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PLANO DE TRABALHO

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

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

Nome da autoridade competente: Elise Sueli Pereira Gonçalves

Número do CPF: 013.527.351-05

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do
TED: Secretaria de Gestão

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 642, de 17 de janeiro de 2019, Portaria nº
75, de 13 de fevereiro de 2019 e Portaria nº 17.472, de 21 de julho de 2020.

 

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 201053 - Secretaria de Gestão

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
201053 - Secretaria de Gestão - CENTRAL DE COMPRAS

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: 288.468.771-87

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Centro Integrado de
Aprendizagem em Rede

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto S/N de 26 de dezembro de 2017.

 

b)UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIAS-UF/GO

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: 153052
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO

3. OBJETO:

Desenvolvimento e oferta de curso relacionado à temática de contratação de serviços sob o
regime de execução indireta, com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme o disposto na Instrução

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-17-de-janeiro-de-2019-59634916
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-75-de-13-de-fevereiro-de-2019-63582601
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-17.472-de-21-de-julho-de-2020-268265793
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2017&jornal=529&pagina=1


Normativa nº 5/2017, com o objetivo de capacitar servidores públicos que atuam no Poder Executivo federal
com vistas ao aperfeiçoamento da gestão e fiscalização dos contratos, por meio da qualificação, nos diferentes
contextos, considerando seus papéis específicos e capacidades a eles aplicadas. 

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

O curso a ser desenvolvido seguirá este Plano de Trabalho.

O desenvolvimento do conteúdo e das questões serão realizados por conteudistas/especialistas no
assunto, a ser disponibilizados pela Central de Compras.

A UFG, por meio de suas unidades internas ou por meio de instituições com as quais tenha
firmado parceria, auxilia os conteudistas com as orientações de produção do conteúdo por meio de oficina e por
meio de compartilhamento de documentos e metodologia.

A partir do recebimento do conteúdo e dos roteiros produzidos pelos conteudistas, a UFG segue
com o desenvolvimento web do curso que corresponde ao trabalho de adaptação do conteúdo escrito para o
formato html, de criação de imagens, infográficos, animações, vídeos, e quaisquer outros recursos multimídia
ou audiovisual previstos, além do auxílio para a implementação do curso na plataforma da Escola Virtual.Gov -
EV.G (https://www.escolavirtual.gov.br/).

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A Universidade Federal de Goiás - UFG foi criada foi criada no dia 14 de dezembro de 1960 por
meio da Lei nº 3.834-c, integrada ao Ministério da Educação, conforme dispõe o art. 6º de seu Estatuto e tem
por finalidade promover, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, todas as formas de conhecimento.

Está previsto ainda, no Estatuto, a possibilidade de entidades externas se associar à Universidade
para fins didáticos, científicos, tecnológicos e culturais, preservada a autonomia da Universidade.

Nesse sentido, a Secretaria de Gestão (SEGES) da Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital verificou a possibilidade de firmar parceria com a UFG para desenvolvimento e oferta
de curso relacionado à temática de contratação de serviços sob o regime de execução indireta, com dedicação
exclusiva de mão de obra, conforme o disposto na Instrução Normativa nº 5/2017 que, após
concluídos, contemplarão o catálogo de cursos plataforma da Escola Virtual.Gov (EV.G) da Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP), e serão disponibilizados na modalidade MOOC (massive open online course),
portanto, sem limite de vagas e ofertados de maneira aberta e gratuita. 

Considerando a existência de competência institucional e a viabilidade de execução, a UFG
sinalizou positivamente à proposta de parceria, demonstrando convergência de interesse.

Ademais, a realização da atividade pela UFG pode ser viabilizada em regime de colaboração
mútua e trará benefício tanto para toda Administração Pública, conforme previsto no inc I do art. 3º do Decreto
nº 10.426, de 16 de julho de 2020. 

