
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Título do Projeto  
PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO POR ZIKA VÍRUS EM GESTANTES, PARTURIENTES E 
NEONATOS, NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA – GOIÁS. 
Identificação dos Partícipes do Projeto  
Universidade:  Universidade Federal  de Goiás  - UFG  
Unidade:  Insti tuto de Patologia Tropical  e Saúde Pública - IPTSP 
Fundação:  Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE 
Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 
Dra. Fabiola Souza Fiaccadori  861.472.001-78/ 3328357 

Telefone 01 Telefone 02 e-mail 
62 3209-6122   fabiola@ufg.br  

Centro de Custo  Banco e Agência  Conta Corrente específica  
   

Classificação do Projeto:  
Pesquisa  Extensão Ensino 

Desenvolvimento Insti tucional  Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 

Justificativa/Fundamentação 
Estudos publicados sobre o acompanhamento de crianças expostas ao ZIKV durante a gestação, ainda são 
escassos e apresentam tempo de seguimento inferior a três anos ou são estudos com avaliações pontuais. 
Além disso, até o presente, não se conhece o perfil da circulação do ZIKV após a epidemia de 2015-2017. 
No Brasil, dados de notificação de casos sintomáticos mostram uma queda significativa do número de 
casos, havendo, entretanto, circulação viral. Não se sabe, até o momento, se, e quando, haverá um novo 
aumento de casos. Também não estão bem definidas as diretrizes para triagem da infecção pelo ZIKV em 
gestantes. Desta forma, a presente proposta poderá contribuir para o conhecimento dos problemas de saúde 
tardios que poderão se manifestar em crianças expostas ao ZIKV durante a gestação. O estudo poderá 
também contribuir para a construção de diretrizes de da triagem pelo ZIKV em gestantes assintomáticas e 
para a vigilância desse agravo em população vivendo em regiões com alta infestação vetorial. No início de 
2016, frente à rápida disseminação ZIKV no Brasil, o departamento de Vigilância em Saúde da SMS de 
Goiânia, solicitou ao grupo proponente da presente pesquisa, participação na investigação etiológica dos 
quadros exantemáticos atendidos em unidades de saúde (vigilância sentinela). Nessas unidades, indivíduos 
com quadro exantemático agudo foram investigados laboratorialmente para DENV, CHIKV e ZIKV 
(biologia molecular). As amostras coletadas foram processadas no LACEN e no IPTSP. Os resultados dos 
exames realizados no IPTSP foram encaminhados à SMS e devolvidos aos pacientes. 
A presente proposta expande a realização de exames para diagnóstico virológico de gestantes, puérperas e 
neonatos independente da condição sintomática para ZIKV a fim de estimar a prevalência e incidência da 
infecção e circulação viral nesta população. O presente projeto é um estudo a ser desenvolvido a partir de 
uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) e o Instituto de Patologia Tropical e 
Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (IPTSP/UFG).  Essa parceria foi estabelecida por meio de 
um Termo de Cooperação Técnica, entre as instituições participantes. O projeto contará principalmente com 
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apoio financeiro do Fundo Nacional de Saúde por meio do fomento a pesquisas em saúde segundo Agenda 
de prioridades de pesquisa do Ministério da Saúde – APPMS, via Departamento de Ciência e Tecnologia – 
Decit. Valor: R$ 549.340,00. 

Este recurso foi descentralizado na Natureza de Despesa 339039 – serviços de pessoa jurídica. Para o 
desenvolvimento pleno de todas as atividades do projeto e para atingir os objetivos propostos há a 
necessidade de contratação e pagamento de bolsistas de pesquisa, de material de consumo e de pessoa 
jurídica. Diante disto é permitida a contratação de uma Fundação de Apoio visando a gestão administrativa 
e financeira desta parte dos recursos.  

