
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO  

 
 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Títul o d o Projeto  
Realização de exames de análises clínicas pelo Laboratório Rômulo Rocha a pacientes da rede 
particular e conveniada, exceto do Sistema Único de Saúde - SUS 
Identif icaçã o d os Partícip es do Projeto 
Uni versidade:  Uni versidade F ederal  de Goiás  
Unidade:  Faculdade de Farmácia da UFG 
Fundação:  Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE 
Coordenador(a):  CPF/Matrí cul a SIAPE  
Farm. Dr. Leonardo Gomes Souza (abril/19) 
 
  
Farm. Dra. Thalyta Renata Araújo Santos (Maio/19 a Agosto/22) 

CPF nº 696.883.701.34 
Mat. SIAPE: 1984810 
 
CPF nº 017.582.631-56 
Mat. SIAPE: 1758447 

Telefone  01  Telefone 02  e-mail  
(62) 3209-6446 (62) 3209-6045 romuloroch au fg@gmail .com 

Centro d e Custo  Banco e Agência Conta Corrente específ ica 
 Banco do Brasi l  - Ag.  0086-8   

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 
                   O Laboratório Rômulo Rocha é um Centro Complementar da Faculdade de Farmácia 
que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão. As atividades de ensino são realizadas 
por meio do atendimento a estagiários (estágio curricular obrigatório) dos curso de Farmácia e 
Biomedicina da UFG (Campus Goiânia, Catalão e Jataí) e de outras instituições de Ensino 
Superior conveniadas com a UFG, como a UEG e o IFG. O estágio curricular obrigatório é 
supervisionado pelos servidores do Laboratório e pelos professores da Faculdade de Farmácia, os 
alunos desenvolvem suas atividades nas seções técnicas do Laboratório Rômulo Rocha. A 
estrutura física e as instalações do Laboratório permitem a execução dessas atividades, garantindo 
condições de biossegurança exigidas pela legislação, equipamentos de última geração e corpo 
técnico especializado capacitado para dar o suporte necessário. Este Centro Complementar atende 
em média 15 discentes por semestre capacitando-os a realizar uma grande variedade de exames 
com diversos materiais biológicos e a interpretação dos resultados a serem liberados. Essa 
demanda será aumentada para cerca de 45 alunos por semestre a partir do ano de 2021. 
                 Inúmeros projetos de pesquisa de graduação e pós-graduação são desenvolvidos no 
Laboratório, podendo-se citar os desenvolvidos em parceria com as Secretarias Municipal e 
Estadual de Saúde, e também com as Faculdades de Medicina, Nutrição, Enfermagem e Educação 
Física da UFG.  
                Somando às atividades de ensino e pesquisa, as atividades de extensão integram um 
projeto cadastrado no SIEC (Sistema de Extensão e Cultura) da PROEC/UFG e se caracterizam 
pelo atendimento à comunidade com a realização de exames especializados com excelente 

 x  
  



                                                   

qualidade técnica, contado com atendimento de profissionais de saúde especializados orientando 
os pacientes quanto aos cuidados de preparação para a coleta e outros cuidados importantes.  
               O Laboratório Rômulo Rocha caracteriza uma atividade de extensão da Faculdade de 
Farmácia com relevante contribuição para a comunidade e sociedade acadêmica. São atendidos, 
em média, 250 pacientes/mês, para realização de exames particulares, quando estes não são 
liberados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  O Laboratório ainda possui o grau de Excelente no 
controle externo de qualidade desenvolvido através do PNCQ (Programa Nacional de Controle de 
Qualidade).  
               Desse modo, o Laboratório Rômulo Rocha consiste em um campo de ensino, pesquisa e 
extensão com elevada relevância dentro da Universidade Federal de Goiás e na comunidade 
goianiense. 
I.a. Identificação do Objeto 
 
 Atender os estagiários (estágio curricular obrigatório) dos cursos de Farmácia e Biomedicina 

da UFG (campus Goiânia, Jataí e Catalão) e instituições de ensino superior conveniadas com a 
UFG. 

 Realizar o atendimento com qualidade e eficiência de aproximadamente 3.000 (três mil) 
pacientes por ano, totalizando cerca de 10.000 (dez mil) exames laboratoriais no período. 

