
Timbre

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA 

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizadora(a): Controladoria-Geral da União - CGU

Nome da autoridade competente: Wagner de Campos Rosário

Número do CPF: 180.782.928-64

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto
do TED: Coordenação-Geral de Cooperação Federativa e Controle Social - CFECS/DTC/STPC

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG e da Gestão que descentralizará o crédito: 370001/00001 -
Diretoria de Gestão Interna - DGI/CGU

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do
TED: 370092 –Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC)

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: 288.468.771-87

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto
do TED: Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais da Universidade Federal
de Goiás (LabTIME/UFG)
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b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG e da Gestão que receberá o crédito: 153052/15226 – UFG

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do
TED: 153052/15226 – UFG

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

3.1 TÍTULO:

Pesquisa e desenvolvimento de recursos educacionais digitais na forma de multimídia, games e cursos
EAD para educação cidadã de crianças e jovens.

3.2 DESCRIÇÃO DO OBJETO:

O presente instrumento tem por objeto a descentralização de recursos entre a Controladoria-Geral da
União e a Universidade de Goiás (UFG) para o desenvolvimento de soluções para pesquisa e
desenvolvimento de recursos educacionais digitais a ser realizado pelo Laboratório de Tecnologia da
Informação e Mídias Educacionais da Universidade Federal de Goiás (LabTIME/UFG), conforme
descrito a seguir e especificado nas metas constantes do cronograma de execução física deste documento:

Etapas:

- Análise (Pesquisa e seleção de conteúdo; Planejamento, coleta e análise e elaboração de
relatórios); Desenho Instrucional (Projeto visual); Desenvolvimento (construção dos materiais;
produção de ilustrações necessárias; produção de animações; ajustes e correções; verificação e testes de
implantação em plataforma).

Metas:

Meta 01 - Módulos EAD Ensino Fundamental II (módulo do professor, 6º, 7º, 8º e 9º anos, todos
integrados ao AVAMEC);

Meta 02 - Série de vídeos de animação para o Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos);

Meta 03 - EAD Educação Cidadã para Professor (integrado ao AVAMEC);

Meta 04 - Game da Cidadania (três versões finalizadas e implementadas); e

Meta 05 - Game Simulador (uma versão finalizada e implantada).
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4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:
A descrição dos produtos referentes às metas elencadas acima são as seguintes:

Meta 01:  EAD Ensino Fundamental II

- Módulo Professor: 10 horas.

- Módulos 6º, 7º, 8º e 9º ano (um módulo por ano com carga horária de 20 horas): Total 80 horas.

- Complementos: 22 vídeos de animação (motion graphics, hand drawing, stop motion etc) de 01 minuto
- 05 para cada ano e 02 para o professor.

- Complementos: 04 jogos (virtuais) - 01 para cada ano (com versão para impressão).

- No que tange aos módulos, cabe à UFG o Desenvolvimento de cursos e adequação de ambiente virtual
para oferta de disciplinas em âmbito nacional: Análise (Pesquisa e seleção de conteúdo; Planejamento,
coleta e análise e elaboração de relatórios); Desenho Instrucional (Projeto visual; planejamento de
unidades de aprendizagem (avaliativas ou não); especificação de materiais e conteúdos);
Desenvolvimento (construção dos materiais; produção de ilustrações; produção de animações; ajustes e
correções; verificação e testes de implantação em plataforma).

- Quanto aos vídeos cabe à UFG o Desenvolvimento (Pesquisa de conteúdo; Elaboração de roteiro;
Produção de vídeo; Edição de vídeo e finalização).

- Para a elaboração dos quatro jogos (virtuais), a exemplo do que ocorre com o Game da Cidadania e do
Game Simulador, fica a cargo da UFG as etapas de Pesquisa e planejamento, Desenho
instrucional, Prototipação e Desenvolvimento.

Meta 02: Série de vídeos para Ensino Médio

- 21 vídeos de 03 minutos cada - 07 vídeos (motion graphics, hand drawing, stop motion etc) para cada
ano.

