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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

 
TERMO ADITIVO Nº. 001 DO CONTRATO Nº 070/2018 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA - FUNAPE, PARA APOIO AO PROJETO DE 
EXTENSÃO: “INCENTIVO À CRIAÇÃO DE NOVAS 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE PÚBLICA”.  
 

 
CONTRATANTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, instituída pela Lei nº. 3.834–C, de 14 de dezembro 
de 1960, e reestruturada pelo Decreto nº. 63.817, de 16/12/68, sediada no Campus Samambaia, 
Prédio da Reitoria, Goiânia, Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.567.601/0001–43, doravante 
simplesmente denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Reitor, 
credenciado por Decreto Presidencial de 26/12/2017, publicado no DOU do dia 27/12/2017, com 
competência constante do respectivo Estatuto, Prof. Dr. EDWARD MADUREIRA BRASIL, 
brasileiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº. 1035570 – SSP/GO e CPF nº. 
288.468.771-87, residente e domiciliado nesta Capital. 

 

CONTRATADA 

A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FUNAPE, entidade com personalidade jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, constituída nos termos da escritura pública de 02/06/81, 
lavrada no Cartório do Primeiro Ofício de Notas da Comarca de Goiânia, no livro nº. 730, folhas 
150/157, com sede na Universidade Federal de Goiás - UFG, situada no prédio do Centro de 
Convivência do Campus Samambaia, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
00.799.205/0001-89 telefone (062) 3521-0001, telefax (062) 3521-0010, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representado por seu Administrador, Prof. Dr. ORLANDO 
AFONSO VALLE DO AMARAL, brasileiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº. 
1.805.516 – SSP/GO e CPF nº. 102.388.401-15, residente e domiciliado nesta Capital. 

 

INTERVENIENTE 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, órgão vinculado a Universidade 
Federal de Goiás, doravante simplesmente denominada INTERVENIENTE, neste ato 
representada por seu Pró-Reitor, Prof. Dr. ROBSON MAIA GERALDINE, brasileiro, casado, 
portador da CI nº. 3253753 – SSP GO e CPF nº. 691.680.671-00, residente e domiciliado nesta 
Capital, regido pelas cláusulas ora pactuadas e pelos preceitos de direito público, em especial as 
disposições contidas nas Leis nº. 4.320/64, nº. 8.666/93, nº. 8.958/94 e 12.349/10; pelos Decretos 
nº. 6.170/07, nº. 94.664/87, nº. 93.872/86 e nº. 7.423/2010 e pela Instrução Normativa 02/2008 
MPOG, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios gerais dos contratos e as disposições de 
direito privado. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui-se objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do contrato de 
31 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2020 e alteração no plano de trabalho, conforme 
anexo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato inicial que não 
tenham sido expressas ou implicitamente alteradas pelo presente termo. 
 
 E por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para um só fim de direito, na presença de duas testemunhas, que 
a tudo assistiram. 
 
 
 
Pela Contratante: 

_____________________________________________ 

Reitor da UFG 

Pela Contratada: 

_________________________________________________ 

Diretor Executivo da FUNAPE 

 

Pela Interveniente: 

_______________________________________________________ 

Pró-Reitor de Administração e Finanças – UFG 

 

Testemunhas:    

 

http://www.proad.ufg.br/
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PLANO DE TRABALHO 

    
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO  
 
Título do Projeto  
Incentivo à Criação de Novas Soluções Tecnológicas em Saúde Pública 
Identif icação dos Partícipes do  Projeto  
Univers idade:  Univers idade  Federa l  de  Goiás  
Unidade:  Pró Reitor ia  de Pesquisa  e  Inovação  

Fundação:  Fundação de Apoio  a  Pesquisa  -  Funape  
Coordenador(a):  CPF/Matrícula 

SIAPE 

Helena Carasek Cascudo   

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
62 3521 2040  62 981114764  hcarasek@gmail.com 

Centro de Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente 
específ ica  

 0086 997380632 

Classif icação do Projeto:  

Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desenvolv imento Inst i tucional  Desenvolv imento Cien tíf ico e  
Tecnológ ico  

Justificativa/Fundamentação do Projeto 
Em um período marcado pela crescente incorporação de conhecimentos nas atividades produtivas, a inovação passou 
a ser entendida como variável ainda mais estratégica para a competitividade de organizações e países. Estes têm 
enfrentado as mudanças dela decorrentes de forma diferenciada, tendo em vista suas especificidades históricas e 
socioeconômicas e as possibilidades permitidas pela sua inserção geopolítica. Alguns países têm obtido melhores 
resultados, tanto em termos do aproveitamento das oportunidades apresentadas, como pela superação das dificuldades 
inerentes ao processo de transformação. (CASSIOLATO, LASTRES, 2005). 
 
