VIII 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CVT´S CACAU, GUARANÁ, CAPRINO-OVINO E 

PERMACULTURA 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT CACAU 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

Eficácia Gestão 
Equipe técnica 

selecionada e 

contratada 

Profissionais selecionados 

e contratados 
08 - 100% - 

Eficácia Gestão 
Estrutura de apoio 

reformada e organizada 

Instalações em 

funcionamento 

01 Unidade de 

processamento de 

chocolate simplificada 

- 100% - 

01 laboratório de 

informática 
- 100% - 

01 biblioteca com área 

para estudos. 
100% - - 

01 coordenação 100% - - 

01 recepção 100% - - 

Eficácia Finalístico 
Produção e confecção 

do material de 

divulgação 

Produtos confeccionados 

 

Folder –10.000 - 50% 50% 

Cartaz – 500 - 50% 50% 

Site – 01 - 100% - 

Vídeo Institucional – 01 - 100% - 

Spot de rádio – 01 - 100% - 

Cartilha – 5.000 - 50% 50% 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT CACAU 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

Material Audiovisual 

Educativo - 01 
- 100% - 

Banner 1,20 m X 1,80 m – 

04 

- 100% - 

Eficácia Gestão 

Sistematização e análise 

da realidade territorial 

sobre a cadeia 

produtiva do cacau e 

chocolate 

Relatórios científicos e/ou 

produções textuais 

finalizadas 

01 - 100% - 

Eficácia Finalístico 
Curso de formação 

geral com carga horária 

mínima de 80 horas.  

Número de agricultores 

familiares atendidos 
100  - 50% 50% 

Eficácia Finalístico 

Cursos de formação 

específica com carga 

horária mínima de 80 

horas. 

Número de agricultores 

familiares atendidos 
100  - 50% 50% 

Eficácia Finalístico 
Seminários de 

formação específica 

realizados 

Número de seminários 

 
01 - 

100% - 

Número de agricultores 

familiares atendidos 
40  - 100% - 

Eficácia Finalístico 
Intercâmbios de 

formação específica 

realizados 

Número de intercâmbios 01 - - 100% 

Número de agricultores 

familiares atendidos 
30 - - 100% 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT CACAU 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

Eficácia Finalístico 

Desenvolvimento de 

novos produtos ligados 

a cadeia do cacau e 

chocolate 

Número de projetos de 

pesquisa iniciados, 

finalizados e com 

resultados difundidos entre 

agricultores familiares  

05 - 46% 54% 

Eficácia Finalístico 

Difusão de tecnologias 

sociais desenvolvidas 

para a cadeia produtiva 

do cacau e chocolate. 

Número de tecnologias 

sociais selecionadas e 

trabalhadas com os 

agricultores familiares da 

região 

05 - 46% 54% 

Eficácia Gestão 
Divulgação da 

produção científica 

desenvolvida 

Número de apresentações 

de trabalhos realizadas. 01 

em evento estadual e 01 

em evento nacional 

02 - 50% 50% 

Número de publicações 

efetivadas em revistas 

científicas com registro no 

ISSN 

01 - - 100% 

Eficácia Gestão 

Participação nas 

reuniões do Comitê 

Gestor da Rede de 

CVT’s 

Número reuniões presentes 

 
08 - 50% 50% 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT CACAU 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

Eficácia Gestão 
Realização de reuniões 

do Comitê Gestor do 

CVT CACAU 

Número de reuniões 

realizadas 
08 20% 40% 40% 

Impacto Finalístico 

Incremento da renda 

produtiva familiar 

oriunda dos novos 

produtos incorporados 

pelos beneficiários  

(Renda produtiva 

familiar em t1 / Renda 

produtiva familiar em 

t0) – 1) X 100 

Percentual de incremento 

da renda produtiva familiar 
10% - - 50% 

Impacto Finalístico 
Fortalecimento da 

cadeia produtiva do 

cacau  

Beneficiamento do Cacau 

para produção dos 05 

novos produtos 

desenvolvidos pelo CVT 

CACAU incorporados 

pelos beneficiários 

1000 kg de cacau do mês, 

ao longo de 8 meses 
- - 80% 
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1. DO INSTRUMENTO: 

