
                                                   

   

PLANO DE TRABALHO 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
Títul o d o Projeto  
Aval iação d o i mpact o Programa Criança Fel iz  

Identif icaçã o d os Partícip es do Projeto 
Uni versidade:  Uni versidade F ederal  de Goiás  
Unidade:  Inst i tuto de Pat ol ogia Tropi cal  e Saúde Públ i ca -  IPTSP 
Fundação:  Fundação  RTVE  

Coordenador(a):  CPF/Matrí cul a SIAPE  

Profª.  Drª.  Mart a Rovery de Souza  075.282.168-79 /  1353769 

Telefone 01  Telefone  02  e-mail  
62 - 3209-6115 - UFG 62- 98183 -9663 mart ary@gmail .com 

Centro de Custo Banco e Agência  Conta Corrente esp ecíf ica 

   
Classif icaçã o d o Projeto:  

Pesquisa Extensão  Ensino  

Desen vol vi mento Inst i tuci onal  Desenvol vi mento Cient í fico e Tecn ol ógico  

Justificativa/Fundamentação do Projeto 
Apesar de já ser de largo conhecimento científico que a primeira infância é um período crítico para o desenvolvimento 
cognitivo, social e psicológico, muitos adultos não atingem seu potencial devido à falta de estímulos durante essa fase 
da vida. 
 
Nas últimas décadas foram publicadas inúmeras evidências científicas de que programas sociais com foco no 
desenvolvimento na primeira infância podem ser uma estratégia eficaz de superação da pobreza, com efeitos de longo 
prazo em renda e desigualdade. 
Em 2016, a atenção à primeira infância ganhou um reforço importante no Brasil dado pela Lei nº 13.257/2016 – o 
Marco Legal da Primeira Infância, que destaca a necessidade de integração de esforços das três esferas de governo e 
da sociedade na promoção dos direitos das crianças e ampliação das políticas que promovam o desenvolvimento 
integral da primeira infância. 
 
Sabendo da importância de estimular o desenvolvimento na primeira infância e da ausência de programas nacionais 
com este objetivo, o Governo Federal lançou também em 2016 o Programa Criança Feliz (PCF), com a cooperação de 
estados e municípios. 
 
O público-alvo é composto por gestantes, crianças de até três anos beneficiárias do Programa Bolsa Família e crianças 
de até seis anos participantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Instituído pelo Decreto nº 8.869/2016, o 
PCF tem o objetivo de: 
 

 Promover o desenvolvimento infantil integral 
 Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento da criança 
 Cuidar da criança em situação de vulnerabilidade até os seis anos de idade 
 Fortalecer o vínculo afetivo e o papel das famílias no cuidado, na proteção e na educação das crianças 
 Estimular o desenvolvimento de atividades lúdicas 
 Facilitar o acesso das famílias atendidas às políticas e serviços públicos de que necessitem 

 
O PCF tem como foco visitações domiciliares semanais às famílias participantes. As equipes de visitadores devem 
fazer o acompanhamento dessas famílias, dando orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e 
comunitários e estimular o desenvolvimento infantil com informação e atividades lúdicas. 
 
Levando em consideração o interesse do MDS em compreender o impacto do PCF, foi firmada parceria com a 
Universidade Federal da Bahia para a construção da linha de base para a realização de uma avaliação de impacto (TED 
nº 4/2017) em três municípios do estado de Goiás, a saber: Águas Lindas de Goiás, Luziânia e Novo Gama. 
Para que os impactos do programa possam ser efetivamente mensurados a partir desta linha de base, a metodologia da 
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pesquisa prevê a realização de coletas de dados junto aos participantes da pesquisa (grupo tratamento e grupo controle) 
durante 3 anos a partir da conclusão da linha de base. Considerando o princípio de conveniência, opta-se para que este 
processo seja conduzido pelo parceiro que realizou, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, a construção da 
coleta da linha de base, ou seja, a Universidade Federal de Goiás, mantendo a orientação metodológica proposta pelo 
pesquisador doutor Cesar Gomes Victora, no âmbito do contrato Nº. BRA10-34969 Unidade/Agência Projeto 
BRA/16/019 (00102880) com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), por meio do Acordo 
de Cooperação Técnica nº 24/2017 junto a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. 
 
