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EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Processo nº: 01250.062956/2019-34

Partes: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI e o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico - CNPq

Espécie: Termo Adi�vo ao Termo de Execução Descentralizada - TED 699213

Objeto:

Prorrogação de vigência para con�nuidade das a�vidades do projeto:
PROGRAMA WASH NO PARANÁ.
O Programa WASH – Workshop Aficionados em So�ware e Hardware é uma
a�vidade educacional, no âmbito da escola básica, de promoção do “Science,
Technology, Engineering, Arts and Mathema�cs” (STEAM). Em sua fase inicial, foi
implantado no CTI Renato Archer, unidade de pesquisa do Ministério de Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, no período de 2013 a 2018, que
abriu o CTI, aos sábados, à comunidade e agregou mul�profissionais e
voluntários. Hoje, vem sendo disseminado em vários municípios de São Paulo e
do Paraná.
O Programa se valeu de conceitos advindos de diversas origens, experiências e
estudos, consolidando-se como uma proposta colabora�va e coopera�va. O
obje�vo é propiciar oportunidades de vivência aos educandos (crianças e
adolescentes da rede pública de ensino), protagonistas do WASH, com o método
cien�fico, com as metodologias a�vas e com o STEAM, incen�vando inovação e
cria�vidade no processo de ensino-aprendizagem.

Crédito
Orçamentário: A realização do presente adi�vo não implicará em novos dispêndios.

Data da assinatura: 29/12/2020.

Vigência: 29 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021.

Signatários: CARLOS ALBERTO FLORA BAPTISTUCCI - Secretário-Execu�vo Adjunto do MCTI e
EVALDO FERREIRA VILELA - Presidente do CNPq 

Documento assinado eletronicamente por Priscilla Oliveira Pires, Economista, em 30/12/2020, às 11:03
(horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 6285920 e o código CRC CC70113C.
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