- Ficam a cargo da UFG  a produção textual com conteudista e roteirista para o desenvolvimento
(Pesquisa de conteúdo; Elaboração de roteiro; Produção de vídeo; Edição de vídeo e finalização) e toda a
parte de design instrucional, acompanhamento pedagógico e revisão ortográfica. 

Meta 03: EAD Educação Cidadã para Professor

- 80 horas – BNCC – para trabalhar temática transversal ética e cidadania da educação infantil ao ensino
infantil ao ensino médio.

- Ficam a cargo da UFG  a produção textual com conteudista e roteirista para o desenvolvimento do
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material e toda a parte de design instrucional, acompanhamento pedagógico e revisão ortográfica. 

Meta 04: Game da Cidadania

- 03 versões do Game da Cidadania.

- Fica a cargo da UFG as etapas de Pesquisa e planejamento (análise: pesquisa e seleção de conteúdo;
avaliação dos resultados da primeira etapa do GAME; desenho de alto nível do jogo e definição de
recursos a serem aplicados), Desenho instrucional (Projeto visual) e Prototipação, bem como de
Desenvolvimento (construção dos materiais; produção de ilustrações necessárias; produção textual,
conteudista e roteirista, animações; ajustes e correções; verificação, revisão ortográfica e testes de
implantação em plataforma). Devem ser utilizadas tecnologias adequadas para os computadores da rede
pública de ensino, e integrado ao AVAMEC, versão online com rastreamento pelo AVAMEC e off-line.

Meta 05: Game Simulador

- 01 versão do Game Simulador.

- Fica a cargo da UFG as etapas de Pesquisa e planejamento (análise: pesquisa e seleção de conteúdo;
avaliação dos resultados da primeira etapa do GAME; desenho de alto nível do jogo e definição de
recursos a serem aplicados), Desenho instrucional (Projeto visual) e Prototipação, bem como de
Desenvolvimento (construção dos materiais; produção de ilustrações necessárias; produção de textual,
conteudista e roteirista, animações; ajustes e correções; verificação, revisão ortográfica e testes de
implantação em plataforma). Devem ser utilizadas tecnologias adequadas para os computadores da rede
pública de ensino, e integrado ao AVAMEC, versão online com rastreamento pelo AVAMEC e off-line.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:
Observação: Preenchimento da justificativa e motivação para a execução dos créditos orçamentários

por outro órgão ou entidade.

Trata-se da proposta de assinatura de Termo de Execução Descentralizada – TED entre a Controladoria-
Geral da União (CGU) e o Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais da
Universidade Federal de Goiás (LabTIME/UFG) com vistas à Pesquisa, desenho instrucional e
desenvolvimento de games, vídeos, cursos educacionais e recursos didáticos que visam estimular a
participação dos cidadãos e promover a valorização do comportamento ético e do exercício da cidadania,
junto a crianças e jovens.

Tais atividades se inserem em um conjunto de ações de capacitação e gestão do conhecimento voltadas
para o público infanto-juvenil, conhecido como “Educação Cidadã”, executadas no âmbito da
Coordenação-Geral de Cooperação Federativa e Controle Social – CFECS, unidade da Diretoria de
Transparência e Controle Social – DTC da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção –
STPC.

De acordo com o estabelecido no art. 16 do Decreto nº 9.681, de 03 de janeiro de 2019, compete à STPC
formular, coordenar, fomentar e apoiar a implementação de planos, programas, projetos e normas
voltados à prevenção da corrupção e à promoção da transparência, do acesso à informação, da conduta
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ética, da integridade e do controle social no Poder Executivo federal. Além disso, o art. 17, em seus
incisos IV e VII, especifica que é atribuição da DTC propor e coordenar a realização de ações que
estimulem a participação dos cidadãos no controle social e promover a valorização do comportamento
ético e do exercício da cidadania, junto a crianças e jovens, respectivamente.

