
                                                   

  

 

PLANO DE TRABALHO 

 

I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

Título do Projeto  

Curso de Especial ização  em Econo mia  da Saúde  –  2 ª  edição  

Identif icação dos Partícipes do  Projeto  

Univers idade:  Univers idade  Federa l  de  Goiás  

Unidade:  Inst i tuto  de Pa tologia Tropica l  e  Saúde Pública ( IPTSP)  

Fundação:  FUNAPE –  Fundação de  Apoio à  Pesquisa  

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE  

Cristiana Maria Toscano 176.507.608-04 / 432738 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  

62 3209-6544  62 98199-2229  ctoscano@terra.com.br  

Centro de Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  

   

Classif icação do Projeto:  

Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desenvolvimento Inst i tucional  Desenvolvimento Cient í f ico e  Tecnológico  

Justificativa/Fundamentação do Projeto 

Uma primeira edição do Curso de Especialização em Economia da Saúde, modalidade ensino à distância 

(EaD), para capacitação de profissionais do SUS foi realizado no período de 2016-2018, quando foram capacitados 47 

profissionais da saúde, em duas turmas consecutivas. Os profissionais capacitados desenvolveram e apresentaram 

trabalhos de conclusão de curso abordando temas de relevância para a gestão do SUS, alguns deles de destaque e 

excelência reconhecida em eventos nacionais e internacionais da área. O curso teve apoio financeiro do Ministério da 

Saúde e foi executado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), contando com a colaboração de profissionais de 

diversas instituições públicas tais quais Universidade de Brasília (UnB), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea), entre outros.  

Considerando o sucesso desta primeira edição do curso, acrescido ao interesse explicito do Ministério da 

Saúde em estabelecer um diálogo permanente com as instituições de ensino produtoras do conhecimento através da 

formação permanente de pessoal habilitado em Economia da Saúde, esta proposta pretende aprovar a realização de 

uma 2
a
 edição do curso de especialização em Economia da Saúde para capacitação de mais duas turmas de 

profissionais atuando nos três níveis gestores do SUS, a ser desenvolvido durante o período de 36 meses entre 2019 e 

2023, com formato e conteúdo semelhantes ao curso implementado na sua primeira edição.  

Assim, busca-se contribuir com o processo de tomada de decisão quanto ao financiamento do setor, a 

alocação mais eficiente de recursos e escolha de alternativas eficientes e racionais dentro do conjunto de diferentes 

tecnologias oferecidas pelo mercado de saúde. Este projeto propõe a realização de duas turmas do curso de 

especialização à distância para profissionais da área de saúde atuando junto ao SUS.  

O objetivo principal desta especialização é de promover o fortalecimento da capacidade nacional para a 

gestão do Sistema Único de Saúde através de capacitação de profissionais atuando na gestão de ações de saúde no 

X   

 

 

x 

  



                                                   

SUS, nas esferas federal, estadual e municipal, no uso da Economia da Saúde para a qualificação da gestão do SUS.  

Ainda, com parte deste projeto, serão realizadas ações de pesquisas através da realização de análises de dados 

secundários do SUS e de sistemas de gestão e financeiros do SUS, priorizando as análises de custos e gastos no SUS. 

Estes resultados serão de fundamental importância para instrumentalizar o gestor nas ações de planejamento, alocação 

e execução de recursos do SUS no país, em seus diversos níveis de gestão. 

A participação da Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE na gestão administrativa e financeira do projeto 

está amparada pela Lei nº 8.958 de 20 de dezembro de 1994 que estabelece em seu Artigo 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”.   Ademais esta 

mesma Lei regulamenta o pagamento de bolsa no projeto quando estabelece no Artigo 4º e seus parágrafos de 1 a 4: 

“Art. 4o  As IFES e demais ICTs contratantes poderão autorizar, de acordo com as normas aprovadas pelo órgão de 

direção superior competente e limites e condições previstos em regulamento, a participação de seus servidores nas 

atividades realizadas pelas fundações referidas no art. 1o desta Lei, sem prejuízo de suas atribuições funcionais.   

§ 1o  A participação de servidores das IFES e demais ICTs contratantes nas atividades previstas no art. 1o 

desta Lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo as 

fundações contratadas, para sua execução, conceder bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão, de acordo com os 

parâmetros a serem fixados em regulamento.  

§ 2º 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. 

§ 3o  É vedada a utilização dos contratados referidos no caput para contratação de pessoal administrativo, de 

manutenção, docentes ou pesquisadores para prestar serviços ou atender a necessidades de caráter permanente das 

contratantes.  

§ 4o  Os servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança nas IFES e demais ICTs poderão 

desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito dos projetos apoiados pelas fundações de apoio com 

recebimento de bolsas. 

Vale ressaltar que a Resolução CONSUNI nº 06 de 2011 é a norma interna da UFG que regulamenta a 

participação de seus servidores em projetos com a parceria da Fundação de Apoio. 

As bolsas pagas neste tipo de projeto, transferência de tecnologias e de conhecimentos são classificadas como 

de doação civil, como estabelece o Parágrafo 4º do Artigo 9º da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004: “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. 

I.a. Identificação do Objeto 

Este projeto propõe a realização de duas turmas do curso de especialização à distância para profissionais da área de 

saúde atuando junto ao SUS. 

