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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO INTEGRADO DE APRENDIZAGEM EM REDE

OFÍCIO Nº 23/2021/CIAR/UFG

Processo nº 23070.057472/2020-68

Goiânia, 17 de maio de 2021.

Ao Senhor
Robson Maia Geraldine
Pró-Reitor de Administração e Finanças
PROAD/UFG 
Campus Samambaia - Prédio da Reitoria
74.690-900 - Goiânia - Go

  

Assunto: Alteração Plano de Trabalho

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.057472/2020-68.

Senhor Pró-Reitor

 

1. Solicitamos alteração nas rubricas inicialmente previstas no Plano de Trabalho, assim como alteração
no item III – Quadro de Pessoal.

2. A Alteração na rubrica de bolsas, inicialmente prevista, é necessária pois haverá contratação de outros
bolsistas que passarão a fazer parte da equipe, tanto na produção de materiais, quanto no apoio administra�vo e de
suporte de sistemas, para uma melhor execução do projeto.

3. O remanejamento da rubrica de Material de manutenção de máquinas para material de informá�ca se
jus�fica pois os itens adquiridos nos ajudarão a alcançar os resultados esperados, com eficiência e dentro do prazo
pactuado. Fizemos a previsão para manutenção externa de equipamentos para melhor desempenho das a�vidades,
mas vamos adquirir apenas os materiais necessários, pois a manutenção será feita por um servidor do CIAR. O que faz
com que o custo seja reduzido.

4. Essa alteração não criará novas despesas já previamente pactuadas. Trata-se apenas de uma
readequação nos seus valores.

 
 

Rubrica Origem Valor
Material de Consumo – Material de manutenção de máquinas,
equipamentos e veículos R$ 44.681,78

 

 

Rubrica Des�no Valor
Bolsas R$ 27.570,00
Material de Informá�ca R$ 17.111,78
Material de Consumo – Material de manutenção de máquinas,
equipamentos e veículos R$ 0,00
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Atenciosamente, 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Marília De Goyaz, Diretor, em 18/05/2021, às 08:54, 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 2074729 e o código CRC
43F78215.

Avenida Esperança s/n, Rua Aroeira , Quadra B, Edi�cio B3 - Bairro Câmpus Samambaia - Telefone: (62) 3521-1381
CEP 74690-900 Goiânia/GO - h�ps://www.ufg.br/

protocolo.cidarq@ufg.br 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.057472/2020-68 SEI nº 2074729

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 –  13/05/2021 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO  
 

Títul o do Pr ojeto  

Desenvolvimento de cursos de ensino a distância (EaD) e recursos educacionais 
digitais (REDs) para ações de formação de agentes públicos e sociais em parceria 
com o Ministér io da Cidadania (MC).  
Identif icação dos Partíc ipes do Pr ojeto  
Univer sidade:  Universidade Federal de Goiás - UFG  
Unidade:  CIAR –  Centro Integrado de Aprendizagem em Rede 
Fundação:  Fundação RTVE 
Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE  

Maríl ia de Goyaz 169.519.721-68 
Telefone 01 Telefone 02 e-mail  

3521-1844 99912-2061 mgoyaz@ufg.br 
Centro de Custo Banco e  Agência Conta Corrente  específ ica 

   

Classif icação do Projet o:  
Pesquisa  Extensão Ensino 

Desenvol vimen to Inst i tucional  Desenvol vimen to Cien t í f ico e Tecnol ógico 

