
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO  
 

Título do Projeto   
Território do Médio Araguaia - agricultura familiar e a comunicação no campo 

Identif icação dos Partícipes do  Projeto  
Univers idade:  Univers idade  Federa l  de  Goiás  -  UFG  

Unidade:  Faculdade  de Informação e Comunicação  
Fundação:  Fundação Rádio e  Televisão Educat iva e  Cul tura l  -  Fundação RTVE  

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE  

NILTON JOSE DOS REIS ROCHA 300476 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
(62) 99699-6928 3521 1335  ni l t in.rocha@gmail .com/ 

ni l t in@ufg.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 
Dentro da política territorial, especialmente a partir do projeto multiterritorial/UFG, o Médio Araguaia 

protagonizou de maneira compartilhada - e enquanto método - uma série de ações, que organizada, impulsionou, sem 
dúvida, o processo de desenvolvimento local e territorial endógeno. Isto porque as ações no meio rural envolveram, de 
forma prioritária, os assentamentos de reforma agrária e à agricultura familiar tradicional, seguindo os objetivos 
centrais do Programa gerido, então, pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT): PNAE, PAA, fortalecer o 
cooperativismo e suas cooperativas, revitalizar e fortalecer os equipamentos públicos do Pronaf Infraestrutura (Proinf), 
e do Colegiado de representantes, com ênfase na maior participação de mulheres e juventude. Apesar dos resultados 
positivos comemorados, há desafios latentes e urgentes no Médio Araguaia, sobretudo o baixo comprometimento dos 
gestores municipais e estaduais com o desenvolvimento da Agricultura Familiar. Isto se traduz no entrave da 
efetivação dos sistemas municipais de inspeção, na ausência de secretarias municipais de agricultura ou em secretarias 
sem dotação orçamentária e na fragilidade dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário (CMDRSS) e o atual enfraquecimento das políticas públicas para a Agricultura Familiar. Pela trajetória, 
resultados e avanços obtidos, o Território se converteu em espaços desafiadores X e estimulantes, para a construção e 
proposição deste projeto de extensão, também, enquanto esferas de extensão e pesquisa, além de estágios. 
Conseguindo articular-se, enquanto instituição, com outras unidades de ensino superior como IF Goiano e UEG, o 
projeto vem promovendo seminários, formação e capacitação, encontros regionais e, pelo debate contínuo, 
organizando, ainda, uma variada produção acadêmica, em áreas específicas das ciências da terra, da pedagogia e da 
comunicação social comunitária. O que inclui a participação de agricultoras/es familiares a exemplo de um seminário 
conjunto, Dos Sertões e do Mar –narrativas andantes e insubmissas, em parceria com Diversitas, da USP. Razões pelas 
quais, a Faculdade de Informação e Comunicação/FIC, ao ser provocada por parceiras/os do Território, e depois de 
encontros com algumas entidades , decidiu-se pela apresentação deste projeto, como já ficou claro, dará continuidade 
ao que o NEDET iniciou. A retomada inicial do processo, além da Faculdade, via Laboratórios Integrados em 
Jornalismo Compartilhado Magnifica Mundi, terá a coparticipação de: 1.Coopercap/Aprocan (Caiapônia, Palestina e 
Piranhas); 2. Associação Abelha Rainha (Caiapônia); 3. Cooperar (Aragarças e Bom Jardim de Goiás); 4.Amapev 
(Bom Jardim, Aragarças e Caiapônia); 5. Associação Viver da Terra (Iporá, Diorama, Amorinópolis, Palestina, 
Caiapônia, Moiporá e Israelândia); 6. Associação dos Moradores e Produtores de São Sebastião do Rio Claro 
(Moiporá, Ivolândia e Iporá); 7. Movimentos sociais do campo, como a FETRAF ( Sinfraf de Caiapônia, Doverlândia, 

 

 X  

  



                                                   

Bom Jardim, Piranhas, Jussara, Aurilândia e Jaupaci ) e MST ( Assentamentos Pequena Vanessa II, Aragarças, Bom 
Jardim de Goias), Sonho de Rose ( Bom Jardim), Oziel Pereira ( Baliza e Doverlândia), Che ( Piranhas), Padre José ( 
Palestina) e Keno ( Caiapônia ). 
I.a. Identificação do Objeto 
Cooperativismo e as cooperativas da região em interlocução com as técnicas comunicacionais. 
I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 
92630816 Início Término 

