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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

 

CONTRATO Nº 110/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) E A 
FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E 
CULTURAL VISANDO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL: “DESENVOLVIMENTO E APOIO 
ÀS ATIVIDADES DA UAB NA UFG NO USO DE 
TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO, NA FORMAÇÃO EM EAD E NA 
PRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS”. 

 

De um lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – instituição federal de ensino e pesquisa 
de nível superior, constituída como autarquia educacional de regime especial e vinculada ao 
Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834-C, de 14/12/1960, e reestruturada pelo Decreto n.º 
63.817, de 16/12/1968, inscrita no CNPJ n.º 01.567.601/0001-43, com sede no Campus Samambaia, 
Goiânia-GO, CEP: 74.001-970, neste ato representada pelo Reitor, Prof. Dr. EDWARD 
MADUREIRA BRASIL, brasileiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº. 1035570 – 
SSP/GO e CPF nº. 288.468.771-87, residente e domiciliado nesta Capital, credenciado por Decreto 
Presidencial de 26/12/2017, publicado no DOU do dia 27/12/2017, com competência constante do 
respectivo Estatuto, doravante denominada simplesmente UNIVERSIDADE ou 
CONTRATANTE, com a interveniência da PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, doravante simplesmente denominada INTERVENIENTE, neste ato representada por 
seu Pró-Reitor, Prof. Dr. ROBSON MAIA GERALDINE, brasileiro, casado, portador da CI nº. 
3253753 – SSP GO e CPF nº. 691.680.671-00, residente e domiciliado nesta Capital, e através do 
CENTRO INTEGRADO DE APRENDIZADO EM REDES, neste ato representado por seu 
Diretor e Coordenador, Profa. Dra. MARILIA DE GOYAS, doravante denominada UNIDADE e 
COORDENADOR, do outro, a FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E 
CULTURAL – FRTVE, entidade estatutariamente incumbida da pesquisa e do desenvolvimento 
institucional, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à 
Universidade Federal de Goiás – UFG, constituída nos termos da escritura pública de 20/07/96, 
lavrada perante o 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia, no livro nº. 652, às folhas 
128/131, com sede na Universidade Federal de Goiás - UFG, situada no prédio da Faculdade de 
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas – FACE, 3º andar, Campus Samambaia, 
Goiânia/GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.517.750/0001-06, telefone (062) 3521-1910, telefax 
(062) 3521-1911 neste ato representada por sua Diretora Executiva, Profa. Dra. SILVANA 
COLETA SANTOS PEREIRA, brasileira, casada, portador da CI nº 1187834 - SSP- GO e do 
CPF nº 350.509.421-87, residente e domiciliada nesta Capital., doravante denominada 
CONTRATADA, considerando que a FRTVE é uma entidade de direito privado, sem fins 
lucrativos, está devidamente credenciada nos termos da Lei nº 8.958/94, junto ao Ministério da 
Educação e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, como Fundação de Apoio à UFG, visando dar 
apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e 
tecnológico, inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente necessária à execução 
desses projetos, as PARTES acima identificadas e devidamente qualificadas resolvem 
CELEBRAR este CONTRATO, nos termos do art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 
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21/06/1993, que se regerá pelas normas das Leis nº 8.666/1993, n.º 8.958/1994, nº 12.772/2012, nº 
4.320/1964 e nº 10.973/2004, dos Decretos nº 7.423/2010, nº 8.241/2014, nº 6.170/2007, nº 
5.563/2005, nº 94.664/1987 e nº 93.872/1986, da Resolução CONSUNI nº 6/2011, aplicando-lhe, 
supletivamente, os princípios gerais dos contratos e as disposições de direito privado, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
 O presente instrumento tem como objetivo a prestação pela CONTRATADA de 
serviços de gestão administrativa e financeira à 
UFG/INTERVENIENTE/UNIDADE/COORDENADOR para apoio na implementação e no 
desenvolvimento das atividades previstas nos projeto de desenvolvimento institucional intitulado: 
“DESENVOLVIMENTO E APOIO ÀS ATIVIDADES DA UAB NA UFG NO 
USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 
NA FORMAÇÃO EM EAD E NA PRODUÇÃO DE MATERIAIS  
PEDAGÓGICOS”. 

Parágrafo Primeiro – Os termos do referido Projeto estão discriminados no Plano de Trabalho, 
com base nas definições legais, o qual, juntamente com o próprio projeto, passa a fazer parte 
integrante deste CONTRATO, independente de sua transcrição. 

Parágrafo Segundo – Os serviços de gestão administrativa e financeira englobam o 
desenvolvimento das seguintes atividades: pagamento de colaboradores, aquisição de materiais de 
consumo e outros serviços necessários a execução do projeto. 

Parágrafo Terceiro – Não será permitida à CONTRATADA a subcontratação total, bem como a 
subcontratação parcial que delegue a terceiros a execução do núcleo do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

A execução dos serviços ora pactuados observará o regime de empreitada por preço global, 
previsto no art. 10, inciso II, alínea a, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

O valor deste Contrato monta à importância total estimada de R$3.623.526,08 (Três 
milhões, seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e oito centavos) conforme 
detalhamento no Plano de Trabalho, descentralizados para a UFG pela CAPES por meio das notas 
de crédito 2018NC000181 e 2018NC000256, sendo que a CONTRATANTE repassará os recursos 
financeiros à CONTRATADA mediante emissão de Ordem Bancária, em até 15 (quinze) dias úteis 
após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pela fiscalização do contrato. 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA receberá o valor de R$329.411,46 (trezentos e vinte e 
nove mil quatrocentos e onze reais quarenta e seis centavos), pela prestação dos serviços de gestão 
administrativa e financeira descritos na cláusula primeira, em parcelas mensais de acordo com a 
vigência do contrato. 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deverá incorporar à conta de recursos próprios da 
CONTRATANTE a parcela de ganhos econômicos decorrentes da execução do projeto. 
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Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA, quando for o caso, deverá, mensalmente, repassar à 
conta de recursos próprios da CONTRATANTE, a parcela relativa ao ressarcimento pela utilização 
dos bens da CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto – Fica vedado à CONTRATANTE o pagamento de débitos contraídos pela 
CONTRATADA a qualquer título, especialmente em relação ao pessoal por esta contratado. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Para atender as despesas decorrentes das atividades previstas no presente instrumento, a 
CONTRATANTE destacará recursos que são provenientes do acordo firmado entre a Universidade 
Federal de Goiás e a CAPES por meio da descentralização de recursos 2018NC000181 e 
2018NC000256, no PTRES 108456, na FONTE 8100699281, na ND: 339039, em razão de que foi 
emitida a nota de empenho 2018NE804854 no valor de R$1.755.528,43 (um milhão setecentos e 
cinquenta e cinco mil quinhentos e vinte e oito mil quarenta e três centavos). 

CLÁUSULA QUINTA – DA DURAÇÃO E DA VIGÊNCIA 

O presente CONTRATO terá vigência a partir de sua assinatura até 30 de dezembro de 
2021, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado, na hipótese de ocorrência de fatos impeditivos 
ao normal andamento da execução do projeto, por período estrito e necessário ao término do 
impedimento do objeto pactuado. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro – Da CONTRATADA: 

a) executar as atividades visando a implementação e o desenvolvimento do   Projeto 
conforme detalhado no Plano de Trabalho; 

b) desenvolver o Projeto na sua sede ou fora dela, quando necessário; 
c) observar fielmente as obrigações estabelecidas no presente CONTRATO e outras 

orientações que formalmente lhe sejam dirigidas pela CONTRATANTE; 
d) cumprir, rigorosamente, todos os prazos fixados no cronograma de atividades, 

requisitando com antecedência necessária os documentos e informações que se 
façam necessários e que devam ser fornecidos pela CONTRATANTE; 

e) utilizar de seus bens e serviços necessário à execução dos trabalhos; 
f) recolher, quando for o caso, os valores discriminados a título de ressarcimento, pela 

utilização de bens e serviços da CONTRATANTE, conforme relacionado no Plano 
de Trabalho; 

g) manter uma conta bancária específica, para a movimentação dos recursos financeiros 
alocados para a execução do Projeto; 

h) aplicar os recursos financeiros oriundos do projeto, de acordo com as finalidades 
pertinentes à execução deste CONTRATO; 

i) incorporar, ao final do projeto, à conta de recursos próprios da CONTRATANTE, a 
parcela de ganhos econômicos decorrentes da execução do projeto; 

j) possibilitar à CONTRATANTE o acompanhamento das operações relativas às 
movimentações bancárias, bem como o acesso à emissão de extratos; 

k) apresentar à CONTRATANTE relatórios semestrais financeiros e das atividades 
desenvolvidas no âmbito do Projeto; 

l) apresentar, consoante o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA, à CONTRATANTE 
prestação de contas final até 60 (sessenta) dias contados a partir da data do término 
da vigência, incluindo relatório de avaliação com base nos documentos e nas 
informações pertinentes, atestando a regularidade das despesas realizadas pela 
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CONTRATADA, o atendimento dos resultados esperados no Plano de Trabalho e a 
relação dos bens adquiridos no seu âmbito; 

m) integrar ao patrimônio da CONTRATANTE os materiais e equipamentos 
adquiridos; 

n) fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo e sempre que solicitado, 
informações adicionais aos relatórios sobre atividades técnicas, administrativas e 
financeiras decorrentes do presente CONTRATO, garantindo à CONTRATANTE 
o acesso aos processos, aos documentos e às informações referentes aos recursos 
públicos, e aos locais de execução do objeto deste CONTRATO; 

o) guardar sigilo das informações que lhe forem repassadas pela CONTRATANTE, 
sendo vedada a sua divulgação sem a prévia e expressa concordância da 
CONTRATANTE; 

p) observar a legislação federal que institui normas para licitação e contratos da 
Administração Pública, referentes à contratação de obras, compras e serviços, bem 
como as normas internas da CONTRATANTE e outras normas aplicáveis ao 
presente CONTRATO, especialmente: aquelas referentes à relação entre a 
CONTRATANTE e as Fundações de Apoio; à composição das equipes dos 
projetos, inclusive às disposições que vedam o nepotismo no âmbito da 
Administração Pública Federal; à concessão e ao pagamento de bolsas; ao 
acompanhamento e controle; e à prestação de contas; 

q) submeter-se ao controle finalístico e de gestão pelo órgão máximo da 
CONTRATANTE; 

r) submeter-se à fiscalização da execução do CONTRATO pelos órgãos competentes; 
s) publicar este instrumento, bem como os relatórios semestrais de execução desta 

