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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

Solicito adequação no Plano de Trabalho do projeto “Mergulho: Visibilidade do Esporte e Atleta Paralímpico”, a fim de
ajustar os valores das rubricas de acordo com o projeto aprovado junto ao Ministério do Esporte, atual Secretaria Especial de
Esportes – Ministério da Cidadania. Informo ainda que se trata de um rearranjo das despesas, já previstas no projeto aprovado
junto ao órgão concedente.

Além disso, solicito as seguintes alterações no Quadro de pessoal do projeto: 1) ajuste no valor da bolsa da bolsista Júlia
Mariano Ferreira, que ocupará o cargo de Pesquisadora 2, em função da vacância deste cargo com a saída do bolsista Mário
Campos Hebling. A indicação da bolsista Júlia é justificada por sua formação e atuação científica e acadêmica; 2) ajuste
bolsa da bolsista Edna Marisa Ribeiro, que passará a ocupar a função de Controller.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Helena Santana Dalla Déa, Professor do Magistério Superior, em
28/05/2019, às 18:50, 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 0683551 e o código CRC
D0553434.

Referência: Processo nº 23070.026652/2018-83 SEI nº 0683551

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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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

A Coordenadora do projeto intitulado “VISIBILIDADE DO ESPORTE E ATLETA PARAOLÍMPICO” solicita alteração
no Plano de Trabalho, objeto de acordo firmado entre a UFG e a Fundação RTVE.

Considerando que:

as alterações se referem a adequação do Plano de Trabalho a fim de ajustar os valores das rubricas de acordo com o
projeto aprovado junto ao Ministério do Esporte, bem como alteração no quadro de pessoal do projeto;
não foram criadas novas rubricas no projeto e que as alterações se referem a uma readequação das despesas,
já previstas no projeto aprovado junto ao órgão concedente;
a coordenadora justifica as alterações como sendo importantes para a execução do projeto com os objetivos propostos;
não houve alteração no objeto, nem no valor total do projeto.

Somos favoráveis às alterações no Plano de trabalho, conforme documento Sei nº 0683551.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Diretora, em 31/05/2019, às 14:15,
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 0689701 e o código CRC
61B54703.

Referência: Processo nº 23070.026652/2018-83 SEI nº 0689701

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


                                                   

  

 

PLANO DE TRABALHO 

 

I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

Título do Projeto  

Mergulho: Visibilidade do Esporte e Atleta Paralímpico. 
Identif icação dos Partícipes do  Projeto  

Univers idade:  Univers idade  Federa l  de  Goiás  

Unidade:  Faculdade  de Educação Física e  Dança  

Fundação:  Fundação RTVE  

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE  

Vanessa Helena Santana  Dalla  Déa   

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  

35211141 999093392 vanessaaquatica@ gmail .com 

Centro de Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  

   

Classif icação do  Projeto:  PESQUISA 

Justificativa/Fundamentação do Projeto 

A sociedade vem optando seguidamente pela concepção do sentido de sua existência por meio da 

produção, da produtividade, da máquina, do rendimento, da maximização, da otimização, e da eficiência.  

A busca enlouquecida pela eficiência proporciona no homem atual a incorporação da aversão pela 

deficiência. São muitas as bibliografias e relatos que comprovam que, desde os mais remotos da 

civilização, a relação das pessoas em geral com as pessoas com deficiência foi e é permeada por muitos 

preconceitos, estigmas e rotulações negativas.  Esta visão dificulta a inclusão e a efetivação de direitos da 

pessoa com deficiência na nossa sociedade.   

O esporte paralímpico pode ser uma importante possibilidade de se modificar a visão negativa que 

a sociedade tem da pessoa com deficiência apresentando a eficiência e superação da mesma.  Atualmente 

no Brasil o Esporte Paralímpico tem conquistado mais medalhas e títulos que o esporte convencional, no 

entanto a grande maioria da sociedade não sabe desse fato e desconhece quem são esses paratletas.   

