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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ESPORTE E EDUCAÇÃO  

II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 15/2020-SNELIS

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizador(a): Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão
Social - SNELIS

Nome da autoridade competente:  Fabíola Pulga Molina

Número do CPF: 290.473.758-82

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do
TED: Coordenação-Geral de Acompanhamento de Parceria – CGAPA/DEDAP

 

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:180073

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do
TED: CGAPA/DEDAP/SNELIS/SEESP/MC

 

Observações:

1. Iden�ficação da Unidade Descentralizadora e da autoridade competente para assinatura do TED; e

2. 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

1. Unidade Descentralizada e Responsável

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

Nome da autoridade competente: Edward Madureira Brasil

Número do CPF: 288.468771-87
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Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Faculdade de
Educação Física e Dança

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 153052 - Gestão: 15226 Universidade
Federal de Goiás

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: 153052 - Gestão:
15226 Universidade Federal de Goiás

 

 

Observações:

1. Iden�ficação da Unidade Descentralizada e da autoridade competente para assinatura do TED;  e

2. 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:

Implantação de 1 núcleo de esporte educacional para desenvolvimento do Programa Segundo Tempo -
Universitário, visando garan�r o direito ao acesso às prá�cas da cultura corporal à comunidade acadêmica,
prioritariamente os e as discentes, da Universidade Federal de Goiás. Implantação de 2 núcleos de esporte
educacional para desenvolvimento do Programa Segundo Tempo - Padrão, na Universidade Federal de
Goiás.

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

PROGRAMA SEGUNTO TEMPO UNIVERSITÁRIO

Promover o acesso de universitários à prá�cas corporais espor�vas por intermédio dos Núcleos do
Programa Segundo Tempo Universitário;

Fortalecer as possibilidades de desenvolvimento dos universitários através de experiências técnicas,
tá�cas e problema�zações de temas transversais durante as aulas do programa;

Ampliar a permanência dos universitários no âmbito da UFG, por meio das prá�cas corporais e
espor�vas educacionais ofertadas;

Proporcionar a efe�vação do direito ao esporte por intermédio de prá�cas corporais pautadas na
dimensão educacional;

Possibilitar socialização de universitários por meio de prá�cas corporais educacionais;

Promover a qualidade de vida e saúde por intermédio das prá�cas corporais fomentadas.

PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO

Contribuir para diminuição da exposição dos beneficiados aos riscos sociais, oferecendo subsídios
para compreensão da interrelação do ser humano e sociedade;

Oferecer rol de prá�cas corporais de modo que ampliem as experiências vivenciadas no contexto
escolar e possibilitem às crianças a liberdade de escolha;

Ampliar o repertório de prá�cas corporais pautadas na dimensão educacional, estruturadas com
mul�vivências, progressão entre elas, a par�r do avançar da idade e experiência, reconhecendo e
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valorizando as diferenças no desempenho, linguagem e expressão;

Incen�var a autonomia por intermédio de metodologias de ensino que valorizarem e es�mulem
tomadas de decisão;

Promover pelo esporte a socialização de crianças e adolescentes de regiões e culturais diferentes,
es�mulando o respeito a diferença e valorizando a inclusão.

Ações

PROGRAMA SEGUNDO TEMPO UNIVERSITÁRIO

Garan�r acesso de universitários às prá�cas corporais espor�vas promovidas por intermédio dos Núcleos do
Programa Segundo Tempo Universitário.

Instrumento de avaliação: Planilha de inscrição nas a�vidades oferecidas (total de vagas, vagas preenchidas
e vagas disponíveis) e Ficha de inscrição por prá�ca corporal fomentada.

 Fortalecer as possibilidades de desenvolvimento dos universitários por meio de experiências técnicas,
tá�cas e problema�zações de temas transversais durante as aulas do programa.

Instrumento de avaliação:  Planos de aulas e Ata das reuniões entre professor e monitores.

 Ampliar a permanência dos universitários no âmbito da UFG por intermédio das vivências espor�vas
educacionais ofertadas

Instrumento da avaliação: Folha de frequência.

Proporcionar a efe�vação do direito ao esporte por intermédio de ações pautadas na dimensão educacional.

Instrumento de avaliação: Planilha de inscrição nas a�vidades oferecidas (total de vagas, vagas preenchidas
e vagas disponíveis), Ficha de inscrição por prá�ca corporal fomentada e Folha de frequência.

 Possibilitar a socialização de universitários por meio de prá�cas espor�vas educacionais.

Instrumento de avaliação: Planilha de inscrição nas a�vidades oferecidas (total de vagas, vagas preenchidas
e vagas disponíveis), Ficha de inscrição por prá�ca corporal fomentada e Planos de aulas.

