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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
  

TERMO ADITIVO Nº. 001 DO CONTRATO Nº 
030/2018 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: “PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DIGITAIS 
NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA, 
DIVERSIDADE E INCLUSÃO. Subprojeto: Pesquisa 
e produção de recursos educacionais digitais 
interativos no contexto da formação de professores”.  

 

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 
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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. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constituem-se objetos do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência 
para o período de 03 de dezembro de 2019 a 29 de setembro de 2020 e  alteração no 
plano de trabalho 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: 

_________________________________________________ 

Diretora Executiva da Fundação RTVE 

Pela Interveniente: 

_______________________________________________________ 

Pró-Reitor de Administração e Finanças – UFG 

 

 

Testemunhas:    

 



                                                  
 

   

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO  
 

Título do Projeto   

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DIGITAIS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 
CONTINUADA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO. Subprojeto: Pesquisa e produção de recursos educacionais digitais 
interativos no contexto da formação de professores 

 

Identi ficação dos Part íc ipes do Projeto   

Univers idade:  Univers idade Federal de Goiás   

Unidade:  LabTIME  

Fundação:  RTVE  

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE   

Gilson Oliveira Barreto  51272709515/  

Telefone 01 Telefone 02 e-mail  

062 35211344  gi lson.ufg@gmail.com   

Centro de Custo  Banco e Agência  Conta Corrente especí fica   

    

Classificação do Projeto:   

Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desenvolvimento Inst itucional  Desenvolvimento Científ ico e  

Tecnológico  

 

Justificativa/Fundamentação  

 

Considerando a função de indutor de políticas públicas e as competências constitucionais, o Ministério da 
Educação, apoia, técnica e financeiramente, estados, municípios e o Distrito Federal na área da Educação e 
desenvolve, por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), diversos programas e ações de formação 
continuada voltados a docentes, dirigentes municipais de educação, equipes técnicas das secretarias 
municipais de educação, equipes gestoras escolares, conselheiros municipais de educação e conselheiros 
escolares. Esses programas e ações têm como objetivo apoiar os sistemas públicos de ensino na qualificação 
e no desenvolvimento profissional para a docência na formação de professores. Uma dessas ações é a 
disponibilização online de todo material produzido pelo MEC, bem como a oferta de novos cursos e 
percursos formativos personalizados e auto instrucionais, para a formação de docentes das redes públicas 
de ensino. Para subsidiar essas ações, A Universidade Federal de Goiás pretende pesquisar, elaborar e 
desenvolver conteúdos digitais interativos que possam compor percursos formativos para os atores 
envolvidos no sistema  educacional nacional A produção de conteúdos interativos utilizará de diversas 
linguagens, tecnologias e mídias para atender a diversidade do público ofertando possibilidades de 
percursos formativos para os diversos perfis de atores envolvidos. Os conteúdos resultantes serão 
disponibilizados para o MEC como recursos educacionais abertos com licença CCBY que comporão o Portal 
da Formação Continuada do MEC. 
 
O Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais da Universidade Federal de Goiás, 
pesquisa e desenvolve soluções tecnológicas que possam ser utilizadas no ecossistema tecnológico da rede 
pública da educação básica ou superior. Tem desenvolvido pesquisas e prospecções de tecnologias para o 
MEC desde o início de 2006 dentro do escopo da Universidade Aberta do Brasil – UAB, e das Plataformas de 

 

x  x 

 x 



                                                  
 

Educação a Distância. O LabTIME/UFG, em parceria com o FNDE/MEC, vem sendo responsável pela 
prototipação de ferramentais para AVAs e portais educacionais, tecnologias para produção e distribuição de 
conteúdo educacionais para dispositivos móveis e ambientes educacionais de instituições públicas.  
Em parceria com o Ministério da Educação, por meio do FNDE, desenvolve projetos que buscam contribuir 
com a implementação de programas governamentais, na execução de políticas públicas educacionais. Dessas 
parcerias, desenvolveu-se o novo e-proinfo, o novo banco internacional de objetos de aprendizagem BIOE, o 
sistema de gestão e distribuição dos Tablets Educacionais, a Loja de aplicativos do Ministério da Educação, 
cursos de formação de professores da rede pública de ensino sobre tecnologias digitais, Projeto Aluno 
Integrado - curso de extensão a distância para alunos da rede pública de ensino, certificando mais de 100 mil 
alunos. Coordenou a formação de professores na implementação do PROUCA no Estado de Goiás, 
desenvolvimento e oferta de curso de capacitação para o corpo técnico do FNDE sobre gestão do 
conhecimento.  Neste contexto o LabTIME/UFG possui os requisitos para pesquisar e desenvolver soluções 
para o PNLL. 
 