No Brasil, as universidades têm sido consideradas protagonistas no fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação 
e, nesse contexto, a Universidade Federal de Goiás (UFG) tem assumido uma condição de liderança no Estado de 
Goiás nas atividades de promoção da cultura do empreendedorismo e da inovação. Dentre as ações desenvolvidas 
pela UFG, destacam-se a Olimpíada de Empreendedorismo Universitário (OEU) que já está na sua quinta edição 
(2018) e o Desafio Inovação na Borracha, desenvolvido em parceria com a Associação Brasileira de Produtores da 
Borracha (APROB), no ano de 2017. Esses desafios têm como objetivo disseminar a cultura do empreendedorismo e 
da inovação na comunidade interna e externa à UFG. Nesse sentido, o Festival de Inovação e o Desafio são novas e 
dinâmicas propostas para ampliar as ações de sensibilização e disseminação dessa cultura. 
 
O 1º Festival de Inovação, objeto do presente projeto de Desenvolvimento e Inovação, será um desafio, com foco na 
saúde pública do Estado de Goiás, cujo principal evento (grande final) será um Hackathon. Um Hackathon é um 
evento de tecnologia com data e duração estipuladas (no caso em questão 48 horas), onde programadores, designers e 
gerentes de projetos mantem-se unidos para a criação de um novo produto ou serviço. Assim, o evento se caracteriza 
por um ciclo de inovação e utiliza métodos e ferramentas do design thinking e de inovação colaborativa para atingir 
os resultados desejados. O Desafio de Saúde no Âmbito Acadêmico visa que os estudantes, organizados em grupos, 
encontrem soluções para os problemas reais de saúde, inclusive mental, vividos no ambiente acadêmico na UFG. 
Serão realizados também, outros eventos de tecnologia preparatórios e complementares, quais sejam: Hackathon 
Soluções para a UFG, 6a. Olimpíada de Empreendedorismo Universitário, II Mostra UFG de Inovação, Hackathon 
Soluções para Saúde Pública e 7a. Olimpíada de Empreendedorismo Universitário. 
I.a. Identificação do Objeto 
O presente Projeto de Desenvolvimento e Inovação tem como objetivo o incentivo à criação de novas soluções 

x   
 
 

 

 x 



                                                   

tecnológicas na área de saúde pública por meio da realização do 1º Festival de Inovação da Universidade Federal de 
Goiás e do Desafio de Saúde no Âmbito Acadêmico. 
I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 

 
Início Término 

26/06/2018 31/12/2020 

I.d. Resultados Esperados 
De forma geral, espera-se com a realização do presente projeto a promoção efetiva da cultura do empreendedorismo e 
da inovação na UFG e no estado de Goiás. Pretende-se, portanto, plantar sementes para colher uma ambiência que 
facilite a geração de inovações no futuro. 
 
Ademais, como resultados pontuais aspira-se: 
• Incremento, na UFG, a médio e longo prazos de projetos de pesquisa e desenvolvimento aplicados e inovadores; 
• Aproximação entre as pesquisas acadêmicas da UFG e o mercado; 
• Estímulo ao desenvolvimento, nos estudantes, de competências para gerar ideias criativas e inovadoras, bem como a 

capacidade de trabalhar emequipe; 
• Disponibilização de soluções tecnológicas inovadoras que amenizem problemas sociais na área de saúde pública. 
I.e. Cronograma de Execução 

Atividades 2018 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

Realização do 1° 
DESAFIO UFG DE 
INOVAÇÃO 

1 

- Planejamento técnico-
científico. 
- Divulgação do 1° 
DESAFIO UFG DE 
INOVAÇÃO. 
- Execução do 1º Desafio 
UFG de Inovação. 
- Acompanhamento e 
controle das atividades 
realizadas nas seletivas e na 
final do Desafio. 

- Análise dos resultados para 
Retroalimentação do 
planejamento dos próximos 
eventos. 
- Relatório Final. 

mês 03 05/2019 07/2019 

Realização da 2ª Mostra 
UFG de Inovação 

2 

- Planejamento técnico-
científico da 2ª Mostra 
UFG de Inovação. 
- Divulgação da 2ª Mostra 
UFG de Inovação. 
- Seleção dos expositores 
- Adequação do espaço para 
exposição das tecnologias 
Acompanhamento e 
controle das atividades 
realizadas durante 2ª 
Mostra UFG de Inovação. 

