
PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 9608/2020  
  

  
1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA  

a) Unidade Descentralizadora e Responsável  
Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE 
NÍVEL SUPERIOR - CAPES  
Nome da autoridade competente: CARLOS CEZAR MODERNEL LENUZZA – DIRETOR DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA DA CAPES  
Número do CPF: 503.094.980-15  
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do 
objeto do TED: DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA/CAPES  
  
b) UG SIAFI  
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 154003 - COORDENAÇÃO DE  
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES  
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto 
do TED: 150304 - DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA/CAPES  
  
Observações:   
a) Identificação da Unidade Descentralizadora e da autoridade competente para assinatura do TED; e   
b) Preencher número da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED, no campo “b”, apenas 

caso a Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução tenha UG própria.  
  

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA  

a) Unidade Descentralizada e Responsável  
Nome do órgão ou entidade descentralizada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFGO  
Nome da autoridade competente: EDWARD MADUREIRA BRASIL - REITOR  
Número do CPF: 288.468.771-87  
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS - UFGO  

  
  

b) UG SIAFI  
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE  
GOIÁS - UFGO  
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 153052 - 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFGO  
  
Observações:   
a) Identificação da Unidade Descentralizada e da autoridade competente para assinatura do TED;  e   
b) Preencher número da Unidade Gestora responsável pela execução do objeto do TED, no campo “b”, apenas caso a unidade 

responsável pela execução tenha UG própria.  
  

 



3. OBJETO: Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias educacionais digitais com produção de cursos  
para oferta na modalidade EAD.  

  

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED: 
A presente cooperação objetiva pesquisar e desenvolver soluções para:   

- Aquisição de infraestrutura para dar suporte ao incremento da oferta de vagas em cursos 
abertos através do portal da CAPES.  

- Adequação de linguagem de textos para incremento da interatividade   

-Suporte tecnológico para o portal AVA CAPES durante as ofertas garantindo a estabilidade e 
disponibilidade do AVACAPES.  
  



5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:   
O Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais da Universidade Federal de 

Goiás atua no âmbito da pesquisa e prospecção de tecnologias digitais e educacionais desde o ano de 
2006. Durante este período, através de termos de cooperação com Ministério da Educação e Ministério 
de Ciência e Tecnologia, desenvolveu diversas soluções para a rede pública de ensino básico e superior, 
como o desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem (Eproinfo, AVAMEC e AVACAPES), 
repositório de objetos de aprendizagem, revistas digitais interativas, módulos de conteúdos interativos, 
conteúdos e sistema para o programa acolhimento da UAB CAPES no contexto da rede pública de 
educação nacional.  

A CAPES, através da UAB, oferta cursos de curta duração e disciplinas abertas pelo AVA UAB 
CAPES atualmente abrindo vagas para matemática, português, tecnologias digitais de informação e 
comunicação e fundamentos de estatística. No sentido de incrementar a oferta torna-se necessário a 
produção de novos conteúdos e cursos com linguagem adequada para oferta na modalidade a 
distância, bem como incrementar a infraestrutura de hardware e rede.  

Este termo de cooperação entre o Laboratório de tecnologia da informação e mídias 
educacionais atenderá as condições para o que o projeto tenha continuidade e expansão.  

O material produzido está orientado para formação de professores e acadêmicos que tenham 
interesse em se aprimorar na temática que será abordada, neste caso a alfabetização. No entanto no 
contexto da COVID 19 as ofertas abertas da CAPES atendem a um público amplo e diversificado, uma 
vez que as atividades remotas se tornam imperativas.   

O laboratório de tecnologia da informação e mídias educacionais (LabTIME/UFG) já está 
participando do projeto de acolhimento da UAB/CAPES, onde desenvolve pesquisas, tecnologias e 
conteúdos digitais. Também o ambiente virtual de aprendizagem está sendo desenvolvido pela equipe 
do LabTIME/UFG, sendo que o presente termo de execução descentralizada irá atender a demanda de 
incorporação de um sistema de avaliação virtual com identificação facial, e ainda realizar melhorias 
para que o ambiente atenda as ofertas de disciplinas que serão produzidas e ofertadas em âmbito 
nacional através do ambiente virtual de aprendizagem da UAB/CAPES. Especificamente neste projeto 
trataremos do desenvolvimento de recursos educacionais e adaptação da disciplina para plataforma 
on-line.  

