
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Títul o d o Projeto  
P LATAFORMA ACERVO: INVENTÁRIO,  GESTÃO E DIFUSÃO DO P ATRIM ÔNIO 
MUSEOLÓGICO 
Identif icaçã o d os Partícip es do Projeto 
Uni versidade:  Uni versidade F ederal  de Goiás  
Unidade:  Faculdade de In formação e Comuni cação  

Fundação:  FUNAPE  
Coordenador(a):  CPF/Matrí cul a SIAPE  

Ravi  Fi gueired o Passos  698.266.091-53 

Telefone 01  Telefone  02  e-mail  
(62) 9 8192-3846 (62)  3521-1659  ravi passos@ravi passos.com 
Centro de Custo Banco e Agência  Conta Corrente esp ecíf ica 

   

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 do Projeto 

No âmbito das ações realizadas ao longo do ano de 2017, percebeu-se que o projeto Plataforma 

Acervos, por meio do desenvolvimento da solução Tainacan Repositórios e Tainacan + Museus, 

pode ter alcance significativo e de impacto para todas as instituições no âmbito de governança 

do IBRAM nos modos de organização da produção documental museológica em suas etapas de 

gestão, organização e difusão. Além disso, percebeu-se também que há um potencial ainda 

inexplorado nos museus brasileiros de apropriação tecnológica e como política informacional das 

mídias sociais como ferramentas para ampliar o potencial do impacto social dos museus na 

sociedade brasileiras. Por conta das facilidades de integração da ferramenta Tainacan com 

mídias sociais, há aqui uma grande oportunidade de otimizar o esforço de organização de 

acervos digitais em rede e na ampliação de seu potencial de consumo por meio das mídias 

sociais. 

Desse modo, entende-se como estratégico para o ano de 2018 ampliar o ganho de escala da 

ferramenta Tainacan, em suas versões Repositório e Museus, como oferta a todos os museus do 

IBRAM, bem como a formação em ativação de redes sociais para acervos digitais junto aos 

museus. 

I.a. Identificação do Objeto 
 

Suplementar o Projeto “PLATAFORMA ACERVO: INVENTÁRIO, GESTÃO E DIFUSÃO DO 

X    

  



                                                   

PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO” do Termo de Execução Descentralizada firmado entre o 

Instituto Brasileiro de Museus do Ministério da Cultura e a Universidade Federal de Goiás – UFG, 

com vistas à continuidade das ações pactuadas relacionadas à disponibilização de inventário e 

acervos digitais em rede para o desenvolvimento de estratégia de oferta de implementação do 

Tainacan Repositórios e Tainacan + Museus para todos os museus do IBRAM ao longo do ano 

de 2019, além de formação para uso estratégico de mídias sociais e política de comunicação 

para ampliar o potencial de difusão dos objetos digitalizados e disponíveis em rede. 

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

 
Início Término 

12/2016 06/2020 
I.d. Resultados Esperados 
1) Mapeamento do nível de maturidade tecnológica dos museus do IBRAM; 

2) Estratégia de oferta e implementação do Tainacan Museus e Repositórios para os museus do IBRAM; 

3) Avaliação da implementação do Tainacan nos museus do IBRAM; 

4) Análise e mapeamento das bases de dados atuais dos museus do Ibram para migração de dados para o sistema 

Tainacan; 

5) Migração das bases de dados atuais dos museus do Ibram para o sistema Tainacan. 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

Execução 01  
Mapeamento do nível de 
maturidade tecnológica dos museus 
do IBRAM 

Relatório 1 Nov/2017 Mar/2018 

Execução 02 
Estratégia de oferta e 
implementação do Tainacan para os 
museus do IBRAM 

Relatório 1 Abril/2018 Ago/2018 

Execução 03 Avaliação da implementação do 
Tainacan nos museus do IBRAM 

Relatório 1 Set/2018 Mar/2019 

Execução 04 

Análise e mapeamento das bases de 
dados atuais dos museus do Ibram 
para migração de dados para o 
sistema Tainacan 

Relatório 1 Set/2018 Abril/2019 

Execução 05 
Migração das bases de dados atuais 
dos museus do Ibram para o sistema 
Tainacan. 

Relatório 1 
 
Maio/2019 

Jun/2020 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

 Será reportado através de relatórios respectivos a cada meta de execução listada acima 

 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
 
Val or Total  d o P l ano: R$ 80 .000,00 
II.a.  Detal hamento da Receita 
- A recei ta para execu ção d o projet o foi  or iunda  do Inst i tu to Brasi lei ro de Museus por  mei o d o  
Termo de Execução Descentr al izad a  
 

 
II .b.  Cronograma de desembolso dos recursos  

Parcela Data  Val or  
Várias O pagament o dos serviços   



                                                   

ser á pago à medid a de sua  
real ização mediante emi ssão  
de not a fiscal  e atestada pel o  
fiscal  do proj et o 

 
II .c.  Plano de Aplicaçã o dos Recursos F i nancei ros  
Item Val or (R$)  
1-  Receita Total  80.000,00 