Mandamento legal para a realização da pesquisa de avaliação de impacto 
 
O Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, que criou o Programa Criança Feliz (8.869/16), estabeleceu em seu 
artigo 10 que “O Programa Criança Feliz contará com sistemática de monitoramento e avaliação, em observância ao 
disposto no art. 11 da Lei nº 13.257, de 2016”. 
 
O art. 11 da Lei 13.257/2016 dispõe que “As políticas públicas terão, necessariamente, componentes de 
monitoramento e coleta sistemática de dados, avaliação periódica dos elementos que constituem a oferta dos serviços à 
criança e divulgação dos seus resultados”. 
I.a. Identificação do Objeto 
Realização de coleta de dados da pesquisa de avaliação de impacto do Programa Criança Feliz (PCF) nos municípios 
participantes do estado de Goiás. 
I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 

PI02932-2018 
Início Término 

06/2019  31/12/2019 
I.d. Resultados Esperados 
. Conforme exposto na Nota Técnica DA/SAGI/MDS nº 15/2017, do Departamento de Avaliação da Secretaria de 
Avaliação e Gestão da Informação do MDS, foi proposta uma metodologia de avaliação tecnicamente robusta que 
compara grupo de crianças que foram contempladas pelo PCF com outras que não foram em quatro pontos no tempo: 
antes do início do programa (T0), após um (T1), dois (T2) e três (T3) anos de implementação. 
 
Com os resultados obtidos ao longo do tempo, espera-se identificar gargalos, ajustar o desenho de maneira tempestiva 
e aprimorar o PCF continuamente. Essa avaliação também ajudará a entender, no longo prazo, os efeitos regionais do 
programa e do impacto em diferentes aspectos, desde o desenvolvimento socioemocional da criança até a renda da 
família, assim como indicadores de saúde, pobreza e empregabilidade. 
 

O resultado esperado da presente cooperação é a realização de coleta de dados para fins de da avaliação do impacto do 

PCF nos municípios participantes da pesquisa, composta de dicionário de variáveis e dos dados identificados coletados 

pela equipe. 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 1 
Complementação de amostra da 
linha de base 

  Jun/2019 Jun/2019 

2 1 

Acompanhamento dos participantes 
da pesquisa de avaliação de 

impacto do PCF nos períodos entre 
a coleta da linha de base da 

avaliação de impacto do PCF e a 
primeira coleta de informações (T1) 

  Jun/2019 Jun/2019 

3 1 

Recrutamento e treinamento da 
equipe responsável pela coleta de 
dados para T1 da pesquisa de 
avaliação de impacto do PCF 

  Jul/2019 Set/2019 

4 1 

Realização do trabalho de campo 
do T1 da pesquisa de avaliação de 
impacto do PCF nos municípios do 
estado Goias 

  Out/2019 Nov/2019 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 



                                                   

 Nº de relatórios emitidos 
 Nº de problemas detectados 
 PCF aprimorado. 

 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
 
Val or Total  d o P l ano:  R$674.218,00  
II.a.  Detal hamento da Receita 
- Os recursos, no montante de R$ 674.218,00  (seiscentos e setenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais), para 
execução do Projeto. O referido recurso é o Ministério da Cidadania o qual será administrado pela Pró-Reitoria de 
Administração e Finanças – PROAD/UFG. 
 
II .b.  Cronograma de desembolso dos recursos  

Parcela Data  Val or  
Única mai o  R$674.218,00  
 
II .c.  Plano de Aplicaçã o dos Recursos F i nancei ros  
Item Val or (R$)  
1-  Receita Total  674.218,00 