Assim o presente projeto tem como objetivo aumentar a visibilidade do esporte e do atleta 

paraolímpico por meio de uma pesquisa sobre os principais atletas paralímpicos brasileiros e conhecer sua 

trajetória e conquistas, produção de aproximadamente 25 documentários sobre o tema e a organização do 

“I Seminário Nacional de Visibilidade do Esporte e Atleta Paralímpico”. 

Como resultado espera-se aumentar a visibilidade do esporte e atleta paralímpico brasileiro, 

valorizando a modalidade paralímpica, com a vinculação dos documentários em emissoras e publicação 

de E-book com resultado da pesquisa. 

I.a. Identificação do Objeto 

O objetivo desse projeto é realizar pesquisa com principais atletas do esporte paralimpico sobre sua 

caminhada e conquistas no esporte paraolímpico por meio de documentários que culminem na vinculação 

desses em televisões abertas, de um E-book com resultados e no I Seminário Nacional de visibilidade do 

Esporte Paralímpico. 

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

 
Início Término 

01/2019 27/12/2019 

I.d. Resultados Esperados 

- Realizar uma pesquisa qualitativa sistematizada sobre a visibilidade do atleta paralímpico brasileiro; 

- Produzir e divulgar documentários sobre esporte e atleta paralímpico; 

- Publicar de um E-book com resultados da pesquisa; 

- Realizar o I Seminário Nacional de visibilidade do Esporte e atleta Paralímpico. 



                                                   

 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

Pesquisa-ação 

Realizar uma 

pesquisa 

qualitativa 

sistematizada 

sobre a 

visibilidade do 

atleta 

paralimpico 

brasileira 

 

Estudo para 

mapeamento dos 

atletas Paralímpicos 

junto ao Comitê 

Paralímpico 

Brasileiro 

Dados obtidos 01 01/2019 02/2019 

Criar questionários 

de pesquisas. 
Instrumentos 24 01/2019 02/2019 

Estudo dos esportes 

e atletas que serão 

abordados e 

Elaboração do 

plano de produção 

junto à equipe da 

TV/UFG. 

Dados obtidos 01 01/2019 02/2019 

Realizar avaliação 

da percepção dos 

envolvidos sobre o 

processo de 

elaboração dos 

programas. 

Dados obtidos 01 03/2019 08/2019 

Produção 

Produzir 

documentários 

com atletas 

paralímpicos 

Realizar filmagens 

em diferentes 

cidades do Brasil 

Documentarios 

produzidos 
25 03/2019 08/2019 

Realizar filmagens 

no Para Pan no 

Peru 

Documentario 

produzido 
01 08/2019 09/2019 

Edição dos vídeos 
Documentarios 

editados e prontos 
25 03/2019 08/2019 

Vinculação dos 

programas para as  

emissoras.   

Quantidades de 

visualizações 
150 

A partir 

de 

10/2019 

indefinido 

Visibilizando 

resultados 1 

Realizar o I 

Seminário 

Nacional de 

visibilidade do 

Esporte e 

atleta 

Paralímpico. 

Divulgação e 

interação com o 

público-alvo. 

Material 

divulgação 
milhares 08/2019 09/2019 

Planejar e organizar 

o seminário 
Planejamento 01 09/2019 10/2019 

Realização do 

Seminário 

Quantidade de 

participantes 
800 11/2019 11/2019 

Visibilizando 

resultados 2 

Publicar de um 

E-book com 

resultados da 

pesquisa 

Escrita do E-book 

com fotos e 

documentários 

produzidos. 