O Termo de Cooperação assinado com a SEB/MEC originou uma descentralização de recursos no valor total 
de  R$ R$ 1.620.000,00 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 de pesquisa, de material de consumo e de 
deslocamento da equipe para participação em reuniões e outros eventos. Diante disto é permitida a 
contratação de uma Fundação de Apoio visando a gestão administrativa e financeira desta parte dos 
recursos.  
Esta contratação está amparada pela Legislação em vigor visto que a Lei nº. 8.958, de 20 de dezembro de 
1994 estabelece em seu Art. 1o : “As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as demais Instituições 
Científicas e Tecnológicas - ICTs, de que trata a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão celebrar 
convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, 
extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão 
administrativa e financeira necessária à execução desses projetos”. Além disto, o Decreto nº. 7.423, de 31 de 
dezembro de 2010, que regulamenta a Lei nº. 8.958, de 20 de dezembro de 1994, estabelece no caput do 
seu Artigo 7º: Os projetos realizados nos termos do § 1o do art. 6o poderão ensejar a concessão de bolsas de 
ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação pelas fundações de apoio, com fundamento na Lei nº 
8.958, de 1994, ou no art. 9o, § 1o, da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observadas as condições deste 
Decreto.” A Resolução CONSUNI nº 06 de 2011 regulamenta em seu Art. 9º parágrafos de 1º ao 6º a 
concessão de bolsas para estes projetos. Além destas o Artigo 4º, da Lei nº. 8.958, de 1994, prevê ainda: “É 
vedada aos servidores públicos federais a participação nas atividades referidas no caput durante a jornada 
de trabalho a que estão sujeitos, excetuada a colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de 
sua especialidade, de acordo com as normas referidas no caput.” Dada a natureza temporária do projeto fica 
resguardado por Lei o pagamento de bolsa aos servidores do quadro permanente da UFG. Conforme a 
natureza do projeto: Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico as bolsas concedidas neste projeto 
são de doação civil aplicando-se o disposto na Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, no Art. 9º caput e 
parágrafo 4º: “Art. 9o  É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas 
para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de 
tecnologia, produto, serviço ou processo; § 4o A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se 
como doação, não configura vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem 
vantagem para o doador, para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e 
não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato 
pretérito, como previsto no inciso I do art.106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966”. 
Somam-se a isto os preceitos estatutários da Fundação de Apoio à Pesquisa da UFG, “entidade com 
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Universidade Federal de Goiás”, 
será possível a consecução dos objetivos expressos nos incisos XI, XIII e XV, do Artigo 5º do seu estatuto, a 
qual poderá: “prestar serviços técnicos e científicos à comunidade, diretamente ou por intermediação; 
apoiar, total ou parcialmente, projetos de ação social, prioritariamente vinculados a atividades de pesquisa, 
ensino e extensão; conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão, vinculadas às finalidades estatutárias, na 
forma da lei.”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art9§1


                                                  
 

I.a. Identificação do Objeto  

A presente proposta objetiva pesquisar tecnologias e gerar conteúdos para o desenvolvimento de 700 horas 

de material digital interativo e responsivo e acessível na forma de cursos modulares de formação, utilizando 

uma diversidade de linguagens e mídias de forma a alcançar os diferentes públicos que atuam no contexto 

da rede pública de ensino cobrindo demandas específicas de formação continuada de professores. Esta 

cooperação deverá viabilizar conteúdos e mídias interativas que contenham recursos tecnológicos como 

conteúdos com ilustrações, vídeos e mini games com personagens virtuais, com animações criadas por 

captura de movimentos, pequenos vídeos documentários com linguagem cinematográfica, infográficos 

interativos, mini games com simulações de contextos problematizados de gestão educacional, atividades de 

autoavaliação integradas ao módulo de declaração de conclusão sem tutoria do Portal de Formação 