 

A definição de indicadores para o monitoramento e avaliação da execução dos serviços contratados está diretamente associada 

aos objetivos e metas pactuadas no Projeto “Implantação da Rede Estadual de Centros Vocacionais Tecnológicos Territoriais de 

Economia Solidária e Desenvolvimento Local Sustentável”, convênio nº 821938/2015, entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, 

Renda e Esporte do Estado da Bahia - SETRE em parceira com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – 

MCTIC. Estes se diferenciam entre Indicadores de Gestão e Indicadores de Finalidade do projeto e serão avaliados segundo o critério 

de eficácia no cumprimento de serviços.  

Os indicadores de finalidade, relacionados no instrumento como Finalísticos, visam monitorar e avaliar o cumprimento das 

ações pactuadas como os cursos gerais e específicos, os seminários, os intercâmbios, o desenvolvimento de novos produtos e a difusão 

de tecnologias sociais apropriadas para a cadeia produtiva do cacau, bem como as estratégias de divulgação da economia solidária, dos 

produtos e atividades desenvolvidas pelo CVT.  

Os indicadores de gestão classificados como gestão reúnem as ações necessárias ao funcionamento do CVT CACAU como a 

gestão da equipe e infra-estrutura, a implantação e manutenção de um sistema de governança democrático, a participação na Rede 

estadual de CVT´s e os estudos prévios sobre a cadeia produtiva do cacau que nortearão as ações do CVT. 

Além destes, relacionados entre os indicadores de finalidade, encontram-se dois indicadores relacionados ao Programa Estadual 

Vida Melhor que objetivam avaliar o impacto das atividades atribuídas ao CVT para a modificação da realidade social previamente 

diagnosticada no processo de Análise Territorial da Cadeia produtiva do cacau e chocolate, associando-o aos objetivos do programa, 

que visa, especificamente, contribuir para o aumento da renda e melhorar a capacidade de produção do público beneficiário. 

O índice incremento da renda produtiva familiar oriunda dos novos produtos incorporados pelos beneficiários será 

calculado através do seguinte indicador: ((R1 / R0) – 1) X 100, onde R1 é a renda familiar da produção antes das ações do CVT 

CACAU, levantada no início de suas atividades. R0 é a renda familiar da produção com a incorporação dos novos produtos 

desenvolvidos pelo CVT CACAU, levantadas nos últimos oito meses de atividade do centro, subtraindo 1 e  multiplicada por 100, para 

alcançar um índice percentual. Esse cálculo de renda será estratificado por fonte, ou seja, será considerada unicamente as fontes de 

recursos atribuídas à produção familiar, desprezando outras fontes como aposentadorias, pensões, trabalho assalariado, atividade 

autônoma diversa ou oriundas de programas de transferência de renda. 
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O indicador fortalecimento da cadeia produtiva do cacau será evidenciado pelo levantamento do volume do cacau in natura 

direcionado para a produção dos novos produtos desenvolvidos pelo CVT CACAU que forem incorporados pelos beneficiários nos 

últimos meses do projeto.  
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT GUARANÁ 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

Eficácia Gestão 
Equipe técnica 

selecionada e 

contratada 

Profissionais selecionados 

e contratados 
09 - 100% - 

Eficácia Gestão 
Estrutura de apoio 

reformada e organizada 

Instalações em 

funcionamento 

01 Laboratório de informática - 100% - 

01 auditório 100% - - 

04 depósitos 100% - - 

01 coordenação 100% - - 

01 recepção 100% - - 

Eficácia Finalístico 
Produção e confecção 

do material de 

divulgação 

Produtos confeccionados 

 

Folder –1.000 - 50% 50% 

Spot de rádio – 15 - 66,66% 33,33% 

Cartilha – 8.000 - 100% - 

Eficácia Gestão 

Sistematização e análise 

da realidade territorial 

sobre a cadeia 

produtiva do guaraná 

Relatórios científicos e/ou 

produções textuais 

finalizadas 

01 - 100% - 

Eficácia Finalístico 
Curso de formação 

geral com carga horária 

mínima de 80 horas.  

