
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título  do Projeto  
Laboratór io  de  Fís ica  do  Solo  

Identi f icação dos Part ícipes  do  Projeto  
Univers idade:  Univer s idade  Federa l  de  Goiás  

Unidade:  Escola de Agrono mia  
Fundação:  Funape  

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 

Vlad ia Correche l  144338978-17/1541149 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
62 98124-4332  62 3521-1697 vladiacorrechel@hotmail.com/ vladiaea@ufg.br 

dadosvladia@gmail.com 
Centro de  Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  

06.199 086-8  19397-6  

Classi f icação do Projeto:  
Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desenvolvimento Inst i tuc iona l  Desenvolvimento Cient í f ico e  Tecno lógico  

Justificativa/Fundamentação 
A existência de um Laboratório de Física do Solo (LFS)  na Escola de Agronomia (EA) é de extrema importância 
diante da crescente demanda de informações a respeito da influência dos efeitos das propriedades e atributos físicos do 
solo na produtividade agropecuária e florestal e nos processos de recuperação ambiental. Nesse sentido, o 
desenvolvimento de pesquisas científicas com base em tecnologias modernas e uso de técnicas avançadas depende do 
parque de equipamentos e da estrutura física do laboratório. A EA dispõe de um bom parque de equipamentos que tem 
proporcionado a realização de projetos de pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia da EA/UFG e de outras instituições. O presente plano de trabalho auxiliará a organização e adequação do 
espaço físico do LFS  que possui 75m2 de área construída mas necessita de adequação dos equipamentos, de bancadas, 
instalação de pia, entre outras demandas por melhorias em infra-estrutura e novos equipamentos, como ar 
condicionado, por exemplo. Os equipamentos disponíveis no LFS estão sob a responsabilidade técnica da proponente 
da proposta, nomeada pela portaria n 36, expedida em 11 de agosto de 2017. O presente projeto também proporcionará  
a obtenção de recursos financeiros mediante a prestação de serviços a comunidade interna e externa da UFG. 

Além disso, permitirá promover o desenvolvimento das atividades do grupo de pesquisa Física aplicada à 
Conservação do Solo, participante do diretório dos grupos de pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) no 
Brasil. Entre o público do projeto, destacam-se estudantes, pesquisadores, professores e produtores de áreas sob 
produção intensiva, tais como cultivo de grãos, fibras, carne, leite, cana de açúcar, áreas sob pivô e produção florestal, 
sistemas inundados, sistemas integrados. 
I.a. Identificação do Objeto 

a) Capacitar recursos humanos (graduandos, pós-graduandos, técnicos, extensionistas eagricultores) quanto à 
coleta, análises e interpretações de indicadores de qualidade física de solos. 

b) Atender a demanda da sociedade por recursos humanos especializados, gerando a necessidade de parcerias 
com o LFS; 

c) Realizar cursos e eventos científicos e de extensão na área de solos para divulgar e difundir a pesquisa do 
setor para o fortalecimento do desenvolvimento científico da região do Cerrado. 

I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 
PJ016-2017 Início Término 

05/2018 04/2021 

I.d. Resultados Esperados 

 

 X  

  



                                                   

 Reestruturar o Laboratório de Física do Solo da EA para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e 
extensão nos cursos de graduação em Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, Geografia, Engenharia Civil, 
Engenharia Ambiental e pós-graduação em Agronomia na EA/UFG, por meio da realização de análises físicas de solos 
e compostos sólidos, análises mecânicas do solo para fins de  produção agrícola, pastoril, florestal, recuperação de 
áreas degradadas, comportamento de taludes e leitos de estradas rurais, diagnósticos e intervenções em processos 
erosivos. 
Capacitar discentes dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal, Geografia, Engenharia Ambiental, entre outros 
cursos de unidades acadêmicas da UFG e outras instituições; promover e apoiar a realização de Cursos de atualização 
em Física do Solo (nacionais e internacionais);  desenvolver pesquisas do corpo discente e docente do Programa de 
Pós-Graduação da EA e de outras instituições (IEG, Embrapa, SENAI Roberto Mange, IFG);  abrigar um parque de 
equipamentos desejáveis à realização de modernas análises físicas do solo e assistir a comunidade externa à UFG. 
I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1  Reestruturação do Laboratório de Física do 
Solo (LFS) 