Dezembro /2019 Dezembro 2021 

I.d. Resultados Esperados 
 • Fortalecimento das experiências de agroecologia e estímulos à ampliação desta matriz produtiva e tecnológica da 
agricultura familiar, com recorte de gênero; • Identificar experiências agroecológicas, extrativistas e tradicionais no 

território; • Articular e organizar seminários territoriais sobre agroecologia e práticas da agricultura tradicionais; • 

Estimular e apoiar a articulação da juventude no campo, em práticas e das políticas públicas; • Articular, organizar e 

realizar oficinas capacitação, atualização e formação de práticas de sustentáveis da agricultura familiar; de 
compreensão e engajamento da juventude em práticas deste modelo de agricultura e da comunicação popular 
compartilhada; • Articular experiências de comunicação popular existentes e em potencial no território, agora, 

sobretudo, com o aumento da potência das emissoras comunitárias, partindo da trajetória acumulada pelo território e 
projeto do laboratório Integrado em Jornalismo popular compartilhado Magnifica Mundi, da FIC-UFG; • Articular e 

promover estudos qualitativos sobre as ações governamentais no território; • Potencializar os sistemas produtivos da 

agricultura familiar camponesa, por meio da agro industrialização, cooperação e comércio da produção existente, com 
atenção especial aos coletivos de mulheres; • Contribuir para que agricultoras/es avancem sobre o mercado 
institucional, com nova expertise para a disputa de velho mercado dominado por atravessadores; • Acompanhar a 

divulgação de editais e apoiar na elaboração dos prováveis projetos. Conjunto de atividades, articuladas e 
articuladoras, que terão no portal Berra Lobo um ambiente para desaguar toda ação, todo debate, dificuldades e, de 
modo especial, os encontros e espaços de formação, capacitação ou atualização, além das feiras da agricultura familiar, 
permitindo, assim e publicamente, os passos, dificuldades e conquistas no processo para que, pontualmente ou em seus 
encontros, haja elementos, suficientes e concretos, para aferir de modo mais facilitado os resultados do projeto, como 
corrigir métodos ou redefini-los, oportunamente. 
I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 1 Construção e consolidação do Portal para 
divulgação das ações 

Unid 1 Dezembro 
2019 

Agosto 
2020 

2 2 Aplicação das oficinas 
Unid 1 Dezembro 

2019 
Dezembro 

2021 

3 3 Realização dos intercâmbios Unid 1 Dezembro 
2019 

Novembro
2021 

4 4 Vivencias nas unidades participantes do 
projeto 

Unid 
1 

Dezembro 
2019 

Novembro
2021 

5 5 Prestação de contas 
Unid 1 

Dezembro 
2021 

Dezembro 
2021 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 
 Portal criado e divulgado; 
 Número de experiências compartilhadas; 
 Número de oficinas realizadas; 
 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  
Valor  Total  do Plano:  R$  100.000,00  
II.a .  Detalha mento da Receita   
Emenda Par lamentar  n°19600008 concedida pe lo  Deputado Rubens Ot toni  

 
II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos  

Parcela  Data  Valor  
1 2019 100.000,00 

 
II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  



                                                   

Item Valor  (R$)  
1-  Receita  Tota l  100.000,00  

 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d +e+f+g)  Tota l  100.000,00  
a-Pessoal   28.800,00  
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 0,00  
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 0 ,00  
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 0,00  
Estagiários 0 ,00  
Bolsas 28.800,00  
Outros encargos 0 ,00  

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  61.000,00  
Hospedagem e Alimentação 0,00  
Manutenção de máquinas e equipamentos  0 ,00  
Assinatura de Periódicos/Anuidades 0 ,00  
Reprodução de documentos 0 ,00  
Confecção de cartaz para divulgação 0,00  
Despesas Acessórias de Importação 0,00  
Adequação do espaço 0,00  
Despesas Bancárias 0 ,00  
D.A.O. da FAP*           10.000,00  
Outros serviços  51.000,00  

c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  0 ,00  
d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  0 ,00  
e – Material de Consumo                                                                                              Total    2 .200,00  
Material de Expediente 0 ,00  
Material de Laboratório 0 ,00  
Material de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos 0 ,00  
Gêneros alimentícios 0 ,00 
Combustíveis e lubrificantes 0 ,00 
Outros materiais 2 .200,00  

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 8 .000,00  
Ressarcimento à UFG (8%) 0,00  
Ressarcimento à UA/Órgão (8%)  8 .000,00  

h- Ganho econômico***                                                                                       0,00 
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  Não se aplica   

Just i ficat iva :   
 
 

II.e .  Identif icação dos recursos da  UFG  
Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, Salas, etc.) 

