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1359555 00135.216357/2020-34

 
MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

COORDENAÇÃO-GERAL DO TRABALHO E PROJEÇÃO ECONÔMICA DA MULHER

PLANO DE TRABALHO

 PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 006/2020

1.  DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a)  Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres

Nome da autoridade competente: Cristiane Rodrigues Britto

Número do CPF: 786.131.595-91

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do
TED: Departamento de Políticas das Mulheres e Relações Sociais

 

b)  UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: UG 810012

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do
TED: GESTÃO 00001

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
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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: 288.468.771-87

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Reitoria

 

b) UG SIAFI

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

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: GESTÃO 15226

3. OBJETO:

Oferta de cursos e oficinas para 915 quilombolas e camponesas, incluindo homens e crianças,  no intuito de
possibilitar a troca de saberes e a formação educativa visando construir a autonomia feminina e coletiva e o
fortalecimento da economia local e regional.

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

Ações Metas

Construir, organizar e planejar as atividades por
parte dos bolsistas, professores e pesquisadores
envolvidos.

1 - Organização e planejamento das atividades

Formar, mobilizar e acompanhar in loco os
territórios, por parte dos bolsistas da própria
comunidade.

2 - Mobilização e acompanhamento cotidiano nas
comunidades
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Aquisição de materiais e viabilização das
atividades que serão ofertadas para formação e
capacitação das mulheres quilombolas e
agricultoras.

3 - Capacitação do público-alvo do projeto e avaliação
permanente da ação, nos territórios de Iaciara, Monte
Alegre de Goiás e Região Metropolitana de Goiânia, sobre:
economia social e cooperativismo; agroecologia; turismo de
base comunitária; e, gestão da propriedade.

Construir hortas agroecológicas comunitárias. 4 - Construção de hortas comunitárias nos territórios

Realizar visitas técnicas de intercâmbio com as
mulheres vinculadas ao projeto.

5 - Troca de experiências entre o público-alvo com outras
ações/projetos consolidados

Organizar um festival de saberes e sabores para
comercialização dos produtos feitos pelas
mulheres.

 

6 - Visibilização do potencial produtivo das mulheres e
geração de renda

Elaborar uma marca e material audiovisual
relacionado aos produtos do projeto. 7 - Construção de identidade e material visual para o projeto

Promover e visibilizar a ação de extensão 8 - Promoção e divulgação da proposta

Apoiar a comercialização dos produtos da Feira
Agroecológica, por meio de suporte logístico e
de TI.

9 - Manutenção de plataforma on line para organização e
apoio à comercialização de produtos

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A Universidade Federal de Goiás, atuando conforme os princípios estabelecidos, tem por finalidade transmitir,
sistematizar e produzir conhecimentos, ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício
profissional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, objetivando alcançar uma sociedade
mais justa, em que os cidadãos se empenhem na busca de soluções democráticas para os problemas nacionais
(Art. 5º do Estatuto da UFG). Desta forma, o projeto de Extensão “Cerrado e cultura – a economia social e
criativa na reprodução socioeconômica de mulheres quilombolas e camponesas” está fundamentado na oferta
de cursos e oficinas para a capacitação de mulheres quilombolas e camponesas no intuito de construir um
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arcabouço teórico-metodológico aplicado às necessidades e demandas dos territórios atendidos, voltados
sobretudo para questões de cunho emancipatório das mulheres e grupos sociais vulneráveis, bem como
possibilitar a geração de renda para a reprodução socioeconômica.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

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

(X ) Sim

(   ) 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.

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:
Despesas administrativas e operacionais da Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE e da UFG. A
Universidade Federal de Goiás  formalizará contrato com a Fundação de apoio à Pesquisa – FUNAPE, para a
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gestão administrativa e financeira do projeto, da qual decorrem custos indiretos, tais como: assessoria jurídica,
assessoria contábil, material de escritório, suporte ao sistema e ordenados. Os custos indiretos da UFG estão
relacionados com fornecimento de energia elétrica, água, limpeza, segurança, etc. O percentual está inserido
e dissolvido em todas as metas listadas no item 9 deste plano de trabalho.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Metas Descrição
Unidade
de
Medida

Qtd.

Valor

Unitário

(R$)

Valor Total

(R$)

Início

 
Fim

Meta 1
Organização e
planejamento das
atividades

Bolsa

 

5

 

2x 400,00

3x2.000,00
97.920,00 Out/2020 Set/2021

Produto

Elaboração dos
Materiais que serão
utilizados nos cursos e
oficinas de formação

Unidade

16
cursos e
11
oficinas

2x 400,00

3x2.000,00
97.920,00 Out/2020 Set/2022

 Meta 2

Mobilização e
acompanhamento
cotidiano nas
comunidades

Bolsa 2 1.000,00 28.800,00 Mar/2021 Fev/2022

Produto

Visitas técnicas para
monitoramento e
rotina nas
comunidades

Bolsa 2 1.000,00 28.800,00 Mar/2021 Fev/2022

Meta 3 Capacitação do Unidade 16 136.335,86 163.603,03 Fev/2021 Set/2022
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público-alvo do
projeto e avaliação
permanente da ação,
nos territórios de
Iaciara, Monte
Alegre de Goiás e
Região
Metropolitana de
Goiânia, sobre:
economia social e
cooperativismo;
agroecologia;
turismo de base
comunitária; e,
gestão da
propriedade.