Continuada. Estes recursos educacionais se constituirão como módulos de cursos de formação para 

percursos auto instrucionais,  sendo também parte do objeto as ações de Pesquisa e definição de 

tecnologias digitais para produção das mídias interativas com apresentação de protótipos para aprovação ( 1 

protótipo de módulo de curso, 1 protótipo de atividade de autoavaliação online, 1 protótipo de ator virtual 

3D  animado em estúdio de captura de movimento para atuar em vídeos formativos, 1 protótipo de vídeo 

interativo com simulação de situação problema feito em engine de game,  1 protótipo de vídeo no formato 

de mini documentário em linguagem cinematográfica. Realização das atividades abaixo para construir às 700 

horas de curso: -Produção de conteúdo;  -Produção de um conjunto de 4 atores virtuais para vídeos e 

animações sobre o conteúdo produzido; -Design de informação (projeto de design de informação para os 

módulos); -Design instrucional (adequação pedagógica, produção de ilustrações, animações e infográficos 

animados, complementos de conteúdos e mídias auxiliares); -Produção de vídeos (entrevistas e vídeos com 

composição gráfica, atores reais e virtuais, totalizando 10 horas de produção e dividido em vídeos entre 2 e 

30 minutos); -Produção de vídeos simulando situações problemas;  -Produção de atividades de 

autoavaliação online. 

 

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

 Início Término  

05/2018 07/2020  

I.d. Resultados Esperados  

700 horas de produção de conteúdos digitais interativos para a composição de percursos formativos auto 

instrucionais. 

 

I.e. Cronograma de Execução  

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
 

Unid. Qtd.  



                                                  
 

1.0 – Pesquisa e 

desenvolvimento de 

recursos educacionais 

digitais interativos. 

1.1 

Pesquisa de soluções 

tecnológicas para 

desenvolvimento de 

recursos digitais 

interativos. 

mês 26 
Abril/ 

2018 
Abril/ 2020 

 

1.2 

Pesquisa e prototipação 

de recursos digitais 

educacionais e 

desenvolvimento de 700 

horas de cursos 

modulares    

mês 26 Julho/2018 Julho/ 2020 

 

2.0 Produção relatório 

final 
2.1 Relatório final mês 1 Dezemb/2019 Dezemb/2019 

 

  

I.f. Indicadores de cumprimento das metas  

O cumprimento das metas estão relacionadas a produção e entrega percursos formativos na forma de 

recursos digitais para 700 horas de formação e capacitação de professores da rede pública educacional. 

 

 
 
II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  
 
Valor  Total  do Plano:  R$ 1.620.000,00 
II.a .  Detalha mento da Receit a  
O recurso para execução do projeto  foi  or iginado por  descentra l ização  de crédito  para a  UFG 
pelo Termo de Cooperação SEB/MEC.  

 

II .b .  Plano de Apl icação dos Recursos Financeiros  
Item Valor  (R$)  
1-  Receita  Tota l  1.620.000,00  

 
2-  Prev isão  de Despesas  (a+b+c+d+e+f+g)  Tota l  1.620.000,00 

a-Pessoal  Tota l                      986.500,00  
 

Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 0,00  
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 0 ,00  
Consultorias (STPF - RPA) 0,00  
Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 0,00  
Estagiários 0 ,00  
Bolsas 986.500,00 

Outros encargos 0 ,00  
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          
Tota l  

223.500,00 
 

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  
Adequação do espaço 0,00  
D.A.O. da FAP*             162.000,00 
Outros serviços  61.500,00 

c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                        Total  0 ,00  
d-  Despesas com diárias                                                             Total  0 ,00  