 Não se apl ica  
  



                                                   

Just i ficat iva :   

 

II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 
  
  

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

 
 

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

Bolsa          Adicional  Var iáve l  
 

Caso o  proje to  t enha previsão de pagamento de  bolsas ,  ind icar  as modalidades .  
Ensino,  pesquisa,  extensão ou  desenvolvimento inst i tucional  –  Lei  8 .958/94                        
 
Est ímulo à  Inovação  –  Lei  10.973/04                     

 
Estágio  –  Le i  11.788/08  
 

Just i ficat iva :  O projeto tem características de extensão cujas ações e resultados se revertem para o bem da 
comunidade. Não se caracteriza contra prestação de serviços nem representa vantagem para o doador. 
 

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  

NILTON JOSE DOS REIS ROCHA  300476 UFG Docente 
Dezemb ro  d e  2 0 1 9 /  
Dezemb ro  d e  2 0 2 1  

1 6 0 h  

ANGELITA PEREIRA DE LIMA 1359711 U FG Doc en t e  
Dezemb ro  d e  2 0 1 9 /  
Dezemb ro  d e  2 0 2 1  

1 6 0 h  

 
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  

MAYANA PAULA DE 
SOUZA SANTOS  

1032016 UFG 
EXTENSÃO E 

CULTURA 
TAE Jan2020 a 

Dez 2020 40h 600,00 7.200,00 

GABRIEL ALVES PENHA 201704510 UFG 
EXTENSÃO E 

CULTURA 
DISCENTE  Jan2020 a 

Dez 2020 80h 400,00 4.800,00 

HELOISA SOUSA 
CARVALHO 

201809321 UFG 
EXTENSÃO E 

CULTURA 
DISCENTE Jan2020 a 

Dez 2020 80h 400,00 4.800,00 

JULIA BARBOSA DE LIMA 
DIAS 

201803573 UFG 
EXTENSÃO E 

CULTURA 
DISCENTE Jan2020 a 

Dez 2020 80h 400,00 4.800,00 

                                                                                                                                  Total  21.600 ,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  (Pesqui 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  

SILDA DIAS LORENA 354.187.291 -87 Ext en são  e  Cu l tu ra   Jan 2020 a Dez 2020 4 0 h  6 0 0 ,00  7 .2 0 0 ,0 0  

                                                                                                                                  Total  7 .2 0 0 ,0 0  

(*)  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 ic ionado  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))  

        
                                                                                                                                   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 ivos  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)  



                                                   

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. DR. EDWARD MADUREIRA BRASIL 
Reitor – UFG 

 

 PROF.DR. SILVANA COLETA PEREIRA 
Diretor Executivo – RTVE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

_________________________________________ 
PROF. DR.NILTON JOSE DOS REIS 

ROCHA 
- Coordenador do Projeto – 

 

 PROF. DR. ANGELITA PEREIRA DE LIMA 
Diretor UA/ÓRGÃO 

 

 
 
 

 



22/01/2021 SEI/UFG - 1033357 - Despacho

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1110878&infra_sistema=10000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

Cer�ficamos que o plano de trabalho, documento 1033356, parte integrante do contrato nº
737/2019, documento 1033342, está assinado por meio deste despacho.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Diretora, em 02/12/2019, às
08:37, 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 Robson Maia Geraldine, Pró-Reitor, em 02/12/2019, às
21:45, 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
03/12/2019, às 12:33, 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 Nilton Jose Dos Reis Rocha, Coordenador, em 03/12/2019, às
13:24, 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
04/12/2019, às 18:03, 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 09/12/2019, às 08:45,
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 Angelita Pereira De Lima, Diretora, em 09/12/2019, às 15:30,
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 1033357 e o código CRC FF7E1083.
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