 Promover a qualidade de vida e saúde por intermédio das vivências de esportes.

Instrumento: Whoqol-bref (aplicação no ato da inscrição, sexto mês, décimo segundo mês e 16 mês) do
desenvolvimento das a�vidades.

PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO

Minimizar a exposição aos riscos de sociais dos e das par�cipantes, por meio do fomento de a�vidades e
prá�cas que possibilitem a reflexão, e a compreensão, da inter-relação entre ser humano e sociedade.

Instrumento: Plano de Aulas e diário de campo do professor e monitor.

Ampliação das experiências vivenciadas no contexto escolar e autonomia das crianças fomentadas pelo rol
de prá�cas corporais oferecidas pelo Programa Segundo Tempo Padrão

Instrumento: Ques�onário criado especificamente para avaliação diagnós�ca no ato da inscrição;
Programação das prá�cas corporais oferecidas; Planilha de inscrição de a�vidades oferecidas
(monitoramento da relação entre total de vagas, vagas preenchidas e vagas disponíveis).

Ampliar o repertório de prá�cas corporais pautadas na dimensão educacional, estruturadas com
mul�vivências, progressão entre elas, a par�r do avançar da idade e experiência, reconhecendo e
valorizando as diferenças no desempenho, linguagem e expressão

Instrumento: Ques�onário criado especificamente para avaliação diagnós�ca no ato da inscrição;
Programação das prá�cas corporais oferecidas; Planilha de inscrição de a�vidades oferecidas
(monitoramento da relação entre total de vagas, vagas preenchidas e vagas disponíveis)
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Incen�var a autonomia por intermédio de metodologias de ensino que valorizarem e es�mulem tomadas de
decisão

Instrumento: Plano de Aulas e diário de campo do professor e monitor.

 Promover pelo esporte a socialização de crianças e adolescentes de regiões e culturais diferentes,
es�mulando o respeito a diferença e valorizando a inclusão

Instrumento: Ficha de inscrição, Plano de aula e diário de campo do professor e monitor.

Metas

O Programa Segundo Tempo - Universitário tem como meta o atendimento de 300 pessoas, prioritariamente
discentes da Universidade Federal de Goiás, no Núcleo

O Programa Segundo Tempo - Padrão tem como meta o atendimento de 200 crianças e adolescentes, a
par�r de 06 anos de idade, prioritariamente os que estão matriculados em escolas públicas e expostos aos
riscos sociais, próximas ao Campus Samambaia (Núcleos 1 e 2), em Goiânia.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Observação: Preenchimento da jus�fica�va e mo�vação para a execução dos créditos orçamentários por
outro órgão ou en�dade.

A Universidade Federal de Goiás e o Ministério da Cidadania, enquanto ins�tuições federais, par�lham o
interesse e a responsabilidade na garan�a de acesso às prá�cas de esporte e lazer, compreendidos como
direito social e, portanto, dever do Estado, conforme a Cons�tuição da República Federa�va do Brasil, de
1988. Nesse sen�do, a proposta de implantação Programa Segundo Tempo Padrão e Programa Segundo
Tempo Universitário pode ser considera de interesse recíproco, e um esforço em garan�r o estabelecido no
ar�go 217, em seu inciso II, da referida Cons�tuição, “o esporte educacional deverá dispor de prioridade no
inves�mento dos recursos público”. 

Goiânia possui um território de 728,841 Km² e geograficamente está localizada na la�tude 16º40’42” sul e
49º15’14” longitude Oeste (h�ps://dateand�me.info/pt/citycoordinates.php?id=3462377). Sua população é
1.536.097 habitantes, com densidade demográfica de 1.776,74 hab/km², sendo assim, a 6ª. maior cidade
em tamanho e a 10ª. em população. A cidade apresenta alto índice de Desenvolvimento Humano (IDH), de
0,799 (IBGE, 2010). Em 2017, apresentou PIB per capita de R$ 33.437.67. Na comparação com os demais
municípios do Brasil, ocupou a posição 926 (IBGE, 2017).

 A taxa de escolarização na faixa etária de 6 a 14 anos é de 96,4% e a taxa de matrículas no Ensino
Fundamental em 2018 foi 158.613. Em 2010, Goiânia apresentou esgotamento sanitário adequado em
76,1%, a arborização de vias públicas chegou a 89,3% e a urbanização de vias públicas alcançou 48,6%.

