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1359736 00135.218947/2020-00

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE DESAFIOS SOCIAIS NO ÂMBITO FAMILIAR

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2020

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1.1. Unidade Descentralizadora e Responsável

1.1.1. Nome do órgão ou en�dade descentralizador(a):  Secretaria Nacional da Família do
Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos

1.1.2. Nome da autoridade competente: Angela Vidal Gandra da Silva Mar�ns

1.1.3. Número do CPF: 590.424.009-00

1.1.4. Nome do Departamento Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do
TED: Departamento de Desafios Sociais no Âmbito Familiar (DEDSAF)

1.2. UG SIAFI

1.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:   810013 /
Secretaria Nacional da Família

1.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da
execução do objeto do TED: 810013 / Secretaria Nacional da Família

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

2.1. Unidade Descentralizada e Responsável

2.1.1. Nome do órgão ou en�dade descentralizada: Universidade Federal de Goiás

2.1.2. Nome da autoridade competente: Edward Madureira Brasil - Reitor 

2.1.3. Número do CPF: 288.468.771-87

2.1.4. Nome da Secretaria Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do
TED: Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais da UFG - Lab TIME

2.2. UG SIAFI

2.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 153052 - Universidade
Federal de Goiás - UFG

2.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do
TED: 153052 - Universidade Federal de Goiás - UFG

3. OBJETO

3.1. Pesquisa e elaboração de 130 horas de cursos intera�vos para o AVAMEC, APP
e mul�mídia..

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

4.1. Esta cooperação tem como objeto a realização de pesquisa, elaboração de 130 horas de
conteúdos na forma de cursos modulares para oferta na modalidade a distância e um aplica�vo para
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androide e 20 minutos de animações, sendo as ações:

4.1.1. Pesquisar e desenvolver recursos intera�vos para cursos EAD visando atender as
demandas de capacitação de programas como o RECONECTE (dar acesso a conhecimento cien�fico sobre
uso seguro de recursos tecnológicos) e o programa acolha a vida.

4.1.2. Pesquisa e desenvolvimento de animações digitais

4.1.3. Desenvolvimento de aplica�vo androide.

4.2. Metas:

4.2.1. Pesquisar e desenvolver na forma de módulos intera�vos 5 cursos EAD a serem ofertados
no AVAMEC totalizando 130 horas de conteúdos para capacitação.

4.2.2. Produzir 20 minutos de animações.

4.2.3. Desenvolvimento de aplica�vo androide com conteúdos dos cursos e possibilidade de
cadastro de novas informações.

4.2.4.  Dar suporte ao AVAMEC referente a cadastro dos cursos da UFSC.

4.2.5. Produzir relatórios.

 

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

5.1. A SNF entende que a família é um lugar de acolhimento e de proteção, local onde as
pessoas aprendem a ser bons cidadãos desde a infância e são cuidados ao longo de toda a vida.
Especialmente em meio a nova realidade de pandemia mundial por Covid-19 que o Brasil enfrenta,
tornou-se de suma importância a elaboração de ações para o enfrentamento do período atual e de pós-
pandemia. As famílias, os profissionais especialmente da saúde, educação, conselheiros tutelares,
comunidades terapêu�cas, líderes comunitários, religiosos e a sociedade em geral, precisam receber
formação para atuar em temas que afetam as relações familiares, especialmente quando envolvem
crianças e adolescentes. Para que seja possível orientar pais e capacitar profissionais e ins�tuições, em
qualquer município brasileiro que queira aderir aos Projetos-pilotos do MMFDH, a SNF e a UFG estão
celebrando este Termo de Execução Descentralizada. A UFG ficará responsável por desenvolver cursos
EAD para a formação das famílias e profissionais. 