                                                  
 

e – Material de Consumo                                                                                     Total    410.000,00 
Material de expediente e de manutenção de máquinas e equipamentos (peças) 410.000,00 
Material de Limpeza 0,00 
Combustíveis e lubrificantes 0 ,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 0 ,00  
Ressarcimento à UFG 0,00 
Ressarcimento à UA/Órgão 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.c. Detalhamento e Justificativa do Investimento 
Quant idade  Descrição 

(Equipamentos/Móveis/Obras/Reformas) 
Valor  Per íodo  

Não se apl ica     

Just i ficat iva  
 

II.d .  Ident if icação dos recursos da  UFG  
Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 
 Laboratór io  Labt ime  

Just i ficat iva  As at ividades re ferentes ao projeto  serão desenvolvidas no  Labt ime  

 

II.e .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 
Não se apl ica   
Just i ficat iva  

 
II . f .  Trata mento Tributário para Bolsas (Ca mpo a ser  preenchido pela Apoiada)  

Bolsa Doação  Bolsa Doação com Encargo  

Bolsa de Estímulo a Inovação  Bolsa Adicional  Var iáve l  

Justificativa:  

Conforme a natureza do projeto: Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico as bolsas 

concedidas neste projeto são de doação civil aplicando-se o disposto na Lei 10.973, de 2 de dezembro de 

2004, no Art. 9º caput e parágrafo 4º: “Art. 9o  É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com 

instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica 

e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo; § 4º: A bolsa concedida nos termos 

deste artigo caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício, não caracteriza 

contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 

9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do art.106 da Lei no 

5.172, de 25 de outubro de 1966”. 

  

X   
 
 



                                                  
 

 
III QUADRO DE PESSOAL  
 
Os va lores das bo lsas têm como referência (média)  os ut i l izados pela  FAPESP para bolsas de capacitação de recursos humanos de apoio à pesquisa: 
 
 

Capacitação de recursos 
humanos de apoio à pesquisa 

Valores em R$ vigentes a partir 
de 08/2017 Bolsa de apoio a pesquisa adotadas neste projeto Valores em R$ adotados neste projeto 

Treinamento Técnico II - (TT-II)  R$                               854,40  Formação, pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico TIPO 5                                750,00  

Treinamento Técnico III - (TT-III)  R$                           1.195,40  
Formação, pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico TIPO 4 

 
1.200,00 (20Hrs) 

 1.500,00 (25Hrs) 
 

Treinamento Técnico IV - (TT-IV)  R$                           3.021,60  Formação, pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico TIPO 3 

 
       2.000,00 (30 Hrs) 

                 3.000,00 (40 Hrs) 

Treinamento Técnico IV-A - (TT-
IV-A) 

 R$                           4.950,40  Formação, pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico TIPO 2 

                  3.500,00  
                  4.600,00 (com atividade de coordenação 

de equipe)  

Pesquisador em centro 
emergente 

 R$                           R$ 8.152,20 Coordenação, formação, pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico TIPO 1                            8.000,00  

Participação em Cursos e 
Estágios II (PC-II) 

 R$                               683,20  
Iniciação científica 20 horas IC20                                500,00  

Participação em Cursos e 
Estágios III (PC-III) 

 R$                               1024,40  
Iniciação científica 35 horas IC30                                900,00  

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                  
 

III.a .  Part ic ipantes v inculados à UFG sem remunera ção do projeto (Lei  nº  8 .958/94  e  10.973/2004)  

No me  Reg i s tro  Func io na l  o u  ma tr í cu la  

Da do s  
Vincula çã o  

(D oc en t e ,  Tec .  
Ad m. ,  Di sc en t e )  

Per ío do /  
Dura çã o /mê s  

Ca rg a  Ho rá r ia  a nua l  

A d e f in i r  (5  a lu n os  d a  d i sc ip l i n a  Gam es  e  Ed u cação)   Di scen t e  6  A d e f in i r  
A d e f in i r  (8  a lu n os  d a  d i sc ip l i n a  Ed u cação  e  míd i a s )   Di scen t e  6  A d e f in i r  
A d ef in i r  (6  a lu n os  d a  d i sc ip l i n a  C in ema  e  Meio  
Amb ien t e)  

 Di scen t e  6  A d e f in i r  

 
III.b. Participantes vinculados à UFG (Lei nº 8.958/94) com remuneração do projeto / Bolsa 
 

Nome 
Registro Funcional ou 

matrícula 
Tipo de 
bolsa 

Vinculação 
(Docente, Tec. 

