
PLANO DE TRABALHO
 

É do tipo Emenda?

Identificação (Título / Objeto da despesa)

1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

UG SIAFI

2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

UG SIAFI

3 - OBJETO

É do tipo Emenda?

Não

Identificação (Título / Objeto da despesa)

SISTEMA INTELIGENTE PARA AUX DE AÇÕES REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR NA EPT

1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

     Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):
26101 - Administração Direta

Nome da autoridade competente:
WANDEMBERG VENCESLAU ROSENDO DOS SANTOS

Número do CPF:
001.891.531-05

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:
150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

     Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:
26235 - Universidade Federal de Goiás

Nome da autoridade competente:
EDWARD MADUREIRA BRASIL

Número do CPF:
288.468.771-87

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
Anderson Soares

UG SIAFI

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

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:
153052 - UFGO

3 - OBJETO

O objeto do termo de execução descentralizada é a pesquisa e desenvolvimento de soluções digitais para auxílio de ações para redução da evasão
escolar no contexto da Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Serão desenvolvidos algoritmos de Inteligência Artificial (IA) que aprendem a
partir de dados capazes de prever o risco de evasão de forma customizada por aluno e módulos de um possível assistente virtual inteligente, com
interface de texto e voz.



4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°):

9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

O objetivo deste projeto é a realização de uma pesquisa e o desenvolvimento experimental de soluções baseadas em Inteligência Artificial para predição
da evasão acadêmica, com o intuito de dar subsídio para intervenções pedagógicas no contexto de dez campi de Institutos Federais. As metas do projeto
são: Uma análise da complexidade do desenvolvimento deste tipo de solução de acordo com o grau de maturidade e disponibilidade de dados das
instituições participantes; A definição dos requisitos de dados para diferentes granularidades em razão dos níveis distintos de maturidade de dados; Uma
avaliação da efetividade de ações que podem ser desenvolvidas considerando as restrições culturais, estruturais, organizacionais e geográficas de cada
instituição; Um estudo piloto envolvendo uma central virtual de tutoria para ações de suporte aos alunos e prevenção da evasão; Incremento funcional do
chatbot previamente desenvolvido com interface de texto e voz para comunicação parcialmente automatizada com estudantes; Avaliação da
assertividade do modelo preditivo para o contexto do ensino da rede. Uma avaliação da conciliação entre ferramentas automáticas implementadas no
chatbot com ações manuais, realizadas por humanos; Material didático para apoiar as intervenções que objetivam a redução de evasão escolar; A
transmissão do conhecimento tácito adquirido no projeto e dos recursos implementados nas ferramentas para as escolas participantes; e Um roadmap
para a escalabilidade do uso das ferramentas a nível nacional.

5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Em qualquer nível escolar, a evasão tem um impacto bastante negativo para os estudantes, instituição e sociedade em geral. Embora alguns destes
fatores sejam abstratos e de difícil mensuração, técnicas de IA, podem ser desenvolvidas e avaliadas para mitigação do problema.

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

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

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada:
Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública:
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:

8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°):

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

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:
Sim. 5% do valor total do projeto, ou seja, R$ 118.950,00 (cento e dezoito mil e novecentos e cinquenta reais) será pago como despesas administrativas
e operacionais da fundação de apoio.

9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

 Incluir

METAS DESCRIÇÃO
Unidade

de
Medida

Quantidade
Valor

Unitário
Valor
Total

Inicio Fim

3 Desenvolvimento das ações de suporte ao estudante e
prevenção de evasão

Relatório
das
atividades

3,00 245.700,00 737.100,00 12/11/2021 31/05/2023

3.3 Manual de boas práticas para Institutos Federais Manual 1,00 245.700,00 245.700,00 01/09/2022 31/05/2023

4 Desenvolvimento do assistente inteligente Relatório
das
atividades

3,00 218.400,00 655.200,00 12/11/2021 30/11/2023

4.2 primeira versão da sintetização de voz sem requisito da
latência de resposta

Relatório
das
atividades

1,00 81.900,00 81.900,00 12/11/2021 31/05/2022



4 Desenvolvimento do assistente inteligente Relatório
das
atividades

3,00 218.400,00 655.200,00 12/11/2021 30/11/2023

4.3 chatbot com interface de texto e voz, funcionando em interface
web

Relatório
das
atividades

1,00 163.800,00 163.800,00 01/06/2022 30/11/2022

4 Desenvolvimento do assistente inteligente Relatório
das
atividades

3,00 218.400,00 655.200,00 12/11/2021 30/11/2023

4.4 Sistema com as funcionalidades de consumo de dados,
re-treino e uso dos modelos de predição disponibilizados,
interfaces conversacionais para uso do chatbot por texto, voz e
vídeo, manual de operação e de integração com bancos de
dados locais

