
                                                   

  

 

PLANO DE TRABALHO 

 

I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

Título do Projeto  

Reabilitação Oral Integrada 

Identif icação dos Partícipes do  Projeto  

Univers idade:  Univers idade  Federa l  de  Goiás  -  UFG  

Unidade:  Faculdade  de Odonto logia  

Fundação:  Fundação de Apoio  à  Pesquisa  -  FUNAPE 

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE  

Prof. Dr. Adérico Santana Guilherme 1127065-6  

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  

62-981248572 62-982676416 adericguilherme@superig.com.br 

Centro de Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  

   

Classif icação do Projeto:  

Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desenvolvimento Inst i tucional  Desenvolvimento Cient í f ico e  Tecnológico  

Justificativa/Fundamentação 

O Projeto Reabilitação Oral Integrada da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás (biênio 

2018-2020) juntamente com o Plano de Trabalho – FUNAPE (anexo) se justificam pela carência de curso desta 

natureza nesta unidade de ensino além de permitir o atendimento de pacientes situados nas classes sociais menos 

favorecidas e evidentemente dotadas de menos recursos para custear com atendimento nas clínicas privadas. A origem 

dos recursos será através do atendimento clínico dos pacientes.  

I.a. Identificação do Objeto 

Curso visa especializar Cirurgiões-Dentistas em prótese dentária por meio de atendimento clínico de pacientes, 

proporcionando condições efetivas para o diagnóstico e busca de soluções para o edentulismo e para o planejamento e 

execução da reabilitação oral por meio de próteses (fixa, removível, total e sobre implantes) dentro dos fundamentos 

de oclusão, visando acima de tudo o bem-estar do paciente. 

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

PJ007-2019 
Início Término 

A partir da data de assinatura  12/2020 

I.d. Resultados Esperados 

Capacitar à formação de profissionais da área da Odontologia para a correção dos problemas relacionados à 

substituição de dentes, sejam total ou parcialmente ausentes, por meio das próteses dentárias fixas, removíveis e sobre 

implantes. Qualificar profissionais para aprimoramento clínico e prático em prótese dentária e sobre implantes, para o 

atendimento de adultos, idosos que perderam dentes e adolescentes e jovens adultos que nasceram com ausência dos 

mesmos e ainda, o tratamento das patologias que acometem o sistema estomatognático. 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 1 Atendimento clínico de Pacientes  Unid 1 01/01/2019 31/12/2019 

2 1 Atividades Administrativas Unid 1 01/01/2019 31/12/2019 

 

I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

 Conclusão de casos clínicos  

 x x 

  



                                                   

 Apresentação dos trabalhos de conclusão de curso  

 Conclusão com a certificação dos alunos mediante entrega do trabalho de conclusão de curso 

 

II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  

Valor  Total  do Plano:  R$  450.000,00  

II.a .  Detalha mento da Receita  

A receita será proveniente do pagamento de tratamento odontológicos realizados nos pacientes durante o curso.  

 

II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos  

Parcela  Data  Valor  

1 2019 200.000,00 

2  2020 250.000,00 

 

II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  

Item Valor  (R$)  

1-  Receita  Tota l  450.000,00  

 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d +e+f+g)  Tota l  450.000,00  

a-Pessoal   73.800,00  

Colaboradores eventuais (pessoal CLT)  

Encargos s/ CLT (≈ 83 %)  

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

Estagiários  

Bolsas 73.800,00  

Outros encargos  

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  147.200,00  

Hospedagem e Alimentação Participação em eventos  15.000,00  

Manutenção de máquinas e equipamentos  5 .000,00  

Assinatura de Periódicos/Anuidades  

Reprodução de documentos 2 .000,00  

Confecção de cartaz para divulgação  

Despesas Acessórias de Importação  

Adequação do espaço 10.200,00  

D.A.O. da FAP*  45.000,00  

Outros serviços pagamento de serviços do laboratório de prótese  70.000,00  

c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  25.000,00  

d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  5 .000,00  

e – Material de Consumo                                                                                              Total    85.000,00  

Material de Expediente 60.000,00  

Material de Laboratório  

Material de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos  

Material de Limpeza  

Combustíveis e lubrificantes  

Outros materiais (Componentes de prótese sobre implante)  25.000,00 

f– Investimento                                                                                                             Total  42.000,00  

Obras e Instalações  

Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)  42.000,00  

g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 72.000,00  

Ressarcimento à UFG  36.000,00  

Ressarcimento à UA/Órgão  36.000,00  

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 

Quant idade  Descrição 

(Equipamentos/Móveis/Obras) 

Valor  Per íodo  

1  Equipamentos diversos para atendimento clínico   R$ 10.000,00  

2  Motor de implante + Kit cirúrgico  R$ 12.000,00  

3  Móveis e equipamentos para escritório R$ 10.000,00  

4  Equipamentos de informática, fotografia e filmagem R$ 10.000,00  

Just i ficat iva :  A secretaria do Curso necessitará de um equipamento fotográfico para documentação dos casos 

clínicos que serão utilizados para a elaboração dos trabalhos de conclusão de curso. O computador será instalado na 

clinica de pós-graduação. Os aparelhos: motor de implante e Kit cirúrgico serão utilizados nas clínicas pelos alunos. O 

mobiliário para sala da coordenação se faz necessário para que haja uma melhor organização dos materiais do curso. Os 

equipamentos diversos serão escolhidos conforme a necessidade no decorrer do curso.  

