Convênio de Cooperação Tecnológica para Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos
Robotizados para o Endireitamento e Manipulação de Perfis Metálicos em Linha de
Laminação
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CENTRO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE
MINAS GERAIS E GERDAU USINA DE BARÃODE
COCAIS,
COM
A
INTERVENIÊNCIA
DA
FUNDAÇÃO
CEFETMINAS,
VISANDO
O
ESTABELECIMENTO
DE
COOPERAÇÃO
TECNOLÓGICA
NA
PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO E TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO
DO PROJETO DE UM SISTEMA ROBOTIZADO
PARA AS ETAPAS DE ENDIREITAMENTO E
EXPEDIÇÃO DE PERFIS METÁLICOS DA LINHA
DE LAMINAÇÃO DA UNIDADE FABRIL DA
GERDAU EM BARÃO DE COCAIS, MG.
PREÂMBULO – IDENTIFICAÇÃO
PROJETO: “Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos Robotizados para o
Endireitamento e Manipulação de Perfis Metálicos em Linha de Laminação”
PRAZO DE EXECUÇÃO COMPLETA DO PROJETO: 24 meses
PARTÍCIPES:
OUTORGANTE: GERDAU Usina Barão de Cocais - com sede à Av. Getúlio Vargas,
no 1555, na Cidade de Barão de Cocais/MG, inscrita no CNPJ sob o
nº07.358.761/0016-45, neste ato representada por Flavio Santos Pereira, nacionalidade
Brasileira, estado civil Casado, residente e domiciliado na Rua Maria Peixoto, no 457,
Barão de Cocais/MG, portador C.I. RG nº MG9.112.197, CPF 024.024.626.80.
OUTORGADA EXECUTORA: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, com sede na Av. Amazonas, 5253, Nova
Suíça – Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o no 17.220.203/0001-96, neste ato
representado por seu Diretor-Geral, Flávio Antônio dos Santos.
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO CEFETMINAS, com sede na Rua Alpes, nº
533, Nova Suíça – Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 00.278.912/0001-20,
neste ato representado por seu DIRETOR PRESIDENTE, Paulo Eduardo de Almeida
Maciel.
COORDENADOR: VALTER JÚNIOR DE SOUZA LEITE, inscrito no CPF/MF sob
o nº 838.210.076-72, residente à Rua Resplendor, 57 na cidade de Divinópolis / MG.
O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS,
doravante denominado CEFET-MG, instituição federal de ensino e pesquisa de nível

superior, constituída como autarquia educacional de regime especial e vinculada ao
Ministério da Educação, com sede na Av. Amazonas, 5253, Nova Suíça – Belo
Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 17.220.203/0001-96, com interveniência da
FUNDAÇÃO CEFETMINAS, doravante denominada FCM, e a GERDAU Usina de
Barão de Cocais, doravante denominada GERDAU, resolvem celebrar o presente
Convênio, cujas atividades serão coordenadas pelo professor Valter Júnior de Souza
Leite, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste convênio o projeto identificado no preâmbulo deste termo de
convênio pela CEFET-MG, mediante o apoio financeiro da GERDAU, no montante
previsto na Cláusula Segunda.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A OUTORGADA EXECUTORA será responsável apenas
pelo desenvolvimento da programação dos robôs que serão comprados para atendimento
do fim especificado no PROJETO, instalação dos mesmos, treinamento do pessoal da
GERDAU na operação e manutenção básica dos mesmos. Além disso, procederá
especificando, dimensionando e auxiliando tecnicamente na compra, fabricação e
supervisão da instalação dos equipamentos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Por outro lado, a GERDAU ficará responsável por executar
o projeto, ou seja, pela compra de materiais e pela instalação de equipamentos, através da
celebração dos contratos necessários.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO APOIO E CONDIÇÕES
O valor total do presente convênio é de R$ 293.202,00 (DUZENTOS E NOVENTA E
TRÊS MIL E DUZENTOS e DOIS REAIS), destinado à cobertura de despesas,
conforme especificado no Cronograma de Desembolso e seu detalhamento dos itens
recomendados, conforme Anexo I, parte integrante deste convênio.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A liberação dos recursos por parte da GERDAU será feita
em 24 (VINTE QUATRO) parcelas mensais, sendo a primeira, a nona e a décima sétima
parcela no valor de R$32.634,00 (TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E
QUATRO REAIS) e as demais 21 (VINTE E UMA) parcelas, no valor de R$ 9.300,00
(NOVE MIL E TREZENTOS REAIS), deverão ser pagas até o quinto dia útil de cada
mês subsequente à assinatura deste convênio.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Será admitido, sem necessidade de elaboração de Termo
Aditivo, o remanejamento de recursos financeiros previstos no plano de trabalho,
estritamente para uso na execução do projeto, a critério do COORDENADOR, quando
houver prévia e expressa concordância da GERDAU reduzida a termo. Para tanto, o
COORDENADOR deverá notificar o Sr. Jackson de Assis Reis, através do e-mail
jackson.reis@gerdau.com.br, ou outra pessoa que venha a ser indicada pela GERDAU
posteriormente, o qual terá o prazo de 30 (trinta) dias para responder se está de acordo ou
não com o remanejamento, devendo justificar sua decisão, caso seja negativa.
Semelhantemente, o COORDENADOR deverá fundamentar a necessidade de