I.b. Nº resolução de criação curso I.c. Prazo de Execução 

 

Início Término 

A partir da data de 

assinatura do Contrato 

Outubro/2022 

I.d. Resultados Esperados 

Através do curso de especialização à distância e modular, espera-se o ingresso de 80 alunos, em duas turmas 

do curso, com duração de 15 meses cada. Ao final do curso os profissionais estarão aptos a utilizar os conhecimentos e 

ferramentas da Economia da Saúde para contribuir com a gestão do SUS. 

O programa de trabalho considera os seguintes objetivos específicos: 

 desenvolver um curso de excelência em Economia da Saúde, a fim de promover a formação de capacidade 

técnica qualificada no tema, capaz de contribuir com a gestão do SUS. 

 oferecer um panorama da Economia da Saúde em suas diferentes áreas de aplicação e sua contribuição para o 

estudo do setor saúde. 

 capacitar profissionais do SUS em Economia da Saúde, para que possam analisar criticamente a realidade do 

Setor de Saúde brasileiro à luz da Economia da Saúde, identificando seus problemas e possíveis soluções. 

 realizar pesquisa na área de economia da saúde produzindo produtos e resultados para subsidiar os gestores de 

saúde nas ações de planejamento, alocação e implementação de recursos de saúde no SUS. 

 promover a aproximação entre a academia e as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde, de forma a 

favorecer a produção e o uso de conhecimento científico com vistas à solução de problemas práticos 

vivenciados na gestão do SUS. 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 - 

Desenvolvimento 

1 
Preparação de material e plataforma 

de ensino 
Percentil 100 11/2019 02/2020 

2 Treinamento de tutores Percentil 100 01/2020 02/2020 

2 - Execução 

Turma 1 

1 Edital de Seleção e Inscrições Und 1 02/2020 03/2020 

2 Matriculas Und 40 03/2020 03/2020 

3 Aulas e acompanhamentos Percentil 100 04/2020 06/2021 

4 
Finalização das notas e emissão 

certificados 
Percentil 100 07/2021 08/2021 

3 - Execução 

Turma 2 

1 Edital de Seleção e Inscrições Und 1 02/2021 03/2021 

2 Matriculas Und 40 03/2021 03/2021 

3 Aulas e acompanhamentos Percentil 100 04/2021 06/2022 

4 
Finalização das notas e emissão 

certificados 
Percentil 100 07/2022 08/2022 

4 – Atividades de 

Pesquisa 

1 
Busca da literatura sobre o tema 

específico 
Percentil 100 03/2020 10/2020 

2 
Definição da base de dados 

secundária a ser analisadas 
Percentil 100 11/2020 06/2021 

3 Extração e limpeza dos dados Percentil 100 08/2021 02/2022 



                                                   

considerando o aspecto específico a 

ser analisados 

4 Análise de dados Percentil 100 03/2022 08/2022 

5 - Relatório 

Final 
1 

Escrever e enviar relatório Final e 

prestação de contas 
Und 1 09/2022 09/2022 

 

I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

1: Avaliações durante o curso e ao final de cada disciplina; 2: Frequência; 3: Trabalho de conclusão de curso; 4: 

Apresentação e desenvolvimento dos trabalhos; 5: Entrega de certificados aos aprovados; 6: Desenvolvimento das 

atividades de pesquisa; 7: Entrega e submissão de relatórios e produtos finais da pesquisa. 

 

 

II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  

 

Valor  Total  do Plano:  R$ 700.000,00  

 

II.a .  Detalha mento da Receita  (forma de arrecadação  da receita)  

Recursos descentra lizados pelo Mini stér io da Saúde –  TED 054/2019  

 

II.b .  Cronograma de desemb olso dos recursos  

Parcela  Data  Valor  

Única  12/2019  700.000,00  

 

II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  

Anexo I  

 

II.d. Detalhamento e Justificativa do Investimento (Equipamentos/Móveis/Obras/Reformas) 

Quant idade  Descrição 

(Equipamentos/Móveis/Obras/Reformas) 

Valor  

Total  

Per íodo  

Não se apl ica     

Just i ficat iva :  

 

II.e .  Identif icação dos recursos da  UFG  que poderão  ser uti l izados na execução do projeto  

Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 

 Salas para  acompanhamento do Curso  

  

Just i ficat iva :   

 

II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 

Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 

 Ressarcimento à  UFG  

 Ressarcimento à Unidade 

R$ 32,00 p/  

conclu inte  

Ressarcimento pela emissão do certificado 

 

II.g. Tratamento Tributário na Remuneração de Pe ssoal (Campo a ser preenchido 

pela UFG)  

Bolsa         Adicional Variável  

 

Caso o projeto tenha previsão de pagamento de bolsas, indicar as  modalidades.  

X  



                                                   

Ensino, pesquisa, extensão ou desenvolvimento insti tucional –  Lei  8.958/94                        

 

Estímulo à Inovação –  Lei 10.973/04                    

 

Estágio –  Lei 11.788/08 

 

Justificativa:  O projeto tem por finalidade socializar o conhecimento, atualizar e incorporar 

competências científicas e técnicas, de modo a desenvolver novos perfis profissionais e aprofundar os 

estudos feitos na graduação. Sua natureza de estudos e pesquisas que promovem a transferência de 

conhecimento e que contribuem para a melhoria da sociedade justifica a classificação para bolsa de 

doação civil e não se caracteriza como contraprestação de serviços nem representa vantagem para o 

doador. 

 

 

III QUADRO DE PESSOAL  

Anexo II  

 

IV.  APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES  

 

Reitor – UFG 

Diretor Executivo – Fundação 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 

Diretor Unidade Acadêmica/ÓRGÃO 

Coordenador do Projeto  

X 

 

 