Adm., 
Discente) 

Período/ 
Duração 

/mês 

 
Núm. 
bolsas 

Carga 
Horária 
Mensal 

Valr 
Mesa 

 
Valor 
Total 

 
Gilson Oliveira Barreto 

 
2481629 

Pesquisa  
Docente 

Jun/18 até 
Dez/18 

 
7 

 
20 

 
R$ 8.000,00 

 
R$ 56.000,00 

Gilson Oliveira Barreto 2481629 Pesquisa Docente Fev/19 até 
Nov/19 

10 20 R$ 8.000,00 R$ 80.000,00 

Total 136.000,00 
 
III.c .  Participantes de outras IES de forma voluntária  

No me  Reg i s tro  Func io na l  o u  ma tr í cu la  
Da do s  

Vincula çã o  
(D oc en t e ,  Tec .  Ad m. ,  Di sc en t e)  

Per ío do /  Dura çã o /mês  
Ca rg a  Ho rá r ia  

a nua l  
Não s e  ap l i ca      

 

III.d.  Part icipa ntes v inculados à outras IES na forma de bolsa (Lei  nº 8 .958/94 e 10 .973/2004)   

No me  
Vínculo  

Ins t i tuc io na l  

Da do s  
Mo da l ida de  (* )  Vincula çã o  

(D oc en t e ,  Tec .  
Ad m. ,  Di sc en t e )  

Per ío do /  
Dura çã o  

/ mês  

Ca rg a  
Ho rá r ia  
Mensa l  

Va lo r   
Mensa l  

Va lo r  To ta l  

Não se aplica        
                                                                                                                                  To ta l   
(* )  Re f er e - s e  à  m od a l id ad e  d ef in id a  n os  t e r mo s  d a  RESO LUÇ ÃO -CO NS UN I Nº  0 3 /2 0 1 7 .   

 

III.e .  Outros Participant es-  pessoa f í s ica de forma voluntária  

No me  
CPF  At i v ida de  Da do s  

  Vincula çã o  
Per ío do /  
Dura çã o  

Ca rg a  Ho rá r ia  

Nã o  se  a p l i ca       

 



                                                  
 

III.g. Outros Participantes / pessoa física / Bolsa 

 
Nome 

 
CPF 

 
Tipo de 

bolsa 

Vinculação 
(Docente, Tec. 

Adm., Discente) 

 
Período/ Duração 

/mês 

 
Núm. bolsas 

 
Carga Horária 

Mensal 

 
Valor 
Mensal 

 
Valor Total 

Adonay Tarcisio Marques de Souza 009.754.931-24 Pesquisa Externo Set/19 até Nov/19 3 160 R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 

Alex Sander Arantes da Silva 807.693.491-53 Pesquisa Externo Jul/19 até Nov/19 5 160 R$ 3.000,00 R$ 15.000,00 

Andre Luis Soares Alves 008.715.421-88 Pesquisa Externo Jul/19 até Set/19 3 160 R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 

Artur Brosig 321.576.088-69 Pesquisa Externo Jul/19 até Nov/19 5 160 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00 

Carlos Prestes de Souza Jr 044.871.181-82 Pesquisa Externo Out/18 até Nov/19 14 140 R$ 2.500,00 R$ 35.000,00 

Elvia Nunes Ribeiro 865.997.551-00 Pesquisa Externo Jun/18 até Dez/18 7 160 R$ 4.500,00 R$ 31.500,00 

Elvia Nunes Ribeiro 865.997.551-00 Pesquisa Externo Jul/19 até Set/19 3 160 R$ 4.500,00 R$ 13.500,00 

