
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PLANO DE TRABALHO

II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10515/2021

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador (a): Secretaria de Educação Básica

Nome da autoridade competente: Mauro Luiz Rabelo

Número do CPF: 222.761.901-59

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

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 150019 - Secretaria de Educação Básica

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

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 (UFG)

Nome da autoridade competente: Edward Madureira Brasil

Número do CPF: 01.567.601/0001-43

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)

b) 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:

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: Pesquisar e elaborar conteúdo digital para cursos em módulos totalizando 1100 horas organizados de forma a promover a formação de atores (professores, gestores e voluntários) envolvidos nos
programas e ação da SEB/MEC na rede pública de educação básica.

4 – DAS METAS A SEREM ATINGIDAS

Adaptar e adequar textos para cursos EAD para plataforma AVAMEC

- Pesquisar e desenvolver ilustrações, infográficos e vídeos para produção de módulos dos cursos

- Diagramar e programar os conteúdos dos cursos para o AVAMEC

- Adequar a infraestrutura de equipamentos e espaço físico.

• A meta de produção será de um curso a cada 2 meses após a entrega do texto base.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

O Ministério da Educação - MEC, em atendimento aos seus deveres constitucionais e às demais legislações correlatas, tem por objetivo a oferta de educação de qualidade para todos, buscando, por meio de sua Secretaria de
Educação Básica, estabelecer políticas s públicas que propiciem a melhoria da qualidade da Educação Básica, de forma a atender a um conjunto de objetivos valorosos para o ensino no país, sendo a promoção da capacitação dos
atores envolvidos na rede pública ensino de suma importância para o êxito dos programas promovidos pela SEB/MEC. Cabe esclarecer que a disponibilização dos cursos por meio da plataforma AVAMEC tornará possivel que as
formações sejam realizadas no âmbito nacional alcançando todas as escolas da rede pública de ensino básico.

Por outro lado, o Laboratório de tecnologia da informação e mídias educacionais da UFG vem atuando como parceiro da SEB/MEC nos últimos 15 anos sendo responsável pelo desenvolvimento e manutenção da plataforma
AVAMEC e pelo desenvolvimento de diversos cursos para EAD para o FNDE, CAPES, e SEB/MEC.
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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.

( x  ) 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. Despesas Administrativas e operacionais da Fundação de Apoio

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
serexcepcionalmenteampliadopelaunidadedescentralizadora,noscasosemquecustosindiretossuperioressejamimprescindíveisparaaexecuçãodoobjeto,mediantejustificativadaunidadedescentralizadaeaprovação
daunidadedescentralizadora.

2. Na hipótese de execução por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com
entesfederativos,entidadesprivadassemfinslucrativos,organismosinternacionaisoufundaçõesdeapoioregidaspelaLeinº8.958,de20easvedaçõesreferentesaostiposepercentuaisdecustosindiretosobservarãoalegislaçãoaplicávela
cada tipodeajuste.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO Unidade de Medida
Quanti
dade

Valor Unitário Valor Total Início Fim

META 1

Adaptar e adequar
textos para os 1100
horas de cursos
EAD.

Unidade 110.000,00 110.000,00 09/21 09/22

PRODUTO
Conteúdo adaptado
para 1100 horas de
cursos.

META 2

Pesquisar e
desenvolver
ilustrações,
infográficos e
vídeos para
produção de
módulos para os
cursos (1100 horas).

unidade 230.000,00 230.000,00 09/21 10/22

PRODUTO
HTML e

multimídia

META 3

Diagramar                
e programar os
cursos para o
AVAMEC

unidade 110.000,00 110.000,00 10/21 11/22

PRODUTO HTML

META 4

Aquisição de
equipamentos e
adequação espaço
físico.

unidade 450.000,00 450.000,00 10/21 03/22

PRODUTO
Equipamentos e
adequação de
espaço

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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MÊS/ANO VALOR

Setembro 2021 R$ 900.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

33.90.39 (Sim) R$ 90.000,00

33.90.39 (Não) R$ 360.000,00

44.90.52 (Não) R$ 450.000,00

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

12. PROPOSIÇÃO

Local e data

Prof. Dr. Edward Madureira Brasil

Observação: Autoridade competente para assinar o TED.

13. APROVAÇÃO

Local e data

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 do termo aditivo,vedada 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 06/09/2021, às 18:55, 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 2327206 e o código CRC
811F3E5E.

Referência: Processo nº 23070.047484/2021-65 SEI nº 2327206
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