remanejamento dos recursos na respectiva notificação, sob pena de não ter seu pedido
acolhido.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Este convênio prevê a existência de 3 (três) etapas conforme
descrito no Plano de Trabalho anexo. Observado o disposto no Parágrafo Oitavo do
presente Convênio, qualquer das partes poderá suspender o presente Convênio após
conclusão de etapa já iniciada, devendo, para tanto, notificar a outra parte sobre as razões
da suspensão. A retomada do PROJETO deve ser avaliada a cada três meses pelas partes,
de forma conjunta e amigável, até sua efetivação ou até que as partes resolvam encerrar o
PROJETO de forma definitiva.
PARÁGRAFO QUARTO: Em até 21 (vinte e um) dias antes do início de cada etapa
definida no Plano Específico de Trabalho, o COORDENADOR proporá por meio de
ofício à OUTORGANTE um plano de trabalho específico a ser desenvolvido na etapa
subsequente. A GERDAU terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos para manifestar por
escrito ao COORDENADOR eventuais ajustes.
PARÁGRAFO QUINTO: A GERDAU apoiará as atividades previstas neste convênio e
no plano de trabalho com a cessão parcial de um funcionário da engenharia de processo
relacionado com a etapa a ser automatizada e do funcionário Jackson de Assis Reis
(Analista de Gestão e Inovação), durante toda a vigência deste convênio.
PARÁGRAFO SEXTO: A critério do COORDENADOR, os alunos bolsistas do projeto
poderão desempenhar parte das atividades na empresa, durante certo período, em comum
acordo com a OUTORGANTE e respeitada a legislação vigente.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Despesas relativas à hospedagem, à alimentação e ao
transporte dos professores e alunos envolvidos no projeto, nas situações em que for
necessário o desenvolvimento das atividades na empresa e o consequente deslocamento
para a cidade de Barão de Cocais/MG, serão de responsabilidade da GERDAU e não
comporão custos relativos ao parágrafo primeiro, cláusula segunda, do presente contrato
PARÁGRAFO OITAVO: Ao final de qualquer das etapas referidas no parágrafo terceiro
desta cláusula, se averiguado que a OUTORGADA EXECUTORA não cumpriu com
suas entregas, conforme Plano de Trabalho anexo, a GERDAU poderá suspender os
pagamentos OUTORGADA EXECUTORA até que a OUTORGADA EXECUTORA
tenha cumprido todas as entregas previstas naquela etapa do Plano de Trabalho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
A liberação dos recursos será feita diretamente à OUTORGADA GESTORA e sua
utilização se dará mediante ordenamento de despesas por parte do COORDENADOR.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A liberação dos recursos, terá início em até 20 (vinte) dias
corridos após a assinatura deste convênio pelas partes envolvidas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A OUTORGADA EXECUTORA e a OUTORGADA
GESTORA se responsabilizarão solidária e integralmente, tanto em esfera penal quanto
civil, pela boa aplicação dos recursos e estrita observância de todas as cláusulas deste
instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Após a liberação dos recursos, os saldos financeiros quando não utilizados, deverão ser
obrigatoriamente aplicados pela OUTORGADA EXECUTORA e OUTORGADA
GESTORA, em acordo com o COORDENADOR, de forma a compensar eventuais
desvalorizações monetárias.
PARÁGRAFO ÚNICO: As receitas auferidas da aplicação financeira serão
obrigatoriamente computadas a crédito do projeto descrito no preâmbulo deste convênio
e utilizadas exclusivamente no objeto de sua finalidade, desde que mantenham
consonância com o detalhamento de despesas e previamente aprovada pela GERDAU.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução deste projeto é de 24 (vinte quatro) MESES e terá início em,
dividido em três etapas de 8 meses cada, podendo ser prorrogado, mediante justificativa
da OUTORGADA EXECUTORA e autorização da GERDAU, através de ofício.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS OUTORGADAS
As OUTORGADAS ficam responsáveis pela perfeita aplicação do Apoio Financeiro
objeto deste convênio de acordo com sua finalidade, não podendo, em hipótese alguma,
destiná-lo a fins diversos, ainda que parcialmente, aos indicados no presente Convênio.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A OUTORGADA EXECUTORA declara permitir
avaliações e fiscalizações relacionadas ao presente convênio que a GERDAU julgar
conveniente proceder.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A OUTORGADA EXECUTORA se obriga a elaborar
relatórios ao final de cada uma das três etapas das atividades desenvolvidas, assim como
ao final do projeto relatório técnico-científico de conclusão da pesquisa, que ficarão à
disposição do COORDENADOR, da OUTORGADA e da GERDAU. O relatório de
conclusão final é devido 30 (trinta) dias após o término da vigência deste convênio.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Além do manual que a OUTORGADA EXECUTORA
deverá emitir, constitui sua obrigação treinar os futuros operadores do sistema robótico,
funcionários da GERDAU, dentro de cada etapa, em consonância com o seu respectivo
plano de trabalho, de forma que estes possam exercer o correto manuseio do sistema.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE
Ficam os PARTÍCIPES autorizados a divulgar, na forma de artigos técnicos, relatórios,
publicações e outros, em publicações de circulação nacional e/ou internacional, em
congressos, simpósios e similares nacionais ou internacionais, os resultados no âmbito do
presente convênio, desde que este seja citado, bem como a fonte de seus dados e autores,
desde que seja prévia e conjuntamente acordado que não haja violação de interesses de
proteção intelectual ou industrial.