 

 

II.e .  Identif icação dos recursos da  UFG  

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

 Laboratór io  de Prótese  Dentár ia   

 Laboratór io  Mul t id iscip l inar   

 Laboratório de Materiais Dentários  

 Clínica da Pós-Graduação  

 Salas de Aula  

Just i ficat iva :  Just i ficat iva :  Os docentes necessitam da sala de aula para ministrarem as aulas teóricas, 

laboratório de Materiais Dentários e Multidiciplinar para as aulas práticas, Laboratório de Prótese Dentária para apoio 

durante a confecção das próteses e Clínica de Pós-Graduação para o atendimento dos pacientes.   

 

 

II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 

Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 

 16% da  recei ta  dest inados  aos  Ressarcimento s  dos  Fundos  Local  e  

Inst i tucional .  

  

Just i ficat iva :  Previs to  na Resolução  CONSUNI 13/2018  

 

II.g .  Trata mento Tributário para Bolsas (Ca mpo a ser  preenchido pela UFG) 

Bolsa Doação  Bolsa Doação com Encargo  

Bolsa de Estímulo a Inovação  Bolsa Adicional  Var iáve l  

Justificativa: O projeto é caracterizado pela realização de estudos e pesquisas e/ou atendimento às demandas da 

sociedade em geral, que representam vantagem para o doador e/ou suas atividades se caracterizam como 

contraprestação de serviços, nos termos da Lei. 

 

 

  

 x 

 

x 



                                                   

 

III QUADRO DE PESSOAL  

II I .a .  Part ic ipantes  (da UFG ou de outras  IES)  de for ma voluntária (Lei  nº  8 .958/94  e  10 .973/2004)  

No me  
Regi stro  Funcional  ou  

matrícula  

Inst i tui ção de 

vinculação  

Dados  

Vinculação  

(Docente ,  Tec.  

Ad m. ,  Discen te )  

Per íodo/  

Duração/ mês  
Carg a Horária anual  

Car los  d e  Pau la    1 1 4 10 6 5 -2  U FG Doc en t e  1 2   2 4  

Ar i o ld o  d e  Cas t ro  Te l es   0 3 0 02 2 4 -9  U FG Doc en t e  1 2  2 4  

Pr i sc i l la  Ca rd os o  La za r i    Un iEvan g é l i ca   Doc en t e   1 2  2 4  

 

Obs :  abaix o de cada quadro,  just i f icar o valor das  bolsas  indicando os  seus  referenciais .  

II I .b.  Part i c ipantes  co m recebi mentos  de bolsa (da UFG ou de outras  IFES)  (Lei  nº  8 .958/1994  e  10 .973/2004 )   

No me  

Regi stro  

Funcional  ou 

matrícula  

Inst i tui ção 

de 

vinculação  

Dados  

Modal idade (*)  Vinculação  

(Docente ,  Tec.  

Ad m. ,  Discen te )  

Per íodo/  

Duração  

/mês  

Carg a 

Horária  

Mensal  

Valor  

Mensal  

Valor 

Tota l  

A definir  -- -- Bolsa de Extensão Docente  18 8 1000,00 18.000,00 

A definir  -- -- Bolsa de Extensão Docente  18 4 500,00 9.000,00 

Adérico Santana Guilherme  1127065 UFG Bolsa de Extensão Docente  18 4 600,00 10.800,00 

A definir  -- -- Bolsa de Extensão Docente  18 4 600,00 10.800,00 

A definir  -- -- Bolsa de Extensão Docente  18 4 600,00 10.800,00 

A definir  -- -- Bolsa de Extensão Docente  3 4 600,00 1.8000,00 

A definir  -- -- Bolsa de Extensão Docente  3 4 600,00 1.8000,00 

A definir  -- -- Bolsa de Extensão Docente  3 4 600,00 1.8000,00 

                                                                                                                                  Total  64.800 ,00  

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

(**)  Cust eio  de  bo lsa  cond icionado  à  a r r ecadação  do  pro je to .    

    

II I .c .  Outros  Part ic ipantes  (Pesqu i sador Ex terno/Convidado)  for ma de Bol sa  

No me  CPF  

Dados  

Modal idade (*)  
Per íodo/  Duração  

/mês  

Carg a 

Horária  

Mensal  

Valor  

Mensal  
Valor Tota l  

A definir   Bolsa de Extensão 3 4 500,00 1.500,00 

A definir   Bolsa de Extensão 3 4 500,00 1.500,00 

A definir   Bolsa de Extensão 3 4 500,00 1.500,00 

A definir   Bolsa de Extensão 3 4 500,00 1.500,00 

A definir   Bolsa de Extensão 3 4 500,00 1.500,00 



                                                   

A d e f in i r    Bolsa de Extensão 3 4 500,00 1.500,00 

                                                                                                                                  Total  9.000 ,00  

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

(**)  Cust eio  de  bo lsa  cond icionado  à  a r r ecadação  do  pro je 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 r at i f i cação de função (se  houver)  co m os  respect ivos  va lores :   

 ( *)  Valor  es t imado dos  encargo s  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reserva r esci sór 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)  



                                                   

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. ADÉRICO SANTANA 

GUILHERME 

- Coordenador do Projeto - 

 

 

 PROFA. DRA. ENILZA MARIA MENDONÇA 

DE PAIVA 

Diretor UA/ÓRGÃO 

 

 

 

 

 