CONTRATO, a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados e a 
prestação de contas final, em sítio mantido pela CONTRATADA na rede mundial 
de computadores - Internet. 

t) manter-se devidamente registrada e credenciada junto aos órgãos competentes; 
u) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 

Parágrafo Segundo – Da CONTRATANTE/INTERVENIENTE/UNIDADE: 

a) aprovar o Projeto, segundo os pressupostos legais, e este CONTRATO perante as 
instâncias administrativas competentes; 

b) executar as atividades visando à implementação e o desenvolvimento do Projeto 
conforme detalhado no Plano de Trabalho; 

c) exercer a condução técnica, prestando apoio científico e tecnológico necessário ao 
melhor desempenho da CONTRATADA, no desenvolvimento do Projeto; 

d) encaminhar, formalmente, com a necessária antecedência, as informações, 
documentos, os recursos e os dados que se façam indispensáveis à adequada 
execução do Projeto, objeto do presente CONTRATO, colocando-os à disposição da 
CONTRATADA; 

e) autorizar a participação dos Servidores da CONTRATANTE, conforme 
relacionados no Plano de Trabalho, nos termos da lei e das normativas da 
CONTRATANTE que disciplinem a matéria, sem que isto implique em disposição 
e/ou prejuízos no desenvolvimento das atividades normais e próprias dos indicados, 
no cotidiano da CONTRATANTE; 

f) observar as normas internas da CONTRATANTE e outras normas aplicáveis ao 
presente CONTRATO, especialmente aquelas referentes à relação entre a 
CONTRATANTE e as Fundações de Apoio, à composição das equipes dos projetos, 



Processo: 23070.018838/2018-69 

à concessão e ao pagamento de bolsas, ao acompanhamento e controle, e à prestação 
de contas; 

g) permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e 
demais instalações existentes em suas próprias dependências, nos termos da 
legislação regente; 

h) indicar COORDENADOR encarregado das atividades de assessoramento ao 
planejamento do Projeto o qual, conjuntamente com a CONTRATADA, será 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas no 
âmbito do Projeto; 

i) indicar um servidor para a fiscalização do presente contrato; 
j) implantar sistemática de gestão, controle e fiscalização do contrato, de forma a 

individualizar o gerenciamento dos recursos envolvidos; 
k) zelar pelo acompanhamento em tempo real da execução físico-financeira da situação 

do projeto; 
l) atender a segregação de funções e responsabilidades na gestão do contrato, bem 

como na sua prestação de contas, de modo a evitar a propositura, homologação, 
assinatura, coordenação e fiscalização do projeto se concentrem em um único 
servidor, em especial o seu coordenador; 

m) respeitar a segregação de funções e responsabilidades entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA; 

n) acompanhar e avaliar o atendimento dos resultados esperados sobre a execução das 
atividades previstas no Projeto conforme detalhado no Plano de Trabalho; 

o) prestar assessoria à CONTRATADA, considerando-se sua disponibilidade; 
p) tornar públicas as informações sobre a execução do Projeto, tais como valores das 

remunerações pagas e seus beneficiários; 
q) exercer o controle finalístico e de gestão através do seu órgão máximo; 

 
Parágrafo Terceiro – Do COORDENADOR: 
 

a) assessorar no planejamento do Projeto o qual, conjuntamente com a 
CONTRATADA, será responsável pelo acompanhamento e execução técnica das 
atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto, podendo propor quando necessário, 
alterações no Plano de Trabalho;  

b) exercer a condução técnica, prestando apoio científico e tecnológico necessário ao 
melhor desempenho da CONTRATADA, no desenvolvimento do Projeto; 

c) responsabilizar-se pela elaboração, semestralmente, do relatório técnico, relatando o 
andamento técnico do projeto; 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS 

A execução das atividades contratuais ora pactuadas será acompanhada e supervisionada 
pelo COORDENADOR indicado pela INTERVENIENTE e pelo fiscal designado na forma da 
CLÁUSULA OITAVA, os quais se incumbirão de proceder anotações, em registro próprio, de 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-lhe, ainda, 
assegurada a prerrogativa de: 

a) solicitar adições de serviços em conformidade com os objetivos deste contrato; 
b) supervisionar a execução do presente contrato, de modo que sejam cumpridas 

integralmente as condições constantes de suas cláusulas; 
c) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância, pela CONTRATADA, 

de qualquer exigência; 
d) disciplinar o uso de bens e serviços da CONTRATANTE pela CONTRATADA 

consoante o art. 6º da Lei nº. 8.958/94. 
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Parágrafo Único – A supervisão exercida pelo COORDENADOR indicado pela 
INTERVENIENTE e pelo fiscal designado na forma da CLÁUSULA OITAVA não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto 
contratual. 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Fica instituído pela CONTRATANTE a INTERVENIENTE/COORDENADOR como 
encarregados de assessorar o planejamento com as instâncias técnicas e outros órgãos da 
CONTRATANTE, sendo responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades 
desenvolvidas no âmbito do Plano de Trabalho objeto do presente Contrato, podendo propor, 
quando necessário, alterações no mesmo. 

Parágrafo primeiro – A INTERVENIENTE também indicará através de portaria, nos termos do 
art. 67 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, um servidor para a fiscalização do presente contrato. 

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

As obrigações resultantes do presente contrato deverão ser executadas fielmente pelas 
partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada 
uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

Parágrafo Primeiro - Executado o objeto contratual, será ele recebido na forma preconizada nas 
disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. 

Parágrafo Segundo – O fiscal designado pela CONTRATANTE/INTERVENIENTE rejeitará, 
no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as condições contratuais e os seus 
anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas da execução físico-financeiro deverá ser apresentada à 
CONTRATANTE, e postada em sitio mantido pela CONTRATADA na rede mundial de 
computadores - Internet. 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA divulgará semestralmente relatórios indicando os 
valores executados, discriminando a Unidade Acadêmica e a relação dos pagamentos efetuados de 
qualquer natureza em decorrência da execução deste CONTRATO. 

Parágrafo Segundo – A prestação de contas final deverá ser encaminhada até 60 (sessenta) dias 
contados a partir da data do término da vigência, e abrangerá os aspectos contábeis, de legalidade, 
efetividade e economicidade sendo instruída com os seguintes documentos: 

a) demonstrativo de receitas e despesas; 
b) cópia dos documentos fiscais; 
c) relação de pagamentos discriminando, quando couber, as respectivas cargas horárias 

de seus beneficiários; 
d) cópias de guias de recolhimento; 
e) atas de licitação; 
f) termo de doação dos bens adquiridos.  

 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATANTE elaborará relatório final de avaliação com base nos 
documentos indicados no parágrafo segundo desta cláusula e demais informações relevantes sobre o 
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projeto, atestando a regularização das despesas realizadas pela fundação de apoio, o atendimento 
dos resultados esperados no plano de trabalho e a relação de bens adquiridos em seu âmbito. 
 
Parágrafo Quarto – A CONTRATADA manterá em seus arquivos, zelando pela guarda e 
conservação, os documentos fiscais produzidos por força de execução deste CONTRATO, pelo 
prazo de 10 (dez) anos contados a partir da data de aprovação da prestação de contas final.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PESSOAL E DOS ESTUDANTES 

O pessoal envolvido na execução deste CONTRATO guardará seu vínculo e subordinação 
de origem com a instituição a cujo quadro pertencer. 

Parágrafo Primeiro – Os servidores da CONTRATANTE participantes nas atividades do Projeto 
atuarão em assuntos de sua especialidade, na qualidade de colaboradores esporádicos, e sua 
participação será de acordo com a legislação regente, inclusive normativas da UFG, que 
disciplinem a matéria.  

Parágrafo Segundo – A participação de servidores da CONTRATANTE nas atividades previstas 
no art. 1º da Lei nº 8.958/94, autorizada nos termos da Lei, não cria vínculo empregatício de 
qualquer natureza, podendo, para sua execução, ocorrer a concessão de bolsas de ensino, de 
pesquisa e de graduação, observadas as normativas da UFG e outras normas que disciplinem a 
matéria. 

