
 

  

 

Carta de Remanejamento do Plano de Trabalho 

 

Ao Senhor, 

Prof. Robson Maia Geraldine 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 

Universidade Federal de Goiás 

 

 

Assunto: Remanejamento de valores, alteração no quadro de pessoal e bolsas 

 

 
Prezado Pró-Reitor, 

 

  A par de cumprimentá-lo, envio anexo a planilha Recursos Financeiros e aplicação e o Quadro de 

Pessoal do Plano de Trabalho do Projeto “Centro Vocacional Tecnológico de tecnologias em processos 

agroecológicos para o manejo sustentável da agricultura familiar”, referente ao Centro de Custo 78.140. 

Coordenado pela Prof.ª Abadia dos Reis Nascimento. 

 

Foi necessário a readequação dos valores das rubricas para finalização do projeto. 

 

Neste II – RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO, houve transferência do valor da Sub-rubrica 

Manutenção de Máquinas e equipamentos de R$ 500 para a sub-rubrica outros serviços, transferência de 

valor de R$ 1000 de  Material de expediente + R$ 5.872,77 de  Material de Laboratório +  R$ 284,75  de 

material de limpeza para  a sub-rubrica insumos em geral; transferência de 2,55 da sub-rubrica de material 

de limpeza para a sub-rubrica material de irrigação, transferência de R$ 212,70 da sub-rubrica de material 

de limpeza +  R$ 37,58 da sub-rubrica de combustíveis e lubrificantes para a rubrica diárias. 

 

Neste III - QUADRO DE PESSOAL, houve alteração no quadro de bolsas para o pós-doutorando Roberto 

Gomes Vital (R$ 1.800,00), devido a contribuição prestada antes da implementação da bolsa e para a escrita 

do relatório final, recurso já previsto no projeto.  

 
 

Informamos que o montante total de recursos continua o mesmo daquele previsto no Plano de Trabalho 

original.  Os recursos do projeto estão alocados no Centro de Custos 78.140 da FUNAPE. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Abadia dos Reis Nascimento 

Coordenador do Projeto  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PLANO  DE TRABALHO 
 

I – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 
Títul o d o Projeto 

Centro Vocacional Tecnológico de tecnologias em processos agroecológicos para o manejo sustentável da agricultura 

familiar 

Identificaçã o d os Partícip es do Projeto 

Universidade: Universidade Federal de Goiás 

Unidade: Escola de Agronomia 

Fundação: Funape 

Coordenador( a): CPF/ Matrí cul a SIAPE 

Abadia dos Rei s Nasci ment o 781.922.001-59/1866324 

Telefone 01 Telefone 02 e- mail 

981514841 3521-1668 abadiadosreis@ufg.br 

Centro de Custo Banco e Agência Conta Corrente específica 

   

Classificaçã o d o Projeto: 

 x Pesquisa  Extensão  Ensino 

  Desenvolvimento Institucional  Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Justificativa/Fundamentação do Projeto 

A busca pelo desenvolvimento sustentável em comunidades de agricultores familiares está diretamente ligada aos princípios da 

agroecologia. Segundo Weid (2001), se existe uma categoria social de produtores que pode usar plenamente a agroecologia como 

fundamento tecnológico e conseguir superar a agricultura química, é a agricultura familiar. A quantidade de experiências já vividas  

neste país, sem apoio nenhum de políticas públicas, mostra que os resultados são bons, o sistema é competitivo com o modelo 

intensivo em energia devido aos baixos custos ambientais e econômicos (Shiki, 2002). O grande desafio hoje é proporcionar aos 

agricultores familiares resultados de pesquisa que permitam uma transição para agricultura ecológica dentro da sua realidade.  Essa 

pesquisa exige uma nova organização na sua execução porque não pode ser feita somente em laboratório. Não é possível gerar um 

tipo de conhecimento universal e aplicá-lo em espaços regionais e locais (Shiki, 2002). É importante que o produtor participe do 

planejamento da pesquisa, acompanhe os resultados, faça sua avaliação, demande novas pesquisas, e se tome capaz de aprimorar uma 