    

1 1 Abertura de centro de custo pela FUNAPE Unid 1 05/2018 05/03/2018 

1 2 Redação e submissão de projetos para 
captação de recursos ao LFS 

Unid 5 05/2018 
31/12/2020 

2  Realização de análises físicas de solo e 
substratos 

  05/2018 
 

2 1 Estabilidade de agregados via úmida Unid 100 05/2018 28/02/2021 
2 2 Análises granulométricas Unid 100 05/2018 28/02/2021 

2 3 Curvas de retenção de água do solo Unid 100 05/2018 28/02/2021 

2 4 Curvas de retenção de água de substratos Unid 20 05/2018 28/02/2021 

2 5 Condutividade hidráulica de solo saturado Unid 100 05/2018 28/02/2021 

2 6 Condutividade hidráulica de substrato 
saturado 

Unid 20 05/2018 28/02/2021 

2 7 Infiltração de água no solo Unid 20 05/2018 28/02/2021 

2 8 Densidade específica do solo Unid 100 05/2018 28/02/2021 

2 9 Densidade aparente do solo Unid 200 05/2018 28/02/2021 

2 10 Densidade seca de substratos Unid 20 05/2018 28/02/2021 

2 11 Densidade úmida de substratos Unid 20 05/2018 28/02/2021 

2 12 Porosidade do solo Unid 200 05/2018 28/02/2021 

2 13 Porosidade de substratos Unid 20 05/2018 28/02/2021 

3  Adequação do LFS    05/2018  

3 1 Adequação de distribuição de ar comprimido 
nas bancadas laterais do LFS 

Unid 
1 

05/2018 
31/12/2020 

3 2 Adequação de bancadas centrais do LFS para 
realização de aulas práticas 

Unid 
1 

05/2018 
31/12/2020 

3 3 Instalação de ar condicionado Unid 1 05/2018 31/12/2020 

3 4 Instalação de compressor (20 bar) Unid 1 05/2018 31/12/2020 

4  Aquisição de materiais permanentes   05/2018  
4 1 Ar condicionado Unid 1 05/2018 31/12/2020 

4 2 Compressor com capacidade para 20 bar Unid 1 05/2018 31/12/2020 

4 3 Conjunto Mini-proctor Unid 1 05/2018 31/12/2020 

4 4 Placas porosas – 15 bar Unid 4 05/2018 31/12/2020 

4 5 Trados (holandez e caneca) Unid 4 05/2018 31/12/2020 

5  Aquisição de materiais de consumo   05/2018  

5 1 Conjunto de equipamentos de Proteção 
Individual: luvas, toucas, aventais, botas, ... 

Unid 6 
05/2018 31/12/2020 

5 2 Vidrarias para o LFS Unid 40 05/2018 31/12/2020 

5 3 Bobina de filme plástico Unid 4 05/2018 31/12/2020 

5 4 
Materiais de campo: enxada, enxadão,tesoura 
de poda, galões plásticos,elásticos, canetão, 
pincel atômico, perneiras, ...... 

Unid 40 
05/2018 31/12/2020 

5 5 Anel volumétrico Unid 500 05/2018 31/12/2020 



                                                   

5 6 Material de limpeza: vassoura, rodo, 
desinfetante, alvejante, panos, sabão, .... 

Unid 20 
05/2018 31/12/2020 

6  Ensino e extensão em Física do Solo   05/2018  
6 1 Cursos Unid 2 05/2018 31/12/2020 
6 2 Produção de manuscritos Unid 5 05/2018 28/02/2021 

6 3 Orientação de TCC e estágio supervisionado Unid 5 05/2018 28/02/2021 

6 4 Orientação de pós-graduandos Unid 5 05/2018 28/02/2021 

6 5 Apresentação de trabalhos em eventos Unid 10 05/2018 28/02/2021 

6 6 Orientação de graduandos: PIVIC, PIBIC, 
PROVEC, .... 