Parágrafo Terceiro – Quando for o caso, o pessoal complementar que a CONTRATADA 
necessitar para a execução dos trabalhos/serviços ora avençados, pelo prazo determinado à vigência 
deste instrumento, deverá atuar estritamente nas ações previstas no Projeto, e não terá vínculo de 
qualquer natureza com a CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade, a qualquer título, 
da CONTRATADA, inclusive na utilização de pessoal da UFG. 

Parágrafo Quarto – Na eventual hipótese de vir a CONTRATANTE a ser demandada 
judicialmente, em relação ao pessoal contratado, a CONTRATADA a ressarcirá de qualquer 
despesa que, em decorrência, vier a ser condenada a pagar em função de ação ou omissão de seus 
empregados ou prepostos. 

Parágrafo Quinto – É vedada a utilização dos contratados referidos no parágrafo terceiro para 
contratação de pessoal administrativo, de manutenção, docentes ou pesquisadores para prestar 
serviços ou atender a necessidades de caráter permanente da CONTRATANTE. 

Parágrafo Sexto - A participação de estudantes em projetos institucionais de prestação de serviços, 
quando tal prestação for admitida como modalidade de extensão, nos termos da normatização 
própria da CONTRATANTE, deverá observar a Lei 11.788/2008. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO USO DE BENS E SERVIÇOS DA 
CONTRATANTE 

A CONTRATADA poderá, de acordo com a previsão do Plano de Trabalho, utilizar-se de 
bens e serviços da CONTRATANTE, mediante ressarcimento e pelo prazo estritamente necessário 
à elaboração e execução do projeto objeto deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE 

A CONTRATADA não poderá, exceto em curriculum vitae, utilizar o nome da 
CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação 
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profissional, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos ou outras 
formas similares, sob  pena de imediata rescisão do presente contrato, nos termos previstos na 
cláusula anterior. 

Parágrafo Único - A CONTRATADA não poderá, outrossim, pronunciar-se, em nome da 
CONTRATANTE, à imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às atividades da 
CONTRATANTE, bem assim de sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisão 
contratual e sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESERVA DE DIREITOS SOBRE INVENTOS, 
INOVAÇÕES, TECNOLOGIAS E NOVOS CONHECIMENTOS COMERCIALIZÁVEIS E 
DIREITOS AUTORAIS. 

Caso as atividades realizadas sob o presente instrumento ou por este previstas originem 
diretamente resultados materiais representados por inovações tecnológicas, novos conhecimentos 
aplicáveis a atividades econômicas produtivas que propiciem incremento de seu desempenho, 
aumento da produtividade dos fatores envolvidos, otimização do uso de recursos e insumos, ou 
ainda criações intelectuais possíveis de proteger como propriedade de autor, as partes interessadas 
obrigam-se a reservar os direitos inerentes à propriedade, disposição e utilização desses bens ou 
resultados, para assegurar seu aproveitamento econômico e a apropriação dos benefícios de sua 
exploração econômica. 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATANTE terá precedência na reivindicação da titularidade dos 
direitos sobre os bens e resultados reservados, conferindo-se à outra parte participação nos 
benefícios que decorrerem da utilização e da exploração econômica desses bens e resultados, a 
critério da CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo - Ao autor ou autores da inovação, do novo conhecimento ou da criação sob 
reserva, será assegurada, nos termos da lei, participação financeira ou remuneração, em 
contrapartida ao fruto de seu trabalho. 

Parágrafo Terceiro – A forma de utilização, de apropriação e de exploração dos bens e resultados, 
bem como as condições de participação nos benefícios que daí se originar, além da remuneração 
devida ao autor, serão objeto de instrumento contratual a ser celebrado entre as partes interessadas, 
que não poderão recusar-se a celebração desse contrato, sob pena de perda de direitos sobre a 
apropriação, a utilização e a exploração desses bens, ou, ainda, que esta participação ou direitos 
sejam atribuídos à parte faltosa por arbitramento e considerando apenas o aporte individual para a 
obtenção do resultado material a partilhar. 

Parágrafo Quarto - Incumbe à CONTRATADA executora das atividades realizadas sob o 
presente instrumento ou nele previstas: 

a) assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses 
tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente 
reservados, sob as cautelas legais exigíveis; 

b) manter, periodicamente e com exatidão, informada a UFG sobre o andamento das 
atividades em questão, assegurando à estas condições para avaliar a antever os 
resultados previsíveis e alcançados; 

c) informar a todos os envolvidos nas atividades realizadas sobre suas 
responsabilidades, obrigações e direitos, em decorrência dos termos da presente 
cláusula; 

d) assegurar, previamente, da anuência ou da observância estrita de todos os envolvidos 
nas atividades realizadas nos termos da presente cláusula; 
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e) antecipar as providências cabíveis para assegurar a reserva dos direitos sobre bens e 
resultados alcançados em tempo hábil, para que prejuízo algum a esses direitos venha 
a ocorrer, acautelando-se para ser respeitada a precedência da UFG na reivindicação 
da titularidade desses direitos, além da integridade dos termos da presente cláusula; 

f) colocar à disposição da UFG toda a documentação e informação hábil e suficiente 
para possibilitar-lhe avaliar, dimensionar, bem como instruir toda e qualquer ação ou 
providência relacionada com direitos e interesses decorrentes da execução da 
presente cláusula. 

 
Parágrafo Quinto - As solicitações de providências dirigidas à CONTRATANTE, pela parte 
interessada, ou comunicações a que esteja obrigada a fazer, devem ser processadas por meio de 
expedientes escritos e devidamente formalizados, assegurando-se de seu recebimento pelo órgão 
competente para o atendimento às solicitações ou às providências necessárias decorrentes da 
comunicação feita, sob pena de a ele ser atribuída a responsabilidade por qualquer prejuízo, dano ou 
lesão a direito, interesse ou faculdade que incumba individualmente ou em comum às partes 
envolvidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 

O não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações contratuais assumidas 
ou a infringência dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência, sempre que forem constatadas falhas de pouca gravidade; 
b) multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor mensal do contrato, devidamente 

atualizado, quando deixar de cumprir, no todo ou em parte, qualquer das obrigações 
assumidas, o que não impede a rescisão contratual e outras penalidades; 

c) multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor total do contrato, devidamente 
atualizado, na hipótese de, já tendo a CONTRATADA sofrido punição na forma 
prevista na alínea anterior vir ela a cometer novamente falta que enseje a aplicação 
igual sanção, sem prejuízo da imediata rescisão do contrato e aplicação das demais 
penalidades cabíveis; 

d) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a UFG, por até 02 (dois) 
anos, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da CONTRATADA; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando 
falta grave, dolosa ou revestida de má fé. 

 
Parágrafo Primeiro - As sanções de natureza pecuniária, sempre que possível, serão descontadas 
de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo - As penalidades previstas não poderão ser relevadas, salvo quando ficar 
comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou 
caso fortuito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO 

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem 
motivo para rescisão do presente contrato, pela CONTRATANTE: 

a) o não cumprimento das cláusulas contratuais; 
b) o cumprimento irregular das cláusulas contratuais; 
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c) o atraso injustificado do início da execução do objeto contratual; 
d) a paralisação das atividades contratuais sem justa causa e prévia comunicação à 

CONTRATANTE; 
e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA 

com outrem, a cessão ou transferência,  total ou parcial,  bem como  a fusão, cisão ou 
incorporação; 

f) o desatendimento das determinações regulares do representante da 
CONTRATANTE designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, 
assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas em registro próprio, 
lavrado pelo representante da CONTRATANTE; 

h) a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA 
que, a juízo exclusivo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela autoridade competente e exaradas no processo administrativo a 
que se refere o presente contrato; 

j) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 

 
Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para rescisão do presente contrato, pela 
CONTRATADA: 

a) supressão do objeto contratual, por parte da CONTRATANTE, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 65, § 1º, da 
Lei nº 8.666/93; 

b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório, quando for 
o caso, de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, 
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas, até que seja normalizada a situação; 

c) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

d) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 

 
Parágrafo Segundo - Fica reconhecido o direito da Administração, em caso de rescisão 
administrativa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO 

O presente contrato vincula-se ao termo de dispensa de licitação, conforme disposto no art. 
24, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e demais elementos ou documentos integrantes do 
presente procedimento, que passam a fazer parte deste instrumento, independentemente de suas 
transcrições. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA –  DA PUBLICIDADE 
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A publicação resumida do presente contrato na imprensa oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, nos termos do 
parágrafo único do art. 61 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA –  DO FORO 

As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Goiânia – Goiás, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e questões oriundas 
do presente Contrato. 

E como prova de assim haverem livremente pactuado, firmam o presente instrumento em 
três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas presentes. 