Número de agricultores 

familiares atendidos 
80  - 50% 50% 

Eficácia Finalístico 
Cursos de formação 

específica com carga 

horária mínima de 80 

Número de agricultores 

familiares atendidos 
80  - 50% 50% 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT GUARANÁ 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

horas. 

Eficácia Finalístico 
Seminários de 

formação específica 

realizados 

Número de seminários 01 - 100% - 

Número de agricultores 

familiares atendidos 

 

40  - 100% - 

Eficácia Finalístico 
Desenvolvimento de 

novos produtos ligados 

a cadeia do guaraná 

Número de projetos de 

pesquisa iniciados, 

finalizados e com 

resultados difundidos entre 

agricultores familiares  

05 - - 100% 

Eficácia Finalístico 

Difusão de tecnologias 

sociais desenvolvidas 

para a cadeia produtiva 

do guaraná. 

Número de tecnologias 

sociais selecionadas e 

trabalhadas com os 

agricultores familiares da 

região 

05 - 40% 60% 

Eficácia Gestão Dias de Campo 
Número de dias de campo 05 - 50% 50% 

Número de participantes 100 - 50% 50% 

Eficácia Gestão 

Participação nas 

reuniões do Comitê 

Gestor da Rede de 

CVT’s 

Número de reuniões 

presentes 

 

08 - 50% 50% 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT GUARANÁ 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

Eficácia Gestão 
Realização de reuniões 

do Comitê Gestor do 

CVT GUARANÁ 

Número de reuniões 

realizadas 
08 20% 40% 40% 

Impacto Finalístico 

Incremento da renda 

produtiva familiar 

oriunda dos novos 

produtos incorporados 

pelos beneficiários  

(Renda produtiva 

familiar em t1 / Renda 

produtiva familiar em 

t0) – 1) X 100 

Percentual de incremento 

da renda produtiva familiar 
10% - - 50% 

Impacto Finalístico 
Fortalecimento da 

cadeia produtiva do 

Guaraná  

Beneficiamento do 

Guaraná para produção 

dos 05 novos produtos 

desenvolvidos pelo CVT 

GUARANÁ incorporados 

pelos beneficiários 

200 kg de guaraná por mês, 

ao longo de 8 meses 
- - 80% 
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1. DO INSTRUMENTO: 

A definição de indicadores para o monitoramento e avaliação da execução dos serviços contratados está diretamente associada 

aos objetivos e metas pactuadas no Projeto “Implantação da Rede Estadual de Centros Vocacionais Tecnológicos Territoriais de 

Economia Solidária e Desenvolvimento Local Sustentável”, convênio nº 821938/2015, entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, 

Renda e Esporte do Estado da Bahia - SETRE em parceira com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – 

MCTIC. Estes se diferenciam entre Indicadores de Gestão e Indicadores de Finalidade do projeto e serão avaliados segundo o critério 

de eficácia no cumprimento de serviços.  

Os indicadores de finalidade, relacionados no instrumento como Finalísticos, visam monitorar e avaliar o cumprimento das 

ações pactuadas como os cursos gerais e específicos, os seminários, os intercâmbios, o desenvolvimento de novos produtos e a difusão 

de tecnologias sociais apropriadas para a cadeia produtiva do guaraná, bem como as estratégias de divulgação da economia solidária, 

dos produtos e atividades desenvolvidas pelo CVT.  

Os indicadores de gestão classificados como gestão reúnem as ações necessárias ao funcionamento do CVT GUARANÁ como 

a gestão da equipe e infra-estrutura, a implantação e manutenção de um sistema de governança democrático, a participação na Rede 

estadual de CVT´s e os estudos prévios sobre a cadeia produtiva do guaraná que nortearão as ações do CVT. 