Publicação 01 03/2019 11/2019 

Lançamento do E-

book no seminário 
Evento 01 11/2019 11/2019 

Submissão de 

artigos científicos 

provenientes da 

pesquisa 

Artigos 05 10/2019 12/2019 

Visibilizando Relatórios e Relatórios finais Relatórios 02 11/2019 12/2019 



                                                   

resultados 3 Prestação de 

contas 

para Sistemas de 

pesquisa e extensão 

da UFG 

Relatórios de ações 

e financeiro para 

Ministério do 

Esporte 

Relatórios 02 11/2019 12/2019 

 

I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

Descrevemos a seguir as ações que serão realizadas em cada meta que deverão ser cumpridas nesse projeto: 

 

META 1 – PESQUISA-AÇÃO:  
 

Essa meta visa realizar uma pesquisa qualitativa sistematizada sobre a visibilidade do atleta paralímpico 

brasileira, e para isso conta com as seguintes ações: 

 

a) Estudo para mapeamento dos atletas Paralímpicos junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro. 

Para essa fase serão realizadas viagens para Brasília para entrevista com gestores do Comitê Paralímpico 

Brasileiro buscando discutir e levantar atletas paraolímpicos Brasileiros que tenham melhores resultados ou que 

tenham história de vida ou trajetória no esporte que sensibilize e que valorize a pessoa com deficiência 

podendo mudar a visão da sociedade. 

 

b) Criar questionários de pesquisas. 

Discutir com pesquisadores envolvidos no projeto quais instrumentos ou questionários ou entrevistas serão 

realizados com atletas pesquisados com objetivo de buscar dados e informações que podem ser divulgados com 

objetivo de sensibilizar e visibilizar o esporte e o atleta paralímpico. 

 

c) Estudo dos esportes e atletas que serão abordados e Elaboração do plano de produção junto à equipe 

da TV/UFG. 

Realizar estudo preliminar para subsidiar os roteiros e planos de produção que serão realizados no momento da 

produção dos documentários. 

 

d) Realizar avaliação da percepção dos envolvidos sobre o processo de elaboração dos programas. 

Realizar pesquisa após filmagem dos documentários com atletas e técnicos envolvidos sobre como foi 

participar desse momento, como acredita que se pode modificar a invisibilidade do esporte paralímpico e sobre 

a valorização social do atleta paralímpico. Esses dados serão utilizados no E-book e divulgados em artigos 

científicos. 

 

 

META 2 – PRODUÇÃO:  
 

Essa meta visa efetivação de documentários sobre os principais atletas paraolímpicos, e para isso conta com as 

seguintes ações: 

 

a) Realizar filmagens em diferentes cidades do Brasil 

De acordo com o estudo realizado com o Comitê Paraolímpico Brasileiro serão determinados os estados e 

cidades em que serão realizados os documentários onde localizam os atletas paraolímpicos selecionados. Os 

documentários terão duração de 30 minutos cada, em uma periodicidade semanal, totalizando 4 programas por 

mês, resultando em um total de 24 programas nos seis meses de gravação. Como não temos como prever quais 

os atletas selecionados na pesquisa não teremos como prever exatamente quais serão as viagens realizadas. No 

entanto faremos uma previsão. 

 

b) Realizar filmagens no Para Pan no Peru 

Nesse momento planejamos acompanhar alguns dos atletas documentados no momento pré-competitivo, 

durante a competição e após a competição. Divulgando sua preparação, concentração, dedicação e resultados. 

 

c) Edição dos vídeos 



                                                   

Coordenação da equipe de edição com escolha das cenas que irão para o documentário, corte e edição destas. 

Integração de imagens e musicas. 

 

d) Vinculação dos programas nas emissoras.   

Nessa etapa iremos buscar as emissoras pré consultadas e outras que tenham interesse para exibição dos 

programas. Como dissemos as emissoras já contatadas para a veiculação foram: Canal Integración, TV Brasil, 

TV Capital, TV UFG, Canal Comunitário de Goiânia, TV Floripa, TV Sete Lagoas, NBR, TVP, TV Justiça, 

TV Câmara, TV Senado, Canal Futura, TBC, TVE Bahia, SBS Austrália. Estamos em negociação com outras 

emissoras no intuito de distribuir o programa em todo Brasil e no exterior. 