 

 

 
Prof. Edward Madureira Brasil 

Reitor - Universidade Federal de Goiás 
 
 
 
 
 

Prof. Robson Maia Geraldine 
Pró-Reitor de Administração e Finanças 

 
 

 Profa. Silvana Coleta s. Pereira  
Diretora Executiva – Fund. RTVE 

 
 
 
 
 

          Prof. Marilia de Goyas 
        Diretor e Coordenador do Projeto  
 
 

 

 

Testemunhas _____________________                     ____________________________ 



                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Títul o d o Projeto  
DESENVOLVIMENTO E APOIO ÀS ATIVIDADES DA UAB NO USO DE TECNOLOGIAS 
DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NA FORMAÇÃO EM EAD E NA 
PRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS.  
Identif icaçã o d os Partícipes do Projeto 
Uni versidade:  Uni versidade F ederal  de Goiás  

Unidade:  CIAR – Centro Integrad o d e Ap rendi zagem em Rede /  UFG  
Fundação:  RTVE 
Coordenador(a):  CPF/Matrí cul a SIAPE  

Marí l ia de G oyaz 169. 519.721-68  

Telefone 01  Telefone  02  e-mail  
(62)  3521-1381/1332 (62) 99912-2061 mgoyaz@gmail .com 

Centro de Custo Banco e Agência  Conta Corrente esp ecíf ica 

   
Classif icaçã o d o Projeto:  

Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desen vol vimento Inst i tuci on al  Desenvol vi mento Cient í fico e Tecn ol ógico  

Justificativa/Fundamentação do Projeto 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil foi criado em 2005 pelo Ministério da Educação, 
sendo instituído pelo governo federal por meio do Decreto nº 5.800, de 08 de junho de 2006, 
buscando ampliar a oferta de programas de educação superior por meio da educação a distância, 
em parcerias articuladas com instituições públicas de ensino superior, governos municipais e 
estaduais, representando a política pública nacional de educação a distância, e sendo amplamente 
apoiado pela comunidade acadêmica, atualmente representada por 136 instituições públicas de 
ensino superior. No âmbito da Universidade Federal de Goiás essa parceria foi iniciada em 2005, 
no lançamento do primeiro edital que permitiu a implantação da primeira etapa da rede de polos 
de apoio presencial e de cursos.  

Em 2006 a UFG iniciou as atividades no Sistema Universidade do Brasil aderindo ao projeto 
piloto de Administração Pública-Bacharelado em uma parceria com o Banco do Brasil e MEC/SEED. 
Paralelo a esse projeto, aderiu ao Pró-Licenciatura com o curso de Ciências Biológicas, sob a 
coordenação da UNB, tendo também a UEG como parceira. Na segunda fase do Pró-Licenciatura, 
além do curso de Ciências Biológicas, a UFG teve outros dois cursos aprovados (Portaria MEC nº 
07, de 26 de setembro de 2006): Licenciatura em Artes Visuais (200 vagas) e Licenciatura em Física 
(50 vagas).  

O segundo edital da UAB foi lançado em 2006 com a aprovação das propostas da UFG para a 
oferta dos cursos de Artes Cênicas, Artes Visuais, Educação Física e Física, que iniciaram em 2009. 
Ainda em 2009 a UFG aderiu ao Parfor – Plano Nacional de Formação de professores da Educação 
Básica, com a oferta de quatro cursos de licenciatura, que iniciaram as ofertas em 2011: Artes 

   X 

X  



                                                   

Cênicas, Artes Visuais, Ciências Biológicas e Educação Física. Além dos cursos de graduação, em 
2007 foi iniciado o curso de Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental, com 163 
formados em 2009. 

Nos editais seguintes a UFG ampliou a oferta de cursos a distância pela UAB em diferentes 
níveis: graduação, pós-graduação lato sensu e extensão.   

Na Agenda de Desenvolvimento para as Universidades Federais, apresentada pela Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), em maio de 2014, 
a Educação a Distância é colocada como uma dimensão prioritária, devendo ser contemplada nos 
projetos de investimento nas universidades com foco em redes físicas e em recursos humanos.  A 
relevância da expansão desta modalidade de ensino é reconhecida pela sua capilaridade e sintonia 
com as necessidades dos estudantes. Já o Plano Nacional de Educação (PNE) coloca o ensino a 
distância como estratégia para que algumas metas sejam atingidas. Dentre essas metas destaca-se 
a de número 12, que trata da elevação da taxa de matrícula no ensino superior na população de 18 
a 24 anos, e a meta 14, que evidencia a necessidade de expandir a oferta de cursos de pós-
graduação stricto sensu, utilizando metodologias, tecnologias e também a Educação a Distância. 

Na UFG, a EaD tem promovido transformações no processo de ensino e aprendizagem, pois 
professores e alunos envolvidos nessa modalidade de ensino estão rompendo fronteiras em 
relação ao uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação, aumentando a 
interatividade nesse processo e valorizando o trabalho colaborativo. Além disso, há o 
reconhecimento de que a educação pode se realizar em lugares e tempos diversos e ser construída 
coletivamente, em rede, com o uso da internet. Essa evolução, associada ao compromisso social da 
UFG, possibilita a democratização de um ensino de qualidade, no mesmo padrão de excelência dos 
cursos presenciais já consolidados. Os resultados das avaliações realizadas pela SERES – Secretaria 
de Regulação do Ensino Superior do MEC têm demonstrado que os cursos de graduação a distância 
da UFG estão nos padrões dos cursos presenciais. Tanto é que alguns cursos a distância 
conquistaram notas superiores aos seus correspondentes na modalidade presencial. Outro dado 
importante refere-se ao alto índice de aprovação de alunos egressos dessas graduações em 
concursos públicos e em processos seletivos para mestrado. 

Desde a entrada da UFG na UAB, maior programa público de Educação a Distância no Brasil, as 
equipes do CIAR vêm ampliando e aprofundando os seus estudos sobre a EaD, seus fundamentos e 
métodos, e desenvolvendo ferramentas e aplicativos avançados para apoiar e promover atividades 
acadêmicas com uso das TDICs, que não têm se limitado aos cursos a distância. A experiência 
adquirida desde a adesão à UAB tem contribuído significativamente para o processo de 
institucionalização da EaD na UFG. Há uma grande demanda por objetos de aprendizagem, 
webconferências, cursos de formação e planejamento de cursos, que chegam das unidades 
acadêmicas, dos pesquisadores, de grupos de estudos e projetos de extensão. A tendência é de 
que o trabalho cresça cada vez mais pelos resultados já alcançados e pela potencialidade do CIAR 
em contribuir para o desenvolvimento institucional com a produção de conhecimento e de objetos 
educacionais baseados em tecnologias digitais de informação e comunicação. Esse envolvimento 
do corpo docente da instituição com a educação mediada pelas tecnologias tem uma grande 
relevância na formação contínua desses sujeitos, refletindo no processo de ensino e aprendizagem 
nas modalidades presencial e a distância. Para isso, é fundamental a estruturação das equipes que 
dão apoio e suporte aos cursos a distância da UAB, alavancando a qualidade de múltiplas 



                                                   

atividades de ensino desenvolvidas na UFG. 
A importância da Institucionalização da EaD é observada no Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFG (PDI 2018-2022), em que a instituição se utiliza, ao longo de todo o texto, 
tanto da educação presencial quanto da educação a distância para atingir as metas e a execução 
de suas ações no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. 

O papel do CIAR nesse processo é destacado no item que trata das Práticas de formação de 
professores para a educação básica (p.24), que diz: “Na oferta dos cursos de licenciatura na 
modalidade a distância, o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR) assume o papel 
importante na articulação entre as tecnologias de informação e comunicação e os processos 
educativos”.  

É evidente o papel do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede nas metas do PDI quando se 
observa, principalmente, uma das ações vinculadas ao objetivo de aprimorar a gestão do ensino de 
graduação: “promover programa institucional de valorização de novas tecnologias nas atividades 
didáticas, inclusive por meio de melhor utilização de recursos e estratégias de educação a distância 
nos cursos presenciais. ” Além de implementar e apoiar atividades da EaD, presentes em várias 
passagens do PDI, atualmente o órgão tem participação central na coordenação geral e na 
definição das políticas institucionais para essa modalidade de ensino.  

A qualidade dos cursos a distância está relacionada ao compromisso institucional na 
consolidação dessa modalidade, aos conteúdos propostos, à atuação do corpo docente e à 
qualidade do material produzido para esse fim. No entanto, esses elementos estão diretamente 
ligados ao suporte que é dado a esses cursos por meio de: uma formação em EAD sempre 
atualizada para professores, tutores e pessoal de apoio técnico; do uso de um ambiente virtual 
bem organizado e atrativo para os alunos, de fácil acesso; de materiais didáticos de qualidade, 
compatíveis com a modalidade, com o perfil dos alunos e com os objetivos dos cursos ofertados; e 
de uma equipe de gestão que faz as articulações necessárias ao desenvolvimento desses cursos. 
Para isso, há necessidade de uma estrutura de suporte e apoio para as atividades dos cursos a 
distância e para os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem, com interação contínua que, 
além da dimensão pedagógica atua também nas dimensões administrativa e técnica. O CIAR tem 
cumprido esse papel na UFG, primando pela composição das equipes de trabalho que dão suporte 
aos cursos do Programa UAB, pois, além de uma infraestrutura material correspondente à 
abrangência da proposta educacional, os recursos humanos envolvidos nesse processo são 
fundamentais para atingir a qualidade de ensino socialmente referenciada.  