 
2-  Previsão de Desp esas (a+b +c+d+e+f+g)  Total  674.218,00 
a-Pessoal   Total   219.578,20 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 0 ,00  
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 0 ,00  
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA)  0 ,00  
Estagiários 0 ,00  
Bolsas 219.578,20 
Outros encargos 0 ,00  
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  202.816,80 
Hospedagem e Alimentação 0 ,00  
Manutenção de máquinas e equipamentos  0 ,00  
Locação de Van  com motorista 133.200,00 
Seguro e outros 2.000,00 
Reprodução de documentos 195,00  
D.A.O. da FAP*             67.421,80 
Outros serviços -  0 ,00  
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  43.500,00 
d-  Despesas com diárias                                                                    Total  202.175 ,00 
e – Material de Consumo                                                                                              Total    6.148 ,00 
Material de consumo em geral 6.148,00 
f– Investimento                                                                                                             Total  0 ,00  
Obras e Instalações 0 ,00  
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)  0 ,00  
g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 0 ,00  
Ressarcimento à UFG (3%) 0 ,00  
Ressarcimento à UA/Órgão (7%)  0 ,00  
h- Ganho econômico***                                                                                       0,00  
Total 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) 

Val or  Perí od o 

Não se apl icável     

Justi f icati va 

Não está previsto despesas com invest imento.  

 
II.e.  Identif icação dos recursos da UFG  
Quant idad e Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 
vá rios  Serão ut i l izadas sal as e audi t ór i os para reuniões com a equipe  

Justi f icati va 

Não está previsto ressarcimento à IFES.  

 
II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idad e Formas de Ressarcimento à IFES 
Não se apl ica   
  
Justi f icati va 

Não está previsto ressarcimento à IFES.  

 
II.g .  Tratamento Trib utári o para Bolsas (Campo a ser preenchid o p el a UFG) 

Bolsa en sino,  pesquisa,  exten são e  
desenvol vi ment o inst i tucional .  

Bolsa Estágio  

Bolsa de Est í mulo a In ovação Adicional  Vari ável  

Justificativa:  

Conforme a natureza do projeto: pesquisa cujos resultados são inteiramente revertidos para a sociedade com 
impactos diretos na saúde pública, as bolsas concedidas neste projeto são de doação civil, pois não 
caracteriza contraprestação de serviços nem ganho econômico ou vantagem para o doador/financiador. 
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III QUADRO DE PESSOAL  
III. a.  Part icipantes  (da  UFG ou de outras  IES)  de forma vo luntária  (Le i nº  8.958 /94 e 10 .973/2004)  

Nome 
Regis tro F unc ional ou 

matr ícula  
Inst i tuição de  

vinculação  

Dados 
Vinculação  

(Docente,  Tec .  
Adm. ,  Discente )  

P eríodo/ 
Duração/mês 

Carga Horár ia  
mensa is  (h)  

César  Vic tora -  UFPEL Ex terno  J un a  Dez /2019 20 

Iná dos  Sa ntos  -  UFPEL Externo  J un a  Dez /2019 20  
J úlio Henr iq ue  de  Olive ira  -  UFG Discent e  J un a  Dez /2019 20  
Let íc ia  Marques dos  Santos  -  UFBA Externo  J un a  Dez /2019 20  
Pat r íc ia  de Sá  Barros -  UFG Docente  J un a  Dez /2019 20  
Raque l S ique ira   -  UFPEL Externo  J un a  Dez /2019 20  
Tiago Neue nfe ld  Munhoz  -  UFPEL Externo  J un a  Dez /2019 20  
      

 
Obs: abaixo  de cada  quadro,  jus t if icar o va lor  das bo lsas  ind icando o s seus  re ferenc iai s .  
III. b.  Part ic ipantes  com recebimentos de  bo lsa  (da UFG ou de  outras  IFES) (Lei  nº  8 .958/1994 e  10.97 3/2004)  

Nome 
Registro 

Funciona l ou 
matr ícula  

Inst itu ição  
de  

vinc ulação  

Dados 
Modalidade  (* )  Vinc ulação  

(Docente ,  Tec .  
Adm. ,  Discent e)  

Período/ 
Duração  

/mês  

Carga 
Horár ia 
Mensal  

Valor   
Mensal  

Valor  
Tota l 

Marta  R overy de  Souza 249920 UFG  Bolsa Docente  07 3,0 1.000,00 7.000,00 
Ér ika  Carvalho  de  Aquino   UFG  Bolsa D iscente  07 30 3.000,00 21.000,00 
Wanessa Ferreira Franco  UN IVAR Bolsa Docente  03 10 700,00 2.100,00 
A defi nir         21.000,00 

                                                            Tota l 51.100,00 
(*)  Refere -se à  moda lidade  def i nida  nos  t e rmos  da  RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03/2017.   
      