Os pilares desse eixo temático estão voltados para a formação de valores e o reforço positivo de
comportamentos éticos nos indivíduos e tem por objetivo formar cidadãos mais conscientes do papel que
podem e devem exercer, reduzindo a tolerância ao comportamento ilegal e amoral.

Dentro dessa perspectiva, uma das ações desenvolvidas foi o Programa “Um por Todos e Todos por Um!
Pela Ética e Cidadania - UPT”. Trata-se de um Programa de caráter artístico-pedagógico, desenvolvido
em parceria com o Instituto Cultural Maurício de Sousa, dirigido inicialmente a crianças e jovens do
ensino fundamental, e que prevê a participação de educadores, das famílias e da comunidade como um
todo, tendo a escola como núcleo principal do desenvolvimento das ações.

O objetivo do Programa é despertar o senso de cidadania, de ética, de união e de responsabilidade na
comunidade escolar e familiar. Visa disseminar, de forma lúdica, com a ajuda dos personagens da Turma
da Mônica, valores relacionados à participação social, democracia, autoestima, respeito à diversidade,
responsabilidade cidadã e interesse pelo bem-estar coletivo.

Todas as edições do Programa foram monitoradas pela CGU. As avaliações realizadas no âmbito da
comunidade escolar demonstraram um alto índice de aprovação pelos educadores e de aceitação pelos
estudantes. Nas avaliações, os educadores solicitaram a ampliação do Programa para os demais anos do
Ensino Fundamental.

Em vista da relevância do assunto e a partir do colhimento de depoimentos de educadores e estudantes,
participantes do Programa, não restaram dúvidas de que a continuidade dessa iniciativa, que trata a ética
como valor essencial no processo de educação e de transformação social, é fundamental para a mudança
que se busca, qual seja, a concretização de valores éticos sociais na formação de cidadãos.

Por esse motivo, em 2018, foi publicada a Portaria nº 1.840/2018, permitindo que parceiros públicos ou
privados possam aderir ao programa desde que assumam responsabilidades de financiamento, captação
de escolas, impressão, logística e aplicação. Além disso, uma nova parceria firmada com o MEC vem
buscando a expansão do Programa, por meio da produção de materiais didáticos alinhados aos objetivos
gerais e específicos da Base Nacional Comum Curricular – BNCC e contemplando os temas afetos à
Ética e à Cidadania.

Não obstante todos os esforços indicados, é necessário avançar na questão da acessibilidade ampla e
irrestrita ao conteúdo desenvolvido em parceria com o Instituto Cultural Maurício de Sousa,
considerando especialmente que se encontra vigente o Acordo de Cooperação Técnica nº 45/2018,
celebrado entre a CGU e o MEC, tendo por objeto o estabelecimento de mecanismos de cooperação com
o objetivo de ampliar as ações de educação cidadã, notadamente aquelas voltadas aos estudantes do
ensino fundamental, a fim de disseminar, entre o público infanto-juvenil, valores e padrões éticos de
conduta na comunidade escolar, na família e na sociedade.

Para tanto, identificamos a possibilidade de adequar o material didático elaborado no âmbito do
Programa UPT para disponibilização no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação
– AVAMEC, o qual é amplamente acessado e utilizado pela rede de ensino pública, bem como alcança a
sociedade em geral, vez que seu conteúdo é de livre acesso e gratuito.

Dentro ainda dessa perspectiva, de despertar nos estudantes o interesse por assuntos relacionados ao
controle social, à ética e à cidadania, outra vertente desenvolvida no âmbito das ações de Educação
Cidadã foi o Game da Cidadania.

O Game da Cidadania, fruto de parceria realizada entre a CGU e o Projeto Diálogos Setoriais do então
Ministério do Planejamento, é uma atividade gamificada realizada em plataforma virtual da CGU que
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tem como objetivo estimular a reflexão e a conduta ética e cidadã entre o público adolescente e jovem, no
intuito de desenvolver a consciência crítica sobre pequenos atos de corrupção que, muitas vezes, passam
despercebidos no dia a dia ou são considerados normais pela sociedade.