Esta contratação está amparada pela Legislação em vigor visto que a Lei nº. 8.958, de 20 de dezembro de 
1994 estabelece em seu Art. 1o : “As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as demais 
Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs, de que trata a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, 
poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 
de junho de 1993, por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade de apoiar projetos de 
ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 
inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos”. Além disto, o 

Decreto nº. 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei nº. 8.958, de 20 de dezembro de 
1994, estabelece no caput do seu Artigo 7º: Os projetos realizados nos termos do § 1o do art. 6o poderão 
ensejar a concessão de bolsas de ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação pelas fundações de apoio, 
com fundamento na Lei nº 8.958, de 1994, ou no art. 9o, § 1o, da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 
2004, observadas as condições deste Decreto.” A Resolução CONSUNI nº 06 de 2011 regulamenta em seu 

Art. 9º parágrafos de 1º ao 6º a concessão de bolsas para estes projetos. Além destas o Artigo 4º, da Lei nº. 
8.958, de 1994, prevê ainda: “É vedada aos servidores públicos federais a participação nas atividades 

referidas no caput durante a jornada de trabalho a que estão sujeitos, excetuada a colaboração esporádica, 
remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade, de acordo com as normas referidas no caput.” Dada a 

natureza temporária do projeto fica resguardado por Lei o pagamento de bolsa aos servidores do quadro 
permanente da UFG. Conforme a natureza do projeto: Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico 
as bolsas concedidas neste projeto são de doação civil aplicando-se o disposto na Lei 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, no Art. 9º caput e parágrafo 4º: “Art. 9o  É facultado à ICT celebrar acordos de parceria 
com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e 
tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo; § 4o A bolsa concedida nos 
termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício, não caracteriza 
contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 
9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, 
aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do art.106 da Lei no 
5.172, de 25 de outubro de 1966”. 
Somam-se a isto os preceitos estatutários da Fundação de Apoio à Pesquisa da UFG, “entidade com 

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Universidade Federal de Goiás”, 

será possível a consecução dos objetivos expressos nos incisos XI, XIII e XV, do Artigo 5º do seu estatuto, 
a qual poderá: “prestar serviços técnicos e científicos à comunidade, diretamente ou por intermediação; 
apoiar, total ou parcialmente, projetos de ação social, prioritariamente vinculados a atividades de pesquisa, 
ensino e extensão; conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão, vinculadas às finalidades estatutárias, na 
forma da lei.”. 
I.a. Identificação do Objeto 
Infecção pelo ZIKV em gestantes e repercussões congênitas em crianças verticalmente expostas, na região 
metropolitana de Goiás. Objetivo Geral: Avaliar aspectos clínicos, virológicos, imunológicos e 
epidemiológicos da infecção pelo ZIKV vírus em coorte de gestantes e de crianças, na região metropolitana 
de Goiânia. Objetivos Específicos: Estimar a frequência de infecção pelo ZIKV em coorte de gestantes; 
Estimar desfechos adversos da infecção pelo ZIKV na gestação e nos seus conceptos; Descrever o quadro 
clínico e investigar alterações neurológicas, visuais, auditivas, neurocognitivas associadas à infecção 
vertical pelo ZIKV, em coorte de crianças até três anos de vida. Contribuir com estudos de meta-analise de 
dados individuais visando estimar fatores de risco para desfechos desfavoráveis da infecção pelo ZIKV na 
gestação. A população de estudo é formada por gestantes, parturientes e seus neonatos atendidos na rede 



                                                   

pública de saúde da região metropolitana de Goiânia entre novembro de 2019 e dezembro de 2020. O 
projeto foi iniciado em 2017 e utiliza protocolos harmonizados com outros grupos de pesquisa (Renezika do 
MS), possibilitando gerar dados comparáveis e resultados mais robustos. A proposta aqui apresentada 
expande o tempo de acompanhamento das crianças potencialmente expostas ao ZIKV durante a gestação. 
Até o momento, cerca de 100 já foram recrutadas. As crianças serão acompanhadas até o 3º ano de vida, 
com avaliações clínicas periódicas e com exames complementares, de acordo com o protocolo da pesquisa. 
Também será feito o acompanhamento de uma coorte de gestantes, puérperas e neonatos. As gestantes 
serão avaliadas de acordo com rotina no pré-natal e no puerpério e também farão exames sorológicos para 
DEN, CHIKV e ZIKV (IgM e IgG) à época do recrutamento e a cada três meses, na dependência dos 
resultados prévios obtidos. O projeto conta com apoio das Secretarias Municipal de Saúde de Goiânia e 
Aparecida de Goiânia.  
I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 
PI03991-2019 Início Término 