 Garantir a manutenção do sistema da qualidade em todas as seções técnicas do Laboratório; 
 Atuar no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão com elevada relevância para a 

saúde pública no país. 
I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 

PD013-2019 
Início Término 

A partir da data de 
assinatura 

Agosto/22 

I.d. Resultados Esperados 
 Atender o estágio curricular obrigatório dos cursos de Farmácia e Biomedicina da UFG e de 

instituições de ensino superior conveniadas, com aumento da demanda a partir do ano de 
2021. 
 

 Realizar o atendimento de cerca de 9.000 (nove mil) pacientes e 30.000 (trinta mil) exames 
laboratoriais particulares com qualidade e eficiência por um período de 03 (três) anos. 
 

 Servir de campo de pesquisa e extensão no desenvolvimento de projetos de pesquisa nas 
diversas áreas do Laboratório: 

 
 Condições de vida, saúde, fragilidade e composição corporal de idosos: coorte do projeto 
idosos/Goiânia. 

 
 Comparação entre o sal do himalaia e sal comum nos valores de sódio urinário e pressão 
arterial de indivíduos hipertensos. 

 
 Vaginose bacteriana, representação de células endocervicais e/ou metaplásicas e 
anormalidades citológicas em mulheres nas diferentes faixas etárias. 

 
 Avaliação dos indicadores de qualidade dos exames citopatológicos em um laboratório 
escola da Universidade Federal de Goiás. 

 
 Diferentes fontes de ferro na prevenção da anemia ferropriva e no desempenho de leitões 
lactentes. 

 
 Plaquetopenia associada ao uso de EDTA. 



                                                   

 
 Prevalência de anemia em pacientes atendidos no laboratório escola da faculdade de 
farmácia da universidade federal de goiás.  

 
 Avaliação do eritrograma de pacientes idosos atendidos pelo SUS. 

 
I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1  
Pacientes a serem atendidos 
 

Unid. 9.000 Abril/19 Agosto/22 

2  Exames a serem realizados 
 

Unid. 30.000 Abril/19 Agosto/22 

3  
Oferta de estágio obrigatório 
em Análises Clínicas 

Unid. 150 Abril/19 Agosto/22 

4  
Desenvolvimento e apoio em 
projetos de pesquisa e 
extensão 

Unid. 30 
Abril/19 Agosto/22 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 
Emissão de laudos dos resultados dos exames realizados; 
Relatório final dos estagiários; 
Publicação científica ou relatório final dos projetos desenvolvidos/ apoiados. 

 
 
 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
 
Val or Total  d o P l ano: R$320.000,00  
 
II .a.  Detal hamento da Receita 
Realização de exames de análise clínicas exceto para os pacientes do SUS durante o período de abril/19 a 
Agosto/22 no valor estimado R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) 
 
 

II.b. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros 
ITEM VALOR (R$) 

1- RECEITA                                                                                                                          TOTAL 320.000,00 
Valor a ser arrecadado durante o período de  abril/19 a Agosto/22 300.000,00 
Saldo anterior a ser transferido do Centro de custo nº 21.056 (avaliação) 20.000,00 
2- PREVISÃO DE DESPESAS (a+b+c+d+e+f)                                                                 TOTAL 320.000,00 
a – Pessoal                                                                                                                   (total) 67.400,00 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) - 
Encargos s/ CLT (≈ 52,5%) = 56% - 
Consultorias (STPF - RPA)  23.000,00 
Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 4.600,00 
Estagiários 5.000,00 
Bolsas 32.800,00 
Outros encargos 2.000,00 



