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ELIDA RAMOS MEDEIROS <elida_medeiros@ufg.br>

Alteração Plano de Trabalho - Projeto Seleções do Futuro
WILSON LUIZ LINO DE SOUSA <wlino@ufg.br> 1 de abril de 2020 17:09
Para: ELIDA RAMOS MEDEIROS <elida_medeiros@ufg.br>
Cc: Fernanda Oliveira Pinto <fernandaop@funape.org.br>

Olá Fernanda, Élida, boa tarde!

Escrevo-lhe para informar que os bolsista do Projeto Seleções do Futuro - Núcleo UFG foram selecionados conforme
previsto em nosso Plano de Trabalho, alterado e enviado à Prograd com a inclusão dos dados dos mesmos, em 30
de março de 2020. Após a seleção demos início à formação e planejamento das atividades.

Deveríamos ter iniciado as atividades, sistemáticas e assistemáticas, previstas no Plano de Trabalho em 16 de
março de 2020, mas fomos surpreendidos pela crise imposta pela disseminação do Covid-19, e a divulgação do
Comunicado FEFD Nº 002 - Coronavírus COVID-19, publicada em 15 de março de 2020, que suspendia
temporariamente, as atividades de extensão. No entanto, em 17 de março, de 2020, a Direção da FEFD divulgou o
Comunicado FEFD Nº 002 - Coronavírus (COVID-19), disponível em: https://fefd.ufg.br/n/125192-comunicado-n-003-
fefd-coronavirus-covid-19 , na qual  considerou as orientações do Comunicado Nº 2 do Comitê UFG para o
Gerenciamento da Crise COVID-19 e as INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº 19 e 21, DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA. Desta vez as atvidades de Extensão foram suspensas por tempo indeterminado.   
A situação gerou insegurança e alterou nosso cronograma de atividades, demandando trabalho para alteramos de
reuniões presenciais para virtuais, via Google Mett, disponibilizado pela G Suite.   

São esses os motivos do envio, nesse momento, das demandas quanto a inclusão dos novos bolsistas e a
solicitação fora do tempo hábil.

Sigo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Cordialmente, 

Prof. Dr. Wilson Lino
Faculdade de Educação Física e Dança 
GEPELC - Grupo de Estudos e Pesquisas em Esporte, Lazer e Comunicação
Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, Avenida Esperança s/n, Goiânia/Goiás. CEP: 74690-900.
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II I QUADRO DE PESSOAL  

III .a .  Part ic ipante s (da UFG ou de outras  IES)  de  for ma volun tár ia  (L ei  nº  8 .958/94  e  10 .973/2004)  

No me  
Regis t ro  Func ional  ou  

matr ícula  

Inst i tuição de 

vinc ulação  

Dados  

Vi nculação  

(Docente ,  Tec.  

Adm. ,  Discen te)  

Período/  

Duração/mês  
Carga Horári a anual  

      

 

Obs:  abaix o de  cada quadro,  just i f icar  o  val or das b ols as i ndic ando os  seus  ref ere nci ais .  

III . b.  Par ti ci pantes  co m r ecebi mentos de bols a ( da UFG ou de  outras  IFES )  (L ei  nº  8 .958/ 1994  e 10 . 973/2004 )  

No me  

Regi s tro  

Funcional  ou  

matr ícula  

Inst i tu ição 

de  

vinc ulação  

Dados  

Modal idade  (*)  Vi nculação  

(Docente ,  Tec .  