PARÁGRAFO ÚNICO: As publicações decorrentes de desenvolvimentos diretamente
apoiados por este convênio deverão ser comunicadas a todos os PARTÍCIPES e com
fornecimento de 2 (dois) exemplares dos trabalhos então publicados. Antes de efetivar a
publicação, todos os PARTÍCIPES deverão assinar um termo de ciência e autorização.
CLÁUSULA OITAVA – DO SIGILO e DA CONFIDENCIALIDADE
Como forma de garantir a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual
porventura decorrentes do projeto identificado no preâmbulo deste convênio, obrigam-se
os PARTÍCIPES a manter sigilo das informações pertinentes ao desenvolvimento do
projeto, de forma a assegurar o atendimento ao requisito “novidade” exigido pela
legislação pertinente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A obrigação de sigilo prevista na presente Cláusula
perdurará até que os direitos dos envolvidos tenham sido devidamente protegidos e
cessará na hipótese do projeto objeto do presente convênio não originar direitos relativos
à propriedade intelectual.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada uma das Partes contratantes se compromete a assinar,
na data de assinatura do presente Convênio, um acordo de confidencialidade com a
GERDAU, se comprometendo a honrar todos os compromissos assumidos no acordo de
confidencialidade, sempre que forem aplicáveis, sob pena de a GERDAU rescindir o
presente convênio de forma imediata e absoluta, assim como de buscar todas as
indenizações cabíveis junto ao judiciário.
CLÁUSULA NONA – DA COORDENAÇÃO
A coordenação científica do projeto será feita pelo COORDENADOR e sua comunicação
com os demais PARTÍCIPES dar-se-á através de representantes de cada parte designados
pela OUTORGADA EXECUTORA, a OUTORGADA GESTORA e a GERDAU em até
20 (vinte) dias após a assinatura deste convênio.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: São responsabilidades do COORDENADOR e dos
representantes da OUTORGADA EXECUTORA, OUTORGADA GESTORA e
OUTORGANTE: a) Zelar pelo cumprimento das normas acordadas no presente
instrumento; b) Resolver os impasses gerados para o bom funcionamento do presente
instrumento; c) Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades propondo
soluções para os problemas detectados; d) Recebimento de comunicações em ofício; e)
Aprovação final de relatórios parciais e finais relativos ao projeto constante deste
convênio; f) Proposição, avaliação e aprovação de alterações nos planos específicos de
trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE
INTELECTUAL
As invenções, os direitos relativos à propriedade industrial (patentes, desenhos industriais)
e à programas de computador, resultantes de atividades realizadas em decorrência do
presente convênio, serão objeto de proteção, em conformidade com a legislação de