Unid 
6 

05/2018 28/02/2021 

 

I.f. Indicadores de cumprimento das metas 
A avaliação das metas alcançadas será obtida analisando-se diferentes indicadores. Meta 1 – número de projetos 
submetidos para captaçao de recursos (aprovados ou não); Meta 2 - número de amostras coletadas; número de 
amostras analisadas; número de análises realizadas; número de laudos técnicos emitidos, número de notas fiscais 
emitidas; Meta 3 – número de materiais adquiridos para adequação do espaço físico do LFS, número de notas 
fiscais emitidas referentes a serviços de terceiros; Meta 4 – número de equipamentos/materiais permanentes 
adquiridos; Meta 5 – Numero de materiais de consumo adquiridos; Meta 6 – número de cursos ministrados, 
número de participantes por curso, número de graduandos e pós-graduandos capacitados; número de trabalhos 
orientados; número de trabalhos de conclusão de curso defendidos, número de disssertações e teses associadas ao 
projeto, número de trabalhos publicados em eventos científicos, de extensão e técnicos, número de manuscritos 
publicados em periódicos especializados. 

 
 
II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
Valor  Total  do Plano:  R$ 56.000,00  
II .a .  Deta lha mento  da Rece ita  
Previsão da  Rece ita  será  da  seguinte forma:  
a)  Anál ises  fí s ico-híd ricas  do solo  -  Real ização  de anál ises :  espera-se  rea l izar  1 .020  aná li ses  
f ís icas,  cobrando-se,  em média,  R$  50,00 po r anál ise ,  to ta l izando R$ 51.000 ,00 da  recei ta  
prevista ;  
b)  Cursos de  capaci tação -  Se  prevê  a  rea l ização  de pelo  menos um curso de capaci tação a  
ser  o fer tado  para  um mínimo de 10 par t icipantes e  pe lo qual  será cobrado R$ 100,00 por  
par t i cipante ,  in tegra l izando R$ 1 .000 ,00 da rece ita ;  
c)  Consul toria  técnica – parceria  entre  EA/UFG e iniciat iva  privada,  cobrando-se em méd ia  
R$ 1.000,00  por consul tor ia ,  es t imando-se quatro  consultor ias no per íodo  de 01 /02/2018 a  
31/12/2020,  total izando R$ 4 .000,00  da rece ita .  

 
II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos 

Parcela  Data  Valor  
1 2018 25.000,00 

2 2019 25.000,00 

3 2020 6.000,00 

 
II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  

Item Valor  (R$)  
1-  Receita  Total  56.000,00 

 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)  Total  56.000,00 
a-Pessoal    8 .000,00 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 0,00  
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 0,00  
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 6.000,00 
Estagiários 0 ,00  



                                                   

Bolsas 2 .000,00 
Outros encargos 0,00  

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  13.800,00 
Hospedagem e Alimentação 3.000,00 
Manutenção de máquinas e equipamentos  1.500,00 
Assinatura de Periódicos/Anuidades 0,00 
Reprodução de documentos 300,00 
Confecção de cartaz para divulgação 0,00 
Adequação do espaço 2.000,00 
D.A.O. da FAP* (10%)             5.600,00 
Outros serviços  1.400,00 
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  4 .700,00 
d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  4 .500,00 
e – Material de Consumo                                                                                              Total    6 .600,00 
Material de expediente 800 ,00 
Material de Laboratório 2 .000,00 
Material de manutenção de máquinas e equipamentos 2.000,00 
Material de Limpeza 300 ,00 
Combustíveis e lubrificantes 1 .500,00 

f– Investimento                                                                                                             Total  14.800,00 
Obras e Instalações 5.500,00 
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)  9 .300,00 

g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 5 .600,00 
Ressarcimento à UFG (3%) 1.680,00 
Ressarcimento à UA/Órgão (7%)  3 .920,00 

h- Ganho econômico***                                                                                       0,00 
Total 56.000,00 

* FAP – Fundação de Apoio à Pesquisa  
** IFES – Instituição Federal de Ensino Superior 
*** - Não havendo previsão de ganho econômico este será apurado ao final da execução do projeto. 
 