determinada técnica de acordo com suas condições específicas, tornando-se um foco de geração e difusão de tecnologias 

agroecológicas dentro da comunidade. Os processos produtivos baseados nos princípios da agroecologia têm sido uma alternativa 

viável às unidades familiares em busca da sustentabilidade de produção, preservando os recursos naturais, garantindo a segura nça 

alimentar e nutricional da população e aumentando a renda e a qualidade de vida dos produtores e suas famílias. A presente proposta 

justifica-se por promover o desenvolvimento rural sustentável, preocupando-se com a segurança alimentar e qualidade de vida dos 

agricultores e suas famílias. A proposta será desenvolvida a partir da realidade local, buscando trabalhar com metodologias 

participativas incorporando os processos agroecológicos ao modelo produtivo. A adoção de um projeto piloto de produção 

sustentável, com o uso de cobertura do solo com produtos naturais ou biodegradáveis, escolha de variedades adaptadas às condições 

locais de cultivo, resgate de sementes crioulas, produção própria de sementes podem representar o início de um sistema produt ivo 

avançado que garanta eficiência, preservação ambiental e segurança alimentar. 

Uma equipe técnica multidisciplinar coesa e colaboradores experientes, da esfera pública e da iniciativa privada, pretendem inaugurar 

uma proposta agrícola inovadora. Assim, essa forma colaborativa de unir as instituições de pesquisa com as comunidades rurais 

apoiadas por políticas públicas e instituições de fomento é de fundamental importância para o fortalecimento da agricultura familiar 

nos sistemas agroecológicos. Isto se reflete em toda sociedade, pois a agricultura familiar é um segmento estratégico para a 

manutenção e recuperação do emprego, para redistribuição de renda, para a garantia da soberania alimentar do país e para a  

construção do desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto, a Universidade Federal de Goiás (UFG) vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos um conjunto de projetos de 

extensão universitária em diferentes áreas do conhecimento e, em especial, aquelas pautadas na promoção do desenvolvimento 

sustentável na região dos cerrados. Estas atividades conciliam os objetivos de melhoria da qualidade de vida das populações locais 

(agricultores familiares tradicionais, assentados de reforma agrária e comunidades tradicionais) com a preservação dos recursos 

naturais do bioma, valorizando os produtos da sociobiodiversidade. Vários docentes e discentes de graduação e pós-graduação têm 

centrado suas investigações científicas em torno da realidade da agricultura familiar da região em parceria com organismos 

internacionais e entidades ligadas aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

Técnicas associadas à agroecologia que conservam recursos e utilizam poucos insumos externos vêm revelando potencial para 

melhorar significativamente os rendimentos (Nodari & Guerra, 2015). Entre estas técnicas destacam-se o cultivo das principais 
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culturas, hortaliças e grãos, baseados em práticas de manejo orgânico (Cardoso et al. 2011). A produção orgânica de alimentos  inclui 

diversas ações integradas desde o preparo do solo, seleção de genótipo a ser cultivado, tratos culturais adotados, até a prática de 

colheita. O desafio de criar agroecossistemas sustentáveis é o de alcançar características semelhantes às de ecossistemas naturais, 
permitindo manter uma produção desejada. 

I.a. Identificação do Objeto 

Tecnologias sustentáveis para o fortalecimento da agricultora familiar em transição para a produção de base 
agroecológica. 

I.b. Nº resolução de criação curso I.c. Prazo de Execução 

 Início Término 

12/2018 12/2020 

I.d. Resultados Esperados 

- Inciar o processo de transição do atual modelo de agricultura convencional para estilos de agriculturas sustentáveis; 
- Desenvolvimento de cultivares de arroz e feijão que sejam resistentes a doenças, mais competitivas com plantas 
daninhas e responsivas aos estresses abióticos e bióticos nos sistemas de cultivos dos pequenos agricultores; 
- A identificação de bactérias que atuem na fixação biológica do nitrogênio atmosférico, na cultura do arroz cultivado no 
sistema orgânico e utilização de cultivares responsivas à inoculação com consequente diminuição de custos de produção 
nesta cultura. 