Nesse contexto, a efetivação de parceria é oportuna, uma vez que contribuirá para o
desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão por meio do desenvolvimento de instrumentos
(cursos) de formação dos agentes públicos. Reconhece-se que o desenvolvimento de materiais e conteúdos
formativos contribuem para a melhor implementação, a efetividade e a eficiência das ações de gestão e
fiscalização dos contratos administrativos.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

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

( X )Sim

(   )Não  

https://www.escolavirtual.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l3834-c.htm
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/ESTATUTO_da_UFG_2014.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.426-de-16-de-julho-de-2020-267273875


 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:

1. Serviços de apoio - equipamentos, utilização de mão de obra técnica, amortização de despesas com
desenvolvimento do curso; e

2. Ressarcimento à UFG e a Fundação pelos custos decorrentes da atividade de apoio ao desenvolvimento
do projeto (energia, água, limpeza, segurança, etc), nos moldes previstos no art. 16, § 3º, inciso III do
Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO  Unidade
de Medida Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total  Início Fim

META 1

Conteúdo textual bruto do
curso com revisão da
bibliografia técnica e científica,
em formato editável
desenvolvido conforme o
especificado; e documento
técnico contendo o relatório de
execução da etapa e a Matriz
Pedagógica aprovada.

Documento
técnico 3 R$ 0,00 R$ 0,00 Jan/2021 Fev/2021

PRODUTOS

Material contendo o conteúdo
do curso; Relatório de
execução da etapa; Matriz
Pedagógica aprovada.

 META 2 Roteirização e/ou o storyboard
dos recursos audiovisuais e
interativos do curso (p. ex.:
vídeos, aulas narradas, telas
interativas, podcasts etc.); a
iconografia do curso; e a prévia
de elementos visuais a serem
utilizados nos recursos (p. ex.:
personagens, cenários, layout

Produtos
da Meta 2

1 R$
13.000,00

R$
13.000,00

Mar/2021 Mar/2021



de apostilas/livros, entre
outros). O material entregue
deve vir acompanhado de
documento técnico contendo o
relatório de execução da etapa.

PRODUTO Material produzido e relatório
de execução da etapa.

META 3

Proposta consolidada do design
gráfico do curso, versões
diagramadas e produzidas dos
recursos das atividades
pedagógicas previstas,
elementos gráficos que
compõem o visual do curso
(personagens, iconografia,
cenários etc.) aprovados pelas
áreas do ME. Elaboração do
Material.

Produto da
Meta 3 1 R$

17.695,00
R$

17.695,00 Abr/2021 Abr/2021

PRODUTO Proposta aprovada pela área
demandante do ME

META 4

Todos os recursos
desenvolvidos para o curso
para execução da turma piloto
para avaliação e possíveis
ajustes.

Piloto 1 R$
3.500,00

R$
3.500,00 Mai/2021 Mai/2021

PRODUTO Versão piloto do curso

META 5

Transposição do material
produzido à plataforma da
Escola Virtual.Gov (EV.G) da
Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP) Curso 1 R$

3.500,00
R$

3.500,00 Jun/2021 Jun/2021

PRODUTO
Curso disponibilizado
na plataforma da Escola
Virtual.Gov (EV.G) da ENAP

* Aos valores dos cursos serão acrescentados 18% dos custos indiretos conforme item 11

 

 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

 
MÊS/ANO VALOR

12/2020 R$ 44.480,10 

 
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD



CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

33.90.39 Não R$ 37.695,00

33.90.39 - D.A.O. Sim R$ 6.785,10

12. PROPOSIÇÃO 

Goiânia, 18 de dezembro de 2020

Documento assinado eletronicamente

EDWARD MADUREIRA BRASIL

Reitor da Universidade Federal de Goiás

13. APROVAÇÃO

Brasília, 18 de dezembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente

ELISE SUELI PEREIRA GONÇALVES

Secretária de Gestão substituta

 

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Usuário Externo, em 18/12/2020,
às 15:37, 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�p://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12504611 e o
código CRC FF90E409.

Referência: Processo nº 19973.108835/2020-90. SEI nº 12504611

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