 

 

META 3 –  VISIBILIZANDO RESULTADOS:  
 

Essa meta visa divulgar os resultados e discutir encaminhamentos com Publicação do E-book, realização de 

Seminário e submissão de artigos científicos com resultados da pesquisa, para isso conta com as seguintes 

ações: 

 

a) Divulgação e interação com o público-alvo. 

Para divulgação do projeto, dos documentários e do seminário iremos usar como estratégias efetivação de 

Folders, Camisetas, Press kit, Redes sociais, Cartazes, Teaser, Flyers, Site. Também vamos divulgar pela TV 

UFG e em palestras durante o processo. 

 

b) Planejar e organizar o seminário 

Nesse momento iremos realizar uma avaliação de todo o processo de gravação dos vídeos buscando atletas, 

técnicos e pesquisadores que se sobressaem para que possam compor as mesas do seminário.  Também iremos 

contratar confecção de bolsas, blocos, canetas, folders de programação e demais materiais para serem entregues 

para participantes. Contratação de ações de acessibilidade como interprete de Libras, áudio-descrição e 

impressão em Braille. Contratação dos lanches para Seminário. 

 

c) Realização do Seminário 

O evento será realizado na UFG não gerando custos para locação de espaço e equipamentos de som. Toda 

organização e coordenação de mesas serão realizadas por professores doutores da UFG. A recepção e 

encaminhamentos dos participantes serão realizados por estudantes bolsistas da UFG. 

 

d) Escrita do E-book com fotos e documentários produzidos. 

O E-book será efetivado pela gráfica da UFG composto por textos, documentários e fotos do processo de 

gravação dos vídeos. Durante a gravação todos os procedimentos éticos de consentimento de utilização de 

dados e imagens serão realizados. Para que conheçam um modelo de E-book já produzido pela autora desse 

projeto que segue princípios parecidos com previsto nesse projeto pode ser visualizado no link seinclui.ufg.br 

 

e) Lançamento do E-book no seminário 

Durante o I Seminário de Visibilidade do Esporte e Atleta paralímpico termos um momento de lançamento do 

E-book assim como dos documentários. 

 

f) Submissão de artigos científicos provenientes da pesquisa 

Durante a execução de todo o projeto iremos produzir artigos científicos que serão submetidos a revistas com 

qualis B ou A dando visibilidade ao projeto e aos resultados alcançados. 

 

g) Relatórios finais para Sistemas de pesquisa e extensão da UFG 

Serão realizados os relatórios parciais e finais desse projeto de pesquisa no sistema acadêmico da UFG assim 

como do projeto de extensão equivalente. 

 

h) Relatórios de ações e financeiro para Ministério do Esporte 

Os relatórios de ação que serão entregues ao Ministério do Esporte serão sistematizados seguindo a mesma 

rigorosidade prevista no sistema da UFG. E o relatório financeiro de prestação de contas será realizado com a 

parceria da Fundação RVTE, realizando todas as comprovações de despesas. 

 



                                                   

 

II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  

 

Valor  Total  do Plano:  R$ 1.420.750,00 

II .a .  Detalha mento da Receita  

Recurso  descentra l izado  pelo Minis tér io  do Esporte  TED 07/2018  

 

II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos  

Parcela  Data  Valor  

1ª parcela única 30/12/2018 R$ 1.420.750,00 

 

* FAP – Fundação de Apoio à Pesquisa  

II.c.  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  

Item Valor (R$) 

1- Receita  Total 1.420.750,00 

 

2- Previsão de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)  Total  1.420.750,00 

a-Pessoal  Total  757.585,00 

Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 0,00 

Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 0,00 

Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 2.285,00 

Estagiários 0,00 

Bolsas 755.300,00 

Outros encargos 0,00  

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                             Total  509.565,00 

Hospedagem e Alimentação  2.880,00 

Locação de equipamentos 269.600,00 

Confecção de materiais de divulgação 12.650,00 

Reprodução de documentos e outros 10.860,00 

Adequação do espaço 0,00 

D.A.O. da FAP*  142.075,00 

Outros serviços –Locação de estúdio de som, efeitos sonoros, mixagem, aluguel 

avid, legenda descritiva, audiodescrição, libras, produtor musical, estúdio de 

gravação, mixagem, direitos autorais de musicas. EBOOK: design de web, 

programador, comunicação. 

