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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

 
TERMO ADITIVO Nº. 001 DO CONTRATO Nº 376/2019 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO RÁDIO E 
TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL - RTVE, 
PARA APOIO AO PROJETO DE PESQUISA: 
“AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ”.  

 
CONTRATANTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, instituída pela Lei nº. 3.834–C, de 14 de 
dezembro de 1960, e reestruturada pelo Decreto nº. 63.817, de 16/12/68, sediada no Campus 
Samambaia, Prédio da Reitoria, Goiânia, Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.567.601/0001–

43, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu 
Reitor, credenciado por Decreto Presidencial de 26/12/2017, publicado no DOU do dia 
27/12/2017, com competência constante do respectivo Estatuto, Prof. Dr. EDWARD 
MADUREIRA BRASIL, brasileiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº. 
1035570 – SSP/GO e CPF nº. 288.468.771-87, residente e domiciliado nesta Capital. 

 

CONTRATADA 

FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL – FRTVE, entidade 
estatutariamente incumbida da pesquisa e do desenvolvimento institucional, com personalidade 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Universidade Federal de Goiás – 
UFG, constituída nos termos da escritura pública de 20/07/96, lavrada perante o 3º Tabelionato 
de Notas da Comarca de Goiânia, no livro nº. 652, às folhas 128/131, com sede na Universidade 
Federal de Goiás - UFG, situada no prédio da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis 
e Ciências Econômicas – FACE, 3º andar, Campus Samambaia, Goiânia/GO, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 01.517.750/0001-06, telefone (062) 3521-1910, telefax (062) 3521-1911 
neste ato representada por sua Diretora Executiva, Profa. Dra. SILVANA COLETA, 
brasileira, casada, portador da CI nº 1571560 - SSP- GO e do CPF nº 355.711.011-72, residente 
e domiciliado nesta Capital.  

 

INTERVENIENTE 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, órgão vinculado a Universidade 
Federal de Goiás, doravante simplesmente denominada INTERVENIENTE, neste ato 
representada por seu Pró-Reitor, Prof. Dr. ROBSON MAIA GERALDINE, brasileiro, 
casado, portador da CI nº. 3253753 – SSP GO e CPF nº. 691.680.671-00, residente e 
domiciliado nesta Capital, regido pelas cláusulas ora pactuadas e pelos preceitos de direito 
público, em especial as disposições contidas nas Leis nº. 4.320/64, nº. 8.666/93, nº. 8.958/94 e 
12.349/10; pelos Decretos nº. 6.170/07, nº. 94.664/87, nº. 93.872/86 e nº. 7.423/2010 e pela 
Instrução Normativa 02/2008 MPOG, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios gerais dos 
contratos e as disposições de direito privado. 

http://www.proad.ufg.br/
mailto:proad@proad.ufg.br


2 

 
 

Campus II - Samambaia – Prédio da Reitoria – Caixa Postal l3l – CEP: 74001-970 – Goiânia – GO – Brasil 

Fone: 62 3521-1054 – Fax: 62 3521-1131 – site: http://www.proad.ufg.br e-mail: proad@proad.ufg.br   –

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui-se objeto do presente Termo Aditivo a alteração do Plano de trabalho e 
prorrogação da vigência pelo período de 31 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2021, 
parte integrante do contrato, conforme anexo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato inicial que não 
tenham sido expressas ou implicitamente alteradas pelo presente termo. 
 
 E por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para um só fim de direito, na presença de duas testemunhas, 
que a tudo assistiram. 
 
 
 
Pela Contratante: 

_____________________________________________ 

Reitor da UFG 

Pela Contratada: 

_________________________________________________ 

Diretor Executivo da Fundação 

 

Pela Interveniente: 

_______________________________________________________ 

Pró-Reitor de Administração e Finanças – UFG 

 

Testemunhas:    

 

http://www.proad.ufg.br/
mailto:proad@proad.ufg.br


                                                  

 

PLANO DE TRABALHO
I – DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto
Programa Criança  Fel iz
Identif icação dos Partícipes  do Projeto
Universidade: Univers idade  Federal  de Goiás
Unidade: Inst i tuto de Patologia Tropical  e  Saúde Públ ica  -  IPTSP
Fundação: Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural  - RTVE
Coordenador(a): CPF/Matrícula  SIAPE
Profª .  Drª .  Marta  Rovery  de Souza 075.282.168-79 /  1353769

Telefone 01 Telefone 02 e-mail
62 -  3209-6115 -  UFG 62- 98183-9663 martary@gmail .com

Centro  de Custo Banco e  Agência Conta Corrente  específ ica

Classi f icação do Projeto:
Pesquisa Extensão Ensino
Desenvolvimento Inst i tucional Desenvolvimento  Cient í f ico  e Tecnológico
Justificativa/Fundamentação do Projeto
Apesar de já ser de largo conhecimento científico que a primeira infância é um período crítico para o desenvolvimento
cognitivo, social e psicológico, muitos adultos não atingem seu potencial devido à falta de estímulos durante essa fase
da vida.