 
2-  Previsão de Desp esas (a+b +c+d+e+f+g)  Total  80.000,00 
a-Pessoal   Total    
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 0,00  
Outros encargos 0,00  
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  8.000,00 
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  
Adequação do espaço 0,00  
D.A.O. da FAP*             8.000,00 
Outros serviços  0,00  
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  43.200,00 
d-  Despesas com diárias                                                                    Total  28.800,00 
e – Material de Consumo                                                                                              Total    0 ,00  
Material de expediente 0,00  
Material de Informática 0,00  
Material de manutenção de máquinas e equipamentos 0,00  
Material de Limpeza 0,00  
Gêneros alimentícios 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 (3%) 0,00  
Ressarcimento à UA/Órgão (7%)  0,00  
h- Ganho econômico***                                                                                       0,00  
Total 80.000,00 

* 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) 
Val or  Perí od o 

Não se Apl ica     
Just i ficat i va  



                                                   

 

 
II.e.  Identif icação dos recursos da UFG  
Quant idad e Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 
Não se Apl ica   
Just i ficat i va  
 

 
II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idad e Formas de Ressarcimento à IFES 
Não se Apl ica   

Just i ficat i va  
 

 
II.g .  Tratamento Trib utári o para Bolsas (Campo a ser preenchid o p el a UFG) 

Bolsa Doação  Bolsa Doação com Encargo  

Bolsa de Est í mulo a In ovação Bolsa Adici onal  Variável  

Justificativa:  
Não se Apl ica   
 
 

  

   



                                                   

 
III QUADRO DE PESSOAL  
III. a.  Part icipantes  (da  UFG ou de outras  IES)  de forma vo luntária  (Le i nº  8.958 /94 e 10 .973/2004)  

Nome 
Regis tro F unc ional ou 

matr ícula  
Inst i tuição de  

vinculação  

Dados 
Vinculação  

(Docente,  Tec .  
Adm. ,  D iscente )  

P eríodo/ 
Duração/mês 

Carga Horár ia anua l  

      

 
Obs: abaixo  de cada  quadro,  jus t if icar o va lor  das bo lsas  ind icando os seus  re ferenc iai s.  
III. b.  Part ic ipantes  com recebimentos de  bo lsa  ( da UFG ou de  outras  IFES) (Lei  nº  8 .958/1994 e  10.973/2004)  

Nome 
Registro 

Funciona l ou 
matr ícula  

Inst itu ição  
de  

vinc ulação  

Dados 
Modalidade  (* )  Vinc ulação  

(Docente ,  Tec .  
Adm. ,  Discent e)  

Período/ 
Duração  

/mês  

Carga 
Horár ia 
Mensal  

Valor   
Mensal  

Valor  
Tota l 

Não se aplica         
                                                                                                                                  Tota l   
(*)  Refere -se à  moda lidade  def i nida  nos  t e rmos  da  RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03/2017.   
      
I I I. c.  Outros Part icipantes  (Pesquisador Externo/Convidado)  forma de Bolsa  

Nome CPF 

Dados 
Modal idade  (* )  P eríodo/ 

Duração 
/mês  

Carga 
Horária 
Mensal  

Valor   
Mensal  

Valor  Tota l 

Não se aplica       
                                                                                                                                  Tota l   
(*)  Refere -se à  moda lidade  def i nida  nos  t e rmos  da  RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03/2017.   
 
III. d.  Outros  P art ic ipantes  – R egime de  CLT  

Nome Cargo 

Dados 

Carga Horária  
semanal  

a .  Período/ 
Duração  

b.  Sa lário base 
mensa l  

c.  Encargos  -  
mensa l (* )  

d .  
B enef ícios  -  
mensa l (**)  

Valor  Tota l  
(a *  (b+c+d)) 

Não se aplica        
                                                                                                                                   T ota l  

Indicação dos Benef íc ios  não obrigat ór ios  e grat if icação de função ( se  houver)  com os respect ivos  valores:  

 (* ) Va lor est imado  dos encargos  ( INSS,  PIS ,  FGTS,  reserva  rescis ór ia  proporc ional )  + be nef íc ios  obr iga tór ios . 
(**)  Benef íc ios  não obr igatór ios  ( ind ica r  se  houver )  +  g rat i f icação de  função  ( ind ica r  se houver )  



                                                   

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Cer�ficamos que o termo adi�vo nº 001, documento 0575115, e seu respec�vo plano de
trabalho, documento 0575117,  estão assinados por meio deste despacho.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Coordenadora, em
26/03/2019, às 13:08, 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 26/03/2019, às
21:33, 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 Bruno Machado Carvalho, Usuário Externo, em
01/04/2019, às 13:54, 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 Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 02/04/2019, às 15:34, 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 ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL, Usuário Externo,
em 05/04/2019, às 08:48, 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 Ravi Figueiredo Passos, Professor do Magistério Superior,
em 12/04/2019, às 15:58, 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 Braulio Vinicius Ferreira, Diretor, em 16/04/2019, às
19:16, 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 0575118 e
o código CRC 9AF69EDE.

Referência: Processo nº 23070.103156/2017-70 SEI nº 0575118

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

