
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PLANO DE TRABALHO

II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 9979/2020

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador (a): Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Nome da autoridade competente: Marcelo Lopes da Ponte

Número do CPF: 773.886.743-49

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do
TED: Secretária de Educação Básica do Ministério da Educação.

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 153173

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do
TED: 150019

Observações: 

Identificação da Unidade Descentralizadora e da autoridade competente para assinatura do TED; e
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

Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal de Goiás (UFG)

Nome da autoridade competente: Edward Madureira Brasil

Número do CPF: 288.468.771-87

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Laboratório de
Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais da Universidade Federal de Goiás (LabTIME/UFG)
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UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito:  153052 – UFG

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: Não possui UG
própria.

Observações: 

Identificação da Unidade Descentralizada e da autoridade competente para assinatura do TED;e
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: Pesquisar e elaborar conteúdo digital organizado na forma de cursos para promover a formação
de gestores, professores, a comunidade escolar e a família sobre bem-estar, saúde mental e emocional,
bem como da atual situação pandêmica.  em consonância as novas normativas, inclusive com a Lei nº
13.819, de 26 de abril de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio,
a ser implementada pela União, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

4 – DAS METAS A SEREM ATINGIDAS

Adaptar e adequar textos para cursos EAD
Pesquisar e desenvolver ilustrações, infográficos e vídeos para produção de módulos dos cursos
Diagramar e programar os 4 módulos do curso para o AVAMEC

Desenvolvimento de conteúdo digital (curso ou trilha online) para formação autoinstrucional de
gestores, professores, e comunidade escolar, sobre saúde mental na escola, especificamente
quanto à prevenção da automutilação e do suicídio; e
Desenvolvimento de vídeos e podcasts informativos, com duração de até 1 minuto, com
legenda ou audiodescrição e tradução em Libras, sobre a importância da saúde mental, e
prevenção da automutilação e do suicídio, e acolhimento para o retorno às aulas, para ampla
divulgação em canais comunicação e redes sociais  
A meta de produção será de um curso a cada 2 meses após a entrega do texto base.

Avaliação dos materiais pela Coordenação Geral de Formação de Professores (CGFORP), Diretoria
Geral de Formação Docente e Valorização de Profissionais de Educação (DIFOR), e Secretária de
Educação Básica.
Relatórios

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED: 

Quando se pensa sobre saúde mental, uma das situações que causa maior preocupação é, sem dúvida, o
suicídio. Nos últimos anos, a presença impactante do assunto nos noticiários, séries de televisão, mídias
sociais e nas rodas de conversa em todo o país tem deflagrado um debate de grandes proporções na nossa
sociedade. O pensamento sobre morte, os planejamentos e as tentativas de suicídio, embora sejam pouco
frequentes durante a infância, tornam-se mais comuns na adolescência. Porém, em uma realidade em que a
falta de conhecimento se soma à veiculação sensacionalista de notícias, à distorção de acontecimentos e ao
estigma, o suicídio passou a ser associado equivocadamente a um senso de “inevitabilidade” que vem
gerando um clima de desorientação e medo na população. Embora a questão do suicídio seja um grande
desafio, é importante mencionar que a vasta maioria das pesquisas destaca que ele é um evento que pode
ser prevenido. Neste cenário, é de vital importância que as pessoas tenham esclarecimentos consistentes,
embasados em evidências científicas, para que possamos reverter este quadro. 

Outra questão relevante é o atual cenário, com a declaração da Organização Mundial da Saúde – OMS, em
11 de março de 2020, sobre a disseminação comunitária da COVID-19 em todos os continentes, a doença
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passou a ser caracterizada como pandemia. Gestores escolares, professores, alunos e familiares tiveram
que encontrar, em um curto período de tempo, estratégias para se adequar a essa nova rotina, que para
muitos, foi ainda mais desafiadora. A indisponibilidade de acesso à internet e computadores para
acompanhar os estudos e a perda do recurso da merenda escolar em muitas redes com o fechamento das
escolas somaram-se às dificuldades sociais, físicas e emocionais esperadas ao se vivenciar uma pandemia,
acarretando uma realidade muito delicada para milhares de crianças e adolescentes brasileiros em idade
escolar. 

A urgência de adaptar-se não se restringe às consequências do período de isolamento social que ainda
estamos vivendo. A futura reabertura das escolas para as aulas presenciais não será diferente, pois teremos
novos desafios e questionamentos que irão exigir flexibilidade e um olhar atento e sensível para os impactos
emocionais que os efeitos da pandemia podem ocasionar a alunos e profissionais da Educação.

Considerando todo este contexto se faz necessário a disponibilização de conteúdo digital (curso ou trilha
online) para formação autoinstrucional de gestores, professores, e comunidade escolar, sobre saúde mental
na escola, especificamente quanto à prevenção da automutilação e do suicídio; e o desenvolvimento de
vídeos e podtcasts informativos, sobre a importância da saúde mental, e prevenção da automutilação e do
suicídio, e acolhimento para o retorno às aulas, para ampla divulgação em canais comunicação e redes
sociais  

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?
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(  x  )Sim

(    )Não   

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

1.Taxas de fundação

2.Fundos institucionais, locais e manutenção do laboratório

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 

 Adaptar e adequar
textos para cursos
EAD. Unidade 30.000,00 30.000,00

Out/
2020

Dez/
2020

PRODUTO  Conteúdo adaptado

 META 2

 Pesquisar
desenvolver
ilustrações,
infográficos vídeos
produção de
módulos dos cursos

unidade 130.000,00 130.000,00
Out/
2020

Abril

/

2021

PRODUTO HTML e multimídia
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 META 3

 Diagramar e
programar os 4
módulos do curso

para o AVAMEC
unidade 130.000,00 130.000,00

Nov/

2020

Abril

/

2021

PRODUTO HTML

 META 4
 Relatório final

unidade 10.000,00 10.000,00
Maio/
2021

junh o/
2021

PRODUTO HTML

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

MÊS/ANO VALOR

 Outubro 2020  R$ 300.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

 33.90.39 (Sim)  R$ 60.000,00

33.90.39 (Não) R$ 240.000,00

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

12. PROPOSIÇÃO  

Local e data 

Edward Madureira Brasil

Observação: Autoridade competente para assinar o TED.

13. APROVAÇÃO 

Local e data 

SEI/UFG - 1653616 - Plano de Trabalho https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

5 of 6 25/11/2020 18:22



Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora 

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.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 03/11/2020, às
18:31, 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 1653616 e o código CRC AAEB0DC5.

Referência: Processo nº 23070.048962/2020-73 SEI nº 1653616
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