propriedade intelectual e terão como titular a OUTORGANTE EXECUTORA e a
GERDAU, respeitados os direitos autorais do(s) inventor(es).
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A OUTORGANTE poderá replicar ou utilizar as técnicas,
métodos, patentes, desenhos industriais, programas de computador ou qualquer outro
resultado obtido em decorrência deste convênio em suas outras unidades ou em seus
outros processos industriais.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Qualquer PARTÍCIPE e/ou membros de suas equipes,
somente poderão explorar diretamente os inventos e os demais resultados advindos do
projeto objeto deste convênio, mediante prévia autorização, por escrito, da
OUTORGANTE, sob pena de todo ganho decorrente da exploração ser destinado à
GERDAU, ao contrário do estipulado no parágrafo abaixo..
PARÁGRAFO TERCEIRP: É assegurada ao inventor/pesquisador participação mínima
de 15% (quinze por cento) e máxima de 30% (trinta por cento) nos ganhos econômicos,
auferidos pelos PARTÍCIPES, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da
qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A OUTORGADA EXECUTORA e a OUTORGADA GESTORA obrigam-se a prestar
contas até 30 (trinta) dias após o término do projeto, conforme as normas da
OUTORGANTE, observado os termos da cláusula quinta.
PARÁGRAFO ÚNICO: Na prestação de contas final, o saldo apurado na conta vinculada,
inclusive com os rendimentos, será revertido em material de consumo e material
permanente serem utilizados nos laboratórios da Unidade Divinópolis da OUTORGADA
EXECUTORA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS EQUIPAMENTOS E TESTES
Os bens adquiridos com recursos destinados ao PROJETO objeto do presente convênio
serão doados à OUTORGADA EXECUTORA e permanecerão nos laboratórios da
Unidade Divinópolis ou em laboratórios que vierem a substituí-los.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A doação de que trata esta cláusula é feita mediante encargo,
que consiste na obrigatoriedade da utilização dos bens em atividades correlatas com a
linha de pesquisa a que corresponde este projeto e no impedimento de sua doação ou
venda pela OUTORGADA EXECUTORA, a terceiros sendo, portanto, a OUTORGADA
EXECUTORA responsável pela sua correta guarda, manutenção e utilização.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Faculta-se à GERDAU a reversão do bem ora doado, no
caso de desvio de sua utilização.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Compete à OUTORGADA EXECUTORA guardar e
manter os equipamentos adquiridos com recursos deste Convênio, bem como comunicar
quaisquer alterações substanciais de natureza administrativa nas cláusulas pactuadas
neste convênio.