Além da previsão da equipe Multidisciplinar que atua diretamente no CIAR, Núcleo EaD da 
UFG, este Plano de Trabalho visa atender às atividades previstas e pagamento das equipes de 
apoio dos cursos da Universidade Aberta do Brasil. A solicitação de contratação de serviços de 
gestão administrativa e financeira se justifica com o objetivo de auxiliar nas ações previstas para a 
equipe do CIAR e diversos cursos auxiliando no atendimento aos 2.574 alunos matriculados em 
2018, com previsão de novas ofertas de cursos a partir de 2019/1, nos polos de atuação no Estado 
de Goiás. 

Diante do exposto, esse projeto tem grande relevância na medida em que viabiliza a 
contratação de recursos humanos qualificados para atender as demandas da organização do 
trabalho pedagógico e do Programa UAB e da formação do corpo docente que atua na educação 
mediada pelas tecnologias digitais de informação e comunicação na UFG, contribuindo 



                                                   

significativamente para o processo de institucionalização da EaD em andamento na UFG. 
Neste sentido tendo por base o artigo 1º da Lei 8.958 de 1994, alterada pela Lei nº 12.349, de 

15 de dezembro de 2010 e regulamentada pelo Decreto 7.423 de 31 de dezembro de 2010, que 
estabelece: “As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como as Instituições Científicas 
e Tecnológicas - ICTs, sobre as quais dispõe a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão 
realizar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade de dar apoio a 
projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e 
tecnológico, inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente necessária à execução 
desses projetos”, sugere-se a contratação de uma fundação de apoio para a realização destes 
serviços. 
   

I.a. Identificação do Objeto 

 
CIAR - NÚCLEO E CURSOS EAD UAB – apoio às atividades do Centro 

de Aprendizagem em Rede. 

I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 

 
Início Término 

NOVEMBRO/2018 DEZEMBRO/2021 
I.d. Resultados Esperados 
. Implementação, desenvolvimento, logística e execução dos cursoe e equipe multidisciplinar do Núcleo EaD 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 1.1 

Apoiar a oferta dos cursos EAD/UAB na UFG 
assim como manutenção do Núcleo EaD e 
Equipe Multidisciplinar na UFG no período 
compreendido entre 2018 e 2021 

Cursos / 
Equipes 

1 
Dezembro 
/2018 

Dezembro/
2021 

1 1.2 
Implementação, desenvolvimento, logística e 
execução dos cursos e Equipe Multidisciplinar 

Relatório 1 
Dezembro 
/2018 

Dezembro/
2021 

1 1.3 Relatório Final Relatório 1 Janeiro/2022 
Março / 
2022 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

 Número de objetos educacionais desenvolvidos; 

 Número de cursos e unidades acadêmicas atendidos; 

 Quantidade de acessos e downloads do material disponibilizado; 

 Número de webs realizadas;  

 Número de participantes de outras cidades e do exterior nas webs; 

 Número de participantes-ouvintes das webs abertas ao público; 

 Economia feita com diárias e passagens de membros de bancas e reuniões, em R$; 

 Número de atualizações do AVA realizadas; 

 Número de salas virtuais criadas; 

 Número de usuários das salas; 



                                                   

 Número de cursos ofertados; 

 Número de alunos formados; 

 Número de unidades/órgãos atendidos; 

 Número de participantes. 

 
II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
 
Val or Total  d o Pl ano: R$ 3 .623.526,08 (Três mil hões,  seiscentos e vi nte e três mil ,  
q ui nhentos e vinte e seis  reais e oi to centavos)  
 
II .a.  Detal hamento da Receita 
-  Val ores  Descentr al izados pela CAPES –  TED 5409 –  P arciais :  2018 NC000181 de 04 .05 .2018  
e 2018NC000256 de  22 .06 .2018.  As demai s descentr al i zações serão e fetuadas anual ment e  
medi ante o cál cul o da rel ação cust o x aluno/ano.  
 
 
II .b.  Cronograma de desembolso dos recursos  

Parcela Data  Val or  
1ª- 2018NC00181 04/05/2018 R$ 195.805,00 
2 ª - 2018NC00256 22/06/2018 R$ 1.404 .195,00 
Os demais r ecursos ser ão 
descentr al izad os pel a CAPES  
na relação cust o x alun o/ano  

A DEFINIR  A DEF INIR  

 
II .c.  Plano de Aplicaçã o dos Recursos F i nancei ros  
Item Val or (R$)  
1-  Receita Total  3. 623.526,08 

 
2-  Previsão de Desp esas (a+b +c+d+e+f+g)  Total  3. 623.526,08 
a-Pessoal   Total   3. 044.114,62 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 1. 607.822,32 
Encargos s/ CLT (≈ 83 %)  1. 334.492,30 
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 64.800 ,00 
Estagiários 0 ,00  
Bolsas 0 ,00  
Outros encargos – Auxílio Alimentação 37.000,00 
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  360.411,46 
Hospedagem e Alimentação 0 ,00  
Manutenção de máquinas e equipamentos                          31.000,00 
Assinatura de Periódicos/Anuidades 0 ,00  
Reprodução de documentos 0 ,00  
Confecção de cartaz para divulgação 0 ,00  
Adequação do espaço 0 ,00  
D.A.O. da FAP*  329.411,46 
Outros serviços  0 ,00  
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  28.000,00 
d-  Despesas com diárias                                                                    Total  68.000,00 
e – Material de Consumo                                                                                              Total    123.000,00 
Material de expediente 24.000,00 
Material de Informática 31.000,00 



                                                   

Material de manutenção de máquinas e equipamentos 31.000,00 
Material de Limpeza 0 ,00  
Gêneros alimentícios 0 ,00  
Combustíveis e lubrificantes 37.000,00 
f– Investimento                                                                                                             Total  0 ,00  
Obras e Instalações 0 ,00  
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)  0 ,00  
g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 0 ,00  
Ressarcimento à UFG (3%) 0 ,00  
Ressarcimento à UA/Órgão (7%)  0 ,00  
h- Ganho econômico***                                                                                       0,00  
Total 0 ,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) 
Val or  Perí od o 

 NÃO SE AP LICA   

Just i ficat i va  
 
 
II.e.  Identif icação dos recursos da UFG  
Quant idad e Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 
 NÃO SE AP LICA 
Just i ficat i va  
 

 
II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idad e Formas de Ressarcimento à IFES 

 Não se aplica 
Just i ficat i va  
 

 
II.g .  Tratamento Trib utári o para Bolsas (Campo a ser preenchid o p el a UFG) 

Bolsa Doação  Bolsa Doação com Encargo  

Bolsa de Est í mulo a Inovação Bolsa Adici onal  Variável  

Justificativa:  
Não se aplica  

  

   
 



                                                   

III QUADRO DE PESSOAL  
III. a.  Part icipantes  (da  UFG ou de outras  IES)  de forma vo luntária  (Le i nº  8.958 /94 e 10 . 973/2004) 

Nome 
Regis tro F uncional 

ou matr ícula  
Inst itu ição  de  

vi nc ulação  

Dados 
Vinc ulação  

(Docente ,  Tec .  Adm. ,  
Discente)  

Período/ 
D uração/ mês 

Carga Horária 
anual  

Marí l ia de Goyaz  2127305 UFG DOCENTE 41 120  

Ana Paula N eres  De  Santa na Bande ira  -- - -- -  PUC DOCENTE  41 120  

Lil ian Ucker  Perot to  UFG DOCENTE  41 120  

Maria  B et hania Sarde iro  Dos Santos  1218991 UFG  DOCENTE 41 120  

Wag ner  B andei ra Da S ilva  1695316 UFG DOCENTE  41 120  

Claudio  Rober t o Machado B enite  1975387 UFG DOCENTE  05 64  

Claudne y Mar ia  De Olive ira  E S ilva  1688471 UFG DOCENTE  05 64  

Cris t iane  Lopes  S imao  Lemos 1778303 UFG DOCENTE  05 64  

Gla ucia  Mar ia  Cavas in Olive ira  1127250 UFG DOCENTE  05 64  

J honny David Echa la r  3037907 UFG DOCENTE  05 64  

Luciana  Alves  De  Olive ira  3127419 UFG DOCENTE  05 64  

Sissilia Vilarinho Neto 3307731 UFG DOCENTE  05 64  

Welinto n Ribamar  Lopes  1719142 UFG DOCENTE  05 64  

Well ing to n B it t e ncour t  Dos Sant os  112471 UFG DOCENTE  05 64  

Elda  Jane  Almeida  Go nt ijo  5490  PUC DOCENTE 05 60  

Fer nando Marcos D a S ilva  1450607 IFG DOCENTE 05 60  

Geraldo  Pere ira Da  S ilva Junior  1954253 IFG DOCENTE 05 60  

J and ia ra Mar ia  Bas tos  848654 E .M.Emâncio Se ixo  de 
B r ito 

DOCENTE 05 60  

J ef fer son Adr ia ny da  Cunha  1680497 UFG DOCENTE  05 60 



                                                   