Essa atividade foi implementada formalmente pela publicação da Portaria nº 1.843, de 30 de maio de
2019, oportunidade em que foram divulgados o regulamento e as etapas de execução da 1º edição do
Game da Cidadania. A proposta é que adolescentes e jovens de todo o país, com idade entre 12 e 17 anos
possam participar das fases do jogo e finalizem a atividade com a produção de vídeo educativo
abordando a temática “1 minuto de cidadania”, fomentando a discussão, nessa faixa etária, de valores
éticos e morais no dia a dia dos cidadãos, sendo que os 10 melhores vídeos receberão prêmios de acordo
com as regras estabelecidas no normativo.

A pesquisa e desenvolvimento prevê as etapas de Análise (Pesquisa e seleção de conteúdo; Planejamento,
coleta e análise e elaboração de relatórios); Desenho Instrucional (Projeto visual); Desenvolvimento (
construção dos materiais; produção de ilustrações necessárias; produção de animações; ajustes e
correções; verificação e testes de implantação em plataforma), e tem como metas: Módulos EAD Ensino
Fundamental II (módulo do professor, 6º, 7º, 8º e 9º anos, todos integrados ao AVAMEC); Série de vídeos
de animação para o Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos); EAD Educação Cidadã para Professor (integrado ao
AVAMEC); Game da Cidadania (três versões finalizadas e implementadas); e Game Simulador.

Consideradas as necessidades indicadas, cumpre registrar que a presente proposta de TED está alinhada
com o previsto no Planejamento Estratégico da CGU, em especial, com o objetivo estratégico 9: Ampliar
e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão, detalhado na
iniciativa 9.1:  Ampliar as ações de estímulo à ética, cidadania e controle social, em especial para o
público infanto-juvenil.

Cabe ressaltar que a opção pelo LabTIME da UFG se justifica pela expertise, experiência e estrutura do
Laboratório na produção de tecnologias educacionais digitais. Adicionalmente, o fato de o LabTIME já
desenvolver projetos com a Administração Pública contribuirá para a agilidade e qualidade do resultado
do trabalho, sendo que atualmente é o responsável pela plataforma AVAMEC conforme restará
demonstrado nas informações seguintes.

Sobre o assunto, registre-se ainda que o Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais
da Universidade Federal de Goiás (LabTIME/UFG) pesquisa e desenvolve soluções tecnológicas que
podem ser utilizadas para a produção de ambientes virtuais de aprendizagem, portais educacionais,
tecnologias para a produção e distribuição de conteúdos educacionais para dispositivos móveis e
ambientes educacionais corporativos, pesquisa e desenvolvimento de objetos educacionais na forma de
games e outras linguagens interativas digitais.

Com o Ministério da Educação, o LabTIME da UFG tem desenvolvido pesquisas e prospecções de
tecnologias desde 2006. O LabTIME/UFG, em parceria com o FNDE/MEC, vem sendo responsável pela
prototipação de ferramentais para AVAs e portais educacionais, tecnologias para produção e distribuição
de conteúdo educacionais para dispositivos móveis e ambientes educacionais corporativos.

Por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, vem desenvolvendo projetos
que buscam contribuir com a implementação de programas governamentais, na execução de políticas
públicas educacionais. Por meio dessas parcerias, foram desenvolvidos o novo e-proinfo, o novo banco
internacional de objetos de aprendizagem BIOE, o sistema de gestão e distribuição dos Tablets
Educacionais, a Loja de aplicativos do Ministério da Educação, cursos de formação para professores da
rede pública de ensino sobre tecnologias digitais, Projeto Aluno Integrado - curso de extensão a distância
para alunos da rede pública de ensino, certificando mais de 100 mil alunos. Coordenou a formação de
professores na implementação do PROUCA no Estado de Goiás, realizou o desenvolvimento e oferta de
curso de capacitação para o corpo técnico do FNDE sobre gestão do conhecimento institucional.