II.d. Detalhamento e Justificativa do Investimento 

Quant idade  Descrição 
(Equipamentos/Móveis/Obras/Reformas) 

Valor  Período  

1 Instalação de sistema de ar comprimido em bancada lateral 1 .500,00 04/18 a 31/12/20 

2 Adequação de bancadas centrais para atividades de ensino 1.500,00 04/18 a 31/12/20 

3 Compressor – 20 bar 4.800,00 04/18  a 31/12/20 

4 Ar condicionado 5.000,00 04/18 a 31/12/20 

Just i ficat iva :  Para  o  funcionamento do consol idômetro ( j á  d i sponível  no parque  de 
equipamentos do LFS) é  necessár io  adquir i r  um compresso  mais potente (20 bar)  para o  LFS e 
providenc iar  a  r eadequação da dis tr ibuição  do ar  compr imido na bancada latera l  do LFS No LFS 
existem duas bancadas centra is que preci sam passar  por  uma adequação  para que seja  possível  a  
real ização de aulas prát i cas no LFS.  A aquis ição  de um ar  condicionado também é 
impresc indíve l  para adequar os resul tados obt idos nas anál i ses rea lizadas no LFS às exigências 
da legi s lação v igente,  que de ter mina que as anál ises f í sicas do  solo  sejam determinadas a  
temperatura ambiente de  20 o C.  

 

II .e .  Identif icação dos recursos da  UFG 
Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 

01 Labora tór io  de Fí sica do  Solo  
01 Labora tór io  de Pedologia  

01 Labora tór io  de Anál ises  de Química e  Substrato  
01 Labora tór io  de Microbio logia   



                                                   

01 Labora tór io  de Anál ise Fol iar  e  de  Fer t i l izantes  
01 Labora tór io  de Biogas  
01 Labora tór io  de Cul tura de Tecidos  

01 Labora tór io  de Nematologia  
01 Labora tór io  de Ento mologia  
01 Labora tór io  de Fitopato logia  

01 Labora tór io  de Mecanização  Agrícola  
01 Labora tór io  de Informát ica  

02 Câmaras  c l imat izadas  
04 Estufas agr íco las  
01 Pivô de  ir r igação  

02 Tratores  
01 Subsolador  
03 Veículos  

Just i ficat iva :  O LFS apresenta  um razoáve l  pa rque  de  equipa mentos quando comparado a  outros 
labora tór ios que rea lizam anál i ses f í sicas do  so lo em Goiás.  Além desses equipamentos ,  
exi stem outros  laboratór ios  de anál i ses  na  área de Solos equipados para ofe recer  uma excelente  
prestação  de  serviços  que  permitem a  captação  de recursos  f inanceiros para manutenção dos 
labora tór ios da unidade  acadêmica ,  bem como fomenta o  desenvolvime nto de  pesquisas,  ações  
de ex tensão e de  ensino  na unidade .  Além dos labora tórios de so los ,  a  EA ta mbém conta co m 
diver sos  outros labora tórios ,  e stufas ,  sis tema de  i rr igação,  máquinas e  equipamentos.  
 

II . f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 

R$ 1.680,00  Ressarcimento a través  de GRU para  UFG 

R$ 3.920,00  Ressarcimento a través  de GRU para  UA 
Just i ficat iva :   

 

II .g .  Tratamento Tributário para  Bolsas (Campo a  ser  preenchido pe la  UFG)  
Bolsa Doação  Bolsa Doação  com Encargo  

Bolsa de  Est ímulo a  Inovação  Bolsa Ad icional  Var iável  

Justificativa:  
O proje to  te m natureza de  prestação  de  
serviços  

 

 
 

  

 X  
 



                                                   

 
III QUADRO DE PESSOAL 
II I .a .  Part ic ipantes  ( da UFG ou de outras IES)  de for ma volunt ária (Lei  nº  8 .958/94  e 10 .973/2004) 

Nome  
Reg i stro  F unc ional  ou 

matrícu la  
Inst i t ui ção de  

vinculação  

Dados  
Vinculação 

(Docente ,  Tec.  
Ad m. ,  Discente )  