Justificativa/Fundamentação 

 
O presente projeto permite a concretização de uma parceria da UFG com o Ministério da Cidadania, 
cujo objeto é a formação de Recursos Humanos envolvidos com o esporte educacional e inclusivo 
dos Programas do Governo Federal, como o programa Segundo Tempo (PST) e com aspolíticas 
públicas de esporte e lazer oferecidas pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e 
Inclusão Social, vinculada à Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania. Essa ação é 
de extrema relevância, pois esses programas têm abrangência nacional e possibilitam a 
democratização do acesso à prática e à cultura do esporte educacional, de forma a promover o 
desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, a partir de 06 anos de idade, como fator 
de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de 
vulnerabilidade social. Nesse sentido, justifica-se pensar numa parceria dessa natureza, que consiga 
atender em sua plenitude os projetos e programas de esporte educacional, vinculados ao Ministério 
da Cidadania. O processo de formação dos profissionais atuantes nesses programas e nas políticas 
públicas dessa área é de fundamental importância para a promoção da garantia dos direitos sociais à 
população beneficiada pelas ações desenvolvidas, e se expressa por meio da apropriação de saberes 
que estabelecem uma interação com a formação inicial, continuada e com o contexto da prática 
profissional e social. 
Historicamente, o conceito de TIC – tecnologia de Informação e Comunicação vem sendo utilizado 
para expressar a convergência entre a informática e as telecomunicações contribuindo para a difusão 
de informações. (MISKULIN et al., 2006; CARDOSO, 2011; LEITE, 2015). A opção pelo termo TDICs 
TDICs - Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação se deve à sua atualidade e abrangência, 
pois contempla as tecnologias digitais (FONTANA; CORDENONSI, 2015; MAIA E BARRETO, 2012) 
que permitem a navegação na internet e o uso de bancos de dados. O uso pedagógico das TDICs na 
EaD tem promovido transformações no processo de ensino e aprendizagem. Além disso, tem 
favorecido a compreensão de que a educação pode se realizar em lugares e tempos diversos e ser 
construída coletivamente, em rede, com o uso da internet, favorecendo o ensino híbrido que é 
apontado como uma tendência do século XXI (BELLONI, 2012). No constante exercício de ação-

 

 X  

  



                                                   

reflexão-ação, este projeto de Desenvolvimento de cursos de ensino a distância (EaD) e recursos 
educacionais digitais (REDs) para ações de formação de agentes públicos e sociais em convênio com 
o Ministério da Cidadania (MC), alicerça as suas ações em estudos e pesquisas que abordam as 
várias temáticas que compõem o cenário de criação e aplicação dos trabalhos desenvolvidos pelo 
CIAR- Centro Integrado de Aprendizagem em Rede. O desenvolvimento dos conteúdos temáticos das 
formações será fundamentado na bibliografia que alicerça os Programas e as políticas públicas do 
Ministério da Cidadania e fazem parte do referencial bibliográfico do projeto, e nos estudos e 
pesquisas dos professores conteudistas do projeto, coordenados pela professora Doutora Vanessa 
Helena Santana Dalla Déa, que vem produzindo materiais e cursos de formação de qualidade com 
materiais audiovisuais que podem ser acessados nos links: Se Inclui: Curso de formação Docente 
para inclusão. https://seinclui.ciar.ufg.br/ Guia de Inclusão na Educação Física  
https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/colecao_inclusao/livros/4/index.html Educação especial e inclusão 
: pesquisa do Centro Oeste Brasileiro  
https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/colecao_inclusao/livros/2/index.html Visibilidade do esporte e 
atleta paraolímpico https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/colecao_inclusao/livros/3/index.html 
Acessibilidade: práticas culturais e tecnologia assistiva para a cidadania  
https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/invencoes/livros/7/capa.html Coleção Inclusão 
https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/colecao_inclusao/index.html #livros Coleção Invenções 
https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/invencoes/ 
O Termo de Cooperação assinado com o Ministério da Cidadania, originou uma descentralização de 
recursos no valor de R$103.005,95 descentralizado na Natureza de Despesa 339039 – serviços de 
pessoa jurídica. Para o desenvolvimento pleno de todas as atividades do projeto e para atingir os 
objetivos propostos há a necessidade de contratação e pagamento de bolsistas, aquisição de material 
de consumo e pagamento de serviços de pessoa jurídica 

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. 

Os preceitos estatutários da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural - RTVE, “entidade 
com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Universidade Federal 
de Goiás”, que prevê em seu Art. 6° Para a consecução de seus objetivos, a Fundação poderá: I - 
contribuir, pelos meios de que dispuser para a melhoria do ensino em todos os níveis, vinculados às 
instituições de ensino, principalmente a Universidade Federal de Goiás; II- executar ações que 
potencializem atividades de pesquisa cientifica, atividades comunicacionais, culturais, artisticas e 
esportivas das instituições públicas de ensino, especialmente a UFG; III - apoiar ações de ensino 
destinadas à formação de recursos humanos para a educação, a serem desenvolvidas pelas 
instituições de ensino, em especial a UFG. 
 