Além destes, relacionados entre os indicadores de finalidade, encontram-se dois indicadores relacionados ao Programa Estadual 

Vida Melhor que objetivam avaliar o impacto das atividades atribuídas ao CVT para a modificação da realidade social previamente 

diagnosticada no processo de Análise Territorial da Cadeia produtiva do guaraná, associando-o aos objetivos do programa, que visa, 

especificamente, contribuir para o aumento da renda e melhorar a capacidade de produção do público beneficiário. 

O índice incremento da renda produtiva familiar oriunda dos novos produtos incorporados pelos beneficiários será 

calculado através do seguinte indicador: ((R1 / R0) – 1) X 100, onde R1 é a renda familiar da produção antes das ações do CVT 

GUARANÁ, levantada no início de suas atividades. R0 é a renda familiar da produção com a incorporação dos novos produtos 

desenvolvidos pelo CVT GUARANÁ, levantadas nos últimos oito meses de atividade do centro, subtraindo 1 e  multiplicada por 100, 

para alcançar um índice percentual. Esse cálculo de renda será estratificado por fonte, ou seja, será considerada unicamente as fontes 
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de recursos atribuídas à produção familiar, desprezando outras fontes como aposentadorias, pensões, trabalho assalariado, atividade 

autônoma diversa ou oriundas de programas de transferência de renda. 

O indicador fortalecimento da cadeia produtiva do guaraná será evidenciado pelo levantamento do volume do guaraná in 

natura direcionado para a produção dos novos produtos desenvolvidos pelo CVT GUARANÁ que forem incorporados pelos 

beneficiários nos últimos meses do projeto.  
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT CAPRINO/OVINO 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

Eficácia Gestão 
Equipe técnica 

selecionada e 

contratada 

Profissionais 

selecionados e 

contratados 

09 - 100% - 

Eficácia Gestão 
Estrutura de apoio 

reformada e organizada 

Instalações em 

funcionamento 

01 Laboratório de análise 

bromatológica 
- 100% - 

01 laboratório de informática 100% - - 

01 auditório/sala. 100% - - 

01 coordenação 100% - - 

01 recepção 100% - - 

Eficácia Finalístico 
Produção e confecção 

do material de 

divulgação 

Produtos confeccionados 

 

Folder –5.000 - 50% 50% 

Cartaz – 400 - 50% 50% 

Site – 01 - 100% - 

Vídeos (institucionais) – 01 - - 100% 
Spot de rádio – 01 - 100% - 

Cartilha – 5.796 - 50% 50% 

Banner 1,20 m X 1,80 m – 10 - 50% 50% 

Banner . 0,90 m x 0,60 m – 10 - 50% 50% 

Eficácia Gestão 
Sistematização e análise 

da realidade territorial 

sobre a cadeia 

Relatórios científicos 

e/ou produções textuais 

finalizadas 

01 - - 100% 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT CAPRINO/OVINO 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

produtiva do 

caprino/ovino 

Eficácia Finalístico 
Curso de formação 

geral com carga horária 

mínima de 80 horas.  

Número de agricultores 

familiares atendidos 
100 pessoas - 50% 50% 

Eficácia Finalístico 

Cursos de formação 

específica com carga 

horária mínima de 80 

horas. 

Número de agricultores 

familiares atendidos 
100 pessoas - 50% 50% 

Eficácia Finalístico 
Seminários de 

formação específica 

realizados 

Número de seminários 03 - 46% 54% 

Número de agricultores 

familiares atendidos 
180 pessoas - 46% 54% 

Eficácia Finalístico 
Intercâmbios de 

formação específica 

realizados 

Número de intercâmbios 01 - - 100% 

Número de agricultores 

familiares atendidos 
40 - - 100% 

Eficácia Finalístico 

Desenvolvimento de 

novos produtos ligados 

a cadeia do 

caprino/ovino 

Número de projetos de 

pesquisa iniciados, 

finalizados e com 

resultados difundidos 

entre agricultores 

familiares  

05 - - 100% 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT CAPRINO/OVINO 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

Eficácia Finalístico 

Difusão de tecnologias 

sociais desenvolvidas 

para a cadeia produtiva 

do caprino/ovino. 