Nas  últimas  décadas  foram  publicadas  inúmeras  evidências  científicas  de  que  programas  sociais  com  foco  no
desenvolvimento na primeira infância podem ser uma estratégia eficaz de superação da pobreza, com efeitos de longo
prazo em renda e desigualdade.
Em 2016, a atenção à primeira infância ganhou um reforço importante no Brasil dado pela Lei nº 13.257/2016 – o
Marco Legal da Primeira Infância, que destaca a necessidade de integração de esforços das três esferas de governo e
da sociedade na promoção dos direitos das crianças  e ampliação das políticas  que promovam o desenvolvimento
integral da primeira infância.
Sabendo da importância de estimular o desenvolvimento na primeira infância e da ausência de programas nacionais
com este objetivo, o Governo Federal lançou também em 2016 o Programa Criança Feliz (PCF), com a cooperação de
estados e municípios.
O público-alvo é composto por gestantes, crianças de até três anos beneficiárias do Programa Bolsa Família e crianças
de até seis anos participantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Instituído pelo Decreto nº 8.869/2016, o
PCF tem o objetivo de:
   

 Promover o desenvolvimento infantil integral
 Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento da criança
 Cuidar da criança em situação de vulnerabilidade até os seis anos de idade
 Fortalecer o vínculo afetivo e o papel das famílias no cuidado, na proteção e na educação das crianças
 Estimular o desenvolvimento de atividades lúdicas
 Facilitar o acesso das famílias atendidas às políticas e serviços públicos de que necessitem

O PCF tem como foco visitações domiciliares semanais às famílias participantes. As equipes de visitadores devem
fazer  o  acompanhamento  dessas  famílias,  dando orientações  importantes  para  fortalecer  os  vínculos  familiares  e
comunitários e estimular o desenvolvimento infantil com informação e atividades lúdicas.
Levando em consideração  o interesse  do MDS em compreender  o impacto  do PCF,  foi  firmada parceria  com a
Universidade Federal da Bahia para a construção da linha de base para a realização de uma avaliação de impacto (TED
nº 4/2017) em três municípios do estado de Goiás, a saber: Águas Lindas de Goiás, Luziânia e Novo Gama.
Para que os impactos do programa possam ser efetivamente mensurados a partir desta linha de base, a metodologia da
pesquisa prevê a realização de coletas de dados junto aos participantes da pesquisa (grupo tratamento e grupo controle)

X 
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durante 3 anos a partir da conclusão da linha de base. Considerando o princípio de conveniência, opta-se para que este
processo seja conduzido pelo parceiro que realizou, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, a construção da
coleta da linha de base, ou seja, a Universidade Federal de Goiás, mantendo a orientação metodológica proposta pelo
pesquisador  doutor  Cesar  Gomes  Victora,  no  âmbito  do  contrato  Nº.  BRA10-34969  Unidade/Agência  Projeto
BRA/16/019 (00102880) com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), por meio do Acordo
de Cooperação Técnica nº 24/2017 junto a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.

Mandamento legal para a realização da pesquisa de avaliação de impacto

O Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, que criou o Programa Criança Feliz (8.869/16), estabeleceu em seu
artigo 10 que “O Programa Criança Feliz contará com sistemática de monitoramento e avaliação, em observância ao
disposto no art. 11 da Lei nº 13.257, de 2016”.

O  art.  11  da  Lei  13.257/2016  dispõe  que  “As  políticas  públicas  terão,  necessariamente,  componentes  de
monitoramento e coleta sistemática de dados, avaliação periódica dos elementos que constituem a oferta dos serviços à
criança e divulgação dos seus resultados”.
I.a. Identificação do Objeto
Realização de coleta de dados da pesquisa de avaliação de impacto do Programa Criança Feliz (PCF) nos municípios
participantes do estado de Goiás.

