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I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO   

   
  

Órgão / Entidade Proponente   
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS   

  CNPJ   
01567601/0001-43   

Endereço   
Campus Samambaia   

  

Cidade Goiânia   UF GO   CEP   
74.001970   

DDD/Telefone (62) 
3521-1000   

E.A.   
Federal   

Nome do Responsável Edward 
Madureira Brasil   

  CPF   
257.786.506-63   

RG/Órgão Exp.   
1035570-SSP/GO   

Cargo REITOR     Matrícula 1127293   

Endereço   
Área Campus II – Prédio da Reitoria - Campus Samambaia   

  CEP   
74001970   

Coordenador do projeto: Prof. Dr. Gilson Oliveira Barreto        

   
   
II - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA   

TÍTULO DO PROJETO:  Pesquisa, elaboração de Curso sobre as Políticas Públicas de Transporte do 
Escolar..  
 

1 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL   
Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994; Decreto nº 7.423, 
de 31 de dezembro de 2010; Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007; Portaria Interministerial nº 
507, de 24 de novembro de 2011; Acórdão nº 2731/2008 do Tribunal de Contas da União; Portaria  
MEC Nº 1.672, de 20 setembro de 2019; e demais legislações afetas à matéria. 
   
2 – TIPO DE PROJETO   
(  ) Ensino    (  x) Pesquisa    ( x ) Extensão     (  ) Desenvolvimento institucional   

3 – OBJETO DO INSTRUMENTO FORMAL    

Esta cooperação tem como objeto a realização de 
pesquisa, elaboração de conteúdo e produção de 
cursos na modalidade à distância, sobre as 
Políticas Públicas de Transporte do Escolar 
Especificamente um curso de 60 horas com tutoria 
e 2 cursos de 30 horas sem tutoria. 

 

5 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:   
   
INÍCIO:    
Outubro/2020    
 

   
TÉRMINO:    
Outubro/2021   
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4-CONTEXTUALIZAÇÃO 
O Laboratório de Tecnologia da informação e Mídias Educacionais da Universidade Federal de Goiás 
atua na pesquisa, prospecção e desenvolvimento de tecnologias educacionais em parceria com o 
MEC através de termos de cooperação. Destaca-se o desenvolvimento do AVAMEC, produção de 
oferta de diversos cursos para capacitação de professores e gestores da rede pública de educação 
básica nacional, pesquisa e desenvolvimento de games simuladores para o FNDE no contexto da 
capacitação de gestores públicos sobre programas e políticas educacionais. Este novo termo de 
cooperação visa a produção de Pesquisa, elaboração de Curso sobre as Políticas Públicas de 
Transporte do Escolar), na modalidade a distância com e sem tutoria, é de suma importância para 
capacitação dos atores  envolvidos diretamente na gestão educacional de forma a potencializar atos 
e projetos referentes a implementação adequada do Programa Nacional  do Transporte Escolar. 
Neste contexto o LabTIME/UFG atuará em cooperação com a FNDE/MEC pesquisando e elaborando 
o curso de capacitação do PNATE. 
5 – OBJETIVOS 
Pesquisar e sistematizar conteúdos teóricos e práticos sobre as Políticas Públicas de Transporte do 
Escolar no contexto da rede pública de ensino nacional. Elaborar curso de 60 horas, modular, 
adequado para oferta na modalidade EAD com tutoria e 2 de 30 horas no formato sem tutoria 
abordando os fundamentos aspectos introdutórios e fundamentais das Políticas Públicas de 
Transporte do Escolar; fundamentos do planejamento/gestão do transporte escolar; aspectos 
regulatórios e contábeis/financeiros; atores envolvidos nas Políticas Públicas de Transporte do 
Escolar. Textos e materiais de referências; ferramentas de gestão; e relatos de experiências.  
 
Os cursos serão produzidos utilizando-se do conteúdo enviado pela área técnica do FNDE. A UFG 
fará o design instrucional do conteúdo, produção de ilustrações, atividades de interação durante os 
cursos, revisão ortográfica e técnica (ABNT),  bem como finalização - cadernos de estudos e cadernos 
de atividades- nas versões HTML e PDFs (para download pelos alunos), obedecendo às 
características do Programa Formação pela Escola, bem como às orientações prévias da equipe 
técnica de transporte escolar e equipe pedagógica de educação corporativa. 
 