I.a. Identificação do Objeto 
 
Desenvolvimento de cursos de ensino a distância (EaD) e recursos educacionais digitais (REDs) para 
ações de formação de agentes públicos e sociais em parceria com o Ministério da Cidadania (MC). 
 
I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 

PJ654-2020 
Início Término 

 
12/2020 

 
12/2021 

I.d. Resultados Esperados 

https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/colecao_inclusao/livros/2/index.html
https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/colecao_inclusao/livros/3/index.html
https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/invencoes/livros/7/capa.html
https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/colecao_inclusao/index.html
https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/invencoes/


                                                   

 Aprimoramento das intervenções pedagógicas dos agentes públicos e sociais que atuam com 

políticas públicas e programas governamentais de esporte, lazer e inclusão social, por meio 

dos cursos autoinstrucionais e dos objetos de aprendizagem inovadores criados pelo CIAR 

para dinamizar as atividades de formação;  

 Capacitação do público-alvo do projeto para o uso de ambientes virtuais de aprendizagem e 

de outras tecnologias disponibilizadas nas formações; - Consolidação do CIAR como um 

órgão de apoio e implementação de projetos integrados por tecnologias digitais de informação 

e comunicação na UFG;  

 Atendimento, com maior eficiência e eficácia, das metas referentes à EaD no Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFG; 

 Fortalecimento dos princípios básicos para a atuação de Recursos Humanos envolvidos no 

Programa Segundo Tempo (PST) em todo o país. - Identificação por parte do público-alvo de 

estratégias cruciais para a democratização do acesso à prática e à cultura do esporte 

educacional de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e 

jovens, a partir de 06 anos de idade,  

 Estímulo ao desenvolvimento de ações de formação da cidadania e melhoria da qualidade de 

vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, por meio dos conhecimentos 

apreendidos pelos agentes públicos e sociais nos cursos de formação; 

 Consolidação dos princípios do esporte educacional e inclusivo junto aos agentes públicos e 

sociais que atuam com políticas públicas e programas de esporte, lazer e inclusão social do 

Governo Federal;  

 Produção de recursos educacionais digitais (REDs) diversificados para ações de formação 

agentes públicos e sociais que atuam em planos, políticas, programas, serviços, projetos e 

ações do Ministério da Cidadania (MC). 

 
I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 1 

Formalizar parceria da UFG com o 
Ministério da Cidadania para a 
criação e oferta de cursos de 
formação a distância (Coordenação) 

Unid 1 11/12/2020 31/12/2021 

2 2 

Produzir conteúdos das temáticas 
para os cursos de formação e entrega 
da proposta dos recursos de 
avaliação de aprendizagem, como 
testes/provas e exercícios de fixação 
(Conteudista, Revisor, Profissional 
Moodle) 

Unid 

1 04/01/2021 30/04/2021 

3 3 
Elaboração de Recursos Pedagógicos 
(Designer Instrucional, Intérprete de 
Libras, Revisor) 

Unid 
1 04/01/2021 30/04/2021 



                                                   

4 4 

Produzir material didático-pedagógico 
multimídia para os cursos 
autoinstrucionais (Equipe Produção: 
Vídeos, Diagramação, Identidade 
Visual, E-Book, Podcast, Jogo, 
Revisor)  

Unid 

1 11/01/2021 30/06/2021 

5 5 

Criar curso piloto e material didático 
multiplataforma (Equipe Produção, 
Profissional Moodle, Equipe 
Produção) 

Unid 1 03/05/2021 30/06/2021 

6 6 

Disponibilizar os cursos de formação 
no formato autoinstrucional na 
plataforma de cursos do Ministério da 
Cidadania (Equipe Produção, 
Profissional Moodle) 

Unid 1 12/07/2021 30/09/2021 

7 7 Relatório Final Unid 1 01/10/2021 31/12/2021 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

 Número de objetos educacionais desenvolvidos; 

 Número de cursos atendidos; 

 Número de participantes. 