- Melhorar a variedade samambaia de milho para sistemas orgânicos; 
- Retroalimentar o programa de melhoramento de feijão, arroz e milho voltados para agricultura familiar; 
- Estimular os agricultores a produzirem suas próprias sementes com qualidade; 

- Diminuição dos custos de produção; 
- Aumento da produtividade; 
- Melhoria da renda das famílias; 
- Consolidação das famílias como produtores rurais; 
- Provocar a busca por conhecimento e informações, gerando inclusive maior intercâmbio entre os próprios produtores e 
técnicos, trazendo maior profissionalização para o pequeno produtor tradicional e o assentado pelo programa nacional 
de reforma agrária; 

- Produção de artigos, monografias, cartilhas e outras publicações para divulgação dos resultados obtidos durante a 
execução do projeto. 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

Implementar 

os ensaios de 

campo nas 

propriedades 

dos 

agricultores e 

na UFG 

1 Reunião 

com parceiros 

Reunir com os parceiros para 

planejamento de todas as atividades 
de campo e divulgação de resultados 

Nº instituições 

envolvidas 

5  Out/2018 nov/2018 

 

2 Definição de 
áreas de 

plantio 

 

3 Manejo 

cobertura do 

solo 

 

Escolher    áreas de plantio: na 
universidade e nas comunidades 

 

Implementar os ensaios de manejo de 

cobertura do solo com munchen, 

plantas de cobertura viva ou cobertura 

verde e cobertura morta. 

Nº de locais 

de avaliação 
 

Nº de 

agricultores, 

estudantes e 

docentes 

 

3 

 

 
 

10 

  

Dez/2018 

 

 
 

Fev/2018 

 

março/2019 

 

 
 

Dez/2020 

 
 

4 Sistema de 

previsão de 

doenças 

 
 

5 Avaliação 

de genótipos 

adaptados 
para região 

 

Monitorar dados de temperatura, 

molhamento foliar, umidade e 

precipitação 

 
 

Serão avaliados genótipos de espécies 

de hortaliças e grãos, entre elas: 

tomate, pimenta, abóbora, alface 

arroz, feijão e milho 

Ensaio 

 

 

 

Ensaio 

 

 

 

Mudas 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

900 

  

Mar/2018 

 

 

 

Março/2018 

 

Dez/2020 

 

 

 

Dez/2020 

 

6 Produção de 

mudas 

A produção de mudas de hortaliças 

em ambientes protegidos com manejo 

de irrigação, adubação e controle das 

pragas e doenças (Recipiente e 

enxertia); 

 

 

 

 

Nº de 

agricultores, 

estudantes e 

docentes 

 

 
 

30 

 Março/2018 Dez/2020 

 
7 Formação 

de bancos de 

germoplasma 

Serão implementados bancos de 

sementes e Conservação in vivo de 

Pimentas, tomate, arroz, feijão, milho, 

bucha, hortaliças não convencional, 

  
Março/2018 Dez/2020 



- Os recursos advém de projeto aprovado no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação ( MCTIC) 

II. a. Detal hamento da Receita ( forma de arrecad ação da receita) 

II. c. Plano de Aplicaçã o dos Recursos Fi nancei ros 

 e produção de 

sementes 

aromáticas, fitoterápicas e medicinais.     

2. Realizar 

encontros, 

dias  de 

campos e 

cursos de 

capacitação 

1 Visitas 

técnicas 

 

 

2 Realizar 

Dias de 

Campo 

Serão realizadas visitas técnicas às 

instituições público e privadas que 
possuem bancos de germoplasma e 

produção de sementes 
 

Instalação das unidades 

demonstrativas e ensaios nas 

propriedades dos agricultores 

Nº de visitas 

 

 

 

Nº de 

agricultores, 

estudantes e 

docentes 

4 

 

 

 

100 

 

100 

Fev/ 2019 

 

 

 

Jan/2018 

Dez/2020 

 

 

 