71.500,00 

c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                     Total  76.260,00 

d-  Despesas com diárias                                                            Total  69.120,00 

e – Material de Consumo                                                                                Total    8.220,00 

Material de expediente 0,00 

Material de Informática e produção de vídeos - locação 0,00 

Material de manutenção de máquinas e equipamentos 0,00 

Material de Limpeza 0,00 

Gêneros alimentícios 7.500,00 

Combustíveis e lubrificantes 720,00 

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  0,00 

Ressarcimento à UA/Órgão  0,00 

h- Ganho econômico***                                                                                       0,00 

Total 0,00 



                                                   

 

** IFES – Instituição Federal de Ensino Superior 

*** - Não havendo previsão de ganho econômico este será apurado ao final da execução do projeto. 

 

II.d. Detalhamento e Justificativa do Investimento 

Quant idade  Descrição 

(Equipamentos/Móveis/Obras/Reformas) 

Valor  Per íodo  

Não se apl ica     

Just i ficat iva  

 

II.e .  Identif icação dos recursos da  UFG  

Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 

01 Espaços  de produção da  TV/UFG  

01 Laborator io  de Tecnologia Assis t iva do Medialab/UFG  

Just i ficat iva  Os espaços  da  TV/UFG e do  Medialab  serão uti l izados apenas  para reuniões de 

planejamento das  ações  uma vez que toda a  ação será  real izada nos es tados do Bras i l  onde  

serão fi lmados os a t letas e  esportes parao límpicos.  

 

II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 

Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 

Não se apl ica   

  

Just i ficat iva  

 

II.g .  Trata mento Tributário para Bolsas –  bo lsa doação  

Justificativa: Conforme a natureza do projeto: Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico as 

bolsas concedidas neste projeto são de doação civil aplicando-se o disposto na Lei 10.973, de 2 de 

dezembro de 2004, no Art. 9º caput e parágrafo 4º: “Art. 9o  É facultado à ICT celebrar acordos de parceria 

com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e 

tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo; § 4º: A bolsa concedida 

nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício, não caracteriza 

contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 

9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do art.106 da Lei no 

5.172, de 25 de outubro de 1966”. 

 

 



                                                   

III QUADRO DE PESSOAL  

 

III.a .  Part ic ipantes (da  UFG ou de outras IES) de forma voluntária (Lei  nº  8 .958/94 e 10.973/2004)  

Nome  
Registro Funcional 

ou matr ícula  

Inst ituição  de 

vinculação  

Dados  

Vinculação  

(Docente,  Tec.  

Adm.,  Discente)  

Período/ 

Duração/mês  

Carga Horária  

anual  

Vicente  Paulo Bat is ta  Dalla  Déa  2017100231 UFG Discente  11 –  fev/dez  40 

Marl ini  Dorneles de Lima  1700877 UFG Docente  11 –  fev/dez  20 

Viviane Guimarães de Lucena Ol ive i ra  2017100238 UFG Discente  11 –  fev/dez  40 