 
 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  
Valor Total  do Plano: R$   
II.a.  Detalhamento da Receita  

Participação em Edita is 
 
II.b.  Cronograma de desembolso dos recursos  

Parcela Data Valor  
1 2020 R$ 55.730,13 
2 2021 R$ 54.767,17 

II.c .  Plano de Aplicação dos Recursos Finance iros  
Item Valor (R$)  
1-  Receita Total  103.005,95 

 

2-  Previsão de Despesas (a+b+c+d+e+f+g) Total  103.005,95 
a-Pessoal    76.530,00 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT)  
Encargos s/ CLT (≈ 83 %)  
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA)  
Estagiários  
Bolsas 76.530,00 
Outros encargos  
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  9.364,17 
Hospedagem e Alimentação  
Manutenção de máquinas e equipamentos   
Assinatura de Periódicos/Anuidades  
Reprodução de documentos  



                                                   

Confecção de cartaz para divulgação  
Despesas Acessórias de Importação  
Adequação do espaço  
Despesas Bancárias  
D.A.O. da FAP*           9.364,17 
Outros serviços   
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  0,00 
d-  Despesas com diárias                                                                    Total  0,00 
e – Material de Consumo                                                                                              Total    17.111,78 
Material de Expediente  
Material de Laboratório  
Material de Informática 17.111,78 
Material de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos  
Material de Limpeza  
Combustíveis e lubrificantes  
Outros materiais  
f– Investimento                                                                                                             Total 0,00 
Obras e Instalações  
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)  0,00 
g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 0,00 
Ressarcimento à UFG (8%)  
Ressarcimento à UA/Órgão (8%)   
h- Ganho econômico***                                                                                        
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 

Quan tidade Descrição 
(Equipamentos/Móveis/Obras) 

Valor  Per íodo 

 Não se aplica   
    

Just i fi ca t iva :   
 
 
 
II.e .  Identif icação dos recursos da UFG  
Quantidade Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, Salas, etc.) 

 Equipamentos e instalações Físicas do CIAR 
Just i fi ca t iva:  O Projet o será  desenvolvido pela  equi pe do CIAR.  

 
 

II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quantidade Formas de Ressarcimento à IFES 
  
  
Just i fi ca t iva :  Previst o na  Resolução CONSUNI 13/2018.  Não há r essarcimen to para  a  UA,  poi s  
se t r a ta  de um pr ojet o vinculado ao CIAR,  órgão suplementar  da Rei tor ia . 

 
 



                                                   

II.g.  Tratamento Tributário na Remuneração de Pessoal  (Campo a ser preenchido pela 
UFG)  

Bolsa          Adicional  Var iável  
 

Caso o projeto tenha previsão de pagamento de bolsas,  indicar  as modal idades.  
Ensino,  pesquisa ,  extensão ou  desenvolvimen to i nst i tucional  –  Lei  8.958/94                        
 
Est ímulo à  Inovaçã o –  Lei  10.973/04                     

 
Estágio –  Lei  11.788/08 
 

Just i fi ca t iva:  
 
 

x 

 

 

X  



                                                   

III Q UADRO DE PESSOAL 
III .a.  Part icipantes  (da UFG ou de  outras  IES)  de forma voluntári a  (Lei  nº  8.958/94 e 10.973/2004)  

Nome 
Regis tro Funcional  ou 

matrícula 
Inst ituição de  

vinculação 

Dados  
Vinculação 

(Docente ,  Tec.  
Adm. ,  Discen te) 

Período/  
Duração/mês  

Carga Horária anual  

AMILTON ROGERIO SANTOS DE 
ARAUJO 

2106565 UFG TÉC. ADMIN.  12 MESES 120 H 

ANA PAULA NERES DE SANTANA 
BANDEIRA 

 UFG DISCENTE 12 MESES 120 H 

ALEXANDER ALMEIDA PEREIRA  UFG DISCENTE 12 MESES 120 H 
EWANDER NUNES SERRA ------  EXTERNO EXTERNO 12 MESES 120 H 

FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA  UFG DOCENTE 12 MESES 120 H 

GUILHERME FERREIRA MENDES ------  EXTERNO/RTVE  EXTERNO 12 MESES 120 H 
JANICE PEREIRA LOPES 1476919 UFG DOCENTE 12 MESES 120 H 