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

PI02932-2018
Início Término

06/2019 31/12/2021
I.d. Resultados Esperados
.  Conforme exposto na Nota Técnica DA/SAGI/MDS nº 15/2017, do Departamento de Avaliação da Secretaria de
Avaliação e Gestão da Informação do MDS, foi proposta uma metodologia de avaliação tecnicamente robusta que
compara grupo de crianças que foram contempladas pelo PCF com outras que não foram em quatro pontos no tempo:
antes do início do programa (T0), após um (T1), dois (T2) e três (T3) anos de implementação.
Com os resultados obtidos ao longo do tempo, espera-se identificar gargalos, ajustar o desenho de maneira tempestiva
e aprimorar o PCF continuamente. Essa avaliação também ajudará a entender, no longo prazo, os efeitos regionais do
programa e do impacto em diferentes aspectos, desde o desenvolvimento socioemocional da criança até a renda da
família, assim como indicadores de saúde, pobreza e empregabilidade.
O resultado esperado da presente cooperação é a realização de coleta de dados para fins de da avaliação do impacto do

PCF nos municípios participantes da pesquisa, composta de dicionário de variáveis e dos dados identificados coletados

pela equipe.
I.e. Cronograma de Execução

Meta Etapa Descrição
Indicador Físico

Início Final
Unid. Qtd.

1 1
Complementação  de  amostra  da
linha de base

Jun/2019 Jun/2019

2 1

Acompanhamento dos
participantes da pesquisa de

avaliação de impacto do PCF nos
períodos entre a coleta da linha
de base da avaliação de impacto
do PCF e a primeira coleta de

informações (T1)

Jun/2019 Jun/2019

3 1

Recrutamento e treinamento da 
equipe responsável pela coleta de 
dados para T1 da pesquisa de 
avaliação de impacto do PCF

Jul/2019 Set/2019

4 1

Realização do trabalho de campo 
do T1 da pesquisa de avaliação de
impacto do PCF nos municípios 
do estado Goiás

Out/2019 Nov/2019

5 1
Monitorar mensalmente as 
famílias

Nov/2019 Dez/2021

I.f. Indicadores de cumprimento das metas




                                                  

II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO

Valor Total  do Plano:  R$ 674.218,00

II .a.  Detalhamento  da Receita
-  Os recursos,  no montante de R$ 674.218,00 (seiscentos  e  setenta e  quatro mil,  duzentos  e dezoito reais),  para
execução do Projeto. O referido recurso é o Ministério da Cidadania o qual será administrado pela Pró-Reitoria de
Administração e Finanças – PROAD/UFG.

II .b.  Cronograma de desembolso dos recursos
Parcela Data Valor

Única Maio R$674.218,00

II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos  Financeiros
Item Valor (R$)
1- Receita Total 674.218,00

2- Previsão  de Despesas (a+b+c+d+e+f+g) Total 674.218,00
a-Pessoal  Total  421.750,00
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 421.750,00
Outros encargos 0,00
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total 146.521,80
Locação de Van  com  motorista 68.700,00
Seguros e outros 4.500,00
Material de expediente 0,00
Reprodução de documentos 900,00
D.A.O. da FAP* (10%)            67.421,80
Outros serviços 5.000,00
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total 9.946,20
d-  Despesas com diárias                                                                    Total 88.000,00
e – Material de Consumo                                                                                           Total   8 .000,00
f– Investimento                                                                                                             Total 0,00
g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 0,00
Ressarcimento à UFG (3%) 0,00
Ressarcimento à UA/Órgão (7%) 0,00
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/Reformas)
Valor Período

Justi f icativa



                                                  
Não está previsto despesas com investimento.

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

Justi f icativa

Não está previsto ressarcimento à IFES.

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

Justi f icativa

Não está previsto ressarcimento à IFES.

II .g .  Tratamento  Tributário para Bolsas (Campo a ser  preenchido pela UFG)
Bolsa  ensino,  pesquisa,extensão  e
desenvolvimento inst i tucional .  

Bolsa Estágio

Bolsa  de Estímulo a Inovação  Adicional  Variável
Justificativa: 

X 



                                                  

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

Nome
Regis tro  Funcional  ou

matr ícula
Inst i tu ição  de

vinculação

Dados
Vinculação

(Docente ,  Tec .
Adm. ,  Discente )

Período/
Duração/mês

Carga Horár ia  anual

III .d .  Outros  Part ic ipantes  –  Regime de  CLT 

Nome Cargo

Dados

Carga Horár ia
semanal

a .  Per íodo/
Duração

b.  Salár io  base
mensal

c .  Encargos  -
mensal  (*)

d .
Benef íc ios  -
mensal  (**)

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

                                                                                                                                   Tota l

Indicação dos  Benef íc ios  não obr igatór ios  e  grat i f icação de  função (se  houver)  com os  respect ivos  valores:  

 (* )  Valor  es t imado dos  encargos  ( INSS,  PIS ,  FGTS,  reserva  resc i sór ia  proporc iona l )  +  benef íc ios  obr iga tór ios .
(**)  Benef íc ios  não  obr iga tór ios  ( ind icar  se  houver )  +  gra t i f icação  de  função  ( ind icar  se  houver )



                                                  
IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES

Goiânia,      de               de 2019.