Dez/2020 

 

3 Promover 

cursos de 

capacitação 

Serão realizados cursos de 
capacitação dos agricultores sobre 
processo de transição para sistema 

agroecológico visando cobertura do 
solo, adaptação de genótipos e 
produção de sementes 

 

Nº de 

agricultores, 

estudantes e 

docentes 

 
 

1 

0 

0 

 

Mar/2019 

 

Dez/2020 

 

4 Encontro 

Técnico 

 

Organizar um encontro de troca de 

experiências entre os docentes 

envolvidos no projeto e os demais 

docentes e discentes da UFG 

Nº de 

agricultores, 

estudantes e 

docentes 

 Jun/2020 Dez/2020 

3 Apresentar 

os resultados 

do projeto 

1 Apresentar 

os resultados 

em eventos 

científicos 

Serão apresentados resumos em 

congressos científicas nas respectivas 

áreas de atuação dos docentes 

Nº de 

estudantes e 

docentes 

5 jun/2019 Dez/2020 

2 Divulgar 

resultados por 

meio de 

artigos 

científicos em 

periódicos da 

área 

Serão elaborados artigos para 

submissão em revistas da área de 

atuação dos docentes 

Nº de 

documentos 

publicados 

5 maio/2020 Dez/2020 

I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

Número de agricultores participantes dos dias de campo e cursos de capacitação 

Número de docentes e discentes envolvidos no projeto 

Número de produções técnicas e científicas desenvolvidas 

 

II – RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 

 
Val or Total d o Pl ano: R$ 500. 000 , 00 

 

II. b. Cronograma de desembolso dos recursos 

Parcela Data Val or 

1 ª 28 / 11 / 18 310.000,00 

2 ª 2019 190.000,00 

 

 

II. d. Plano d e Aplicação dos Recursos Financeiros 

Item Val or ( R$) 

1 - Receita Total 500.000,00 

 



2 - Previsão  de Desp esas (a+ b +c+d+ e+ f+ g) Total 500.000,00 

a- Pessoal Total 214.600,00 

Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 0,00 

Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 0,00 
Consultorias (STPF - RPA) 0,00 
Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 0,00 
Estagiários 0,00 

Bolsas 214.600,00 

Outros encargos 0,00 

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica Total 163.400,00 

Hospedagem e Alimentação 0,00 

Manutenção de máquinas e equipamentos 30.000,00 

Despesas com transporte de agricultores 0,00 

Assinatura de Periódicos/Anuidades 0,00 

Seguro de veículo 0,00 

Confecção de cartaz para divulgação 0,00 

Adequação do espaço 0,00 

D.A.O. da FAP* 50.000,00 

Outros serviços 83.400,00 

c – Passagens e Despesas com Locomoção Total 1.001,22 

d- Despesas com diárias Total 29.049,06 
e – Material de Consumo Total 91.949,72 
Material de expediente 0,00 

Material de manutenção de máquinas e equipamentos 0,00 

Material de Laboratório 202,20 
Material de irrigação 46.727,58 
Insumos em geral 27.157,52 
Material de Limpeza 0,00 
Combustíveis e lubrificantes 17.862,42 
f– Investimento  Total 

Obras e Instalações 0,00 0,00 

Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.) 0,00 

g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)  Total 

Ressarcimento à UFG 0,00 0,00 

Ressarcimento à UA/Órgão 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 (Equipamentos/Móveis/Obras/Reformas) 

Quantidade Descrição 
(Equipamentos/Móveis/Obras/Reformas) 

Val or Perí od o 

Não se aplica    

Justificativa 

 
II. e. Identificação dos recursos da UFG que poderão ser utilizados na execução do projeto 

Quantidad e Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 

Não se aplica  

Justificativa 

 
II. f . Detalhamento do Ressarcimento à IFES 

Quantidade Formas de Ressarcimento à IFES 

Não se aplica  



  

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

 X Bolsa Doação  Bolsa Doação com Encargo 

  Bolsa de Estí mulo a In ovação  Bolsa Adici onal Variável 

Justificativa: Projeto de pesquisa com natureza de desenvolvimento tecnológico e inovação não representando 

vantagem para o doador nem contraprestação de serviço. 