-  Análise dos resultados 
para Retroalimentação do 
planejamento dos próximos 
eventos. 
- Relatório Final. 
 

mês 5 07/2019 11/2019 

Realização da 6° 
Olimpíada de 
Empreendedorismo 
Universitário da UFG 
(OEU) 

3 

- Planejamento da OEU. 
- Divulgar  a OEU em todo 
estado de Goiás 
- Selecionar os participantes 
das duas categorias: social e 
negocio. 
- Capacitar e orientar os 

mês 4 08/2019 11/2019 



                                                   

participantes na elaboração 
dos projetos. 
- Avaliar e selecionar as 
melhores propostas 
- Selecionar e premiar as 
melhores equipes das duas 
categorias: social e negocio 
- Encaminhamento dos 
projetos finalistas para 
participar da pré-incubação 
do CEI. 
- Relatório Final. 

Realização do 1° 
Hackathon em saúde 

4 

- Planejamento técnico-
científico do do 1° 
Hackathon em saúde. 

- Realização de eventos de 
divulgação  do 1° Hackathon 
em saúde  
- Seleção das equipes. 
- Realização do 1° 
Hackathon em saúde no 
âmbito acadêmico. 
- Seleção e premiação das 
melhores equipes. 

- Análise dos resultados para 
Retroalimentação do 
planejamento dos próximos 
eventos. 
- Relatório Final. 

mês 05 08/2019 12/2019 

Realização da 7° 
Olimpíada de 
Empreendedorismo 
Universitário da UFG 
(OEU) 

5 

- Planejamento da OEU. 
- Divulgar  a OEU em todo 
estado de Goiás 
- Selecionar os participantes 
das duas categorias: social e 
negocio. 
- Capacitar e orientar os 
participantes na elaboração 
dos projetos. 
- Avaliar e selecionar as 
melhores propostas 
- Selecionar e premiar as 
melhores equipes das duas 
categorias: social e negocio 
- Encaminhamento dos 
projetos finalistas para 
participar da pré-incubação 
do CEI. 
- Relatório Final. 

mês 12 01/2020 12/2020 

 

I.f. Indicadores de cumprimento das metas 
✓ Número de inscritos. 
✓ Número de equipes selecionadas. 
✓ Número de pessoas impactadas. 
✓ Quantidade de horas de capacitação. 
✓ Quantidade de horas de mentoria. 

 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  
 
Valor  Total  do Plano:  R$ 500.000,00  
 



                                                   

 

II .a .  Detalhamento da Receita  
-  Emenda par lamentar  provenien te do Deputado Federal  Danie l  Vilela  
 

 
II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos  

Parcela  Data  Valor  
Única  24/04/2018  500.000,00  
   

   
 
II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  

Item Valor  (R$)  
1-  Receita  Tota l  500.000,00  

 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)  Tota l  500.000,00  
a-Pessoal  Tota l   0 ,00  90.000,00 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT)   
Encargos s/ CLT (≈ 83 %)   
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA)   
Estagiários   
Bolsas 36.000,00  90.000,00 
Outros encargos    

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                  Total  397.000,00  327.393,41  
Serviços técnicos de organização e promoção de eventos 60.000,00 68.404,00 
Treinamentos (Instrutores) 18.000,00 0,00 
Locação de standes 70.000,00 69.000,00 
Locação do espaço com serviços de manutenção e pessoal  67.200,00 36.000,00 
Locação de maquinas e equipamentos 9.400,00 4.600,00 
Locação de banheiros químicos  6.000,00 0,00 
Locação de mobiliários  5.000,00 2.000,00 
Hospedagem e Alimentação  45.150,00 47.378,50 
Produção Áudio Visual 10.000,00 10.000,00 
Identidade Visual 6.50000  0,00 
Confecção de material de divulgação (Camisetas, bottons, Folder, cartaz, 
backdrop e banner) 

25.000,00 25.894,91 

D.A.O. da FAP* (10%)             50.000,00 50.000,00 
Outros serviços  24.750,00  14.116,00 
c - Premiação                                                               Total  50.000,00 70.000,00 
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                         Total  17.000,00  0,00  
d-  Despesas com diárias                                                  Total    
e – Material de Consumo                                                                     Total     12.606,59  
Material de expediente  0,00 
Material de Informática  0,00 
Material de manutenção de máquinas e equipamentos  0,00 
Material de Limpeza  0,00 
Gêneros alimentícios  0,00 
Combustíveis e lubrificantes  0,00 
Outros materiais  12.606,59 
f– Investimento                                                                                      Total                                                                                               
Obras e Instalações   
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos 
etc.)  

  

g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                 Total                                                                   

Ressarcimento à UFG (3%)   
Ressarcimento à UA/Órgão (7%)    



                                                   

h- Ganho econômico***                                                                       Total                  
Total 0 ,00  0,00  
 

* FAP – Fundação de Apoio à Pesquisa  
** IFES – Instituição Federal de Ensino Superior 
*** - Não havendo previsão de ganho econômico este será apurado ao final da execução do projeto. 