6 – JUSTIFICATIVA   

Necessidade de capacitar entes subnacionais por meio de cursos de formação continuada na 
modalidade a distância em áreas estratégicas para o FNDE melhorar a qualidade da gestão pública, 
por meio da capacitação de seus atores.  Contribuindo com ações consideradas estratégicas por 
parceiros como o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime). A capacitação visa contribuir para a implementação 
das Políticas Públicas de Transporte do Escolar nos níveis estaduais e municipais visando a realização 
de demandas constitucionais e a LDB referente ao direito ao transporte escolar. 

7 – DAS METAS A SEREM ATINGIDAS 
 

- Pesquisar e sistematizar informações relevantes sobre as Políticas Públicas de Transporte do Escolar. 
- Elaborar conteúdo, na forma de módulos online, 60 horas e 2 versões de 30 horas para oferta sem tutoria 
com os seguintes módulos 

Módulo 1 - Conhecendo os Programas PNATE e Caminho da Escola 

Módulo 2 - Planejamento e Gestão da Operação do Transporte Escolar 
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Módulo 3 - Aspectos Regulatórios do Transporte Escolar 

Módulo 4 - Gestão e frota do Transporte Escolar 

Módulo 5 - Custo da frota de Transporte Escolar 

Módulo 6 - Competências do Cascs/Fundeb nos Programas PNATE e Caminho da Escola 
 
- Produzir relatórios. 
 
 
8 - DOS DIREITOS AUTORAIS 
Neste termo de execução descentralizada (TED), todos os recursos produzidos serão objeto de 
licença aberta CreativeCommons CC-BY-NC (Atribuição Não-Comercial 4.0 Internacional), conforme 
o texto legal disponível no link - https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt_BR – 
licença na qual os autores detentores do direito patrimonial autorizam a disponibilização do 
conteúdo e/ou material a terceiros, de forma gratuita, incluindo a permissão para a criação de obras 
derivadas a partir dos mesmos, desde que citada a autoria e sem finalidade de lucro. 
Os materiais produzidos deverão claramente identificar a licença de maneira visível para o usuário, 
para tanto incluindo (1) a imagem que identifica a licença conforme disponível em [link para a 
licença], bem como (2) este texto explicativo: “Esta obra [nome da obra], disponível em [endereço 
do site] está licenciada com a Licença Creative Commons Atribuição – Não Comercial 4.0 
Internacional; e (3) o endereço do sítio que contém os termos da licença - 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt_BR . 
Qualquer desdobramento decorrente deste TED, envolvendo a publicação e/ou reprodução de 
recursos, materiais ou objetos deste TED por editora universitária ou comercial, com finalidade de 
lucro (venda ao público em geral) deverá ser previamente aprovada pelo FNDE. 
 

 
8 – RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS   
8.1 – EQUIPE TÉCNICA¹ (vinculada diretamente à atividade fim do projeto)   

Função no projeto   Descrição das atividades que irá desenvolver no projeto   

Coordenador Geral   Responsável pela execução geral do projeto, supervisionando toda a equipe. 
Interação com a equipe do FNDE para atendimento a demandas e ajustes do projeto   

Vice coordenador   Responsável pela coordenação da pesquisa e avaliação dos requisitos tecnológicos.   

Pesquisador/conteudista   Levantar, sistematizar e produzir conteúdos para elaboração do curso 

Bolsistas de pesquisa Bolsistas para apoio na pesquisa, produção do material, organização e oferta da 
turma piloto. 

   
8.2 – EQUIPE DE APOIO² (NÃO vinculada diretamente à atividade fim do projeto)   

Função no projeto   Descrição das atividades que irá desenvolver no projeto   

Gerente Administrativo Financeiro   
Gerenciar procedimentos de contratação da equipe e 
administração dos recursos financeiros junto à Fundação de apoio 
da UFG.   