Atualmente o LabTIME/UFG possui uma estrutura de produção audiovisual digital, como sistema de
captura de movimento de 40 câmeras, infraestrutura para produção de cinema e games. Nos novos
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projetos produzem recursos educacionais interativos e gameficados, utilizando tecnologias de ponta e
múltiplas linguagens, como a cinematográfica, atores virtuais em estúdio de captura , games,
simuladores, além de contribuir na evolução das soluções propostas em parcerias anteriores, oferta curso
piloto para programação e desenvolvimento de games para alunos e professores da rede pública de ensino
Nacional, pesquisa e desenvolve cursos sobre os programas do FNDE.

Para a CGU, o LabTIME da UFG já desenvolveu cursos a distâncias e vídeos educativos institucionais
no âmbito de projetos de formação, capacitação e fomento de assuntos ligados à área de educação cidadã,
cujos produtos foram entregues e atenderam aos prazos e os objetivos estabelecidos no Termo de
Execução Descentralizada n° 16/2018 e se encontram publicados para acesso amplo e irrestrito de seus
conteúdos, inclusive na plataforma AVAMEC.

Nesse contexto, conforme já mencionado, considerando a parceria vigente entre CGU e MEC que tem
por objeto o estabelecimento de mecanismos de cooperação com o objetivo de ampliar as ações de
educação cidadã, bem como que atualmente o Labtime da UFG é o responsável pelo Ambiente
Virtual de Aprendizagem do MEC, sendo a única instituição que possui acesso ao código do
AVAMEC para realizar adequação e integração de tecnologias digitais, consoante TED nº
6.258/2017 e respectivo Plano de Trabalho formalizados entre o MEC e a UFG, documentos
devidamente instruídos no processo, entende-se pertinente e oportuna a presente proposta do Termo de
Execução Descentralizada.

Resta importante frisar que os créditos/recursos a serem transferidos para a UFG devem sair do TED
7085/2018, cuja vigência se estende até 2021, fruto ainda do Acordo de Cooperação Técnica nº 45/2018,
o qual prevê a descentralização orçamentária/financeira do MEC para a CGU no montante de R$
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) por ano.

De fato, neste exercício já houve a descentralização orçamentária do montante indicado à CGU. Portanto,
o TED ora proposto será custeado com os recursos descentralizados pelo MEC para fins de ampliação
das ações de Educação Cidadã, atendendo, desse modo, as finalidades a que se destinam.

O LabTIME/UFG apresentou a proposta financeira ao custo total de R$ 1.332.000,00 (um milhão,
trezentos e trinta e dois mil reais), com o respectivo detalhamento do orçamento, cronograma de
execução e Plano de Trabalho, anexados ao presente processo.
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.

 (     ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

 (     ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros
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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, § 2º)

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. Taxas para fundação.

2. Fundos institucionais para manutenção de despesas do laboratório.

Observação:

1. O pagamento de despesas relativas a custos indiretos está limitado a vinte por cento do valor global

pactuado, podendo ser excepcionalmente ampliado pela unidade descentralizadora, nos casos em que

custos indiretos superiores sejam imprescindíveis para a execução do objeto, mediante justificativa da

unidade descentralizada e aprovação da unidade descentralizadora.

2. Na hipótese de execução 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, a

proporcionalidade e as vedações referentes aos tipos e percentuais de custos indiretos observarão a

legislação aplicável a cada tipo de ajuste.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Metas Descrição
Unidade
de
Medida

QuantidadeInício Fim

Valor
Unitário

(R$)

Valor Total

(R$)

Meta 01 -
EAD Ensino
Fundamental

Pesquisa e
desenvolvimento
do Módulo

Unidade 1 Nov/2020Jun/2021 50.000,00
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II
Professor (carga
horária: 10 horas)

Produto Módulo Professor (carga horária: 10 horas) integrado ao AVAMEC.