5.2. É notória as vantagens de cursos à distância de aperfeiçoamento na modalidade EAD, bem
como aplica�vos para smartphones e vídeos curtos de animação que estão revolucionando a
educação superior no Brasil. Nos úl�mos anos, essa modalidade vem crescendo a um ritmo que chega a
ser até três vezes maior que o modelo presencial. O número de alunos, que em 2003 era de apenas 92
mil, hoje já supera 1,3 milhão. São inúmeras opções de cursos, mensalidades mais em conta, ambientes
de aprendizagem cada vez mais sofis�cados, e, principalmente, alta disponibilidade. É possível
encontrar cursos a distância em pra�camente qualquer lugar do Brasil, mesmo nas localidades mais
distantes. A grande maioria das cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes já oferece cursos a
distância através de polos de apoio presencial. Entre as menores, 74% das que têm população entre 50
mil e 100 mil habitantes contam com polos de apoio. Segundo a Educa Insights, o Brasil tem hoje 81
ins�tuições de ensino superior com cursos a distância. Juntas, elas oferecem 3.109 polos de apoio
presencial por todo o País. Embora estejam presentes mais fortemente nas regiões Sudeste, Sul e nas
capitais nordes�nas, essas unidades de apoio se distribuem por todo o Brasil. Mesmo nas áreas mais
remotas da Amazônia, por exemplo, é possível encontrar uma opção para estudar a distância (EAD,2020).
Tendo em vista as dificuldades impostas pela pandemia por Covid-19 que tem obrigado diversas famílias
a vivenciar o isolamento social, o presente TED propõe o desenvolvimento de cursos na modalidade
EAD, um aplica�vo para android e vídeos curtos de animação que poderão capacitar famílias,
profissionais, ins�tuições e todos interessados nos temas, em todos os 5570 municípios brasileiros. Cabe
salientar que outra Universidade promoverá a avaliação do processo e da efe�vidade dos cursos EAD,
do aplica�vo para android e dos vídeos curtos de animação, objetos do presente TED, de forma a
verificar se a polí�ca consegue alcançar os resultados esperados com a formação das famílias e
profissionais.



20/10/2020 SEI/MDH - 1359736 - Plano de Trabalho

https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1510699&infra_siste… 3/4

5.3. Havendo a comprovação da efe�vidade dos cursos EAD produzidos, os Projetos-pilotos da
SNF poderão deixar passar a ser Programas de Governo.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

6.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en�dade
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 u�lização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
(X) Contratação de par�culares, observadas as normas para contratos da administração pública.
(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos
congêneres, com entes federa�vos, en�dades privadas sem fins lucra�vos, organismos internacionais ou
fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

8.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais
necessários à consecução do objeto do TED?
(X )Sim
(   )Não

8.2. O pagamento será des�nado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor
global pactuado:

Taxas/impostos

Adequação de espaço �sico

Taxas fundação e/ou fundos ins�tucionais

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

9.1. parágrafo 11.4

Metas Descrição Unidade de
Medida Quan�dade

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

Meta
01 Aquisição de infra-estrutura Unidade 01 178.000,00 178.000,00 Set/20 Dez/20

Produto        

Meta
02

Pesquisar e desenvolver na
forma de módulos intera�vos
5 cursos
EAD a serem ofertados
no AVAMEC totalizando 130
horas de
conteúdos para capacitação..

Módulos 05 390.000,00 390.000,00 Set/20 Nov/21

Produto        

Meta
03

Produção de 20 minutos
de animações es�lo "draw my
life".

Animações 01 70.000,00 70.000,00 Out/20 Nov/21

Meta
04 Relatório Final Relatório 07 8.000,00 8.000,00 Dez/21 Dez/21

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

10.1. Com relação ao cronograma de desembolso, o recurso deverá ser transferido em parcela
única, na data de assinatura deste TED, visto que os prazos de tramitação para a liberação dos recursos
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enviados à Universidade, para a fundação gestora ser variável e ines�mável, e o projeto ter prazo de
execução de quatro meses.

 

Tipo Parcela Mês Ano Valor
Descentralizador - SNF 1 Outubro 2020 R$ 646 000,00

Total R$ 646.000,00

 

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

11.1. A previsão:

Código de Natureza de Despesa Custo
Indireto Valor Previsto (R$)

339039 Sim 468.000,00
449052 Sim 178.000,00

 

12. PROPOSIÇÃO

Edward Madureira Brasil

Reitor da Universidade Federal de Goiás
 

13. APROVAÇÃO

Angela Vidal Gandra da Silva Mar�ns
Secretária Nacional da Família

Em 02 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Angela Vidal Gandra da Silva Martins, Secretária
Nacional da Família, em 02/10/2020, às 09:12, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Matias Chaves, Usuário Externo, em
06/10/2020, às 16:21, 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 1359736 e o código CRC 36FE1456.
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