
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Títul o d o Projeto  
Centro d e Línguas  
Identif icaçã o d os Partícip es do Projeto 
Uni versidade:  Uni versidade F ederal  de Goiás  
Unidade:  UAE REJ CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS /  UFG 
Fundação:  Funape 
Coordenador(a):  CPF/Matrí cul a SIAPE  
RODRIGO MESQUITA 940618581-49/1017717  

Telefone 01  Telefone  02  e-mail  
3606-8124 (62)  98490-8909 rodri gomesqui t ago@h ot mai l .com 

Centro de Custo Banco e Ag ência Conta Corrente específ ica 
   

Classif icaçã o d o Projeto:  
Pesquisa Extensão  Ensino  
Desen vol vi mento Inst i tuci onal  Desenvol vi mento Cient í fico e Tecn ol ógico  

Justificativa/Fundamentação 
Este projeto se justifica por propor atendimento às necessidades pedagógicas dos curso de Letras-

Português e Letras-Inglês e por ampliar as possibilidades de pesquisa e de prática didática do ensino de 
línguas estrangeiras, especialmente língua inglesa, e de língua portuguesa. Justifica-se também pela 
possibilidade de contribuir com a formação sociocultural da comunidade acadêmica e da comunidade em 
geral, através do oferecimento de cursos de línguas com qualidade e a preços acessíveis. Os cursos de 
Francês, Italiano e Espanhol, que ora se propõem visam atender a uma demanda constituída, 
principalmente, de professores e alunos da Regional, com vistas a processos seletivos dos cursos de pós-
graduação, que geralmente exigem proficiência em uma (mestrado) ou duas línguas estrangeiras 
(doutorado) e à participação de eventos científicos no exterior. O espanhol serve ainda como opção de 
língua estrangeira aos vestibulandos da região. O projeto justifica-se ainda pela obtenção de recursos 
visando à melhoria das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de Letras da Regional Jataí. 
Verifica-se a eficácia do projeto principalmente pelo número de matrículas semestrais, tanto da comunidade 
interna quanto externa, que têm mantido o projeto em funcionamento por mais de 20 anos consecutivos e 
comprovado a oferta de cursos de línguas com qualidade. O objetivo de servir à prática didático-pedagógica 
de ensino de língua inglesa e língua portuguesa tem sido verificado pelos professores coordenadores de 
cada área. O recolhimento de recursos para a melhoria das atividades de ensino, pesquisa e extensão do 
curso de Letras da Regional Jataí comprova-se pelos investimentos feitos pelo Centro de Línguas 
semestralmente, além das contribuições através de taxas pagas à PROGRAD, UAE e à FUNAPE. 
I.a. Identificação do Objeto 
       O Centro de Línguas da Regional Jataí, vinculado aos cursos de Letras-Português e Letras-Inglês, 
oferta cursos de línguas estrangeiras (inglês e espanhol, preferencialmente), LIBRAS (língua brasileira de 
sinais), língua portuguesa, bem como outras ações de extensão específicas e temáticas relacionadas ao 
ensino de línguas, para a comunidade acadêmica da UFG e a comunidade em geral da cidade de Jataí e 
arredores. O projeto está em funcionamento desde 1996.  
 

 x  
  



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

PJ018-2019 Início Término 
A partir da data de assinatura 01/2020 

I.d. Resultados Esperados 
(i) Oferta de turmas de cursos de inglês (21 turmas), espanhol (4 turmas), LIBRAS (2 turmas), redação 

do texto acadêmico (1 turma) e redação para o ENEM (2 turmas);  
(ii) Propiciar a melhoria na qualidade da formação dos alunos dos Cursos de Letras Inglês e Português;  
(iii) Servir à prática didático-pedagógica de ensino de língua inglesa e de língua portuguesa;  
(iv) Atender à função social da Universidade e à crescente demanda da comunidade local por cursos de 

línguas de qualidade;  
(v) Oferecer cursos de complementação do aprendizado escolar, para alunos do Ensino fundamental e 

Médio;  
(vi) Oferecer cursos preparatórios para o ENEM, tendo em vista a disputa por uma vaga nos processos 

seletivos para os cursos de Graduação da UFG – Regional Jataí;  
(vii) Angariar recursos visando à melhoria das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos Cursos de 

Letras da Regional Jataí. O objetivo de servir à prática didático-pedagógica de ensino de língua 
inglesa e portuguesa tem sido verificado pelos professores coordenadores de cada área. 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final Unid. Qtd. 