Dezembro 2019 Fevereiro 2022 
I.d. Resultados Esperados 
 Espera-se contribuir para a caracterização da Síndrome da Zika Congênitas em crianças até o 3º ano de 
vida. Espera-se contribuir para produção de estimativas de risco mais robustas (meta-analises de dados 
individuais), em relação aos desfechos desfavoráveis da infecção pelo ZIKV em gestantes e crianças.  Os 
resultados poderão contribuir para a construção de diretrizes de manejo clínico, estratégias de redução de 
danos e para o enfrentamento da infecção pelo ZIKV, em gestantes e crianças, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde. Neste sentido, os resultados gerados pelo estudo atendem às perspectivas do Plano Nacional de 
enfrentamento ao Aedes e suas consequências. 
I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 1 Recrutamento da população e coleta de dados 
e de amostras clínicas. 

Unid 1 Janeiro 
2020 

Dezembro 
2020 

1 2 Realização de ensaios laboratoriais. 
Unid 1 Janeiro 

2020 
Dezembro 

2020 

2 1 Recrutamento e seguimento - coorte de 
gestantes e crianças. 

Unid 1 Janeiro 
2020 

Agosto 
2021 

2 2 Realização de exames complementares para 
acompanhamento de gestantes e crianças. 

Unid 
1 

Janeiro 
2020 

Agosto 
2021 

3 1 Orientação de alunos de iniciação cientifica, 
mestrado e doutorado. 

Unid 1 
Setembro 

2019 
Fevereiro 

2022 

3 2 Análise de resultados, produção científica e de 
relatórios técnicos 

Unid 1 
Março 
2020 

Fevereiro 
2022 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

✓ Gestantes acompanhadas (número absoluto e tempo seguimento). 
✓ Parturientes e neonatos testados. 
✓ Banco de dados estruturado. 
✓ Exames coletados e realizados (número absoluto e percentual). 
✓ Planilhas, tabelas e relatórios com resultados. 
✓ Crianças acompanhadas (número absoluto, tempo seguimento). 
✓ Resultados da dosagem de subclasses IgG e IgM (DEN, CHIV, ZIKV).  
✓ Número de alunos orientados e no de trabalhos concluídos. 
✓ Número de relatórios produzidos. 
✓ Número de apresentações realizadas. 
✓ Número de artigos publicados. 
 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLIC AÇÃO 
Valor  Total  do Plano:  R $ 549.340,00 

II.a .  Detalhamento da Receita  



                                                   

O projeto  será f inanciado pelo Depar tamento de  Ciência e  Tecnolog ia do Min is tér io  da Saúde,  
via  repasse do Fundo Nacional  de Saúde para subsíd ios de ações pr ior i tá r ias no âmbito  do SUS .  
O valor  tota l  do projeto  soma a quant ia  de R$ 549.340,00 e será realizado desembolso em duas parcelas: a 
primeira no valor de R$ 441.340,00  prevista para agosto de 2019, e a segunda no valor de R$ 108.000,00 prevista para 
maio de 2020.  

 
II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos  

Parcela  Data  Valor  
1 2019 R$ 441.340,00 
2  2020 R$ 108.000,00 

 
II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  
Item Valor  (R$)  

1-  Receita  Tota l  549.340,00 
 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d +e+f+g)  Tota l  549.340,00 

a-Pessoal   146.400,00 
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 146.400,00 

Outros encargos 0 ,00  
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  153.940,00  
Hospedagem e Alimentação 0,00  
Manutenção de máquinas e equipamentos  16.000,00 
Assinatura de Periódicos/Anuidades 0 ,00  
Sequenciamento viral completo Deep sequencing. 20.000,00 
Transporte (equipe de campo e participantes). 23.000,00 
Contratação de Exames de Imagem (US, TC, RM). 20.000,00 

Divulgação/publicação em periódicos. 25.000,00 
Despesas Bancárias 0 ,00  
D.A.O. da FAP*           49.940,00  
Outros serviços  0 ,00  
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  0,00  
d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  0,00  
e – Material de Consumo                                                                                              Total    249.000,00 
Material de Expediente 3.000,00 

Material de Laboratório 246.000,00 
Material de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos 0 ,00  
Material de Limpeza 0,00  