A a�vidade econômica é predominantemente movimentada por estabelecimentos de prestação de serviços,
comércio e agropecuária. Segundo o Censo do IBGE (2010) possui uma grande atuação na bovinocultura e
avicultura, pelas indústrias farmacêu�cas. alimen�cias e no polo confeccionista. Destacam-se, ainda, no
setor terciário, os serviços de saúde, imobiliários e administra�vos. 

Ainda que a cidade de Goiânia figure entre os municípios de melhor qualidade de vida do país, coexiste,
nesse território, uma desigualdade que salta aos olhos. Parcela da população em estado de miserabilidade
social. apesar dos esforços públicos de proteção à infância, muitas crianças perambulam pelas ruas e
localizam-se nos cruzamentos de vias públicas “pedindo ajuda”. Muitas, à distância “rela�va” de seus pais,
portanto a opção da “esmola” como projeto familiar.

Segundo dados do IBGE (2010) a população goianiense da faixa etária entre 05 e 19 anos é de 297.903. Ao
considerar as matrículas escolares observa-se que, segundo o IBGE/2018[1], Goiânia registrou 158.613
matrículas no ensino fundamental e 49.807 matrículas no ensino médio. Observa-se que pra�camente um
terço das matrículas no ensino fundamental estará inserida no ensino médio, o que evidencia
descon�nuidade nos estudos.

https://dateandtime.info/pt/citycoordinates.php?id=3462377
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Considera-se que o Programa Segundo Tempo Padrão se apresenta como uma alterna�va importante no
conjunto de esforços públicos necessários e formas de proteção e atenção às crianças e adolescentes
inseridos num quadro de dificuldades sociais que deses�mulam o estudo e desacredita as possibilidades de
chances sociais que permitam ascensão profissional e cultural. Nesta perspec�va o esporte e o lazer são
potencializados como estratégias de inclusão social e cidadania num contexto marcadamente delineado por
injus�ças sociais e exclusão.

A Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, localiza-se na região Norte de Goiânia, que apresenta
a segunda maior área urbana (85,52 km²) com população de 140.098 habitantes. (IBGE, 2010). A referida
região é

composta pelos setores: Jd. Guanabara, Jd. Guanabara II, Conjunto Ita�aia, Nova Vila, Vila Montecelli e
Norte Ferroviário.

 As caracterís�cas sociais mais importantes a serem consideradas na análise da região na qual os Programas
serão ofertados são: 1. elevada concentração urbana e carência de equipamentos públicos de esporte e
lazer comunitário; 2. população de baixo poder aquisi�vo, em grande parte decorrentes de fluxos
migratórios; 3. existência de espaços públicos e ou privados potencializadores de ações educa�vo –
espor�vo - culturais; 4. presença do poder público municipal em áreas de proteção à infância e a
adolescência. Observa-se que a desigualdade que afeta a população da região pode ser minimizada por
ações que visem a ampliar o acesso aos serviços públicos, como será o caso do PST Padrão e Universitário. 

Histórico do órgão gerenciador

A Universidade Federal de Goiás (UFG) foi criada pela Lei no. 3.834 C, de 14 de dezembro de 1960. A UFG
tem por obje�vo produzir, sistema�zar e transmi�r conhecimentos, ampliar e aprofundar a formação do ser
humano para o exercício profissional, a reflexão crí�ca, a solidariedade nacional e internacional, com o
obje�vo de contribuir para a existência de uma sociedade mais justa, em que os cidadãos se empenhem na
busca de soluções democrá�cas para os problemas nacionais. A UFG é uma ins�tuição de ensino, pesquisa e
extensão, que obje�va produzir, sistema�zar e socializar conhecimentos e saberes, formando profissionais e
cidadãos comprome�dos com a transformação e o desenvolvimento da sociedade. Ao longo dos seus 60
anos de história, a UFG diversificou e ampliou sua atuação e hoje possui 102 cursos de graduação, com mais
de 22 mil estudantes matriculados, 66 programas de pós-graduação, que oferecem 104 cursos, para 2.428
estudantes, e 4.396 servidores técnico-administra�vos, distribuídos em duas regionais, Goiás e Goiânia, Em
Goiânia a UFG estão sediados os Campus Aparecida de Goiânia, o Campus Colemar Natal e Silva (Praça
Universitária) e o Campus Samambaia.

 A Extensão Universitária, no âmbito da UFG, é considerada como um processo educa�vo, cultural e
cien�fico que ar�culado ao ensino e à pesquisa, de forma indissociável, viabiliza a relação transformadora
entre a Universidade e a Sociedade. No seu programa de extensão, a Universidade tem apoiado inicia�vas
governamentais, não-governamentais ou mesmo par�culares que tenham como princípio a busca de
alterna�vas visando à melhoria da condição de vida de todos.

