MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
PARA ESTABELECIMENTO DA REDE RASTREAR DE
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS DE
PRODUÇÃO INTEGRADA E RASTREABILIDADE BOVINA,
ENTRE EMPRESAS BRASILEIRAS SOB A COORDENAÇÃO
DO AGROSOFT – BRASIL

OBJETIVOS
Levando-se em conta as experiências das empresas atuantes na pesquisa,
desenvolvimento e difusão de tecnologias da informação para o agronegócio
brasileiro, em especial seus interesses em estabelecer uma plataforma aberta
conjunta de rastreabilidade bovina, manifesto por ocasião da realização do
Agrosoft 2004 em 20 de outubro de 2004, em Lisboa (Portugal), estas
assinam o presente memorando de entendimento com o Agrosoft Brasil –
Fundação Centro Tecnológico de Juiz de Fora, no intuito de dar
prosseguimento às seguintes medidas de cooperação entre seus membros,
com os seguintes objetivos:
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Estabelecer a REDE RASTREAR de empresas brasileiras, sob a
coordenação do Agrosoft, para promover o desenvolvimento e o
intercâmbio de informações técnicas, experiências e compartilhamento de
recursos com vistas à construção de uma plataforma aberta em software
livre, para o gerenciamento de sistemas agrícolas de produção integrada
de bovinos.

Facilitar o intercâmbio de informações técnicas e experiências nos
seguintes ASSUNTOS, entre outros:
a) Interesses comerciais
c) Capacitação técnica e institucional
d) Interação das empresas com instituições governamentais
e) Acesso às informações geradas pela Rede Rastrear
f) Indicadores de acompanhamento das atividades da Rede Rastrear
g) Participação da sociedade civil
h) Divulgação de fatos relevantes e notícias
i) Elaboração de estudos estratégicos
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Desenvolver a cooperação com apoio dos seguintes INSTRUMENTOS,
entre outros:
a) Congressos, workshops e rodadas de negócios
b) Vídeo-conferências e outras formas de comunicação via Internet

c) Capacitação, educação e treinamento
d) Portal na Internet para consultas a informações da Rede Rastrear
e) Colaboração via Internet
e) Estágios nas empresas e instituições da Rede Rastrear
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Discutir e definir PLANOS DE TRABALHO PERIÓDICOS que
estabeleçam objetivos, resultados e metas claras a serem atingidas
dentro do limite temporal do plano, aprovados pelos participantes da Rede
Rastrear por maioria simples (metade dos votos mais um) dos presentes.

Reunir-se pelo menos uma vez a cada dois anos, em data e local de fácil
acesso para seus membros.

PARTICIPAÇÃO
1

2

3

A participação na Rede Rastrear é formalizada com a assinatura do
presente Memorando de Entendimento pelo representante legal da
empresa interessada, bem como pela indicação de pelo menos um
membro titular e até dois suplentes que participarão das atividades da
Rede Rastrear.

As despesas de locomoção e todas as demais decorrentes da
participação dos membros nas atividades da Rede Rastrear correrão por
conta exclusiva das respectivas empresas representadas.

Toda e qualquer participação em atividades da Rede Rastrear não gera
direitos trabalhistas ou financeiros decorrentes dos serviços prestados à
Rede Rastrear.

DOMÍNIO DOS RESULTADOS
1

Todo resultado gerado em decorrência direta das atividades na Rede
Rastrear é de domínio público, especialmente os produtos de software, os
quais estarão sujeitos aos conceitos e condições estabelecidos pela Free
Software Foundation, através de licenças do tipo LGPL (veja detalhes em
www.fsf.org) ou similar conforme definido pelos membros.

COMPROMISSOS
1

A participação na Rede Rastrear não gera nenhum tipo de compromisso,
explícito ou implícito, tangível ou intangível, entre seus membros, e todos
seus membros concordam que poderá existir acordos ou entendimentos
em separado, entre seus membros ou com terceiros.


Local e Data da Assinatura
Pela empresa
Nome da empresa


Representante legal


Assinatura do representante legal


Membros indicados
Titular 
Email 
Suplente 1 
Email 
Suplente 2 
Email 
Pelo Agrosoft

Prof. Paulo Roberto de Castro Villela, D.Sc
Coordenador do Agrosoft
Após preencher local, data, nomes, emails e assinar, enviar para o FAX +55 (32) 3232-4358