Livia Alves Ferrer ia  2018100218 UFG Discente  11 –  fev/dez  40 

Aline Mart ins Neto  2017100289 UFG Discente  11 –  fev/dez  40 

Tatiane Soares dos  Santos  2017100295 UFG Discente  11 –  fev/dez  40 

Camila de Velasco e Vie ira  2018100209 UFG Discente  11 –  fev/dez  40 

Lil l ian Jordânia Batista  Franczak  2018100308 UFG Discente  11 –  fev/dez  40 

Michel le  da  Silva Flausino  3071027 UFG Tecnica Adm 11 –  fev/dez  40 

Ana Claudia Antonio de  Sa Maranhão  1981529 UFG Docente  11 –  fev/dez  40 

Ana Flavia Teodoro Mendonça de 

Oliveira  
1155043 UFG Docente  

11 –  fev/dez  
40 

Florence Rosana Faganello  Gemente  1765993 UFG Docente  11 –  fev/dez  40 

Tiago Santana  2262590 UFG Tec.Adm 11 –  fev/dez  40 

Denise  de Ol iveira  Alves  1474785 UFG Docente  11 –  fev/dez  40 

 

III.b.  Part icipantes com recebimentos de bolsa (da UFG ou de outras  IFES) (Lei  nº 8 .958/1994 e 10.973/2004)   

Nome  

Registro 

Funcional 

ou matr ícula  

Inst ituiçã

o de 

vinculaçã

o 

Dados  

Modalidade 

(*)  

Vinculação  

(Docente,  Tec.  

Adm.,  Discente)  

Período/ 

Duração  

/mês  

Carga 

Horária  

Mensal  

Valor   

Mensal  
Valor  Total  

Vanessa Helena Santana Dalla Déa 1466731 UFG 
BOLSA 

Docente 
11 – 

fev/dez** 
30 R$ 7.000,00 R$ 77.000,00 

Cleomar Rocha 1650334 UFG 
BOLSA Docente 11 – 

fev/dez** 
20 R$ 3.100,00 R$ 34.100,00 

Mario Campos Hebling 1793717 UFG BOLSA Docente 1 – fev 20 R$ 3.100,00 R$ 3.100,00 

Gleyson Batista Rios 137104 UEG 
BOLSA Docente 07 – 

mar/set 
20 R$ 3.100,00 R$ 21.700,00 

Michael Alessandro Figueira 1657182 UFG BOLSA Tec. Administrativo 11 – 20 R$ 4.000,00 R$ 44.000,00 



                                                   

Valim fev/dez** 

Diogo Batista Menezes 201803752 UFG 
BOLSA Discente 10 – 

fev/nov 
20 R$ 600,00 R$ 6.000,00 

Tálita Serafim Azevedo 201402414 UFG 
BOLSA Discente 10 – 

fev/nov 
20 R$ 600,00 R$ 6.000,00 

Haryelle Antonia Monezes do 

Espirito Santo  
2016111574 UFG 

BOLSA Discente 10 – 

fev/nov 
20 R$ 600,00 R$ 6.000,00 

Geovana  Ramos Rodrigues 22017000222 UEG 
BOLSA 

Discente 
10 – 

fev/nov 
20 R$ 600,00 R$ 6.000,00 

Julia Mariano Ferreira 1984807 UFG BOLSA Tec.Administrativa 01 – fev 20 R$ 600,00 R$ 600,00 

Julia Mariano Ferreira 1984807 UFG BOLSA Tec.Administrativa 
10 – 

mar/dez 
20 R$ 3.100,00 R$ 31.000,00 

Natália Teixeira de Lima 201614844 UFG 
BOLSA 

Discente 
08 – fev-

set 
20 R$ 600,00 R$ 4.800,00 

À definir         R$198.000,00 

                                                                                                                                  Tota l  438.300,00  

(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .  

**Autor izado  12  bo lsas  pe lo  Minis t ér io  do  Espor te ,  paga 11  p or  causa d e a t raso  na ass in atura  do  cont ra to .  