   
9 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO   
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META   
ETAPA/ 

FASE   ATIVIDADES    
INDICADOR 
FÍSICO   

DURAÇÃO   

Unidade   Quant   Início   Término   

1. Organizar 
a equipe e o 
espaço 
físico.   

1.1 Seleção da 
equipe externa   Pessoas 2   outubro/20   outubro/20   

1.2 
Organização do 
espaço  
físico   

Reunião 2   outubro/20   outubro/20   

2. Pesquisar 
e 
sistematizar 
informações 
relevantes 
sobre 
PNATE 

2.1 

Pesquisa e 
sistematização 
de conteúdos.  

Pessoas 4   outubro/20   março/21  

2.2 

 
Pesquisa de 
tecnologias 
para 
interatividade. 

Pessoas 5 novembro/20   agosto/21   

3. Elaborar 
conteúdo, 
na forma de 
módulo 60 
horas 

3.1 

Produção de 
módulos de 
conteúdos em 
HTML5 com 
ilustrações e 
atividades de 
auto avaliação. 

Pessoas 17 dezembro/20 setembro/21 

4. Elaborar 
conteúdo, 
na forma de 
módulo 30 
horas 
 

4.1 

Produção de 
módulos de 
conteúdos em 
HTML5 com 
ilustrações e 
atividades de 
auto avaliação. 

Pessoas 5 dezembro/20 setembro/21 

5. Relatório 
final 5.1  

Relatório final e 
prestação de 
contas   

Prestação 
de Contas 1   setembro/21   outubro/21   

 
10 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS  

 
10.1. RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE RECURSOS 
   

A – CUSTEIO (distribuição proposta)    

Especificação      Valor (R$)   

Pesquisa, desenvolvimento de módulos de 
curso 

   R$ 160.000,00   

TOTAL GERAL   R$ 160.000,00 
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11 DETALHAMENTO DOS RECURSOS  

 Descrição das fases e duração em meses  

1 - Organizar equipe e espaço físico 
Período - outubro de 2020 
 

2 - Operação do Projeto, com emissão de relatórios 
Período - outubro de 2020 a outubro de 2021 
 

3 – Desembolso 
Valor total: R$160.000,00 
 

4 - Aprovação dos relatórios finais. 
 
 

12– FONTE DE RECURSOS      

FONTE VALOR A CONCEDER VALOR CONTRAPARTIDA UFG 
TED MEC/SEB 160.000,00 0,00   

TOTAL  160.000,00 0,00   
   

13– RUBRICAS    

Custeio R$ 160.000,00  

TOTAL R$ 160.000,00 
 
   
 
14 – IMPACTOS DO PROJETO   
O FNDE/MEC por meio deste projeto desenvolverá uma ação de formação continuada para 
profissionais, funcionários e gestores da educação básica, que poderá contribuir com a implementação 
adequada do PNATE e garantindo melhores condições para que os estudantes tenham acesso a escola 
reduzindo a evasão escolar e atendendo as normativas nacionais constitucionais e da LDB. 

Ressaltamos também que o ambiente de desenvolvimento e suporte do LabTIME/UFG é um ambiente 
de formação e capacitação profissional e que todos os envolvidos no projeto terão oportunidade de 
atuar profissionalmente impactando na qualidade da formação dos acadêmicos. 
 
 

 

15 – FISCALIZAÇÃO 
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Será designado por portaria específica um fiscal, com vínculo na UFG, para o presente Contrato.   
   

No acompanhamento e fiscalização do objeto o fiscal acima identificado deverá:    

I - Verificar a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;   
II - Garantir a compatibilidade entre a execução do objeto e o que foi estabelecido no Plano de Trabalho; 
III - Observar o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas; 
IV IV  - Atuar de forma criteriosa na autorização de pagamentos a serem realizados, certificando-se, 
primeiramente, se os serviços foram efetivamente prestados e/ou materiais efetivamente entregues, se 
possuem na nota fiscal (ou recibo, quando for o caso) o devido detalhamento e identificação do número do 
Contrato, e se possuem vinculação com seu objeto.   

   
16 – DE ACORDO  

  

   

   
 
Goiânia, de julho de 2020 

 
 

_________  ________ 
Prof. Dr. Gilson Oliveira Barreto 

Coordenador do projeto 
 

 
   