Márc io  Adr iano  Rodr igues  Souza  1220971 UFG DOCENTE  05 60  

Miche lle  Paiva  17808 PUC DOCENTE 05 60  

Nilso n Me ndes  Borges  UFG AP OSE N T AD O  05 60  

Osni S il va  298943 UFG DOCENTE  05 120  

Roni ldo  Sever ino  do  Carmo 45966 C. E. LAURENTINO 
MARTINS 

DOCENTE 05 60  

Rosane  De  Paula  Cast ro 0973  FAC .  ARAGUAIA DOCENTE 05 60  

Sa lv ia no  De  Araujo  Leao 1371531 UFG DOCENTE 05 60  

Th iago  Robei ro Vasconce los  234520 UN ICAMPS DOCENTE 05 60  

Vaston Go nça lves da  Cos ta  1315553 UFG DOCENTE 05 120  

André  Luiz  Gald ino  1671976 UFG DOCENTE  05 120  

Celso Vie ira  Abud  2209216 UFG DOCENTE 05 60  

Dona ld  Mark  Santee  1868262 UFG DOCENTE 05 60  

Elida  Alves  Da  Silva  1625526 UFG DOCENTE 05 120  

Fer nando da  Costa  Barbosa  1582210 UFG DOCENTE 05 60 

Fer nando Kenned y Da  Si lva  1543262 UFG DOCENTE 05 60  

J osé  dos  R eis Vie ira  de Moura  Júnior  1461877 UFG DOCENTE 05 60  

J ul iana  Bernardes  Borges  da Cunha  1536967 UFG DOCENTE 05 60  

Luc iana  Vale  Si lva  Rabe lo 1953005 UFG DOCENTE  05 60  

Lúcio Auré l io  Purc ina   UFG DOCENTE 05 60  

Marce lo  Henr iq ue Stoppa 1613309 UFG DOCENTE 05 60  

Márc io  Rober to Rocha R ibe iro  1351543 UFG DOCENTE 05 120 

Marcos  Napoleão  Rabe lo  1664327 UFG DOCENTE 05 60  

Mar ta  B orges 1353419 UFG DOCENTE  05 120  



                                                   

Paulo  Henr iq ue B arbosa Galdino  1729296 UFG DOCENTE 05 120 

Paulo  Rober to  Bergamaschi  1353638 UFG DOCENTE  05 60  

Pl í nio  J osé O live ira  272395 Pre f .  Mun.  
Ca ta lão/UFG 

DOCENTE 05 60 

Por f ir io  Azevedo D os  Santos  J unior  2194845 UFG DOCENTE  05 120  

Romes  Antô nio Borges 1658946 UFG DOCENTE 05 60 

Ta nia  Mar ia  Nunes  Gonçalves  1192308 UFG DOCENTE 05 60 

Th iago  Alves  Quei roz  1758698 UFG DOCENTE 05 120 

Th iago  Por to de  Almeid a Fre itas  1543247 UFG DOCENTE 05 120 

Ricardo Barbosa  De  Lima 2126945 UFG DOCENTE  05 60  

Fláv io  Pere ira  Diniz   1566172 UFG TAE 05 60  

Ivanilda  Aparec ida  Andrade  J unq ue ira  1478615 UFG DOCENTE  05 60  

J ose  Eduardo Ribe iro Macedo -- - -- -  UEG DOCENTE 05 60  

Kelly Cr is t ina  da S ilva  Ruas  1767254 UFG DOCENTE 05 60  

Luc iana  De  Olive ira  Dias  2768507 UFG DOCENTE 05 60  

Manue l  Fer re ira  Lima  F ilho  1689543 UFG DOCENTE 05 45  

Mar isa  Damas Vie ira  1127042 UFG TAE 05 60  

Rildo  Bent o De Souza  2979512 UFG DOCENTE 05 60  

Rosani Morei ra Le itao 1127225 UFG TAE 05 60  

Vânia Dolores Es tevam de Olive ira  0224340 UFG DOCENTE 05 60  

Vilma  de  Fá t ima  Machado 6302337 UFG DOCENTE 05 60  

Sue ly Henr iq ue D e Aquino Gomes  671049 UFG DOCENTE  05 60  

Andrea  Pere ira  Dos Santos  2443889 UFG DOCENTE  05 60  

Angel it a  Pereira  De Lima  1359711 UFG DOCENTE  05 60  



                                                   

Benjamim Pere ira  Vile la  1731099 UFG DOCENTE  05 60  

Claudiomilso n Fer na ndes  Braga 1695551 UFG DOCENTE 05 60  

Fer nando Cézar Melo de  Olive ira  1050651 UFG TAE 05 60  

Fi l ipe  Re is  D ias  De Jesus  2389320 UFG DOCENTE 05 60  

Freder ico  Ramos Olive ira  2306727 UFG DOCENTE 05 60  

Geisa Mulle r  De  Campos Ribei ro  2333231 UFG DOCENTE 05 60  

Keila  Mat ida  De  Melo  1765091 UFG DOCENTE 05 60  

Kelle n Cr is t ina Prado  Da  S ilva  4491829 UFG DOCENTE 05 60  

Kelly Cr is t ina  Da  Si lva  Ruas  1767254 UFG DOCENTE 05 60  

La is  Pere ira  De Ol ive ira  1710608 UFG DOCENTE 05 60  

Laura Vile la  Rodr igues  R ezende  1508815 UFG DOCENTE 05 60  

Livia  Fer re ira  De  Carva lho  2718763 UFG DOCENTE 05 60  

Mar izange la  Gomes De Mora is  1143898 UFG DOCENTE 05 60  

Rona ldo  Bar ros Gomes 7302343 UFG DOCENTE  05 60  

Rosana  Mar ia R ibeiro  Borges  2505381 UFG DOCENTE  05 60  

Sálv io  J uliano  Pe ixoto  Far ias  2317020 UFG DOCENTE 05 60  

Ta t ia ne Fer re ira Vila r inho  _____ Academia  da  Po líc ia  
Mili t ar  

TÉCNICO 05 60  

Si lvia  Car la  Nunes de  Figue iredo  Costa 1664922 UFG  TAE 41  60  

Amilto n Rogér io  Santos de  Araú jo  2106565 UFG  TAE 41  60  

Vic tor Hugo  César  Godói 2871143 UFG  TAE 41  60  

Air to n Murakami Uemura  20161134 UFG  DISCENTE  24  60  

Camila  Masch ie tto More ira  201609721 UFG  DISCENTE  24  60  

André Vascon cel os da Si l va  1614325 
 

 
UF G 

 
DOCENTE 

64 64 



                                                   

Emerson Gervási o de Al meida 1725121 
 

 
UF G 

 
DOCENTE 

64  
64 

Grenissa Stafu zza  1493301 
 

 
UF G 

 
DOCENTE 

64 64 

José Luiz S olazzi  1801928 
 

 
UF G 

 
DOCENTE 

128 64 

Júl io Cesar  Valandro Soares  1675339 
 

 
UF G 

 
DOCENTE 

128 64 

Luiz d o Nasci ment o Carvalh o 2566316 
 

 
UF G 

 
DOCENTE 

128 64 

Marcia Hel ena da Si l va  1442131 
 

 
UF G 

 
DOCENTE 

64  
64 

Marco Paul o Gui maraes  1578512 
 

 
UF G 

 
DOCENTE 

64  
64 

Maurí ci o Campos  1697003 
 

 
UF G 

 
DOCENTE 

64  
64 

Nil ton  Luiz Moreira  1807813 
 

 
UF G 

 
DOCENTE 

64  
64 

Reniel l y Nasci ment o Iar a  2983364 
 

 
UF G 

 
DOCENTE 

64  
64 

Rogerio Bianchi  de Araúj o  1675225 
 

 
UF G 

DOCENTE 64  
64 

Si l via Parrei ra Tannús  1673763 
 

 
UF G 

DOCENTE 128 64 

Seri gne Ababacar Cisse Ba 1673763  
UF G 

DOCENTE 20 64 

Thiago Al ves de Queir oz  1758698 
 

 
UF G 

DOCENTE 128 64 

Vagner Rosal em 1563237 
 

UF G DOCENTE 128 64 

André Barr a Net o  1328612 UF G DOCENTE 128 64 

Fer nanda  Pere ira  Cunha  15192334 UFG DOCENTE 11 120  

Ana Guiomar  Rego Souza 1143323 UFG DOCENTE 11 60  

Ana Mae  Tavares  Bas tos Barbosa  45397-1 USP DOCENTE 
/APOSENTADA 

05 45  

Fer nando Antô nio G.  de Azevedo 1204484 UFRPE DOCENTE 05 45  

Fra nc isco  Guilherme de  O.  Júnior  1857414 UFG DOCENTE 06 60  

Io lene  Mesquita  Loba to  2642  C.E. Alves  Far ia  DOCENTE 06 60  

Márc io  Penna Cor te Rea l  1530823 UFG DOCENTE 06 60  



                                                   

