PLANO DE TRABALHO
1. DADOS CADASTRAIS
a. Proponente
Órgão/ Entidade Proponente
COMANDO DE DEFESA CIBERNÉTICA (COMDCIBER)

CNPJ
03.296.968/0001-03

Endereço: Forte Marechal Rondon - RODOVIA DF 001 - KM 5 - Setor Habitacional Taquari, Lago Norte, CEP:
Cidade
Brasília

UF
DF

Conta Corrente
Não aplicável (N/A)

CEP
71.559-902

DDD/Telefone
6134153607

Banco
N/A

E.A
Federal
Praça de Pagamento
N/A

Nome do Responsável
Nome do Comandante de Defesa Cibernética

CPF

RG/Órgão Expedidor

Cargo
Comandante

Matrícula
N/A

Endereço

CEP

b. Outros Partícipes
Órgão/ Entidade Proponente

CNPJ

Endereço:
Cidade
Conta Corrente
N/A

UF

CEP
Banco
N/A

Nome do Responsável
RG/Órgão Expedidor

DDD/Telefone

E.A
Praça de Pagamento
N/A
CPF

Cargo

Endereço

Matrícula
CEP
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto
Acordo de Cooperação onde o proponente se compromete em avaliar os
cursos da área de cibernética ofertados pelo Partícipe, com a contrapartida de
matrícula de ___ profissionais indicados pelo NuENaDCiber no curso a ser
avaliado.

Período de Execução
Início

Término

Data de assinatura do Acordo pelos
Convenentes

Quando rescindidas as cláusulas do Acordo de
Cooperação

Identificação do Objeto: O presente instrumento tem por objetivo o desenvolvimento de uma parceria entre o _____________ e o COMDCIBER, onde o PRIMEIRO desenvolverá e
implementará cursos de CIBERNÉTICA de acordo com os requisitos de qualidade e conteúdo estipulados pelo NUENADCIBER. A qualidade dos cursos desenvolvidos será atestada
e acreditada pelo NUENADCIBER (E QUANDO ATIVADA, PELA ENADCIBER) por meio de divulgação em suas mídias de comunicação social e marketing, garantindo assim a
gratuidade de ____ vagas para seus profissionais nos cursos ofertados na área de CIBERNÉTICA pelo ___________, quais sejam selecionados para avaliação pelo NUENADCIBER.
Justificativa da Proposição: O ComDCiber, por meio do NuENaDCiber, buscará complementar, de maneira eficiente, as capacitações dos recursos humanos das diversas
Organizações Militares das FFAA e da Administração Pública Federal (APF), com o apoio de instituições de notória especialização como o ______________, assim como utilizar
seu próprio Ambiente Virtual de Aprendizado – AVA para promover capacitações nele disponíveis.
O presente instrumento visa formar uma parceria estratégica com o ________________, para realização de cursos de interesse, na área de cibernética, sem repasse de
recursos financeiros, sendo a contrapartida do NuENaDCiber a avaliação dos cursos ofertados pelo _______________, de acordo com os requisitos das trilhas de conhecimento
desenvolvidas pelo NuENaDCiber, e tornar os resultados públicos, contribuindo desta forma para o marketing do __________________. Isso posto, como não haverá transferência
de recursos financeiros da União para o ____________________, a parceria que hora se inicia atenderá ao princípio da economicidade, sendo assim de interesse público no que
tange a formação e ao ciclo de capacitação continuada de profissionais das FFAA e de toda APF para manutenção da capacidade nacional de Defesa Cibernética.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)
Meta
Etapa / Fase
Especificação

Indicador Físico
Unidade

M1. Matrícula de _____
profissionais indicados pelo
NuENaDCiber por curso da
área de cibernética ofertado
pelo ____________.

A1. Aulas regulares de acordo com
o
calendário
escolar
do
____________.
A2. Realização de auditorias
inopinadas por profissionais do
NuENaDCiber
A3. Aplicação da sistemática de
avaliação pós-curso.

M2. Publicidade da Parceria e A1. Divulgar a parceria com o
Qualidade dos Cursos.
NuENaDCiber, utilizando o Brasão
da ENaDCiber como recurso
gráfico.

1. Profissionais capacitados de acordo com o objetivo do
curso realizado.
2. Avaliação de cada curso independentemente e publicação
dos resultados nas mídias de ambos os convenentes.

1. Curso
2. Avaliações
2.1 - Corpo Docente
2.2. Conteúdo

1. Atendidos os mínimos exigidos pelos indicadores físicos N/A
da Meta M1, o ____________ poderá divulgar a Parceria.
2. O ____________ somente poderá utilizar o Brasão da
ENaDCiber para marketing de seus cursos aprovados de
acordo com os indicadores físicos da meta M1.
3. O recurso gráfico deverá direcionar o “internauta” para o
sítio do NuENaDCiber na Internet, especificamente para a
aba que trata de parcerias estratégicas.
4. Na aba parcerias estratégicas, do sítio da ENaDCiber
constará a avaliação de cada curso ofertado pelo
____________.
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Qtd

Duração
Início

Término

1. Unidade
De acordo com o De acordo com o
2. Média aritmética das calendário escolar calendário escolar
avaliações pós-curso.
do _________.
do _________.
2.1. Maior ou igual a 7,0.
2.2. Maior ou igual a 8,0.

N/A

Após avaliação do Quando
os
curso
a
ser indicador físico
divulgado.
da
meta
M1
deixar de ser
atendido.

4. PLANO DE APLICAÇÃO (R$1.000,00) - Os valores devem ser informados em milhares de reais, desprezando-se as centenas, dezenas, unidades e
centavos.
Não aplicável, pois não há transferência de recursos financeiros.
5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1.000,00) - Os valores devem ser informados em
milhares de reais, desprezando-se as centenas, dezenas, unidades e centavos. Informar o valor mensal a ser transferido pelo órgão.
Não aplicável, pois não há transferência de recursos financeiros.
6. ORÇAMENTO DA OBRA (quando for o caso)
Não aplicável, pois não há transferência de recursos financeiros.
7. DECLARAÇÃO
Pede deferimento, ___ de __________ de 2018.

Nome do Comandante
Comandante de Defesa Cibernética
8. APROVAÇÃO DO(A) CONCEDENTE
Aprovado:
___ de _________ de 2018

Responsável pela empresa
Nome da empresa
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