Combustíveis e lubrificantes 0 ,00  
Outros materiais 0 ,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 (8%) 0,00  
Ressarcimento à UA/Órgão (8%)  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) 

Valor  Per íodo  

1  Não se aplica   
Just if icat iva :   
 

 
II.e .  Identif icação dos recursos da  UFG  

Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, Salas, etc.) 
01 Laboratór io  de Viro logia e  Cul t ivo Celular  –  LabVICC (Estufa  para 

es ter i l ização;  Câmara de f luxo laminar ;  Banho -Maria;  Desti lador  de  água;  
Autoc lave ;  Forno microondas;  Ba lança e le trônica ;  pHmetro;  Lei to ra de  
ELISA; Geladeira;  Freezer  -20oC; Freezer  -70oC; Máquina de  gelo;  
Centr ífuga;  Microcentr ífuga;  Microcen tr í fuga ref r igerada;  Agitador  de  tubos e  
placas –  “vór tex” ;  Agi tador  –  “kl ine”;  Fonte  para eletroforese;  Cuba para  

ele troforese ;  Transluminador  ul trav ioleta ;  S is tema de  Fotodocumentação;  
Termociclador;  Computador ) .  

  
Just if icat iva :  Realizar  as anál ises  e  a  pesquisa.  

 

II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 
Não se apl ica   

  
Just if icat iva :   

 
II.g .  Tratamento  Tributário na Remuneração  de  Pessoal  (Campo a ser preenchido pela  
UFG)  

Bolsa          Adicional  Var iáve l  
 

Caso o  pro je to  tenha previsão de pagamento de  bolsas ,  ind icar  as modalidades .  
Ensino,  pesquisa,  ex tensão ou desenvolvimento inst i tucional  –  Lei  8 .958/94                        
 
Est ímulo à  Inovação  –  Lei  10.973/04                     

 
Estágio  –  Le i  11.788/08  

Just if icat iva :  Conforme a natureza do projeto: Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico as 
bolsas concedidas neste projeto são de doação civil aplicando-se o disposto na Lei 10.973, de 2 de dezembro 
de 2004, no Art. 9º caput e parágrafo 4º: “Art. 9o  É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com 
instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e 
de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo; § 4º: A bolsa concedida nos termos deste 
artigo caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de 
serviços nem vantagem para o doador, para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto 
neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do art.106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 
1966”. 
 

X 

 

 

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  

FAB ÍOLA SO UZA F IACCAD OR I  3328357 UFG  DOCENTE  NOV 1 9 /  FE V 2 2  4 0 0  h /an o  

MARÍL IA  DA LV A TURCH I  6 3 0 23 0 6  UFG  DOCENTE  NOV 1 9 /  FE V 2 2  2 4 0  h /an o  
SOLOM AR MART IN S MAR QUES  2 3 6 37 9 2  UFG  DOCENTE  NOV 1 9 /  FE V 2 2  2 0 0  h /an o  

SIMONE GONÇALVES DA FONSECA 1 9 7 97 8 8  UFG  DOCENTE  NOV 1 9 /  FE V 2 2  1 6 0  h /an o  
VALÉRIA CHRISTINA DE REZENDE FÉRES 2 2 7 70 0 5  UFG  DOCENTE  NOV 1 9 /  FE V 2 2  2 0 0  h /an o  
PATRÍCIA SILVA NUNES 2 0 1 71 0 04 9 4  UFG  D ISCE NTE  NOV 1 9 /  FE V 2 2  4 0 0  h /an o  

 
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  

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO A DEFINIR  Bolsa Pesquisa  12 meses (Jan 

20/Dez 20) 
20 horas 500,00 6.000,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

A DEFINIR 
 Bolsa Pesquisa  12 meses (Jan 

20/Dez 20) 
20 horas 500,00 6.000,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

A DEFINIR 
 Bolsa Pesquisa  12 meses (Jan 

20/Dez 20) 
20 horas 500,00 6.000,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

A DEFINIR 
 Bolsa Pesquisa  12 meses (Jan 

20/Dez 20) 
20 horas 500,00 6.000,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

A DEFINIR 
 Bolsa Pesquisa  12 meses (Jan 

20/Dez 20) 
20 horas 500,00 6.000,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

A DEFINIR 
 Bolsa Pesquisa  12 meses (Jan 

20/Dez 20) 
20 horas 500,00 6.000,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