Reitor – UFG Diretor Executivo – Fundação

Pró-Reitor de Administração e Finanças

_________________________________________
Coordenador do Projeto 

Diretor UA/ÓRGÃO



                                                   

 27/11/2019  
III QUADRO DE PESSOAL  
                                                                                                     
II I .a .  Part ic ipantes  (da  UFG,outras  IES  e  outros)  de fo rma voluntária  (Le i  nº  8 .958/94  e  10 .973/2004)  

Nome 
Regi stro  Func ional  ou  

matrícu la  
Inst i tu i ção  de 

v inculação  

Dados  
Vincu lação  

(Docente ,  Tec.  
Adm. ,  Discen te )  

Per íodo/  
Dura ção/mês  

Carga  Ho rária  anual  

César  Victora   UFPEL Ex terno  Jun  a  Dez/2021  20  

Iná dos  Santos   UFPEL Externo  Jun  a  Dez/2021  20  

Jú l io  Henr ique d e Ol ivei ra   UFG Discen te  Jun  a  Dez/2021  20  
Let í c i a  Marques  dos  Santo s   UFBA Externo  Jun  a  Dez/2021  20  
Patr í c i a  de  Sá Bar ros   UFG Docente  Jun  a  Dez/2021  20  
Raquel  S iquei ra    UFPEL Externo  Jun  a  Dez/2021  20  
Tiago  Neuenfeld  Munhoz   UFPEL Externo  Jun  a  Dez/2021  20  
Jayd Lethicya Passos Ferreira Sousa   Externo  Set /2019  20  

Maria José Batista Vivaldo Rabelo   Externo  Set /2019  20  
 
Obs:  abaixo  de cada quadro ,  just i f ica r o  va lor da s  bolsa s  indicando os  seus  referencia is .  
II I .b .  Part i c ipantes  com recebimentos  de bo lsa  (da  UFG ou de outras  IFES)  (Lei  nº  8 .958/1994  e  10 .973/2004 )   

Nome 
Regi stro  

Funcional  ou  
matrícu la  

Inst i tu i ção  
de 

v inculação  

Dados  
Modal idade (*)  Vincu lação  

(Docente ,  Tec.  
Adm. ,  Discen te )  

Per íodo/  
Dura ção  

/mês  

Carga 
Horá ria  
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor 
Tota l  

Marta  Rov ery  de Sou za  249920 UFG Bolsa  Docente  07  3,0 1.000,00 7.000,00 

Mart a  Rov ery  de Sou za  249920 UFG Bolsa  Docente  

19-  
Jan /2020  

a  
Ju l /2021  

3,0 1.000,00 19.000,00 

Wanessa Ferreira Franco  UNIVAR Bolsa  Docente  03  10 700,00 0,00 
         

                                                            Tota l  26 .000 ,00 
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   
 
 
 
 
      



                                                   

II I .c .  Outros  Part ic ipantes  (Pesqui sador Ex terno/Convidado)  forma de Bol sa  

Nome CPF 

Dados  

Modal idade (*)  
Per íodo/  Duração  

/mês  

Carga 
Horá ria  
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor To ta l  