KAMILA VIEIRA LIMA FERREIRA  UFG EXTERNO 12 MESES 120 H 
LARYSSA TAVARES SILVA 
GOMES 

------  EXTERNO/RTVE  EXTERNO 12 MESES 120 H 

LEANDRO LUIZ DE ABREU 
PIMENTEL 

2621888 UFG TÉC. ADMIN.  12 MESES 120 H 

MÁRCIA DIVINA RIBEIRO ------  EXTERNO/RTVE  EXTERNO 12 MESES 120 H 
MARILIA DE GOYAZ 3127305 UFG DOCENTE 12 MESES 120 H 
MATEUS FRANCISCO FEITOSA ------  EXTERNO/RTVE  EXTERNO 12 MESES 120 H 
MATHEUS DORNELES DE CASTRO ------  EXTERNO/RTVE  EXTERNO 12 MESES 120 H 
SILVIA CARLA NUNES DE 
FIGUEIREDO COSTA 

1664922 UFG TÉC. ADMIN.  12 MESES 120 H 

VICTOR HUGO CESAR GODOI 2871143 UFG TÉC. ADMIN.  12 MESES 120 H 
VICTOR FRAZÃO DE OLIVEIRA ------  EXTERNO/RTVE  EXTERNO 12 MESES 120 H 
PEDRO LUIZ DO AMARAL NETO ------  EXTERNO/RTVE  EXTERNO 12 MESES 120 H 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

Obs: abaixo de cada quadro,  just i fi car o valor  das  bol sas  indicando os  seus  refere nciais .  
III .b.  Part icipantes  com recebimentos  de  bol sa  ( da UFG ou de  outras IFES) (Lei nº 8 .958/ 1994 e  10.973/2004)  

Nome 
Regis tro 

Funcional  ou 
matrícula 

Inst ituição 
de  

vinculação 

Dados  
Modal idade (*)  Vinculação 

(Docente ,  Tec.  
Adm. ,  Discente)  

Período/  
Duração  

/mês  

Carga 
Horár ia 
Mensal  

Valor   
Mensal  

Valor  
Total  

Wagner Bandeira da Silva 
(Designer Instrucional) 

1695316 UFG Extensão Docente  4 Meses 20h 2.800,00 11.200,00 

Vanessa Helena Santana Dalla 
Déa – (Conteudista 1) 

1466731 UFG Extensão Docente  3 Meses 20h 2.880,00 8.640,00 

Gleyson Batista Rios – 
(Conteudista 2) 

915.491.381-87 UEG Extensão Docente 3 Meses 20h  2.480,00 7.440,00 

Ana Paula Neres De Santana 
Bandeira 017498 PUC Extensão Docente 5 Meses 20h 2.200,00 11.000,00 

                                                                                                                                  Total  38.280, 00 
(*)  Refere -se à  modal idade  definida  nos  t e rmos  da  RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03/2017.   
(**)  Custeio de  bol sa  condicionad o à  a r recadação do proje to.  

  A professora Vanessa  Dal la Déa será bolsista ne ste projeto pois é  a conteudist a do mater ial  didático -pedagógico  do curso 6, do projeto  

que fo i  apresentado e aprovado junto ao Ministér io da Cidadania.  Como ta l ,  faz parte da equipe do projeto  

  O professor  G leyson Batista Rios  será bols ista neste projeto pois é  o conteudista  do material  didático -pedagógico  do curso 7, seu nome 

foi  apresentado e aprovado junto ao Ministér io da Cidadania.  Como tal ,  faz parte da equipe do projeto .  

  O Professor  Wagner  Bandeira da Si lva será bolsista neste projeto, at uando como Designer Instruc ional ,  pois possui  comprovada 

exper iência na área e faz parte da equipe de publ icação do CIAR como coordenador  de inovação 

 

III . c.  Outros  Part icipantes  (Pesquisador Externo/Con vidad o)  forma de  Bolsa  

Nome CPF 

Dados  
Modal idade (*)  