Paulo  César  Guicheney Nunes  1546724 UFG DOCENTE 06 60  

Robervaldo  Li nhares  R osa 2379650 UFG DOCENTE 06 60  

Sô nia  Mar ta  Rodr igues   UFG DOCENTE 06 60  

Saulo  Germano  S.  Dal lago  2578938  UFG Docent e 09 120  

Ana Cari na  de  Olive ira Macie l  20143542 UFG Discente  09 20  

Fra nc isco  Guilherme de  O J únior   UFG Docent e 09 60  

J oana  Abreu Pere ira  De Olive ira   UFG Docent e 09 60  

Leo nardo Vict tor de  Carvalho  2465774 UFG Tec .  Adm.  09 30  

Natass ia  Duar te Garc ia Le ite De  
Olive ira  

 UFG Docent e 09 60  

Ros ila ndes Cândida  Mar t ins  1801318 UFG Docent e 09 20  

Walq uir ia  Pere ira  Bat is ta  2703413 UFG Docent e 09 20  

Wi lker  Dias  Pos t igo  UFG Docent e 09 60  

Alexandre J osé  Guimarães  1940243 IFG DOCENTE 39 120  

Alice  Fá t ima  Mar t ins  1247618 UFG DOCENTE 39 120  

Car la  Luz ia  de  Abreu 2946998 UFG DOCENTE 39 120  

Fláv io  Camargo 1786667 UFG DOCENTE 39 120  

Gise le  Fer re ira  Costa 2726445 UFG DOCENTE 39 120  

Helder  Amor im 3008170 UFG DOCENTE 39 120  

Leda Mar ia  de Bar ros  Guimarães  275905 UFG DOCENTE 39 120  

Modest o B at is ta Borges 6299668 UFG TAEs  39 120  

Mônica  Mi tche ll De  Morai s Braga 2299783 IFG DOCENTE 39 120  

Noeli  Bat is ta 2577246 UFG DOCENTE 39 120  

Pablo  Sérv io  1987162 UFMA DOCENTE 39 120  



                                                   

Rejane  R ibe iro  301493 UFG TAEs  39 120  

Rogér ia  E ler  2617300 UFG DOCENTE 39 120  

Sibe le  Aparec ida de  M elo Fernandes  1753143 UFG TAEs  39 120  

Valé r ia Fabiane  Braga Fer re ira Cabra l  2725243 UFG DOCENTE 39 120  

Cr is t iane  da  S ilva Sa nt os  1544122 UFG DOCENTE 11 100  

Helia ny Pere ira  dos Sant os  1675741 UFG DOCENTE 11 60  

Leomar  Cardoso Arruda  4203107 UFG DOCENTE 11 60  

Mar ia  do Carmo Mora les Pinhei ro  1355214 UFG DOCENTE 11 60  

Mar is te la  Vicente  de  Paula  1611708 UFG DOCENTE 11 60  

Neila  Mar ia Mendes  Borges  1543416 UFG DOCENTE 11 60  

Rodr igo  Grabosk i Fra t t i  1329339 UFG DOCENTE 11 60  

Renata  Cr is t ine  Sa ntos  Vaz 3046551 UFG DOCENTE 11 60  

Rúbia C r is t ina Duar te  Garc ia Dias  2017101214 UFG DISCENTE 11 60  

Alt ina  Abad ia  da Silva  1543613 UFG Docent e 11 120  

Elma Valéria Lopes  UFG Docent e 11 120  

Heliany Pereira dos Santos  UFG Docent e 11 120  

Eliane  Gomes  de  Gove ia   UFG Discente  11 120  

Keila  Cr is t ina  do Prado Aires   UFG Discente  11 120  

Izae le n da  C ruz  J acinto   UFG Discente  11 120  

J ana í na Cass iano Si lva   UFG Docent e 11 120  

 
 
 
 
 
 



                                                   

Obs: abaixo  de cada  quadro,  jus t if icar o va lor  das bo lsas  ind icando os seus  re ferenc iai s.  
III. b.  Part ic ipantes  com recebimentos de  bo lsa  ( da UFG ou de  outras  IFES) (Lei  nº  8 .958/1994 e  10.973/2004)  

Nome 
Regis tro 

F uncional ou 
matr ícula  

Inst ituição 
de 

vinculação 

Dados 
Modalidade (*)  Vinc ulação  

(Docente ,  Tec.  
Adm. ,  Discente )  

P eríodo/ 
Duração 

/mês  

Carga 
Horária 
Mensal  

Valor   
Mensal  

Valor Tota l 

         
                                                                                     NÃO  S E A PL IC A                                              T ota l   
(*)  Refere -se à  moda lidade  def i nida  nos  t e rmos  da  RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº  03/2017.   
  
I I I. c.  Outros Part icipantes  (Pesquisador Externo/Convidado)  forma de Bolsa  

Nome CPF 

Dados 
Modalidade  (*)  Período/  

Duração  
/mês  

Carga 
Horár ia 
Mensal  

Valor   
Mensal  

Valor  Total 

Não se aplica       
                                                                              NÃO SE  AP L I CA                                                     T ota l   
(*)  Refere -se à  moda lidade  def i nida  nos  t e rmos  da  RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03/2017.   
 
III. d.  Outros  P art ic ipantes  – R egime de  CLT –  ANO 2018 (DEZEMBRO) 

Nome Cargo 

Dados 
Carga 

Horár ia 
semanal  

a.  Período/ 
Duração  

b.  Salár io  
base mensal  

c .  E ncargos -  
mensal (*)  

d .  Benef íc io  
mensa l –  Aux.  

Alim.  (**) 

Valor  Total  
(a *  

(b+c+ d)) 
A definir (CIAR) Designer de Interface 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 
A definir (CIAR) Editor de Vídeo 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

A definir (CIAR) 
Tec. de Suporte em 
Informática 

20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

A definir (CIAR) Aux. Serv. Pedagógico 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 
Ana Flávia Farias Cador de Oliveira Designer de Interface 30 h 1 Mês R$ 2.250,00 R$ 1.867,50 R$ 0,00 R$ 4.117,50 

Antenor Teodoro de Souza Júnior 
Analista de Suporte 
Computacional 

20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

Fábio Lopes de Oliveira 
Tec. de Suporte em 
Informática 

20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

Fernanda Soares Designer Gráfico 30 h 1 Mês R$ 2.250,00 R$ 1.867,50 R$ 0,00 R$ 4.117,50 
Guilherme Ferreira Mendes Editor de Vídeo 30 h 1 Mês R$ 2.250,00 R$ 1.867,50 R$ 0,00 R$ 4.117,50 
Kamila Vieira Lima Ferreira Tec. de Suporte em 

Informática 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

Laryssa Tavares Silva Gomes Designer Gráfico 40 h 1 Mês R$ 3.000,00 R$ 2.490,00 R$ 250,00 R$ 5.740,00 
Leandro Luiz A. Pimentel Designer Gráfico 40 h 1 Mês R$ 3.000,00 R$ 2.490,00 R$ 250,00 R$ 5.740,00 



                                                   

Márcia Divina Ribeiro Aux. Serv. Pedagógico 40 h 1 Mês R$ 2.500,00 R$ 2.075,00 R$ 250,00 R$ 4.825,00 
Mateus Francisco Feitosa Editor de Vídeo 40 h 1 Mês R$ 3.000,00 R$ 2.490,00 R$ 250,00 R$ 5.740,00 

A definir (AP) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

A definir (AP) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

A definir (AE) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

A definir (AE) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

A definir (AC) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

A definir (AC) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

A definir (AV) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

A definir (AV) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

Maisa Pires Pacheco (EFE) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 
Regianne Aparecida Dias Moreira (EFE) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

A definir (B) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

A definir (M) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 
Ana Margarida Nunes da Silva (F) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

A definir (EII) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

A definir (EII) Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

                                                                                                                              Tota l  R$ 94.787,50 

Indicação dos Benef íc ios não obrigatór ios  e grat if icação  de função ( se  houver)  com os respect ivos  valores :  

 
(*)  Valor es t imado dos  encargos  ( INSS,  PIS , FG TS,  rese rva  resc is ór ia  proporc iona l)  + be nef íc ios  obr igat ór ios . 
(**)  Benef íc ios  não obr igatór ios  ( ind ica r  se  houver )  +  g rat i f icação de  função  ( ind ica r  se houver )  
(***)   P revisão de rea jus te  anua l de  5% nos  meses  de ja neiro  de  2020  e 2021 

 
III. d.  Outros  P art ic ipantes  – R egime de  CLT –  ANO 2019 (JANEIRO A DEZEMBRO) 

Nome Cargo 

Dados 
Carga 

Horária 
semanal  

a.  Período/ 
Duração  

b.  Salár io  base 
mensal  

c .  Encargos  -  
mensa l (* )  

d.  Benef íc io  
mensa l –  Aux.  