      

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

Nome  CPF 

Dados  

Modalidade (*)  Período/ 

Duração  

/mês  

Carga 

Horária  

Mensal  

Valor   

Mensal  
Valor  Total  

Virgílio de Alencar Santana 049.704.668-74 Bolsa 11 – fev/dez** 40 R$ 7.000,00 R$ 77.000,00 

Jucelino Alves de Oliveira 233.546.581-34 Bolsa 8 – fev/set 40 R$ 4.000,00 R$ 32.000,00 

Jucelino Alves de Oliveira 233.546.581-34 Bolsa 3 – out/dez 40 R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 

Kellen Auxiliadora Pereira 815.586.351-49 Bolsa 11 – fev/dez** 40 R$ 7.000,00 R$ 77.000,00 

Edna Marisa Ribeiro 107.613.128-03 Bolsa 4 – fev/mai 20 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 

Edna Marisa Ribeiro 107.613.128-03 Bolsa 7 – jun/dez 20 R$ 4.000,00 R$ 28.000,00 

Ana Carolina Cassiolato Barão 395.524.198-08 Bolsa 01 - fev 40 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

Ana Carolina Cassiolato Barão 395.524.198-08 Bolsa 07 – mar/set 40 R$ 3.000,00 R$ 21.000,00 

Maria Eugenia de Lima Tovar 533.363.211-15 Bolsa 07 – mar/set 40 R$ 3.000,00 R$ 21.000,00 

Cesar Luis Martins Barreto 167.099.948-74 Bolsa 07 – mar/set 40 R$ 4.000,00 R$ 28.000,00 

Rahissa Pelles Rodrigues 005.700.851-52 Bolsa 07 – mar/set 40 R$ 2.000,00 R$ 14.000,00 

       

                                                                                                                                  Tota l  R$ 317.000,00  

(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   

**Autor izado  12  bo lsas  pe lo  Minis t ér io  do  Espor te ,  paga 11  por  causa d e a t raso  na ass in atura  do  cont ra to .  



                                                   

 

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

No me  Carg o  

Dados  

Carg a Horária 

se manal  

a.  Per íodo/  

Duração  

b.  Salário base 

mensal  

c .  Encarg os  -  

mensal  (* )  

d.  

Benef í c ios  -  

mensal  (**)  

Valor Tota l   

(a  *  (b+c+d))  

Não se aplica        

                                                                                                                                   Total   

Indicação dos  Benef í c ios  não obrig atórios  e  g rat i f i cação de função (se  houver)  co m os  respect iv os  va lores:   

 

 ( *)  Valor  es t imado dos  encargo s  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reserva r esci s ór i a  p roporc ional )  + ben efí c ios  obr igatór ios .  

(**)  Ben efí c ios  não  obr iga tór ios  ( ind icar  se  hou ver )  + gra t i f i cação  de fun ção  ( ind icar  se  houver)  



                                                   

 

APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 

 

Prof. Edward Madureira Brasil - Reitor da UFG 

Profa. Silvana Coleta S. Pereira - Diretora Executiva da Fundação RTVE 

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

Prof. Ari Lazzarotti Filho - Diretor da FEFD 

Profa. Vanessa Helena Santana Dalla Déa - Coordenadora do projeto 

 

Testemunhas 

Profa Clevia Ferreira Duarte Garrote – 268515711-53 

Thiago Moreira Guimarães – 036329051-69 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

Cer�ficamos que o Plano de Trabalho (documento 0690272) está devidamente assinado por meio deste
despacho.

Documento assinado eletronicamente por Robson Maia Geraldine, Pró-Reitor, em 31/05/2019, às 16:48, 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 Silvana Coleta Santos Pereira, Usuário Externo, em 03/06/2019, às 09:19,
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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 03/06/2019, às 16:34, 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 Vanessa Helena Santana Dalla Déa, Professor do Magistério Superior, em
03/06/2019, às 18:06, 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 Ari Lazzaro� Filho, Diretor, em 05/06/2019, às 14:57, 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 0690280 e o código CRC
0442C513.

Referência: Processo nº 23070.026652/2018-83 SEI nº 0690280
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