Meta 01 -
EAD Ensino
Fundamental
II

Pesquisa e
desenvolvimento
do Módulo 6º
ano (carga
horária: 20 horas)

Unidade 1 Nov/2020Jun/2021 70.000,00

Produto Módulo Aluno - 6º ano (carga horária: 20 horas) integrado ao AVAMEC.

Meta 01 -
EAD Ensino
Fundamental
II

Pesquisa e
desenvolvimento
do Módulo 7º
ano (carga
horária: 20 horas)

Unidade 1 Nov/2020Jun/2021 70.000,00

Produto Módulo Aluno - 7º ano (carga horária: 20 horas) integrado ao AVAMEC.

Meta 01 -
EAD Ensino
Fundamental
II

Pesquisa e
desenvolvimento
do Módulo 8º
ano (carga
horária: 20 horas)

Unidade 1 Nov/2020Jun/2021 70.000,00

Produto Módulo Aluno - 8º ano (carga horária: 20 horas) integrado ao AVAMEC.

Meta 01 -
EAD Ensino
Fundamental
II

Pesquisa e
desenvolvimento
do Módulo 9º
ano (carga
horária: 20 horas)

Unidade 1 Nov/2020Jun/2021 70.000,00

Produto Módulo Aluno - 9º ano (carga horária: 20 horas) integrado ao AVAMEC.

Meta 02 -
Série de
vídeos para o
Ensino
Médio

21 vídeos de 03
minutos cada - 07
vídeos (motion
graphics, hand
drawing, stop
motion etc) para
cada ano (1º, 2º e
3º anos).

Unidade 21 Nov/2020Jun/2021 135.000,00

Produto
Vídeos de 03 minutos cada - 07 vídeos (motion graphics, hand drawing, stop motion,etc)
para cada ano do Ensino Médio.

Meta 03 –
EAD
Educação
Cidadã para
Professor 

EAD Educação
Cidadã para
Professor (carga
horária: 80 horas

Unidade 1 Nov/2020Abr/2021 120.000,00

Produto
EAD Educação Cidadã para Professor desenvolvido (carga horária: 80 horas) integrado ao
AVAMEC.

Meta 04 –
Game da
Cidadania

3 versões do
Game da
Cidadania
finalizadas e
implementada

Unidade 3 Nov/2020Set/2021 125.000,00

Produto Versões do Game da Cidadania finalizadas e implementada.

05 – Game
Simulador

1 versão do
Game Simulador
finalizada e

Unidade 1 Nov/2020Jul/2021 390.000,00
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implementada
Produto Versão do Game Simulador finalizada e implementada.

Despesas de custeio: licença de
software e material para STOP
MOTION profissional (esqueletos,
software, massa específica, iluminação,
material cenário, lente)

Set/2021 80.000,00

Taxas para fundação Set/2021 152.000,00
TOTAL 1.332.000,00
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Nº de Parcelas Mês da Liberação Período de Execução Valor Total (R$)
1 Novembro/2020 Nov/2020 a Set/2021 1.332.000,00

TOTAL 1.332.000,00
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD 
Código da Natureza
da Despesa

Custo Indireto Valor Previsto

33.90.39 (Não) 1.100.000,00
33.90.39 (Sim) 232.000,00
TOTAL 1.332.000,00
Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa.

12. PROPOSIÇÃO
Local e data:

Edward Madureira Brasil

Reitor da Universidade Federal do Goiás (UFG)

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizada

Observação: Autoridade competente para assinar o TED.

13. APROVAÇÃO
Local e data:

Wagner de Campos Rosário

Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União (CGU)

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
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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 de termo aditivo, vedada a

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.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por WAGNER DE CAMPOS ROSARIO, Ministro de Estado da

Controladoria-Geral da União, em 04/11/2020, às 19:45, conforme horário oficial de Brasília, com

fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por EDWARD MADUREIRA BRASIL, Usuário Externo, em

05/11/2020, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto

nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

QRCode Assinatura A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/

conferir informando o código verificador 1702435 e o código CRC 2A36016F

Referência: Processo nº 00190.106966/2020-11 SEI nº 1702435
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