PARÁGRAFO QUARTO: Compete exclusivamente à GERDAU a aprovação final da
implantação do PROJETO no processo industrial, cabendo a ela avaliar e aprovar as
propostas de testes e ensaios. Não é de responsabilidade da OUTORGADA
EXECUTORA implantar ou assegurar as normas relativas à segurança no trabalho,
ficando restrita a apoiar tecnicamente a GERDAU no cumprimento das mesmas.
PARÁGRAFO QUINTO: Compete exclusivamente à GERDAU a compra de
equipamentos, materiais e insumos que forem necessários aos testes e implantação das
fases do projeto. Caso a GERDAU não os forneça, a entrega dos resultados do projeto
pela OUTORGADA ficará restrita ao projeto, excluindo as etapas de testes e implantação
in loco.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REQUALIFICAÇÃO
A OUTORGADA EXECUTORA fornecerá instrutores para um curso de treinamento de
60 (sessenta) horas para os funcionários de operação e manutenção da OUTORGANTE
envolvidos nos processos atingidos por este projeto de automação. Esse treinamento será
dividido em 3 (três) etapas de 20 (vinte horas), conforme citado na descrição das etapas
no Detalhamento do Orçamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA
Exceto no que diz respeito aos deveres de confidencialidade e propriedade intelectual, a
vigência do presente convênio será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua
assinatura, prazo esse que não implica em prorrogação automática do prazo de execução
(24 meses), previsto no preâmbulo deste instrumento, e conforme disposto na cláusula
quinta.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ENCERRAMENTO ANTECIPADO
O encerramento antecipado deste convênio poderá ocorrer por qualquer uma das partes,
desde que comunicado por escrito às demais partes e com antecedência mínima de 30
(trinta) dias do final da etapa vigente do projeto, salvo no caso de violação dos termos
deste convênio em que o mesmo poderá ser denunciado imediatamente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de encerramento antecipado durante alguma etapa
do projeto, tanto a OUTORGANTE quanto a OUTORGADA EXECUTORA deverão
cumprir suas obrigações dos termos deste convênio relativos à etapa em questão.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Ao final de cada etapa do projeto, qualquer uma das partes
pode solicitar a rescisão deste convênio, desde que não haja nenhuma pendência ou
violação dos termos deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os deveres de manutenção da confidencialidade e zelo pela
propriedade intelectual não terminam com o encerramento deste contrato de convênio.
Pelo contrário, se estenderão até o limite legal da legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos ou excepcionais, não previstos neste Convênio, serão resolvidos
conjuntamente pelos partícipes, respeitadas e observadas as disposições legais pertinentes
e os Regimentos de cada convenente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, para dirimir quaisquer dúvidas ou
litígios decorrentes do presente convênio.

Belo Horizonte, 15 de abril de 2018.

___________________________________
Outorgante: Flavio Santos Pereira
(GERDAU Usina de Barão de Cocais)

____________________________________
Pela Outorgada Executora:
Flávio Antônio Dos Santos
(CEFET – MG)

____________________________________
Pela Outorgada Gestora:
Paulo Eduardo de Almeida Maciel
(FUNDAÇÃO CEFETMINAS)

___________________________________
Coordenador: Valter Júnior de Souza Leite

ANEXO I - PLANO DE TRABALHO
DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO
Projeto: Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos Robotizados para o Endireitamento e
Manipulação de Perfis Metálicos em Linha de Laminação.
Etapas de desenvolvimento com duração de 8 (oito) meses:
Etapa 1: Avaliação do processo produtivo incluindo revisão bibliográfica e visita in loco
para estudo e compreensão das fases do processo de endireitamento de perfis de aço.
O objetivo principal desta etapa será projetar um sistema robotizado capaz de manipular
os perfis de aço, disponibilizá-los adequadamente na alimentação da máquina chamada
Endireitadeira e ser capaz de descartar os perfis não conformes. Será mantido o
operador do processo atual responsável por enfileirar, inspecionar os perfis e indicar
visualmente na esteira aqueles que não apresentarem a conformidade adequada. Após
o acompanhamento da implantação, a OUTORGADA EXECUTORA fornecerá
instrutores para curso de atualização para envolvidos com o setor de operação,
manutenção e desenvolvimento da OUTORGANTE.
Etapa 2: O objetivo principal desta etapa será projetar um sistema robotizado capaz de
manipular os perfis de aço que foram endireitados, ou seja, na saída da máquina
Endireitadeira. O sistema deverá ser capaz de empilhar os perfis em blocos, chamados
feixes, com dimensões que serão especificadas pela OUTORGANTE. Após o
acompanhamento da implantação, a OUTORGADA EXECUTORA fornecerá instrutores
para curso de atualização para envolvidos com o setor de operação, manutenção e
desenvolvimento da OUTORGANTE.
Etapa 3: O objetivo principal desta etapa será projetar um sistema automatizado para a
realização do cintamento dos feixes de perfis construídos na etapa anterior. As cintas
metálicas serão colocadas de forma a garantir a geometria do feixe e permitir o
transporte do mesmo pela ponte rolante. Após o acompanhamento da implantação, a
OUTORGADA EXECUTORA fornecerá instrutores para curso de atualização para
envolvidos com o setor de operação, manutenção e desenvolvimento da
OUTORGANTE.

