
PROTOCOLO DE INTENQGES QUE ENTRE SI CELEBRAM Q INSTITUTO
NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE E A ASSOCIAQAO

WORLDFUND BRASIL

O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE, orgao do Ministério
da Ciéncia, Tecnologia e lnovagao - MCTI, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
01.263.896/0005-98, estabelecido na Av. dos Astronautas n° 1758, Jardim da Granja,
na cidade de Séo José dos Campos — SP, CEP 12227-010, qualificado como
lnstituigao Cientifica, Tecnologica e de Inovagao (ICT da Uniao), nos termos da Lei n°
10.973/04, doravante denominado INPE, neste ato representado por seu Diretor Dr.
Clezio Marcos De Nardin, nomeado pela Portaria n° 3.782, de 01 de outubro de 2020,
publicada no D.O.U. de 02 de outubro de 2020, portador da Carteira de ldentidade n°
***.817.277-* - SSP/SP e CPF n° ***.545.830-**, e a Associagéo Wor|dFund Brasil,
insorita no CNPJ sob n 0. 10.299.533/0001-70, com sede na cidade de Séo Paulo,
Estado de Sao Paulo, na Av. Dr. Alberto de Oliveira Lima, 144, doravante denominada
"WorldFund" neste ato representada por sua Diretora Kelly Ann Maurice, portadora do
Registro Nacional de Estrangeiro n° V12***O-U, considerando:

a) que o INPE possui como objetivo a realizagao de pesquisas cientificas,
desenvolvimento tecnologico, atividades operacionais e capacitagéo de
recursos humanos nos campos da Ciéncia Espaoial e da Atmosfera, da
Obsen/agéo da Terra, da Previsao de Tempo e Estudos Ciiméticos, da
Engenharia e Tecnologia Espacial e areas do conhecimento correlatas,
consoante a politica definida pelo Ministério;

b) que a Worldfund possui como objetivo a atenoéo a todos os aspectos da
Educagao, incluindo: educagao formal; educaoao através da cultura;
educagao através do desporto; educagao para o trabaiho; e educagéo para
melhoria da qualidade de vida de criangas, adolescentes e populaooes em

forma coordenada, de atividades de extenséo voltadas 2‘: area espacial a

risco social;

c) que ambas as lnstituiooes tém interesse em discutir a futura realizagao, de
\

\
professores e estudantes da educagao basica, com rigor cientifico e com
base na metodologia STEM Brasil, visando:

I. Discutir sobre a possibilidade de integraoao de conteudos e habilidades
Iigados ao campo espacial com os contefidos curriculares de fisica, quimica,
biologia e matemética;

ll. Avaliar e discutir propostas de mudangas metodologicas nas aulas
ministradas em favor da aprendizagem ativa, de melhoria dos resultados de
aprendizagem dos alunos e de incremento do aprendizado significativo e
contextualizado por parte dos alunos;

Ill. Discutir possiveis atividades de extensao que apoiem o desenvolvimento
das habilidades socioemocionais integradas as ciéncias naturais e a
matemética; a integragao dos contefldos e habilidades com 0 mundo do
trabalho, ampliando o horizonte de escolhas dos alunos nas carreiras - ~/
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técnicas e cientlflcas, em especial as relacionadas a pesquisa cientlfica, a
exploraoéo e ao desenvolvimento das areas aeroespaciais.

que se reconhecem a necessidade e a importancia de se consolidar esse
Protooolo de Intengoes, visando a oonsecugao das atividades acima
descritas; resolvem celebrar 0 presente Protooolo de lntenooes, nas
seguintes condigoes:

As partes se comprometem a conjugar esforoos corn o objetivo de
complementar as suas experiéncias nas areas de interesse comum, sem
prejuizo de suas aooes individuais e independentes.

Para a execugao futura de projetos e atividades relacionadas com este
“Protoco|o de lntengoes”, as partes deverao elaborar Planos de Trabalho
especificos, que deverao ser implementados por meio de Convénios ou
outros instrumentos congéneres, sempre escritos, para oada projeto.

Este Protooolo de Intengoes entrara em vigor a partir da data de sua
assinatura e vigera por 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser encerrado
antecipadamente, mediante comunicagao por escrito, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia, de uma parte a outra ou em comum acordo.
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