cursos e
11
oficinas

Produto Realização de cursos Unidade 16 136.335,86 163.603,03 Fev/2021 Set/2022

Produto Realização de oficinas Unidade 11 136.335,86 163.603,03 Fev/2021 Set/2022

Meta 4
Construção de hortas
comunitárias nos
territórios

Oficina 2 2.093,00 5.023,00 Ago/2021 Jul/2022

Produto Hortas agroecológicas Unidade 2 2.093,00 5.023,00 Ago/2021 Jul/2022

Meta 5

Troca de
experiências entre o
público-alvo com
outras ações/projetos
consolidados

Diárias 51 320,00 19.584,00 Set/2021 Abr/2022

Produto Visitas técnicas de
intercâmbio

Diárias 51 320,00 19.584,00 Set/2021 Abr/2022
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Meta 6

Visibilização do
potencial produtivo
das mulheres e
geração de renda

Unidade 2 2.675,00 6.420,00 Jan/2022 Ago/2022

Produto Festival Saberes e
Sabores Unidade 2 2.675,00 6.420,00 Jan/2022 Ago/2022

Meta 7
Construção de
identidade e material
visual para o projeto

Unidade 6 45.760,00 59.712,00 Abr/2021 Ago/2022

Produto Marca/identidade
visual Unidade 2 4.000,00 8.000,00 Mar/2021 Set/2022

Produto Vídeo-documentário Unidade 1
16.960,00

 

16.960,00

 
Mar/2021 Set/2022

Produto Web-série didática Unidade 1
 7.300,00

 
7.300,00 Mar/2021 Set/2022

Produto
Cartilha das receitas
produzidas pelas
mulheres

Unidade

(tiragem)
1

10.000,00

 

10.000,00

 
Mar/2021 Set/2022

Produto Catálogo da Feira
Agroecológica

Unidade

(tiragem)
1 7.500,00 7.500,00 Mar/2021 Set/2022

Meta 8 Promoção e
divulgação da

Diárias 40 320,00 15.360,00 Mar/2021 Set/2022
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proposta

Produto Palestras, pôsteres e
papers Unidade 40 320,00 15.360,00 Mar/2021 Set/2022

Meta 9

Manutenção de
plataforma on line
para organização e
apoio à
comercialização de
produtos

Unidade 1 100,00/mês 2.880,00 Out/2020 Set/2022

Produto

Serviço e

aluguel e hospedagem
do
formulário/aplicativo

personalizado de
vendas

Unidade 1 100,00/mês 2.880,00 Out/2020 Set/2022

TOTAL GLOBAL 399.302,23

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO VALOR

Outubro/2020 R$ 399.302,23

§ 1º Os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados e os recursos financeiros não
utilizados serão devolvidos à unidade descentralizadora até quinze dias antes da data estabelecida para
encerramento do exercício financeiro.  
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11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

339039 Sim R$ 66.550,37

339039* Não R$ 332.751,86

TOTAL R$ 399.302,23

*A natureza de despesa 339039 - outros serviços de pessoa jurídica - justifica-se pela necessidade de
contratação dos serviços da Fundação de Apoio a Pesquisa da UFG para gestão administrativa e financeira do
projeto. A contratação possui fundamento na Lei 8.666/93, Lei nº 8.958/94 e Decreto 10.426/2020.

Em relação a essa natureza de despesa (339039) destaca-se que: R$113.920,00 prevê o pagamento de diárias;
R$43.744,00 prevê o pagamento de passagens, locação de veículos,  combustível e alimentação; R$17.327,86
prevê a aquisição de material de consumo para os cursos e oficinas; R$52.160,00 prevê pagamento para
prestação de serviços de pessoa física e jurídica; R$105.600,00 prevê o pagamento de bolsas.

12. PROPOSIÇÃO

Goiânia, 01 de outubro de 2020

 

Edward Madureira Brasil

Reitor

Universidade Federal de Goiás 

13. APROVAÇÃO
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Brasília,     de             de 2020

 

Cristiane Rodrigues Britto

Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

    
 

 

 

 

Em 01 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Usuário Externo, em 20/10/2020, às 18:27, conforme o § 1º do art. 6º e art.
10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Rodrigues Britto, Secretário(a) Nacional de Políticas para Mulheres, em 22/10/2020, às
16:05, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 1359555 e o
código CRC 8A583541.

Referência: Processo nº 00135.216357/2020-34 SEI nº 1359555

https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0