 
 
 
 

II.d. Detalhamento e Justificativa do Investimento 

Quant idade  Descrição 
(Equipamentos/Móveis/Obras/Reformas) 

Valor  Per íodo  

    

Just if icat iva  
 

 
II.e .  Identif icação dos recursos da  UFG  
Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 

  
  
  

  
  
Just if icat iva  
 

 
II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 

Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 
  
  

Just if icat iva  
 

 
II.g .  Tratamento Tributário para Bolsas (Campo a ser  preenchido pela UFG) 

Bolsa Doação  Bolsa Doação com Encargo  

Bolsa de Estímulo a Inovação  Bolsa Adicional  Var iáve l  

Justificativa:  
  
 
 

x  

   
 
 



                                                   

III QUADRO DE PESSOAL  
II I .a .  Part ic ipantes  (da  UFG ou de outra s  IES)  de forma voluntária  (Lei  nº  8 .958/94  e  10 .973/2004)  

Nome 
Regi stro  Funcional  ou  

matrícu la  
Inst i tu i ção  de 

v inculação  

Dados  

Vincu lação  
(Docente ,  Tec.  

Adm. ,  Discen te )  

Per íodo/  
Dura ção/mês  

Carga  Ho rária  anual  

JESIEL FREITAS CARVALHO   309.429.341-72   UFG  Docente   21 Meses   30 
HELENA CARASEK CASCUDO   471.268.090-34   UFG  Docente   21 Meses   40 
REJANE FARIA RIBEIRO ROTTA 307.536.271-91 UFG Docente   21 Meses   20 
LUIZMAR ADRIANO JUNIOR 965.765.611-72 UFG  TAE 21 Meses   30 
JULIANA CARLA DALLA ROSA 000.604.830-75 UFG TAE 21 Meses   20 
 
Obs:  abaixo  de cada quadro ,  just i f ica r o  va lor da s  bolsa s  indicando os  seus  referencia is .  

II I .b .  Part i c ipantes  com recebimentos  de bolsa  ( da  UFG ou de outras  IFES)  (Lei  nº  8 .958/1994  e  10 .973/2004 )   

Nome 
Regi stro  

Funcional  ou  
matrícu la  

Inst i tu i ção  
de 

v inculação  

Dados  
Modal idade (*)  Vincu lação  

(Docente ,  Tec.  
Adm. ,  Discen te )  

Per íodo/  
Dura ção  

/mês  

Carga 
Horá ria  
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor 
Tota l  

         
                                                                                                                                  Tota l   

  
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   
      

II I .c .  Outros  Part i c ipantes  (Pesqui sador Ex terno/Convidado)  forma de Bol sa  

Nome CPF 

Dados  
Modal idade (*)  Per íodo/  

Dura ção  
/mês  

Carga 
Horá ria  
Semanal  

Valor  
Mensal  

Valor To ta l  

IÂNILA ITAICI ULHOA 119.203.246-23 DTI 08 25 1.500,00 12.000,00 
IURI VAZ MIRANDA 042.407.701-90 DTI B 12 40 3.000,00 36.000,00 
Á DEFINIR Á DEFINIR DTI A 09 40 4.000,00 36.000,00 
Á DEFINIR Á DEFINIR DTI 06 25 1.000,00 6.000,00 
                                                                                                                                  Tota l  90.000 ,00  
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   
 

II I .d .  Outros  Pa rt i c ipantes  –  Regim e de  CLT  

Nome Cargo  

Dados  

Carga  Ho rária  
semanal  

a .  Per íodo/  
Dura ção  

b.  Salário  base  
mensal  

c .  Encargos  -  
mensal  (* )  

d .  
Benef í c ios  -  
mensal  (**)  

Valor To ta l   
(a  *  (b+c+d))  



                                                   

        
                                                                                                                                   Tota l   

Indica ção  dos  Benef í c ios  não  obrigatórios  e  g rat i f i cação  de função  (se  houv er)  com os  respect ivos  va lores :   

 (* )  Valor  es t imado dos  encargos  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reserv a r esci s ór i a  p roporc ional )  + ben ef í c ios  obr ig atór ios .  
(**)  Ben ef í c ios  não  obr ig a tór ios  ( ind icar  se  houver )  + gra t i f i cação  de função  ( i nd icar  se  houver)  



                                                   

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 

Goiânia,               de                           de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reitor – UFG 
 

 Diretor Executivo – Fundação  
 
 
 

 
 
 
 
 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Coordenador do Projeto  

 
 
 
 

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

	bfa1ccb10487101ba27fda618c74183ffdc6345cadebed7d7bd764ea2add71b4.pdf
	bfa1ccb10487101ba27fda618c74183ffdc6345cadebed7d7bd764ea2add71b4.pdf
	bfa1ccb10487101ba27fda618c74183ffdc6345cadebed7d7bd764ea2add71b4.pdf