Relatório
de
atividades

1,00 327.600,00 327.600,00 01/12/2022 30/11/2023

3 Desenvolvimento das ações de suporte ao estudante e
prevenção de evasão

Relatório
das
atividades

3,00 245.700,00 737.100,00 12/11/2021 31/05/2023

3.2 Plano de ação parcial para a execução das estratégias
priorizadas e definidas por cada curso-alvo

Relatório
das
atividades

3,00 122.850,00 368.550,00 12/11/2021 31/08/2022

2 Desenvolvimento do sistema preditivo de evasão - Integração e
disponibilização de infra

Relatório
das
Atividades

2,00 288.225,00 576.450,00 12/11/2021 31/05/2023

2.2 Módulo de visualização de dados e de relatórios,
implementados na ferramenta Web

Relatório
de
Atividades

1,00 192.150,00 192.150,00 01/06/2022 31/05/2023

3 Desenvolvimento das ações de suporte ao estudante e
prevenção de evasão

Relatório
das
atividades

3,00 245.700,00 737.100,00 12/11/2021 31/05/2023

3.1 Relatório-diagnóstico com análise descritiva dos principais
problemas e lacunas associados à evasão nos cursos-alvo

Relatório
das
atividades

1,00 122.850,00 122.850,00 12/11/2021 28/02/2022

4 Desenvolvimento do assistente inteligente Relatório
das
atividades

3,00 218.400,00 655.200,00 12/11/2021 30/11/2023

4.1 base de conhecimento para o módulo de gerenciamento de
conversas do chatbot

Relatório
das
atividades

1,00 81.900,00 81.900,00 12/11/2021 31/05/2022

1 Desenvolvimento do sistema preditivo de evasão - construção
da solução preditiva

Relatório
de
Atividades

1,00 529.200,00 529.200,00 12/11/2021 31/05/2023

1.4 Versão final do modelo preditivo Relatório
de
Atividades

1,00 264.600,00 264.600,00 01/09/2022 31/05/2023

1 Desenvolvimento do sistema preditivo de evasão - construção
da solução preditiva

Relatório
de
Atividades

1,00 529.200,00 529.200,00 12/11/2021 31/05/2023

1.1 Relatório de estatística descritiva de caráter exploratório de
pelo menos três instituições envolvidas

Relatório 1,00 88.200,00 88.200,00 12/11/2021 28/02/2022

1 Desenvolvimento do sistema preditivo de evasão - construção
da solução preditiva

Relatório
de
Atividades

1,00 529.200,00 529.200,00 12/11/2021 31/05/2023

1.2 Protótipo para predição segmentado por instituição e cursos
selecionados

Relatório 1,00 88.200,00 88.200,00 01/03/2022 31/05/2022

1 Desenvolvimento do sistema preditivo de evasão - construção
da solução preditiva

Relatório
de
Atividades

1,00 529.200,00 529.200,00 12/11/2021 31/05/2023

1.3 Interface visual para compreensão das informações utilizadas
na inferência dos modelos computacionais

Relatório 1,00 88.200,00 88.200,00 01/06/2022 31/08/2022

2 Desenvolvimento do sistema preditivo de evasão - Integração e
disponibilização de infra

Relatório
das
Atividades

2,00 288.225,00 576.450,00 12/11/2021 31/05/2023



10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

12 - BENS REMANESCENTES

13 - PROPOSIÇÃO

Autorizado pelo(a) EDWARD MADUREIRA BRASIL CPF 288.468.771-87 no dia 03/11/2021 10:31:42

Brasília, 12 de NOVEMBRO de 2021

14 - APROVAÇÃO

Autorizado pelo(a) TOMAS DIAS SANT ANA CPF 037.785.116-70 no dia 11/11/2021 10:58:34

Brasília, 12 de NOVEMBRO de 2021

2.1 Plataforma de coleta de dados (via importação de arquivo ou
API)

Relatório
de
Atividades

1,00 192.150,00 192.150,00 12/11/2021 31/05/2022

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

MÊS/ANO VALOR

11/2021 R$ 2.497.950,00

11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

33903900 Sim R$ 2.497.950,00

12 - BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Não

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED:

13 - PROPOSIÇÃO

14 - APROVAÇÃO