Período/  Duração  
/mês  

Carga 
Horária 
Mensal 

Valor   
Mensal 

Valor  Total  

Adriano Daniel da Silva 037.509.514-46 Extensão 04 Meses 20h 1.500,00 6.000,00 
Antenor Teodoro de Souza Júnior 014.775.901-37 Extensão 05 Meses 20h 750,00 3.750,00 
Lívia Rosana Silva Alves 018.835.811-09 Extensão 04 Meses 20h 1.500,00 6.000,00 
Luiz Henrique Fernandes da 
Silva 

315.972.138-88 
Extensão 

04 Meses 20h 750,00 3.000,00 

A DE FI NIR  –  Revisor  ------  Extensão 03 Meses A definir 1.500,00 4.500,00 
A D EF INI R  –  Profi ssi onal 
Moodl e  

------  Extensão 03 Meses A definir 1.500,00 4.500,00 



                                                   

A DE FI NIR   ------  Extensão 03 Meses A definir 1.500,00 4.500,00 
A D E FINI R  –  In térprete 
Libras  

------  Extensão 04 Meses A definir 1.500,00 6.000,00 

                                                                                                                                  Total  38.250 ,00 
(*)  Refere -se à  modal idade  definida  nos  t e rmos  da  RESOLUÇ ÃO-CONSUNI Nº  03/2017.   
(**)  Custeio de  bol sa  condiciona d o à  a r recadação do proje to.  
 
 
 

III .d.  Outros  Part icipantes –  Regime de CLT  

Nome Cargo 

Dados  

Carga Horária 
semanal 

a .  Período/  
Duração  

b.  Salár io base 
mensal  

c .  Encargos  -  
mensal  (*) 

d.  
Benef ícios  -  
mensal  (**) 

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

N/A        
                                                                                                                                   Total   

Indicação dos  Benef íc ios  não obrigatórios  e grat i ficação de  fun ção ( se  houver)  com os  respect ivos  valores :   

 (*) Valor  est imado dos  encargos  ( INSS,  P IS,  FGTS,  reserva  resci s ória  propor cional )  + benefícios  obr iga tór ios .  
(**)  Benefícios  não obr iga tór ios  ( indicar  se  houver )  + gra t i fi cação de  função ( indicar  se  houver )  

 



                                                   

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. DR. EDWARD MADUREIRA BRASIL 
Reitor – UFG 

 

 PROFª SILVANA COLETA SANTOS 
PEREIRA 

Diretora Executiva – RTVE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

_________________________________________ 
PROF.  

- Coordenador do Projeto – 
 

 PROF DR.  
Diretor UA/ÓRGÃO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

À Fundação RTVE,

A Coordenadora do projeto intitulado “Desenvolvimento de Cursos de Ensino a Distância (EAD) e Recursos
Educacionais Digitais (REDS) para ações de formação de agentes públicos e sociais em parceria com o Ministério
da Cidadania (MC).” solicita alteração do Plano de trabalho, objeto de acordo firmado entre a UFG e a Fundação
RTVE.

Considerando que:

a solicitação se refere a adequação do Plano de Trabalho por meio da alteração das rubricas "Pessoal" e "Material
de Consumo", cuja necessidade surgiu durante a execução do projeto;
a alteração foi necessária pois haverá necessidade de contratação de bolsistas que passarão a fazer parte da equipe,
 tanto na produção de materiais, quanto no apoio administrativo e de suporte de sistemas, para uma melhor
execução 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, não sendo necessário a consulta ao órgão;
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 documentos SEI 2074729 e 2075838.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Gestora, em 18/05/2021, às 15:45,
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 2075846 e o código CRC
5BED50AA.

Referência: Processo nº 23070.057472/2020-68 SEI nº 2075846

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

Cer�ficamos que o Plano de Trabalho (documento 2075838) está devidamente assinado por meio
deste despacho.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Gestora, em 19/05/2021, às 17:15,
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 Robson Maia Geraldine, Pró-Reitor, em 20/05/2021, às 10:22,
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 THIAGO MOREIRA GUIMARÃES, Usuário Externo, em 20/05/2021, às
10:55, 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 Marília De Goyaz, Diretor, em 20/05/2021, às 16:46, 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 21/05/2021, às 09:37, 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 25/05/2021, às
17:14, 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 2078661 e o código CRC
B7B3D636.

Referência: Processo nº 23070.057472/2020-68 SEI nº 2078661

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
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
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