 



III QUADRO DE PESSOAL 

III.a. Participantes (da UFG ou de outras IES) de forma voluntária (Lei nº 8.958/94 e 10.973/2004) 

 

 
Nome 

 
 

Registro Funcional ou 

matrícula 

 

 
Instituição de vinculação 

Dados 

Vinculação  

Período/ Duração/mês 

 

Carga Horária anual (Docente, Tec. Adm., 

Discente) 

Marcela Pedroso Mendes Resende 2329637 UFG Docente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Luis Carlos Cunha Júnior 2240633 UFG Docente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Eli Regina Barboza de Souza 3127707 UFG Docente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Leonardo Cunha Melo 640790826-49 Embrapa Pesquisador Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Renata Alves Aguiar 2877983 UFG Docente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Larissa Leandro Borges 1460828 UFG Docente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Monita Fiori de Abreu Tarazi 081.625.267-06 UFG Pós-doutoranda Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Cristiane Maria Ascari Morgado 318.386.088-00 UFG Pós-doutoranda Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Lino Carlos Borges Filho 290.306.921-20 EMATER Pesquisador Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Alexandre Igor Pereira azevedo 1774062 IFG - Urutaí Docente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Nuno Rodrigo Madeira 011.047.527-51 Embrapa Pesquisador Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Paulo Marçal Fernandes 6300779 UFG Docente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Nadson Carvalho Pontes 005.555.103-36 IFG - Morrinhos Docente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Ana Paula Oliveira Nogueira 955.270.791-91 UFU Docente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Wilson Mozena Leandro 1127292 UFG Docente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Hélio Nicolau Pereira 301826 UFG Técnico Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Juarez Patrício de Oliveira Júnior 1127281 UFG Docente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Mylla Crysthyan Ribeiro Ávila 20171000020 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Luma Mariano Cascão 20181008098 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Márcio Lisboa Guedes 082.173.246-38 UFG Pós-doutorando Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Flávio Pereira Santos 2017100463 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Marcela de Souza Lopes 201600210 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Klark Fernandes Sousa Silva 201507247 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Victor Rodrigo Carneiro Pinheiro 201600259 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Donielsin da Silva Assunção 201401016 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Rodrigo de Melo Bussons 201507273 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Viviane Teixeira Rodrigues 201507282 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Fritz Mohn Penteado 201305984 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Sara Raquel Mendonça 2018100691 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Raquel Cintra de Faria 2018101078 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 



Zeuxis Rosa Evangelista 2017100027 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Jordana Guimarães Neves 2019100820 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Graciella Corcioli 2066161 UFG Docente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Cleonice Borges de Souza 2126952 UFG Docente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Mariana Vieira Nascimento 2019100733 UFG Discente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Francisco Cardoso de Souza 899769161-91 UFG celetista Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Maria Assima Bittar Gonçalves 1707665 UFG Docente Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Luiz Fernandes Cardoso Campos 017538171-29 UFG Pós Doutorando Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 128 

Obs: abaixo de cada quadro, justificar o valor das 

bolsas indicando os seus referenciais. 

III.b. Participantes com recebimentos de bolsa (da UFG ou de outras IFES) (Lei nº 8.958/1994 e 10.973/2004) 

 

 

Nome 

 

Registro 

Funcional ou 

matrícula 

 

Instituição 

de   

vinculação 

Dados 

 

 

Modalidade (*) 

 

Vinculação 

(Docente, Tec. 

Adm., Discente) 

 
Período/ Duração 

/mês 

 

Carga 

Horária 

Mensal 

 

 

Valor Mensal 

 

 

Valor Total 

 

Abadia dos Reis Nascimento 
 

1866324 
 

UFG 

 

Pesquisa 
 

Docente 
 

24 
 

40 
 

R$ 
 

2.000,00 
 

R$ 48.000,00 

Patricia Guimaraes Santos Melo 1299078 UFG Pesquisa Docente 24 40 R$ 2.000,00 R$ 48.000,00 

Juliana Nascimento Silva 201406926 UFG Pesquisa Discente 22 40 R$ 450,00 R$ 9.900,00 

Marcos Lopes Rodovalho 201709892 UFG Pesquisa Discente 22 40 R$ 450,00 R$ 9.900,00 

Total R$ 115.800,00 

(*) Refere-se à modalidade definida nos termos da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº 03/2017. 