Per íodo/  
Duração/ mês  

Carga Horária anual  

Wi ls on  Mo zena  Lean d r o  1127292 EA/UFG Docente 4 16 

Ad ã o Wa gn er  P ê go E va n ge l i s t a  1425275 EA/UFG Docente 4 4 
Derb la i  Ca sa ro l i  1871585 EA/UFG Docente 4 4 
El i a n a  Pa u la  Fe rn a nd es  2332283 EA/UFG Docente 4 4 
Fáb i o  V en t u ro l i  421960 EA/UFG Docente 4 4 
Glên io  Gu i ma rã es  Sa n t os  1783815 EA/UFG Docente 4 4 
Jos é  Alv es  Jú n ior  2563434 EA/UFG Docente 4 4 
Jua re z  Pa t r í c io  D e O li v e i ra  J un ior  1127281 EA/UFG Docente 4 4 
Leona rd o  Sa n tos  Co l l i e r  1414122 EA/UFG Docente 4 4 
Nor i  Pa u l o  Gr i eb e l e r  252694 EA/UFG Docente 4 4 
Ri ln e r  Alv es  F lor e s  440401 EA/UFG Docente 4 4 
Vir gi n i a  Da min  1714835 EA/UFG Docente 4 4 
 
Obs:  aba ix o de cada quadro,  just i f i car  o valor  das bolsas  indicando os  seus referenciais .  
II I . b.  Part i c ipant es  co m recebi mentos  de bolsa (da UFG ou de  outras IFES)  (Lei  nº  8 .958 /1994  e 10 .973/2004)   

Nome  
Reg i stro  

Funcional  ou 
matrícu la  

Inst i t ui ção de  
vinculação  

Dados  
M odal idade 

(*)  
Vinculação 

(Docente ,  Tec.  
Ad m. ,  Discente )  

Per íodo/  Duração  
/mês  

Carga 
Horária  
M ensal  

Valor   
M ensal  

Valor  
Total  

A indicar  A indicar  
 

EA/UFG 
Extensão  Discen t e  

03 /18  a  02/21   
04  meses  

20  500 ,00 2 .000 ,00 

                                                                                                                                  Tot al  2.000,00 
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e de f in ida nos te r mo s da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº  03 /2017.   
 
 
 
 
 
 
 
 
      



                                                   

II I .c .  Outros  Part ic ipant es  (Pesqui sador Ex terno/Convidado)  f or ma de  Bol sa  

Nome  CPF 

Dados  

M odal idade (* )  
Per íodo/  Duração  

/mês  

Carga 
Horária  
M ensal  

Valor   
M ensal  

Valor  Total  

Não  s e  ap l i ca        

       

                                                                                                                                  Tot al   
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e de f in ida nos te r mo s da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº  03 /2017.   
 
 

II I . d.  Outros  Part i c ipantes  –  Reg i me  de  CLT  

Nome  Cargo  

Dados  

Carga Horária 
se manal  

a .  Per íodo/  
Duração  

b.  Salário base  
mensa l  

c .  Encargos  -  
mensa l  (* )  

d.  
Benef í cios  -  
mensa l  (**)  

Valor  Total   
(a  *  ( b+c+d))  

Não  s e  ap l i ca         
                                                                                                                                   Tot al   

Indicação dos Benef í c ios  não obrig atórios  e  grat i f i cação de f unção (se  houver)  co m os respect ivos valores:   

 (*)  Valor  es t imado  dos  enca rgos  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reser va  resc i só r i a  p roporc ional )  +  ben efí c ios  obr iga tór ios .  
(**)  Benefí c ios  não  obr iga tó r ios  ( ind i car  s e hou ver )  +  gra t i fi cação  de  fun ção  ( i nd icar  s e  houver)  



                                                   

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
________________________________ 
Prof. Dr. Edward Madureira Brasil 

Reitor - UFG 
 
 
 

________________________________ 
Prof. Dr. Robson Maia Geraldine 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 
 

 _________________________________ 
Prof. Dr. Orlando Afonso Vale Amaral 

Diretor Executivo - Funape  
 
 
 

_________________________________ 
Prof. Dr. Marcos Gomes da Cunha 

Diretor da Escola de Agronomia 

 
 

___________________________ 
Profa. Dra. Vladia Correchel 

Coordenador do Projeto 

  
 
 

 