Número de tecnologias 

sociais selecionadas e 

trabalhadas com os 

agricultores familiares da 

região 

05 - 46% 54% 

Eficácia Gestão 
Divulgação da 

produção científica 

desenvolvida 

Número de apresentações 

de trabalhos realizadas. 

01 em evento estadual e 

01 em evento nacional 

02 - 50% 50% 

Número de publicações 

efetivadas em revistas 

científicas com registro 

no ISSN 

01 - - 100% 

Eficácia Gestão 

Participação nas 

reuniões do Comitê 

Gestor da Rede de 

CVT’s 

Número reuniões 

presentes 

 

08 - 50% 50% 

Eficácia Gestão 

Realização de reuniões 

do Comitê Gestor do 

CVT 

CAPRINO/OVINO 

Número de reuniões 

realizadas 
08 20% 40% 40% 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT CAPRINO/OVINO 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

Impacto Finalístico 

Incremento da renda 

produtiva familiar 

oriunda dos novos 

produtos incorporados 

pelos beneficiários 

(Renda produtiva 

familiar em t1 / Renda 

produtiva familiar em 

t0) – 1) X 100 

Percentual de incremento 

da renda produtiva 

familiar 

10% - - 50% 

Impacto Finalístico 
Fortalecimento da 

cadeia produtiva do 

caprino/ovino  

Aumento do uso e 

comercialização de 

rações locais 

desenvolvidas a partir da 

vegetação da caatinga 

10%  - - 100% 

 

 

 

1. DO INSTRUMENTO: 

A definição de indicadores para o monitoramento e avaliação da execução dos serviços contratados está diretamente associada aos 

objetivos e metas pactuadas no Projeto “Implantação da Rede Estadual de Centros Vocacionais Tecnológicos Territoriais de Economia 

Solidária e Desenvolvimento Local Sustentável”, convênio nº 821938/2015, entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do 
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Estado da Bahia - SETRE em parceira com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. Estes se diferenciam 

entre Indicadores de Gestão e Indicadores de Finalidade do projeto e serão avaliados segundo o critério de eficácia no cumprimento de 

serviços.  

Os indicadores de finalidade, relacionados no instrumento como Finalísticos, visam monitorar e avaliar o cumprimento das ações 

pactuadas como os cursos gerais e específicos, os seminários, os intercâmbios, o desenvolvimento de novos produtos e a difusão de 

tecnologias sociais apropriadas para a cadeia produtiva do caprino/ovino, bem como as estratégias de divulgação da economia solidária, dos 

produtos e atividades desenvolvidas pelo CVT.  

Os indicadores de gestão classificados como gestão reúnem as ações necessárias ao funcionamento do CVT CAPRINO/OVINO 

como a gestão da equipe e infra-estrutura, a implantação e manutenção de um sistema de governança democrático, a participação na Rede 

estadual de CVT´s e os estudos prévios sobre a cadeia produtiva do caprino/ovino que nortearão as ações do CVT. 

Além destes, relacionados entre os indicadores de finalidade, encontram-se dois indicadores relacionados ao Programa Estadual Vida 

Melhor que objetivam avaliar o impacto das atividades atribuídas ao CVT para a modificação da realidade social previamente diagnosticada 

no processo de Análise Territorial da Cadeia produtiva do caprino/ovino, associando-o aos objetivos do programa, que visa, 

especificamente, contribuir para o aumento da renda e melhorar a capacidade de produção do público beneficiário. 

O índice incremento da renda produtiva familiar oriunda dos novos produtos incorporados pelos beneficiários será calculado 

através do seguinte indicador: ((R1 / R0) – 1) X 100, onde R1 é a renda familiar da produção antes das ações do CVT CAPRINO/OVINO, 

levantada no início de suas atividades. R0 é a renda familiar da produção com a incorporação dos novos produtos desenvolvidos pelo CVT 

CAPRINO/OVINO, levantadas nos últimos oito meses de atividade do centro, subtraindo 1 e  multiplicada por 100, para alcançar um índice 

percentual. Esse cálculo de renda será estratificado por fonte, ou seja, será considerada unicamente as fontes de recursos atribuídas à 

produção familiar, desprezando outras fontes como aposentadorias, pensões, trabalho assalariado, atividade autônoma diversa ou oriundas 

de programas de transferência de renda. 