O LabTIME/UFG já possui uma base de pesquisa e desenvolvimento criada em conjunto com a 
CAPES através de termos de cooperação anteriores o que permite otimizar e racionalizar recursos em  

 

novas produções que podem aproveitar a infraestrutura e recursos humanos disponíveis no 
laboratório. Também pelo fato do LabTIME/UFG desenvolveu e mantém o ambiente virtual de 
aprendizagem utilizado pela CAPES o que é facilitador da integração do conteúdo do curso com o 
ambiente virtual de aprendizagem.  

Justifica-se também pela necessidade de equilibrar a infraestrutura tecnológica do AVA CAPES 
de forma a garantir a estabilidade e expansão de vagas nas próximas ofertas de cursos. Esta proposta 
tem uma estimativa de oferta de 260.000 vagas. Ressalta-se que os valores de referência para este 
projeto estão considerando o contexto atual de restrição orçamentária em função da COVID-19.  
  
Observação: Preenchimento da justificativa e motivação para a execução dos créditos orçamentários por outro órgão ou entidade.  



6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO   

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da  
administração pública federal?   

  
(    )Sim  
( X )Não     

 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:   
A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:  

 (  X ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.  

(    ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração 

pública.  

 ( X ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos  

congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais 

ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.  
Observação:  
1) Podem ser marcadas uma, duas ou três possibilidades.  
2) Não é possível selecionar forma de execução que não esteja prevista no Cadastro de Ações da ação orçamentária específica, 

disponível no SIOP.  

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)  

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à 
consecução do objeto do TED?  

( X )Sim  
(  )Não     

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global 
pactuado:  

1. Taxa de Administração da fundação de apoio.  

2 Adequação do espaço físico  

3 Taxas de fundos institucionais  

 

  
Observação:  

1) O pagamento de despesas relativas a custos indiretos está limitado a vinte por cento do valor global pactuado, podendo ser 
excepcionalmente ampliado pela unidade descentralizadora, nos casos em que custos indiretos superiores sejam imprescindíveis para 
a execução do objeto, mediante justificativa da unidade descentralizada e aprovação da unidade descentralizadora.  

2) Na hipótese de execução por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes 
federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 
de dezembro de 1994, a proporcionalidade e as vedações referentes aos tipos e percentuais de custos indiretos observarão a legislação 
aplicável a cada tipo de ajuste.  



9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

METAS   DESCRIÇÃO    Unidade de 
Medida  

Quanti 
dade   

Valor  
Unitário  

Valor Total    
Início  
   

Fim  

META 1   Aquisição de 
infraestrutura  

Unidade  01  225.000,00  225.000,00  SET/ 
20  

DEZ/20  

PRODUTO                 

 META 2  Estudo e 
adequação de 
linguagem virtual.  

Módulos  12  3.000,00  36.000,00  SET/ 
20  

MAR/21  

PRODUTO                

META 3  Produção de 
atividades 
interativas, auto 
avaliação, 
ilustrações e 
design.  

Módulos  
interativos  

12  15.000,00  180.000,00  OUT 

/20  
MAR/21  

PRODUTO                

META 4  Diagramação e 
programação.  

Módulos  12  3.000,00  36.000,00  NOV 

/20  
ABR/21  

PRODUTO                

PRODUTO                

META 6  Oferta das 
disciplinas  

Horas   200  100  20.000,00  NOV 

/20  
DEZ/22  

PRODUTO                

META 5  Relatório final  Relatório  1  8.000,00  8.000,00  Dez 
/22  

Dez/22  

                

                

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   

MÊS/ANO   VALOR   

 SETEMBRO/2020  R$ 505.000,00   

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD   



CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA   CUSTO INDIRETO  VALOR PREVISTO  

 33.90.39  (Sim)   R$ 280.000,00  
   

44.90.52  (Não)  R$ 225.000,00  

Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa.    

12. PROPOSIÇÃO   

Brasília,          de 2020   
   
EDWARD MADUREIRA BRASIL   
REITOR  
Observação: Autoridade competente para assinar o TED.  

 

13. APROVAÇÃO    

Brasília,      de 2020  
   
CARLOS CEZAR MODERNEL LENUZZA   
DIRETOR  
Observação: Autoridade competente para assinar o TED.  

 

Observações:   

1) Em atenção ao disposto no § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 2020, as alterações no Plano de Trabalho 

que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de 

apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto 

aprovado, desde que sejam previamente aprovadas pelas Unidades Descentralizadora e Descentralizada.  

2) A elaboração do Plano de Trabalho poderá ser realizada pela Unidade Descentralizada ou pela Unidade 

Descentralizadora.  

 

 

 

Prof. Dr. Gilson Oliveira Barreto 

Coordenador do projeto 

Universidade Federal de Goiás 