Ressalta-se que a Polí�ca de Extensão da UFG, considera a importância de criar indicadores de avaliação,
considerando a relevância acadêmica e social, a interdisciplinaridade e a relação dialógica com os setores
sociais, assim como outros indicadores destacados no documento de Avaliação Nacional da Extensão
Universitária.

Importante destacar que os recursos descentralizados por meio do Termo de Execução Descentralizada –
TED, serão repassados à Fundação de Apoio à Pesquisa da UFG, por meio de formalização de um contrato,
garan�ndo apoio técnico para a gestão administra�va e financeira necessárias à execução do projeto.

 

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO
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A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en�dade 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 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.

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, §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 des�nado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

15% - Ressarcimento das Despesas Operacionais e Administra�vas da Fundação de Apoio a ser contratada
para fins de gestão administra�va e financeira dos recursos oriundos do TED.

 

- Para que a UFG possa executar o projeto com os recursos e tempo estabelecidos, necessita contar com o
apoio previsto na Lei 8.958/94 de uma fundação de apoio. As fundações exercem a�vidades de interesse
público mediante a colaboração e o apoio nas contratações de pessoal, bens e serviços, além de outros
apoios em áreas como patrimônio, prestação de contas e guarda de documentação. Todos estes processos
são realizados para que estes processos ocorram com a agilidade possibilitada pela Lei e seus decretos.
Nesta linha o custo com a contratação da fundação de apoio 15% está alinhada na forma de custos indireto,
previstos no Decreto 10.426/2020, pelo apoio que presta em a�vidades administra�va, contábeis e jurídicas.
A escolha da fundação se dá pelo seu credenciamento, experiência na gestão administra�va e financeira e a
pela taxa administra�va expressa pelo ressarcimento de seus custos para a realização das a�vidades
previstas no plano de trabalho.

Observação:

1. O pagamento de despesas rela�vas a custos indiretos está limitado a vinte por cento do valor global
pactuado, podendo ser excepcionalmente ampliado pela unidade descentralizadora, nos casos em que



17/11/2020 SEI/MC - 9012822 - Plano de Trabalho

https://sei.cidadania.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10096716&infra_sist… 7/9

custos indiretos superiores sejam imprescindíveis para a execução do objeto, mediante jus�fica�va 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 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, a
proporcionalidade e as vedações referentes aos �pos e percentuais de custos indiretos observarão a
legislação aplicável a cada �po de ajuste.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO Unidade
de Medida Quan�dade

Valor

Unitário
Valor Total Início Fim

META 1

Implantação
do Núcleo do
Programa
Segundo
Tempo
/Universitário

Número de
núcleo 01 R$

159.470,63 R$ 159.470,63 1º mês 24º
mês

PRODUTO
1

Relatório
Inicial UN 01 R$

159.470,63 R$ 159.470,63 1º mês 6º
mês

PRODUTO
2

Relatório
A�vidades UN 01 R$ 0,00 R$ 0,00 7º mês 12º

mês

PRODUTO
3

Relatório
A�vidades UN 01 R$ 0,00 R$ 0,00 13º

mês
24º
mês

META 2

Implantação
do Núcleo do
Programa
Segundo
Tempo
/Padrão

Número de
núcleo 02 R$

111.207,81 R$ 222.415,62 1º mês 24º
mês

PRODUTO
1

Relatório
Inicial

 

UN
02 R$

111.207,81 R$ 222.415,62 1º mês 6º
mês

PRODUTO
2

Relatório
A�vidades UN 01 R$ 0,00 R$ 0,00 7º mês 12º

mês

PRODUTO
3

Relatório
A�vidades UN 01 R$ 0,00 R$ 0,00 13º

mês
24º
mês

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO VALOR

 11/2020 R$ 381.886,25 (Trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958compilado.htm
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oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

3390.39.00 NÃO R$ 332.075,00

3390.39.00 SIM R$ 49.811,25

Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa.

12. PROPOSIÇÃO 

Local e data

 

Edward Madureira Brasil

Reitor /Universidade Federal de Goiás   

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizada         

 Observação: Autoridade competente para assinar o TED.

13. APROVAÇÃO

Local e data

 

Ministério da Cidadania

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 de
Trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados
por meio de apos�la ao termo original, sem necessidade de celebração de termo adi�vo, 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.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Usuário Externo, em 29/10/2020,
às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº
390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.cidadania.gov.br/sei-auten�cacao
, informando o código verificador 9012822 e o código CRC 3AEDE3D9.

https://sei.cidadania.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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