O indicador fortalecimento da cadeia produtiva do caprino/ovino será evidenciado pelo levantamento do volume de ração animal 

desenvolvida pelo CVT CAPRINO/OVINO e produzida localmente, que será utilizado pelos produtores nos últimos meses do projeto. 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT PERMACULTURA 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

Eficácia Gestão 
Equipe técnica 

selecionada e 

contratada 

Profissionais 

selecionados e 

contratados 

10 - 100% - 

Eficácia Gestão 
Estrutura de apoio 

reformada e organizada 

Instalações em 

funcionamento 

04 PAIS (Canteiros, galinheiro, 

corredor das galinhas, piquetes, 

larvário, sistema de irrigação e 

adubação) 

- 90% 10% 

04 Cisternas Calçadão - 100% - 

01 coordenação 100% - - 

01 recepção 100% - - 

Eficácia Finalístico 
Produção e confecção 

do material de 

divulgação 

Produtos confeccionados 

 

Folder –10.000 - 50% 50% 

Cartaz – 500 - 50% 50% 

Site – 01 - 100% - 

Vídeo (institucional) – 01 - 100% - 

Spot de rádio – 03 - 100% - 

Cartilha – 10.000 - 50% 50% 

Material Audiovisual Educativo– 

01 
- 100% - 

Banner 1,20 m X 1,80 m – 10 - 50% 50% 

Banner . 0,90 m x 0,60 m – 12 - 50% 50% 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT PERMACULTURA 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

Eficácia Gestão 

Sistematização e análise 

da realidade territorial 

sobre a cadeia 

produtiva da 

PERMACULTURA 

Relatórios científicos 

e/ou produções textuais 

finalizadas 

01 - - 100% 

Eficácia Finalístico 
Curso de formação 

geral com carga horária 

mínima de 80 horas. 

Número de agricultores 

familiares atendidos 
100 pessoas - 50% 50% 

Eficácia Finalístico 

Cursos de formação 

específica com carga 

horária mínima de 80 

horas. 

Número de agricultores 

familiares atendidos 
100 pessoas - 50% 50% 

Eficácia Finalístico 
Intercâmbios de 

formação específica 

realizados 

Número de intercâmbios 

 
03 - 34% 66% 

Número de agricultores 

familiares atendidos 

 

50 - 50% 50% 

Eficácia Finalístico 

Desenvolvimento de 

novos produtos ligados 

a cadeia da 

PERMACULTURA 

Número de projetos de 

pesquisa iniciados, 

finalizados e com 

resultados difundidos 

05 - 40% 60% 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT PERMACULTURA 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

entre agricultores 

familiares  

Eficácia Finalístico 

Difusão de tecnologias 

sociais desenvolvidas 

para a cadeia produtiva 

da Permacultura. 

Número de tecnologias 

sociais selecionadas e 

trabalhadas com os 

agricultores familiares da 

região 

05 - 40% 60% 

Eficácia Gestão 
Divulgação da 

produção científica 

desenvolvida 

Número de apresentações 

de trabalhos realizadas. 

