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AVALIAÇÃO FINAL DE CONTRATOS COM AS FUNDAÇÕES DE APOIO 
 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Número do contrato/convênio: 095/2018 

Número do processo: 23070.018969/2018-46 

Título do Projeto: “Documentação da Língua e Saberes do Povo Karajá” 

Classificação do Projeto:  

( X  )Pesquisa                                            (   )Extensão                               (   )Ensino  

(   )Desenvolvimento Institucional         (   )Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

 

Fundação:   ( X  )FUNAPE                    (   )FUNDAHC                           (   )FRTVE 

Unidade/Órgão: Faculdade de Letras. 

Coordenador: Profa. Maria do Socorro Pimentel Silva 

2- CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO 

Cumprimento do objeto:                                        
 ( X )Totalmente    (   )Parcialmente (pendente:              ) 
 

Despesas realizadas dentro do previsto no PTR:  
(  X )Totalmente     (   )Parcialmente (pendente:          ) 
 

Cumprimento do prazo de execução:                     
( X )Totalmente    (   ) Parcialmente (pendente:          ) 
 

Recolhimentos do ressarcimento:   
 (   )Totalmente     (   )Parcialmente (pendente:        )  ( X  )Não se Aplica     
 

Recolhimento do ganho econômico:  
(   )Totalmente     (   )Parcialmente (pendente:        )   ( X  )Não se Aplica     
 

3- CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 

Termo de doação dos bens:  
(   )Atende totalmente     
(   )Atende Parcialmente (pendente:          ) 
(   )Não atende  
( X ) Não previsto 

Emissão dos relatórios parciais 
( X )Atende totalmente     
(   )Atende Parcialmente (pendente:          ) 
(   )Não atende 

Prestação de contas realizada 
( X )Atende totalmente     
(   )Atende Parcialmente (pendente:          ) 
(   )Não atende 

Concessão de bolsas:  
(   )Atende totalmente     
(   )Atende Parcialmente (pendente:          ) 
(   )Não atende 
( X ) Não previsto 



Recolhimento a conta específica do projeto:  
( X )Atende totalmente     
(   )Atende Parcialmente (pendente:          ) 
(   )Não atende 

Segregação de funções 
( X )Atende totalmente     
(   )Atende Parcialmente (pendente:          ) 
(   )Não atende 

Publicidade das informações 
( X )Atende totalmente     
(   )Atende Parcialmente (pendente:          ) 
(   )Não atende 

 

PARECER DA PROAD: O contrato nº 095/2018 foi assinado com a Fundação de Apoio a 
Pesquisa - FUNAPE com o objetivo de execução de serviços de gestão administrativa e 
financeira do projeto de pesquisa: “Documentação da Língua e Saberes do Povo Karajá”.  
A vigência do contrato foi inicialmente, para o período de 01 de novembro de 2018 a 31 de 
dezembro de 2018, sendo prorrogado por meio de termos aditivos até 31 de julho de 2019. Os 
recursos para sua execução foram oriundos do Termo de Descentralização nº 7696 assinado 
entre o MEC e a UFG. O valor total do contrato foi um total de R$57.900,00. No plano de 
trabalho, parte integrante do contrato, foram previstas as atividades de pagamento de pessoa 
jurídica, aquisição de passagens e pagamento de diárias. Conforme cláusula do contrato no 
início do projeto os recursos foram repassados na sua totalidade para a Fundação em conta 
específica do projeto a título de gestão administrativa e financeira do projeto. Durante o 
período de execução os pagamentos foram realizados pela Fundação conforme a execução dos 
serviços e todos pagos dentro do previsto no Plano de trabalho. Os relatórios de prestação de 
contas parcial foram emitidos pelo coordenador e pela Fundação, assim como o relatório final 
de prestação de contas. Os serviços executados e comprovados pelo relatório final da 
Fundação constam do plano de trabalho. Ao final foi executado o montante de R$58.405,58 o 
que representando uma execução financeira de 100,87%, incluindo neste os rendimentos da 
aplicação financeira. 
Considerando que: 

 todas as etapas previamente planejadas foram cumpridas;  

 o projeto cumpriu plenamente o seu objeto haja vista as atividades relatadas no Relatório 
Técnico emitido pelo coordenador; 

 as despesas foram realizadas no valor contratado e da forma expressa no contrato; 

 o objeto contratado foi completamente cumprido; 

 a Legislação vigente foi cumprida; 
 

somos pela aprovação da prestação de conta final da Fundação de Apoio à Pesquisa para o 
projeto objeto do contrato 095/2018.   
 

 
                          
                          Pró-Reitor de Administração e Finanças  
 
 

 