1 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO
a) Nome do Projeto:
Projeto: Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos Robotizados para o Endireitamento e
Manipulação de Perfis Metálicos em Linha de Laminação
b) Objeto Principal do Convênio:
Pesquisar e desenvolver metodologias e soluções para a robotização e automação do
processo de endireitamento de perfis de aço. Promover a formação de recursos
humanos no âmbito dos níveis de ensino do CEFET-MG, em especial no stricto sensu e
na graduação, no contexto de desenvolvimento de novas ferramentas robóticas, projeto
de mecanismos inteligentes e aplicação da mecatrônica nos processos produtivos.
Nesse contexto de formação e pesquisa, estudar e projetar sistemas robotizados na
GERDAU
em Barão de Cocais - MG, visando a melhoria de desempenho do
processo de endireitamento de perfis de aço da empresa.
c) Partícipes do Convênio e representantes nos termos da cláusula nona:
OUTORGANTE: GERDAU
Representante neste Projeto:

, CPF:

OUTORGADA EXECUTORA: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
DE MG Representante neste Projeto:
, CPF:
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO CEFETMINAS,
Representante neste Projeto:

, CPF:

COORDENADOR: VALTER JÚNIOR DE SOUZA LEITE, CPF: 838.210.076-72
2 – METAS
2.1 – Formar recursos humanos na área de projetos de sistemas robotizados e
automação industrial, dentro dos níveis de ensino do CEFET-MG, em especial (mas não
limitado a) aqueles vinculados ao stricto sensu e ao ensino de nível superior.
2.2 – Desenvolver ferramentas de manipulação eficientes aos perfis em "L" (cantoneira)
e em "T", em suas variações de espessura e peso produzidos pela empresa e
endireitados pelo sistema a ser automatizado.
2.3 – Monitorar o processo com tecnologias modernas, prezando a relação
custo-benefício
2.4 – Desenvolver um projeto de automação integrado que respeite e considere os
requisitos do processo produtivo, buscando torná-lo mais eficiente.
2.5 – Treinar e capacitar os colaboradores da OUTORGANTE frente às novas
tecnologias que serão implementadas.
3 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
A alocação dos recursos financeiros em cada etapa obedecerá ao que constar nos
Planos de Trabalho Específicos por etapa, que serão acordados entre os PARTÍCIPES,
a partir da proposição feita pelo COORDENADOR. Em linhas gerais, parte dos recursos

da primeira, nona e décima sétima mensalidade serão destinados à aquisição de
equipamentos e materiais laboratoriais relacionados com o projeto. As demais parcelas
serão destinadas a bolsas aos professores e alunos que participarão do projeto.
Convênio de Cooperação Tecnológica para Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos
Robotizados para o Endireitamento e Manipulação de Perfis Metálicos em Linha de
Laminação
4 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Conforme Tabela 1 do Detalhamento do Orçamento Aprovado.
5 – PREVISÃO DO INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO – VIGÊNCIA
Dois anos, contados da data de assinatura do Convênio ao qual este Plano de Trabalho
está vinculado, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, caso seja de
interesse da outorgada e da outorgante
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