Adm. ,  Discen te)  

Período/  

Duração  

/mês  

Car ga 

Horária  

Mensal  

Valor   

Mensal  

Valor  

Tota l  

Prof.  Dr .  Wil son  Luiz  Lino  
de Sousa  

1544860 UFG  Docente 

 janeiro de 
2020 a 
novembro 
de  2021 

40 2.920,00 67.160,00 

Profa. Dra. Fernanda Cruvinel 
Pimentel  

1059114 UFG  Docente 

Março a 
Dezembro 
de 2020 – 

Fevereiro a 
Novembro 

de 2021 

40 1.400,00 28.000,00 

Prof. Rony de Paula Mendonça 1127581 UFG  Servidor 

Março a 
Dezembro 
de 2020 – 
Fevereiro a 
Novembro 
de 2021 

40 800,00 16.000,00 

Gustavo de Oliveira Rodrigues 08892018 UFG  Discente 

Março a 
Dezembro 
de 2020 – 
Fevereiro a 
Novembro 
de 2021 

80 800,00 16.000,00 

Jhonys Silva Oliveira 201808532 UFG  Discente 

Março a 
Dezembro 
de 2020 – 
Fevereiro a 
Novembro 
de 2021 

40 400,00 8.000,00 



                                                   

Daniel F. Moraes da Cunha 201508305 UFG  Discente 

Março a 
Dezembro 
de 2020 – 
Fevereiro a 
Novembro 
de 2021 

40 400,00 8.000,00 

         

Bolsista a ser selecionado(a)  UFG  Discente 

10 / Maio a 
Setembro de 
2020 – 
Maio a 
Setembro de 
de 2021 

80 404,00 4.040,00 

                                                                                                                                  Tot al  147.200 ,00  

(*)  Refere -se à mod al idade  def in ida  nos  t e rmos  da  RESOLUÇÃO -CONS UN I N º  03 /2017 .   

      

III .c .  Outros  Part ic ipant es  (Pes qui sador  Ex terno/Convi dado)  f or ma de  Bol sa  

No me  CPF  

Dados  

Modal idade  (*)  
Período/  Duração  

/mês  

Carga 

Horária  

Mensal  

Valor   

Mensal  
Valor  Tota l  

       

                                                                                                                                  Tot al   

(*)  Refere -se à mod al idade  def in ida nos  t e r mos  da  RESOLUÇÃO -CONS UN I N º  03 /2017 .   

 

 

III . d . Out ros  Part ic ipantes –  Regi me de  CLT  

No me  Cargo  

Dados  

Carga  Horári a 

se manal  

a.  Per íodo/  

Duração  

b.  Salár io bas e  

me nsal  

c.  Encarg os  -  

mensal  (* )  

d.  

Benef íc ios  -  

mensal  (* *)  

Valor  Tota l   

(a  *  (b+c+ d))  

        
                                                                                                                                   Tot al   

Indicação  dos  Benefí ci os  não obr igatór ios  e  grat i f icaç ão  de  função  ( se  ho uv er)  com os  respect ivos  va lor es :   

 (*)  Valor  es t i mado dos encargos  (I NSS,  P IS , F GTS,  reserva  resc i s óri a p roporc i onal )  +  bene fí cios  obri gat ór ios .  

( **)  Benef íc ios  não  ob ri ga tór ios  ( ind icar  se  houver )  + gra t i f icação  de  fun ção  ( ind icar  se houver )  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

O Coordenador do projeto intitulado “PROJETO SELEÇÕES DO FUTURO – NÚCLEO UFG” solicita
alteração no Quadro de pessoal do projeto, objeto de acordo firmado entre a UFG e a FUNAPE.

Considerando que:

A alteração se refere à inclusão de bolsistas, que anteriormente estavam no Quadro como "A definir";
O coordenador informa que houve seleção dos bolsistas e justifica que, em função da crise do corona
vírus, houve alteração no cronograma de atividades do projeto, o que impossibilitou o envio da
solicitação em tempo hábil;
Não houve alteração nos valores das rubricas e não foram feitas outras alterações no projeto;

Somos favoráveis à alteração no Quadro de pessoal do projeto, conforme documentos
SEI 1263794 e 1263796.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Diretora, em
03/04/2020, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1263800 e o código CRC E5D2639B.

Referência: Processo nº 23070.046522/2019-48 SEI nº 1263800

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