1 1 
Abertura de inscrições, divulgação e abertura 
de edital para aplicação de testes de 
suficiência 

Unid 1 28/01/2019 22/02/2019 

1 2 
Abertura de inscrições, divulgação e abertura 
de edital para aplicação de testes de 
suficiência 

Unid 1 22/07/2019 09/08/2019 

2 1 Aplicação de testes de nível para candidatos 
inscritos 

Unid 1 01/03/2019 29/11/2019 

3 1 
(i) Oferta de turmas de cursos de inglês (20 
turmas), espanhol (3 turmas), LIBRAS (2 
turmas), redação do texto acadêmico (1 turma) 
e redação para o ENEM (1 turma) 

Unid 
1 18/02/2019 30/11/2019 

4 1 

Oferecer subsídios para o aperfeiçoamento da 
prática didático-pedagógica de ensino de 
língua inglesa, portuguesa, espanhola e libras 
para os alunos de graduação e pós-graduação 
bolsistas no projeto. 

Unid 

1 01/02/2019 08/01/2020 

5 1 
Atender à função social da Universidade e à 
crescente demanda da comunidade local por 
cursos de línguas de qualidade 

Unid 1 01/02/2019 08/01/2020 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 
  
 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
Val or Total  d o P l ano: R$ 162.476,40  
II.a.  Detal hamento da Receita 
A recei ta é  obt ida at ravés  do r ecolhi ment o  de  taxa de matrí cu la  (expectat i va  de 260 matr í culas  
por  semestre)  –  520 por  ano – ,  paga semestr al mente  ( fevereiro  e agost o) ,  com val or  médi o de  
R$ 278,66 ,  considerando-se seis  fai xas de va lores ,  o que equi val e a u m val or  t otal  R$  
144.476, 40 .   
Há t ambém a r ecei ta proveni ente da  apl icação  de test es  de  sufici ênci a d e l íngua  inglesa  e  
espanh ola ( expect at i va de 90  t est es apl icad os durante o ano  de  2019,  com apl icaçõ es previst as  
em edi tais  especí ficos) ,  ao val or  d e R$  200,00 por  t est e apl icad o,  t otal i zand o expect at i va de  
recei ta de R$ 18.000,00 . 
A recei ta tot al  esperada é,  port ant o,  de R$ 162.476 ,40  
 



                                                   

 
II .c.  Plano de Aplicaçã o dos Recursos F i nancei ros  
Item Val or (R$)  
1-  Receita Total  162.476,40 

 
2-  Previsão de Desp esas (a+b +c+d+e+f+g)  Total  162.476,40 
a-Pessoal    112.350,00 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 0 ,00  
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 0 ,00  
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 2.200,00 
Estagiários 0 ,00  
Bolsas 110.150,00 
Outros encargos 0 ,00  
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  19.830 ,18 
Hospedagem e Alimentação 0 ,00  
Manutenção de máquinas e equipamentos  0 ,00  
Assinatura de Periódicos/Anuidades 0 ,00  
Reprodução de documentos 1.800 ,00 
Confecção de cartaz para divulgação 1.200,00 
Adequação do espaço 0 ,00  
D.A.O. da FAP*  16.247,64 
Outros serviços  582 ,54  
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  0 ,00  
d-  Despesas com diárias                                                                    Total  0 ,00  
e – Material de Consumo                                                                                              Total    700 ,00  
Material de Expediente 700,00  
Material de Laboratório 0 ,00  
Material de manutenção de máquinas e equipamentos 0 ,00  
Material de Limpeza 0 ,00  
Combustíveis e lubrificantes 0 ,00  
f– Investimento                                                                                                             Total  3.600,00 
Obras e Instalações 0 ,00  
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)  3.600,00 
g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 25.996 ,22 
Ressarcimento à UFG (8%) 12.998,11 
Ressarcimento à UA/Órgão (8%)  12.998,11 
h- Ganho econômico***                                                                                        
Total 162.476,40 

* 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 

II.b.  Cronograma de desembolso dos recursos  
Parcela Data  Val or  

1 05/03/2019 13.648,02 
2 05/04/2019 13.648,02  
3  05/05/2019 13.648,02  
4  05/06/2019 13.648,02  
5  05/07/2019 13.648,02  
6  05/08/2019 13.648,02  
7  05/09/2019 39.644,22  
8  05/10/2019 13.648,02  
9  05/11/2019 13.648,02  

10  05/12/2019 13.648,02  



                                                   
Quant idade  Descrição 

(Equipamentos/Móveis/Obras) 
Val or  Perí od o 

1 Livros didáticos relacionados ao ensino de línguas 3 .600,00 2019/1 
Just i ficat i va:  Aquisição de mat er ial  d idát ico at ual izado visando maior  qu al idade do t rabalho  
pedagó gi co desen vol vid o n o Centro de Línguas.  
 