                                                   
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                       (total) 125.000,00 
Hospedagem e Alimentação - 
Consultorias - 
Manutenção, aluguel, calibração  e qualificação de máquinas e equipamentos  25.000,00 
Recondicionamento cartuchos e toner - 
Realização de exames terceirizados 25.000,00 
Assinatura de Periódicos/Anuidades - 
Reprodução de documentos - 
Confecção de cartaz para divulgação, impressão formulários, rótulos, cartões, etiquetas, etc. 5.000,00 
Adequação do espaço - 
D.A.O. da FAP*             30.000,00 
Despesa bancária 5.000,00 
Despesa com aquisição de Vale Transporte para colaboradores eventuais, se necessária  - 
Despesa com manutenção programas de computadores  20.000,00 
Despesa com tarifas telefônicas - 
Despesa com dedetização - 
Despesa com serviços contábeis  - 
Ajuda de custo para participação em eventos científicos *** - 
Outros serviços  inclusive despesas com gerador 15.000,00 
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                               (total) - 
d – Material de Consumo                                                                                          (total) 96.360,00 
Material de expediente e informática 13.000,00 
Material de Laboratório 61.860,00 
Material de manutenção de máquinas e equipamentos 4.000,00 
Medicamentos para dispensação 1.000,00 
Matéria prima para manipulação - 
Embalagens 1.500,00 
Material de Limpeza e outros materiais 13.000,00 
Combustíveis, lubrificantes, filtros e outros materiais para gerador 2.000,00 
e – Investimento                                                                                                         (total) 7.000,00 
Obras e Instalações - 
Materiais/equipamentos não especificados acima (serão identificados quando da sua necessidade, 
se houver) 7.000,00 
f – Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                      total) 24.240,00 
Ressarcimento à UFG - (8% da receita - investimentos) 23.440,00 
Ressarcimento à UA/Órgão – (4% s/ saldo residual C.C.21.056) 800,00 
3- GANHO ECONÔMICO (RECEITA - PREVISÃO DE DESPESAS)        - 
 

* 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.c.  Detal hamento e Justi f icativa do Investi mento  

Quant idade  Descrição 
(Equipamentos/Móveis/Obras/Reformas) 

Val or  Perí od o 

         - Materiais/equipamentos não 
especificados acima (serão identificados 
quando da sua necessidade, se houver) 7.000,00  

 
 

Abril/19 a 



                                                   
Agosto/22 

Justi f icati va 
A aquisição de investimentos, como equipamentos e materiais permanentes (móveis, máquinas, livros, 
aparelhos, geladeiras, etc), se houver durante o período, será expressamente identificado e solicitado à 
PROAD/FUNAPE a sua aquisição.  No momento não temos como identificar o material que será adquirido. 
 
 
II.d.  Identif icação dos recursos da UFG 
Quant idad e Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 

01 Laboratório de Análises Clínicas Rômulo Rocha da Faculdade de Farmácia da UFG 
(FF/FF) 

Justi f icati va 
A utilização do Laboratório de Análises Clínicas Rômulo Rocha será imprescindível para o 
desenvolvimento do presente Plano de Trabalho. 
 
II.e.  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idad e Formas de Ressarcimento à IFES 

41 Recolhimento mensal em 41 parcelas (abril/19 a Agosto/22 à conta da UFG da 
importância total de R$ 23.440,00 correspondentes a 8% da receita descontados os 
investimentos. (avaliação) 

1 Recolhimento referente á transferência do saldo do C.C.21.056 no total de R$ 800,00 
150 Campo de estágio aos alunos do curso de Farmácia 

Justifi cativa  
 
1 - O ressarcimento à UFG serão realizados mensalmente conforme a arrecadação do presente Plano de 
Trabalho. 
 
2 - Os estágios serão oferecidos conforme o nº de alunos matriculados na disciplina de estágio 
supervisionado. 
 
3 – O Conselho Diretor da Faculdade de Farmácia em reunião realizada no dia 14/06/11 aprovou o não 
recolhimento (isenção) do ressarcimento à Unidade Acadêmica nos Planos de Trabalho em parceria com a 
FUNAPE, relativa aos Órgãos Complementares da FF/UFG, conforme Certidão de Ata em anexo. 
 



                                                   

III QUADRO DE PESSOAL  
 

Obs: ab aix o d e cada quadro,  justi f icar o val or das b ol sas i ndi cando os seus referenci ai s.  
III. a.  Part icipantes  (da  UFG ou de outras  IES)  de forma vo luntária  (Le i nº  8.958 /94 e 10 .973/2004)  

N ome  
Re gi s t ro  F unc i o nal   

o u m at rí c u l a  
Inst itu ição  de  

vinc ulação  

Da dos  

V i nc u l aç ã o  
(Doc e nt e ,  T ec .  Ad m. ,  Di sc e nt e )  