Ana Flávia de Souza Mendes 939.207.412-34 Bolsa - Entrevistadora 01 - jun a jul 40 2.500,00 2.500,00 
Ana Flávia de Souza Mendes 939.207.412-34 Bolsa - Entrevistadora Out/19 40 3.750,00 3.750,00 
Márcia Rodrigues Rosa dos Santos 057.350.731-76 Bolsa  - Entrevistadora 01 - jun a jul /19 40 2.500,00 2.500,00 
Mayara Pereira da Silva 040.104.551-01 Bolsa  - Entrevistadora 01 - jun a jul /19 40 2.500,00 2.500,00 
Mayara Pereira da Silva 040.104.551-01 Bolsa  - Entrevistadora Out/19 40 3.750,00 3.750,00 
Thamires Fernandes Vieira 756.171.371-15 Bolsa  - Entrevistadora Out/19 40 3.750,00 3.750,00 
Layne Ilze da Silva 026.377.421-00 Bolsa - Supervisora 06 - jun a nov/19 40 3.500,00 21.000,00 
Layne Ilze da Silva 026.377.421-00 Bolsa - Supervisora 13 -Dez/2019 a Dez/2020 40 3.500,00 45.500,00 
Samuel Amorim Oliveira 692.689.321-72 Bolsa - Supervisor 06 - jun a nov/19 40 3.500,00 21.000,00 
Samuel Amorim Oliveira 692.689.321-72 Bolsa - Supervisor 13 -Dez/2019 a Dez/2020 40 3.500,00 45.500,00 
Marcos José Rodrigues de Souza 029.868.898-08 Bolsa - Adm. dados 07 - jun a dez/19 30 3.000,00 21.000,00 
Marcos José Rodrigues de Souza 029.868.898-08 Bolsa - Adm. dados 19-  Jan /2020  a  

Ju l /2021  
30 3.000,00 57.000,00 

Luciana Dias dos Santos 039.112.421-82 Bolsa - Ass. pesquisa 07 - jun a dez/19 20 1.500,00 10.500,00 
Luciana Dias dos Santos 039.112.421-82 Bolsa - Ass. pesquisa 19-  Jan /2020  a  

Ju l /2021  
20 1.500,00 28.500,00 

Leila Pires Simeão Silva 587.257.171-20 Bolsa - Ass. pesquisa 07 - jun a dez/19 20 1.500,00 10.500,00 
Leila Pires Simeão Silva 587.257.171-20 Bolsa - Ass. pesquisa 19-  Jan /2020  a  

Ju l /2021  
20 1.500,00 28.500,00 

Ér ika Carv alho  de Aquino  007.905.781-07 Bolsa - Pesq. Convidada 01 - jun/19 30 3.000,00 3.000,00 
Raissa Salvador de Aquino 017.387.461-43 Bolsa - Pesq. Convidada 06 - jul a dez/19 30 3.000,00 18.000,00 
Raissa Salvador de Aquino 017.387.461-43 Bolsa - Pesq. Convidada 19-  Jan /2020  a  

Ju l /2021  
30 3.000,00 57.000,00 

A definir      10.000,00 
                                                                                                                                  Tota l  395 .750 ,00 
Just i f i cat iva:  
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   
II I .d .  Outros  Pa rt i c ipantes  –  Regim e de  CLT  

Nome Cargo  

Dados  

Carga  Ho rária  
semanal  

a .  Per íodo/  
Dura ção  

b.  Salário  base  
mensal  

c .  Encargos  -  
mensal  (* )  

d .  
Benef í c ios  -  
mensal  (**)  

Valor To ta l   
(a  *  (b+c+d))  

        
                                                                                                                                   Tota l   

Indica ção  dos  Benef í c ios  não  obrigatórios  e  g rat i f i cação  de função  (se  houv er)  com os  respect ivos  va lores :   

 (* )  Valor  es t imado dos  encargos  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reserv a r esci s ór i a  p roporc ional )  + ben ef í c ios  obr ig atór ios .  



                                                   

(**)  Ben ef í c ios  não  obr ig a tór ios  ( ind icar  se  houver )  + gra t i f i cação  de função  ( ind icar  se  houver)  



                                                   

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 

Goiânia,      de               de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reitor – UFG 
 

 Diretor Executivo – Fundação  
 
 
 

 
 
 
 
 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Coordenador do Projeto  

 
 
 
 

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

DESPACHO

Certificamos que o termo aditivo nº 1, documento 1065680, seu plano de trabalho,
documento 1065682 e respectivo anexo, documento 1065690, estão assinados por meio deste despacho.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Gestora, em 17/12/2019,
às 14:16, 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 17/12/2019, às
15:22, 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 Silvana Coleta Santos Pereira, Usuário Externo, em
18/12/2019, às 12:28, 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 18/12/2019, às 12:32, 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 Marta Rovery De Souza, Professor do Magistério
Superior, em 18/12/2019, às 12:36, 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 Sandramara Matias Chaves, Vice-Reitora, no exercício
da Reitoria, em 18/12/2019, às 15:52, 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 Jose Clecildo Barreto Bezerra, Diretor, em 19/12/2019,
às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1065692 e o código CRC ED292742.

Referência: Processo nº 23070.015599/2019-76 SEI nº 1065692
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