 
II.e.  Identif icação dos recursos da UFG  
Quant idad e Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 

12 Salas de au l a equi pad as com cadeiras,  mesa e quadro  
  

Just i ficat i va:  Disponi bi l ização  de 12  sal as de aul a,  usadas  al tern adamente ou  
concomitantemente ( apenas aos sábados,  quand o o número de au l as na gradu ação é bast ante  
reduzido)  para cur sos presen ciai s  de id iomas.   
 
II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idad e Formas de Ressarcimento à IFES 
R$ 12.998,11  Ressarcimento à UFG (8%) via GRU em setembro de 2019 
R$ 12.998,11  Ressarcimento à UA/Órgão (8%) via GRU em setembro de 2019 
Just i ficat i va  
O res sar ci ment o à IFES est á pr evist o para setembro de 2019,  logo após o perí odo da segund a  
matr ícul a (2019/2) do Cent ro d e Lín gu as –  período d e provi ment o d a recei ta esperada – ,  
pr evi sta para ju lho e agost o de 2019,  conforme c ron ograma.  
 
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 In ovação Bolsa Adici onal  Variável  

Justificativa: Projeto de caráter formador e transmissor de conheci mentos não representando vantagens para o 
Doador. 
 

  
x   



                                                   

 
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 unc ional ou 

matr ícula  
Inst i tuição de  

vinculação  

Dados 
Vinculação  

(Docente,  Tec .  
Adm. ,  Discente )  

P eríodo/ 
Duração/mês 

Carga Horár ia anua l  

      
      
 
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 
Funciona l 

ou 
matr ícula  

Inst i tuição de  
vinculação  

Dados 
Modal idade  (* )  Vinculação  

(Docente,  Tec .  
Adm. ,  Discente )  

Perí odo/ 
Duração  

/mês  

Carga 
Horár ia 
Mensal  

Valor   
Mensal  

Valor  
Tota l 

Vânia Carmem Lima Dias  UFG Extensão e Cultura Docente 10 8 255,00 2.550,00 
Fabiano Silvestre Ramos    UFG Extensão e Cultura Docente 10 64 1.700,00 17.000,00 

Não definido   Extensão e Cultura Docente/colabora
dor externo 

10 4 170,00 1.700,00 

Não definido   Extensão e Cultura Docente/colabora
dor externo 10 12 340,00 3.400,00 

Rodrigo Mesquita  UFG Extensão e Cultura Docente 10 64 2.550,00 25.500,00 

Mariana Maia Cabral    UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 80 400,00 4.000,00 

Lucas Oliveira Nascimento    UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 60 400,00 4.000,00 

Karoline Alves Silva  UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 60 400,00 4.000,00 

Bianca Cortez Martinez  UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 60 400,00 4.000,00 

Alexandre de Oliveira Schmidt  UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 60 400,00 4.000,00 

Ivy de Abreu Freitas  UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 60 400,00 4.000,00 

Ana Paula Dias Silva  UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 60 400,00 4.000,00 

Miguel de Assis Neto  UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 60 400,00 4.000,00 

Layla Rodrigues Parreira  UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 60 400,00 4.000,00 



                                                   

Jardel Guimarães Carneiro  UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 60 400,00 4.000,00 

Não definido  UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 60 400,00 4.000,00 

Não definido  UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 60 400,00 4.000,00 

Não definido  UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 60 400,00 4.000,00 

Não definido  UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 60 400,00 4.000,00 

Não definido  UFG Iniciação em Extensão 
e Cultura 

Discente 10 60 400,00 4.000,00 

                                                                                                                                  Tota l  110.150,00 
(*)  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 
Horária 
Mensal  

Valor   
Mensal  

Valor  Tota l 

N/ A        
                                                                                                                                  Tota 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  

Nome Cargo 

Dados 

Carga Horária  
semanal  

a .  Período/ 
Duração  

b.  Sa lário base 
mensa l  

c.  Encargos  -  
mensa l (* )  

d .  
B enef ícios  -  
mensa l (**)  

Valor  Tota l  
(a *  (b+c+d)) 

N/A        
                                                                                                                                   T ota l  

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

 (* ) Va lor est imado  dos encargos  ( INSS,  PIS ,  FGTS,  reserva  rescis ór ia  proporc ional )  + be nef íc ios  obr iga tór 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 )  



                                                   
IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. DR. EDWARD MADUREIRA BRASIL 
Reitor – UFG 

 

 PROF.DR. ORLANDO AFONSO VALLE DO 
AMARAL 

Diretor Executivo – FUNAPE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROF. DR. ROBSON MAIA GERALDINE 
Pró-Reitor de Administração e Finanças 

 
 
 
 

_________________________________________ 
PROF. DR.  RODRIGO MESQUITA 
Coordenador do Projeto Centro de Línguas  

 

 PROF. DR. RAIMUNDO AGNELO SOARES 
PESSOA 

Diretor UAE Ciências Humanas e Letras/CAJ-UFG 
 

 
 
 

 