01 em evento estadual e 

01 em evento nacional 

02 - 50% 50% 

Número de publicações 

efetivadas em revistas 

científicas com registro 

no ISSN 

01 - - 100% 

Eficácia Gestão 

Participação nas 

reuniões do Comitê 

Gestor da Rede de 

CVT’s 

Número reuniões 

presentes 

 

08 - 50% 50% 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CVT PERMACULTURA 

CRITÉRIO  TIPO INDICADOR VARIÁVEL PACTUADA QUANTIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO PARA 

CUMPRIMENTO DA META 

ETAPAS / PERÍODO 

I 

(08 MESES) 

II 

(08 MESES) 

III  

(08 MESES) 

Eficácia Gestão 

Realização de reuniões 

do Comitê Gestor do 

CVT 

PERMACULTURA 

Número de reuniões 

realizadas 
08 20% 40% 40% 

Impacto Finalístico 

Incremento da renda 

produtiva familiar 

oriunda dos novos 

produtos incorporados 

pelos beneficiários  

(Renda produtiva 

familiar em t1 / Renda 

produtiva familiar em 

t0) – 1) X 100 

Percentual de incremento 

da renda produtiva 

familiar 

10% - - 50% 

Impacto Finalístico 
Fortalecimento da 

cadeia produtiva da 

permacultura  

Aumento do número de 

unidades de produção 

urbanas e periurbanas 

que trabalhem na 

perspectiva da 

permacultura 

10%  - - 100% 
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1. DO INSTRUMENTO: 

A definição de indicadores para o monitoramento e avaliação da execução dos serviços contratados está diretamente associada aos 

objetivos e metas pactuadas no Projeto “Implantação da Rede Estadual de Centros Vocacionais Tecnológicos Territoriais de Economia 

Solidária e Desenvolvimento Local Sustentável”, convênio nº 821938/2015, entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do 

Estado da Bahia - SETRE em parceira com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. Estes se diferenciam 

entre Indicadores de Gestão e Indicadores de Finalidade do projeto e serão avaliados segundo o critério de eficácia no cumprimento de 

serviços.  

Os indicadores de finalidade, relacionados no instrumento como Finalísticos, visam monitorar e avaliar o cumprimento das ações 

pactuadas como os cursos gerais e específicos, os seminários, os intercâmbios, o desenvolvimento de novos produtos e a difusão de 

tecnologias sociais apropriadas para a cadeia produtiva da permacultura, bem como as estratégias de divulgação da economia solidária, dos 

produtos e atividades desenvolvidas pelo CVT.  

Os indicadores de gestão classificados como gestão reúnem as ações necessárias ao funcionamento do CVT PERMACULTURA 

como a gestão da equipe e infra-estrutura, a implantação e manutenção de um sistema de governança democrático, a participação na Rede 

estadual de CVT´s e os estudos prévios sobre a cadeia produtiva da permacultura que nortearão as ações do CVT. 

Além destes, relacionados entre os indicadores de finalidade, encontram-se dois indicadores relacionados ao Programa Estadual Vida 

Melhor que objetivam avaliar o impacto das atividades atribuídas ao CVT para a modificação da realidade social previamente diagnosticada 

no processo de Análise Territorial da Cadeia produtiva da Permacultura, associando-o aos objetivos do programa, que visa, especificamente, 

contribuir para o aumento da renda e melhorar a capacidade de produção do público beneficiário. 

O índice incremento da renda produtiva familiar oriunda dos novos produtos incorporados pelos beneficiários será calculado 

através do seguinte indicador: ((R1 / R0) – 1) X 100, onde R1 é a renda familiar da produção antes das ações do CVT PERMACULTURA, 

levantada no início de suas atividades. R0 é a renda familiar da produção com a incorporação dos novos produtos desenvolvidos pelo CVT 

PERMACULTURA, levantadas nos últimos oito meses de atividade do centro, subtraindo 1 e  multiplicada por 100, para alcançar um 

índice percentual. Esse cálculo de renda será estratificado por fonte, ou seja, será considerada unicamente as fontes de recursos atribuídas à 
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produção familiar, desprezando outras fontes como aposentadorias, pensões, trabalho assalariado, atividade autônoma diversa ou oriundas 

de programas de transferência de renda. 

O indicador fortalecimento da cadeia produtiva da permacultura será evidenciado pelo levantamento do número de 

estabelecimentos produtivos pertencentes a agricultores familiares urbanos e periurbanos beneficiários do CVT PERMACULTURA que 

adotarem as técnicas da permacultura para a organização da sua produção.  

 