A DEFINIR 
 Bolsa Pesquisa  12 meses (Jan 

20/Dez 20) 
20 horas 500,00 6.000,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

A DEFINIR 
 Bolsa Pesquisa  12 meses 

(Jan20/Dez20) 
30 horas 1300,00 15.600,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

A DEFINIR 
 Bolsa Pesquisa  12 meses 

(Jan20/Dez20) 
30 horas 1300,00 15.600,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

A DEFINIR 
 Bolsa Pesquisa  12 meses (Jan 

20/Dez 20) 
30 horas 1.400,00 16.800,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM A DEFINIR  Bolsa Pesquisa   
05 meses (Jan 

   
30h 

1300,00 6.500,00 



                                                   

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 20/Mai 20) 
 

 

DISCENTE DE GRADUAÇÃO A DEFINIR  Bolsa Pesquisa  6 meses (Jan 20/ Jun  
20) 

20 horas 400,00 2.400,00 

                                                                                                                                  Tota l  98.900 ,00  
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   
(**)  Cust eio  de  bo lsa  cond icionado  à  a r r ecadação  do  pro je to .  
      
II I .c .  Outros  Part ic ipante s  (Pesqui sador Ex terno/Convidado)  forma de Bol sa  

Nome CPF 

Dados  

Modal idade (*)  
Per íodo/  Duração  

/mês  

Carga 
Horá ria  
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor To ta l  

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO MEDIO COMPLETO 

 Bolsa Pesquisa 05 meses (Jan 20/Mai 20) 30h 700,00 3.500,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO MEDIO COMPLETO 

 Bolsa Pesquisa 05 meses (Jan 20/Mai 20) 30h 700,00 3.500,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO MEDIO COMPLETO 

 Bolsa Pesquisa 05 meses (Jan 20/Mai 20) 30h 700,00 3.500,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO MEDIO COMPLETO 

 Bolsa Pesquisa 05 meses (Jan 20/Mai 20) 30h 700,00 3.500,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO MEDIO COMPLETO 

 Bolsa Pesquisa 05 meses (Jan 20/Mai 20) 30h 700,00 3.500,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO MEDIO COMPLETO 

 Bolsa Pesquisa 05 meses (Jan 20/Mai 20) 30h 700,00 3.500,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO MEDIO COMPLETO 

 Bolsa Pesquisa 05 meses (Jan 20/Mai 20) 30h 700,00 3.500,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
ENSINO MEDIO COMPLETO 

  Bolsa Pesquisa 05 meses (Jan 20/Mai 20) 30h 1.000,00 5.000,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
DOUTORADO E ATÉ DOIS ANOS DE 
EXPERIÊNCIA EM PESQUISA 

  Bolsa Pesquisa 2 meses (Jan 20/Fev 20) 20 horas 1.500,00 3.000,00 

PESQUISADOR OU SERVIDOR COM 
DOUTORADO E ATÉ DOIS ANOS DE 
EXPERIÊNCIA EM PESQUISA 

  Bolsa Pesquisa 5 meses (Mai 20/Set 20) 20 horas 3.000,00 15.000,00 

                                                                                                                                  Tota l  47.500 ,00  

(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   
(**)  Cust eio  de  bo lsa  cond icionado  à  a r r ecadação  do  pro je to .  
 

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

Nome Cargo  
Dados  

Carga  Ho rária  a .  Per íodo/  b .  Sa lário  base  c .  Encargos  -  d .  Valor To ta l   



                                                   

semanal  Dura ção  mensal  mensal  (* )  Benef í c ios  -  
mensal  (**)  

(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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. DR. EDWARD MADUREIRA BRASIL 
Reitor – UFG 

 

 PROF.DR. ORLANDO AFONSO VALLE DO 
AMARAL 

Diretor Executivo – FUNAPE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROF. DR. ROBSON MAIA GERALDINE 
Pró-Reitor de Administração e Finanças 

 
 
 
 

_________________________________________ 
PROF. FABÍOLA SOUZA FIACCADORI  

- Coordenador do Projeto –  
 

 PROF. DR. JOSÉ CLECILDO BARRETO 
BEZERRA 

Diretor UA/ÓRGÃO 
 

 
 
 

 