Leonardo Jose Carrijo Artiaga Moreno 807.502.811-20 Pesquisa Externo Jul/19 até Nov/19 5 80 R$ 1.500,00 R$ 7.500,00 

Igor Sousa de Avelar 970.374.271-87 Pesquisa Externo Abr/19 até Mai/19 2 160 R$ 4.500,00 R$ 9.000,00 

Maria Celeste Sousa de Avelar 307.070.051-91 Pesquisa Externo Abr/19 até Abr/19 2 120 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 

Paulo Henrique de Aguiar Medeiros 014.283.331-26 Pesquisa Externo Set/18 até Dez/18 4 160 R$ 4.500,00 R$ 18.000,00 

Paulo Henrique de Aguiar Medeiros 014.283.331-26 Pesquisa Externo Jul/19 até Nov/19 5 160 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00 

Rhandy Rafhael de Carvalho 010.753.841-50 Pesquisa Externo Jun/18 até Dez/18 7 160 R$ 4.500,00 R$ 31.500,00 

Rhandy Rafhael de Carvalho 010.753.841-50 Pesquisa Externo Jul/19 até Set/19 3 160 R$ 4.500,00 R$ 13.500,00 

Rodrigo Castro 802.156.020-72 Pesquisa Externo Set/18 até Dez/18 4 120 R$ 3.500,00 R$ 14.000,00 

Vivian Santiago Leonardo 731.941.821-53 Pesquisa Externo Jul/19 até Nov/19 5 80 R$ 1.500,00 R$ 7.500,00 

A definir por seleção        R$ 587.500,00 

Total R$ 850.500,00 

(* )  Re f er e - s e  à  m od a l id ad e  d ef in id a  n os  t e r mo s  d a  RESO LUÇ ÃO -CO NS UN I Nº  0 3 /2 0 1 7 .   

 

III.g .  Outros Partic ipantes –  Regime de CLT  

No me  Ca rg o  
Da do s  

Ca rg a  Ho rá r ia  
se ma na l  

a .  Per ío do /  
Dura çã o  

b.  Sa lá r io  ba se  
mensa l  

c .  Enca rg o s  -  
mensa l  (* )  

d .  Bene f í c io s  
-  me nsa l  (* * )  

Va lo r  To ta l   
(a  *  (b+c+ d) )  

Não se aplica        
                                                                                                                                   To ta l   

Indica çã o  do s  Bene f í c io s  não  o br ig a tó r io s  e  g ra t i f i ca ção  de  f unçã o  ( se  ho u ver )  co m o s  re spec t ivo s  va lo res :   
 

 
 (* )  Va lor  es t imad o d os  en ca rg os  ( IN S S,  P IS ,  FGTS,  r es er va  r esc i s ó r i a  p rop orc i on a l )  +  b en e f í c ios  ob r i ga tó r io s .  
(* *)  B en ef í c i os  n ão  ob r i ga tó r ios  ( i n d i ca r  s e  h ou v e r )  +  gr a t i f i ca ção  d e  fu n ção  ( i n d i ca r  se  h ou v er ) .  



                                                  
 

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reitor – UFG 
 

 Diretor Executivo – FUNAPE  
 
 
 

 
 
 
 
 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 
 
 
 
 

______________________________________ 
Coordenador do Projeto 

 
 
 
 

 Diretor UA/ÓRGÃO 
 

 
 
 

 
 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

Cer ficamos que o termo adi vo nº 01, documento 0972410 e seu respec vo plano de
trabalho, documento 0972413, estão assinados por meio deste despacho.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Diretora, em 31/10/2019,
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 Robson Maia Geraldine, Pró-Reitor, em 31/10/2019, às
22:55, 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 THIAGO MOREIRA GUIMARÃES, Usuário Externo, em
01/11/2019, às 13:14, 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 Gilson Oliveira Barreto, Professor do Magistério Superior,
em 01/11/2019, às 14:21, 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
05/11/2019, às 15:16, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 05/11/2019, às
18:09, 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 0972418 e o código CRC 2280A1DB.

Referência: Processo nº 23070.006511/2018-44 SEI nº 0972418
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