Alim.  (**) 

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

A definir (CIAR) Designer de Interface 20 h 12 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 32.940,00 

A definir (CIAR) Editor de Vídeo 20 h 12 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 32.940,00 

A definir (CIAR) 
Tec. de Suporte em 
Informática 

20 h 12 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 32.940,00 

A definir (CIAR) Aux. Serv. Pedagógico 20 h 12 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 32.940,00 
Ana Flávia Farias Cador de Oliveira Designer de Interface 30 h 12 Meses R$ 2.250,00 R$ 1.867,50 R$ 0,00 R$ 49.410,00 

Antenor Teodoro de Souza Júnior 
Analista de Suporte 
Computacional 

20 h 12 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 32.940,00 



                                                   

Fábio Lopes de Oliveira 
Tec. de Suporte em 
Informática 

20 h 12 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 32.940,00 

Fernanda Soares Designer Gráfico 30 h 12 Meses R$ 2.250,00 R$ 1.867,50 R$ 0,00 R$ 49.410,00 
Guilherme Ferreira Mendes Editor de Vídeo 30 h 12 Meses R$ 2.250,00 R$ 1.867,50 R$ 0,00 R$ 49.410,00 
Kamila Vieira Lima Ferreira Tec. de Suporte em 

Informática 
20 h 12 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 32.940,00 

Laryssa Tavares Silva Gomes Designer Gráfico 40 h 12 Meses R$ 3.000,00 R$ 2.490,00 R$ 250,00 R$ 68.880,00 
Leandro Luiz A. Pimentel Designer Gráfico 40 h 12 Meses R$ 3.000,00 R$ 2.490,00 R$ 250,00 R$ 68.880,00 
Márcia Divina Ribeiro Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 Meses R$ 2.500,00 R$ 2.075,00 R$ 250,00 R$ 57.900,00 
Mateus Francisco Feitosa Editor de Vídeo 40 h 12 Meses R$ 3.000,00 R$ 2.490,00 R$ 250,00 R$ 68.880,00 

A definir (AP) Aux. Admin 20 h 12 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 32.940,00 
A definir (AP) Aux. Admin 20 h 12 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 32.940,00 
A definir (AE) Aux. Admin 20 h 04 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 10.980,00 

A definir (AE) Aux. Admin 20 h 05 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 13.725,00 

A definir (AC) Aux. Admin 20 h 02 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 5.490,00 
A definir (AC) Aux. Admin 20 h 03 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 8.235,00 

A definir (AV) Aux. Admin 20 h 12 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 32.940,00 

A definir (AV) Aux. Admin 20 h 12 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 32.940,00 
Maisa Pires Pacheco (EFE) Aux. Admin 20 h 05 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 13.725,00 
Regianne Aparecida Dias Moreira 
(EFE) 

Aux. Admin 20 h 04 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 10.980,00 

A definir (EII) Aux. Admin 20 h 06 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 16.470,00 

A definir (EII) Aux. Admin 20 h 05 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 13.725,00 

Ana Margarida Nunes da Silva (F) Aux. Admin 20 h 07 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 19.215,00 
A definir (B) Aux. Admin 20 h 09 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 24.705,00 

A definir (M) Aux. Admin 20 h 07 Meses R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 19.215,00 

A definir Aux. Admin 20 h 1 Mês R$ 1.500,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00 R$ 2.745,00 

                                                                                                                              Tota l  R$ 934 .320,00 

Indicação dos Benef íc ios  não obrigatór ios  e grat if icação de função ( se  houver)  com os respect ivos  va lores:  

 
(*)  Valor es t imado dos  encargos  ( INSS,  PIS , FG TS,  rese rva  resc isór ia  proporc iona l)  + be nef íc ios  obr igat ór ios . 
(**)  Benef íc ios  não obr igatór ios  ( ind ica r  se  houver )  +  g rat i f icação de  função  ( ind ica r  se houver )  
(***)   P revisão de rea jus te  anua l de  5% nos  meses  de ja neiro  de  2020  e 2021 
 
III. d.  Outros  P art ic ipantes  – R egime de  CLT –  ANO 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO) 

Nome Cargo 
Dados 

Carga a.  Período/ b .  Salár io  base c .  Encargos  -  d.  Benef íc io  Valor  Total  



                                                   

Horária 
semanal  

Duração  mensal  mensa l (* )  mensa l –  Aux.  
Alim.  (**) 

(a  *  (b+ c+d)) 

A definir (CIAR) Designer de Interface 20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 
A definir (CIAR) Editor de Vídeo 20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 

A definir (CIAR) 
Tec. de Suporte em 
Informática 

20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 

A definir (CIAR) Aux. Serv. Pedagógico 20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 
Ana Flávia Farias Cador de Oliveira Designer de Interface 30 h 12 Meses R$ 2.362,50 R$ 1.960,88 R$ 0,00 R$ 51.880,56 

Antenor Teodoro de Souza Júnior 
Analista de Suporte 
Computacional 

20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 

Fábio Lopes de Oliveira 
Tec. de Suporte em 
Informática 

20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 

Fernanda Soares Designer Gráfico 30 h 12 Meses R$ 2.362,50 R$ 1.960,88 R$ 0,00 R$ 51.880,56 
Guilherme Ferreira Mendes Editor de Vídeo 30 h 12 Meses R$ 2.362,50 R$ 1.960,88 R$ 0,00 R$ 51.880,56 
Kamila Vieira Lima Ferreira Tec. de Suporte em 

Informática 
20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 

Laryssa Tavares Silva Gomes Designer Gráfico 40 h 12 Meses R$ 3.150,00 R$ 2.614,50 R$ 250,00 R$ 72.174,00 
Leandro Luiz A. Pimentel Designer Gráfico 40 h 12 Meses R$ 3.150,00 R$ 2.614,50 R$ 250,00 R$ 72.174,00 
Márcia Divina Ribeiro Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 Meses R$ 2.625,00 R$ 2.178,75 R$ 250,00 R$ 60.645,00 
Mateus Francisco Feitosa Editor de Vídeo 40 h 12 Meses R$ 3.150,00 R$ 2.614,50 R$ 250,00 R$ 72.174,00 

A definir (AP) Aux. Admin 20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 

A definir (AP) Aux. Admin 20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 

A definir (AV) Aux. Admin 20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 

A definir (AV) Aux. Admin 20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 

A definir  A definir 20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 

A definir A definir 20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 

A definir A definir 20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 

A definir A definir 20 h 12 Meses R$ 1.575,00 R$ 1.307,25 R$ 0,00 R$ 34.587,00 
                                                                                                                              Tota l  R$ 951 .613,68 

Indicação dos Benef íc ios não obrigatór ios  e grat if icação  de função ( se  houver)  com os respect ivos  valores :  

 
(*)  Valor es t imado dos  encargos  ( INSS,  PIS , FG TS,  rese rva  resc isór ia  proporc iona l)  + be nef íc ios obr i gat ór ios . 
(**)  Benef íc ios  não obr igatór ios  ( ind ica r  se  houver )  +  g rat i f icação de  função  ( ind ica r  se houver )  
(***)   P revisão de rea jus te  anua l de  5% nos  meses  de ja neiro  de  2020  e 2021 
 
III. d.  Outros  P art ic ipantes  – R egime de  CLT –  ANO 2021 (JANEIRO A DEZEMBRO) 

Nome Cargo 

Dados 
Carga 

Horária 
semanal  

a.  Período/ 
Duração  

b.  Salár io  base 
mensal  

c .  Encargos  -  
mensa l (* )  

d.  Benef íc io  
mensa l –  Aux.  

Alim.  (**) 

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



                                                   

A definir (CIAR) Designer de Interface 20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 

A definir (CIAR) Editor de Vídeo 20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 

A definir (CIAR) 
Tec. de Suporte em 
Informática 

20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 

A definir (CIAR) Aux. Serv. Pedagógico 20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 
Ana Flávia Farias Cador de Oliveira Designer de Interface 30 h 12 Meses R$ 2.480,62 R$ 2.058,91 R$ 0,00 R$ 54.474,36 

Antenor Teodoro de Souza Júnior Analista de Suporte 
Computacional 

20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 

Fábio Lopes de Oliveira 
Tec. de Suporte em 
Informática 

20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 

Fernanda Soares Designer Gráfico 30 h 12 Meses R$ 2.480,62 R$ 2.058,91 R$ 0,00 R$ 54.474,36 
Guilherme Ferreira Mendes Editor de Vídeo 30 h 12 Meses R$ 2.480,62 R$ 2.058,91 R$ 0,00 R$ 54.474,36 
Kamila Vieira Lima Ferreira Tec. de Suporte em 

Informática 
20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 

Laryssa Tavares Silva Gomes Designer Gráfico 40 h 12 Meses R$ 3.307,50 R$ 2.745,23 R$ 250,00 R$ 75.632,76 
Leandro Luiz A. Pimentel Designer Gráfico 40 h 12 Meses R$ 3.307,50 R$ 2.745,23 R$ 250,00 R$ 75.632,76 
Márcia Divina Ribeiro Aux. Serv. Pedagógico 40 h 12 Meses R$ 2.756,25 R$ 2.287,69 R$ 250,00 R$ 63.527,28 
Mateus Francisco Feitosa Editor de Vídeo 40 h 12 Meses R$ 3.307,50 R$ 2.745,23 R$ 250,00 R$ 75.632,76 

A definir (AP) Aux. Admin 20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 

A definir (AP) Aux. Admin 20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 

A definir (AV) Aux. Admin 20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 

A definir (AV) Aux. Admin 20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 

A definir A definir 20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 

A definir A definir 20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 

A definir A definir 20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 

A definir A definir 20 h 12 Meses R$ 1.653,75 R$ 1.372,61 R$ 0,00 R$ 36.316,32 

                                                                                                                              Tota l  R$ 998 .593,44 

Indicação dos Benef íc ios  não obrigatór ios  e grat if icação de função ( se  houver)  com os respect ivos  va lores:  

 
(*)  Valor es t imado dos  encargos  ( INSS,  PIS , FG TS,  rese rva  resc isór ia  proporc iona l)  + be nef íc ios  obr igat ór ios . 
(**)  Benef íc ios  não obr igatór ios  ( ind ica r  se  houver )  +  g rat i f icação de  função  ( ind ica r  se houver )  
(***)   P revisão de rea jus te  anua l de  5% nos  meses  de ja neiro  de  2020 e 2021 
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