Pe rí odo/  
Du ra çã o/ mê s  

Ca rg a 
Ho rá ri a  

a nua l  

Carlos Chagas Machado Nunes 236172 UFG Téc. Adm. Técnico de Laboratório Abril/19 a Agosto/22 440 h 
Divina Rodrigues Cândida 23493 UFG Téc. Adm. Técnico de Laboratório Abril/19 a Agosto/22 440 h 
Joana D’arc Ximenes Alcanfor 300419 UFG Docente Abril/19 a Agosto/22 200 h 
Juliana de Oliveira Rosa 434693 UFG Téc. Adm. Técnico de Laboratório Abril/19 a Agosto/22 440 h 
Keila Correia de Alcântara 1697250 UFG Docente Abril/19 a Agosto/22 300 h 
Lívia Garcia Bertolacci Rocha 1997663 UFG Téc. Adm. Técnico de Laboratório Abril/19 a Agosto/22 440 h 
Lourival de Souza Santos 20139 UFG Téc. Adm. Técnico de Laboratório Abril/19 a Agosto/22 440 h 
Marília de Sousa Lima de Almeida 3008979 UFG Téc. Adm. Técnico de Enfermagem Abril/19 a Agosto/22 440 h 
Nadja Lindany A. Souza 228709 UFG Téc. Adm. Técnico de Laboratório Abril/19 a Agosto/22 440 h 
Renzo Freire de Almeida 7301439 UFG Docente Abril/19 a Agosto/22 200 h 
Ramias Vieira Calixto Freire 447365 UFG Téc. Adm. Técnico de Laboratório Abril/19 a Agosto/22 440 h 
Rita Goreti Amaral 6302230 UFG Docente Abril/19 a Agosto/22 200 h 
Sílvia Helena Rabelo dos Santos 1127612 UFG Docente Abril/19 a Agosto/22 200 h 
Suelene Brito N. Tavares 1127326 UFG Téc. Adm. Biomédica Abril/19 a Agosto/22 220 h 
Valéria Christina de Rezende Féres 2277005 UFG Docente Abril/19 a Agosto/22 200 h 
 
III. b.  Part ic ipantes  com recebimentos de  bo lsa  (da UFG ou de  outras  IFES) (Lei  nº  8 .958/1994 e  10.97 3/2004)  

No me  
Reg i s t ro  F unc i o nal   

o u m at rí c u l a  
Inst i tu ição de  

vinc ulação  

Da dos  
Ti po  de  bols a  Vi nc u l aç ã o  

(Doc e nt e ,  
Te c .  Ad m. ,  
Di sc e nt e )  

Pe rí odo/  
Dura ç ã o  

/ mê s  

Ca rg a 
Ho rá ri a  
M e ns al  

Val o r  
M e ns a l  Val o r T ot a l  

Leonardo Gomes Souza 
(1 mês) 

1984810 UFG Bolsa de Extensão Téc. Adm. 
Farmacêutico 

Abril/19  160 h 800,00 800,00 

Thalyta Renata Araújo 
Santos  

1758447 UFG Bolsa de Extensão Téc. Adm. 
Farmacêutica 

Maio/19 a 
Agosto/22 

160 h 800,00 32.000,00 

                                                                              Total  32.800,00 
 
III. c.  Outros Part icipantes  (Pesquisador Externo/Convidado)  forma de Bolsa  

N ome  CP F  Da dos  



                                                   

T i po de  b ols a  Vi nc ul aç ã o  
(D oc e nt e ,  T e c .  

Ad m. ,  Di sce nt e )  

P e rí odo/  
D ura ç ão  

/ mês  

Ca rg a Horá ri a  
Me ns a l  

Val o r  
M e ns a l  Val o r T ot a l  

Nada a informar        
                                                                                                                                  T ot al   
 
III. i .  Outros Parti cipantes – Regi me de CLT  

N ome  F unçã o  
Da dos  

C PF  P e rí od o/  Du ra ç ão  
Ca rg a Horá ri o  

s e ma na l  S alá ri o  base  
Be nef í c i os +  

e nc a rg os  Val o r T ot a l  

Nada a informar        
                                                                                                                                   Tota l   
 
 



                                                   
 
 
IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Edward Madureira Brasil 
Reitor 

Universidade Federal de Goiás – UFG 
 
 
 
 
 
 

 Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral 
Diretor Executivo  

Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
______________________________________ 

Farm. Dr. Leonardo Gomes Souza 
Coordenador do Laboratório Rômulo Rocha  

 
 

 Profª. Dra. Dra. Telma Alves Garcia 
Diretora da Faculdade de Farmácia – UFG 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