III.c. Outros Participantes (Pesquisador Externo/Convidado) forma de Bolsa 

 

 

Nome 

 

 

CPF 

D

ad

os 

 

 
Modalidade 

(*) 

 

Período/ 

Duração 

/mês 

 
Carga 

Horária 

Mensal 

 

 
Valor Mensal 

 

 
Valor Total 

 

Robin Marie Bernard Sesmat  
 

714.771.581-03 

 

Pesquisa 

 

9 

 

160 

 

R$ 

 

1.000,00 

 

R$ 9.000,00 

 

Roberto Gomes Vital 
 

890.412.241-49 

 

Pesquisa 

 

19 

 

160 

 

R$ 

 

4.400,00 

 

R$ 83.600,00 

 

Roberto Gomes Vital  

890.412.241-49 

 

Pesquisa 

 

1 - 

OUT/2020 
 

 

160 

 

R$ 

 

2.800,00 

 

R$ 2.800,00 



 

Roberto Gomes Vital  

890.412.241-49 

 

Pesquisa 

 

1 - 

NOV/2020 
 

 

160 

 

R$ 

 

1.600,00 

 

R$ 1.600,00 

 

Roberto Gomes Vital  

890.412.241-49 

 

Pesquisa 

 

1 – 

DEZ/2020 
 

 

160 

 

R$ 

 

1.800,00 

 

R$ 1.800,00 

 
Total R$ 98.800,00 

(*) Refere-se à modalidade definida nos termos da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº 03/2017. 



 

 

 
(*) Refere- se à modalidade defi nida nos t ermos da RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 03/ 2017. 

 
III. d. Outros P articipantes – R egime de CLT 

 

Nome 

 

Cargo 

Dados 

Carga Horária 

semanal 

a. Período/ 

Duração 

b. Salário base 

mensal 

c. Encargos - 

mensal (*) 

d. 

B enefícios - 

mensal (**) 

Valor Total 

( a * ( b+ c+ d)) 

Não se aplica        

T otal  

Indicação dos Benefícios não obrigatórios e gratificação de função ( se houver) com os respectivos valores:  

(*) Valor estimado dos encargos ( INSS, PIS, FGTS, reserva rescisória proporcional) + be nefícios obri gatórios. 

(**) Benefícios  não obrigatórios  ( indicar se houver) + gratificação de função ( i nd icar se houver) 



 

 

Coordenador do Projeto 

Diretor UA/ÓRGÃO Pró-Reitor de Administração e Finanças 

Diretor Executivo –Fundação Reitor – UFG 

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

À Fundação de Apoio à Pesquisa,

O Coordenador do projeto intitulado “CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO DE TECNOLOGIAS EM
PROCESSOS AGROECOLÓGICOS PARA O MANEJO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA
FAMILIAR” solicita alteração no Plano de trabalho do projeto, objeto de acordo firmado entre a UFG e a FUNAPE.

Considerando que:

a alteração foi necessária para readequação das despesas através de alteração de rubricas já existentes para finalização
do projeto e que não foram criadas novas rubricas;
não foram feitas outras alterações no projeto;
não houve alteração no valor total do projeto nem seu objeto;
o coordenador justifica as alterações como sendo importantes para a finalização do projeto com os objetivos propostos.

Somos favoráveis às alterações no Plano de trabalho do projeto, conforme documentos SEI 1758247 e 1758252.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Gestora, em 16/12/2020, às 17:03,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL, Usuário Externo, em 17/12/2020,
às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1758255 e o código CRC
58A38CE2.

Referência: Processo nº 23070.023972/2018-81 SEI nº 1758255

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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