I I I. c.  Outros Part icipantes  (Pes quisador Externo/Convidado)  forma de Bolsa  

Nome CPF 

Dados 
Modal idade  (* )  P eríodo/ 

Duração 
/mês  

Carga 
Horária 
Mensal  

Valor   
Mensal  

Valor  Tota l 

Ana Flávia de Souza Mendes 939.207.412-34 Bolsa - Entrevistadora 01 40 2.000,00 2.000,00 
Márcia Rodrigues Rosa dos Santos 057.350.731-76 Bolsa  - Entrevistadora 01 40 2.000,00 2.000,00 
Mayara Pereira da Silva 040.104.551-01 Bolsa  - Entrevistadora 01 40 2.000,00 2.000,00 
Layne Ilze da Silva 026.377.421-00 Bolsa - Supervisora 05 40 3.000,00 15.000,00 
Samuel Amorim Oliveira 692.689.321-72 Bolsa - Supervisor 05 40 3.000,00 15.000,00 
Marcos José Rodrigues de Souza 029.868.898-08 Bolsa - Adm. dados 07 30 3.000,00 21.000,00 



                                                   

Luciana Dias dos Santos 039.112.421-82 Bolsa - Ass. pesquisa 07 20 1.500,00 10.500,00 
Leila Pires Simeão Silva 587.257.171-20 Bolsa - Ass. pesquisa 07 2 0 1.500,00 10.500,00 
A definir      90.478,20 
       
                                                                                                                                  Tota l  168.478,20 
Just if icat iva:  
 
J us t if i ca -se  o pagame nt o dest a equipe  de  p rof is s io na is  do q uadro  de  pessoal  I IIc,  amparado no  fat o de  que com exceção  dos  ass is tentes  e  adminis t rador  de 
dados ,  os  demais membros  possui  exper iênc ia  para  desenvo lver  as  a t ividades  p ropos tas  nest e p ro je to t endo em vis ta  que  e les  já  par t i ciparam da  p r imeira  e tapa  
do  programa que  foi desenvolvida  em 2018  pela  Universidade Federa l da B ahia .  Além d is to,  todos  eles  compõem a equipe  de execução  do pro jet o,  conforme  
pro je to  de pesquisa  cadas trado . 
(*)  Refere -se à  moda lidade  def i nida  nos  t e rmos  da  RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03/2017.   
 

III. d.  Outros  P art ic ipantes  – R egime de  CLT  

Nome Cargo 

Dados 

Carga Horária  
semanal  

a .  Período/ 
Duração  

b.  Sa lário base 
mensa l  

c.  Encargos  -  
mensa l (* )  

d .  
B enef ícios  -  
mensa l (**)  

Valor  Tota l  
(a *  (b+c+d)) 

Não se aolica        
                                                                                                                                   T ota l  

Indicação dos Benef íc ios  não obrigatór ios  e grat if icação de função ( se  houver)  com os respect ivos  valores:  

 (* ) Va lor  est imado  dos encargos  ( INSS,  PIS ,  FGTS,  reserva  rescisór ia  proporc ional )  + be nef íc ios  obr i ga tór ios .  
(**)  Benef íc ios  não obr iga tór ios  ( ind ica r  se houver )  + g ra t if icação de  função  ( i nd icar  se  houver )



                                                   

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Edward Madureira Brasil 
Reitor – UFG 

 

 Profa Silvana Coleta S. Pereira  
Diretor Executivo – Fundação 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prof. Robson Maia Geraldine 
Pró-Reitor de Administração e Finanças 
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Profa Marta Rovery de Souza 

Coordenador do Projeto  
 
 
 
 

 Prof. José Clecildo Bezerra 
Diretor UA/ÓRGÃO 
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