
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO  
 

Título do Projeto  
Projeto  Se leções  do Futuro –  Núcleo UFG  

Identif icação dos Partícipes do  Projeto  
Univers idade:  Univers idade  Federa l  de  Goiás  -  UFG  

Unidade:  Faculdade  de Educação Física e  Dança  
Fundação:  Fundação de Apoio  à  Pesquisa  -  FUNAPE 

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE  

Prof.  Dr.  Wilson Luiz Lino  de Sousa  088.629 .328 -63/1544860 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
981364385 35211141 wl ino@ufg.br  

Centro de Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente  específ ica  

   

Classif icação do Projeto:  

Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desenvolvimento Inst i tucional  Desenvolvimento Cient í f ico e  Tecnológico  

Justificativa/Fundamentação 

O presente Projeto se constitui, primeiramente, como uma importante resposta institucional à 
demanda dos brasileiros e brasileiras por acesso à prática do futebol.  
A Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, responsável pela formulação 
do Projeto Seleções do Futuro, firma pareceria com a Faculdade de Educação Física e Dança 
(FEFD) e o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), instituição consolidada e de referência não apenas no estado, mas também em toda 
Região Centro-Oeste, para a implantação de um Núcleo que objetiva democratizar o acesso às 
práticas do futebol a 200 crianças e adolescentes, com faixa etária entre 06 e 17 anos.  
O documento norteador do Projeto Seleções do Futuro da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa 
dos Direitos do Torcedor reafirma a atenção do governo federal, a partir da Constituição Federal 
Brasileira de 1998, para com a prática esportiva, compreendia como fator para o desenvolvimento 
da cidadania, uma vez que o esporte se determina enquanto uma ferramenta que possibilita às 
crianças e aos jovens o estabelecimento de conceitos e valores que podem contribuir para a 
formação de um cidadão ético, crítico e socialmente responsável.   
Nessa perspectiva, a Secretaria Nacional do Futebol e Direitos do Torcedor, da Secretaria Especial 
do Esporte do Ministério da Cidadania, por meio deste Projeto, objetiva democratizar e promover 
condições favoráveis ao desenvolvimento do futebol numa esfera mais ampla, global e aberta à 
participação de todos e não apenas dos mais habilidosos.  Este Projeto, em sintonia com a Lei Pelé 
em seu art. 3º IV, preza pela aquisição de conhecimentos desportivos que garanta aperfeiçoamento 
qualitativo e quantitativo da competência técnica para a intervenção desportiva em termos 
recreativos, competitivos ou de alta competição. Este último pertinente, contudo, ponderando que o 
foco do Projeto Seleções do Futuro centra-se nos aspectos sociais e inclusivos da prática esportiva, 
o que significa a evolução da consciência, o prazer pela prática e a aquisição de uma cultura de 
lazer esportivo.  
É por isso que a unidade responsável pelo gerenciamento deste Núcleo (FEFD/CEPAE/UFG), em 
consonância com o Projeto, tem o objetivo de garantir para além da competência técnica, 
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conhecimentos que estabeleçam uma interlocução ética, estética, crítica e criativa com o futebol. 
Valorizando, a cultura lúdica e participativa, a convivência e o respeito, a cooperação, a competição 
e a solidariedade, visando, ainda, a formação humana e de atletas responsáveis e comprometidos(as) 
com a qualificação da vida e do esporte. 
O público-alvo deste Núcleo são as crianças e jovens, com idade entre 06 e 17 anos, residentes em 
setores do entorno do Campus II da Universidade Federal de Goiás, região norte de Goiânia. Para 
execução do Programa, será utilizada a infraestrutura esportiva da universidade e do Setor Itatiaia, 
localizado no entorno do Campus II. Serão dispostos dois campos de futebol nas dependências da 
FEFD, uma quadra coberta no CEPAE (Anexo IV), e uma quadra coberta do Setor Itatiaia, cuja 
autorização de uso foi solicita à Secretaria Municipal de Educação, conforme documento Anexo I.  
Ao Comando da Guarda Civil Metropolitana foi solicitado o patrulhamento preventivo em praça 
pública no período de oferta das atividades; fomos atendidos, como por ser observado no 
documento Anexo II.  
I.a. Identificação do Objeto 

Implantação de núcleo de futebol de base para o desenvolvimento do Programa Seleção do Futuro. 
I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 

PJ705-2019 
Início Término 

12/2019 12/2021 

I.d. Resultados Esperados 

1. Atendimento de 210 crianças e adolescentes, com atividades sistemáticas, a partir da oferta 
de 10 turmas, nos períodos matutino e vespertino.  Para o controle do número de 
participantes por turma, e de frequência, adotaremos a lista de chamada, com nome e 
número de inscrição.  

2. Realização de atividades assistemáticas: 02 torneios com os participantes do projeto, um 
entre o oitavo e décimo mês e outro entre vigésimo e o vigésimo segundo, 20 atividades, ao 
longo dos 24 meses, envolvendo os participantes e seus responsáveis, tais como: manhã de 
treinamento com jogadores, e/ou treinadores e/ou preparadores físicos dos times de futebol 
do estado (pareceria ainda não confirmada);  produção artística sobre o futebol (desenhos, 
fotos, vídeos, crônicas, poesias, entre outras); 02 exposições: “O  Futebol nosso de cada 

dia”, a partir da produção dos participantes , no décimo e no vigésimo mês do projeto.   

3. Realizar 04 atividades avaliativas, uma por semestre: com participantes do projeto, por meio 
de entrevistas e questionários, informações e compreensões quanto à: a) qualidade e 
objetivos das atividades desenvolvidas; b) evolução física, técnica e tática dos participantes; 
c) relacionar avaliação da composição corporal, e análise qualitativa dos dados a partir de 
filmagens, organização de cenas coletadas, e comunicação com os alunos e professores 
(protocolos em desenvolvimento).  

4. Difundir resultados por meio de: 03 textos acadêmico-científicos, para difusão em 
periódicos do campo da Educação Física; 03 relatos de experiência, para difusão do projeto 
em eventos acadêmicos; 04 relatórios semestrais, registrando o desenvolvimento das ações, 
inclusive por fotos (01 Coordenação Pedagógica e 03 monitores); 01 Relatório anual da 
Coordenação Geral; 10 textos, por ano, para divulgação do Projeto em mídias locais e na 
Universidade e 01 Documentário sobre o processo de implantação e funcionamento do 
núcleo, a partir das percepções e produções dos envolvidos(as).       

I.e. Cronograma de Execução 
 

Meta Etapa/fase Descrição Indicador físico Duração 
Unidade de Quantidade Inicio Final 



                                                   

Medida 
1.0  1.1 Pagamento de bolsista  Bolsa 

Coordenador 
Geral  

24 1º mês  24º mes 

1.0 1.2 Pagamento de bolsista  Bolsa 
Coordenação 
Pedagógica  

20  3º mês  24º mês  

1.0 1.3 Pagamento de bolsista Bolsa monitor  20 3º mês  22º mês 
1.0 1.4  Serviço Gráfico para Sinalização 

e Divulgação 
Serviços  01 1º mês 

/ 13º 
mês  

4º mês / 
16º mês  

1.0 1.5 Material Esportivo 
Coletes dupla face  

peça 200 3° 24º 

1.0 1.6 Material Esportivo 
Bolas 

peça 106 3° 24º 

1.0 1.7 Material Esportivo 
Troféu Vitória 

peça 10 3° 24º 

1.0 1.8 Material Esportivo 
Cones 24cm 

peça 70 3° 24º 

1.0 1.9 Material Esportivo 
Bolsa Apolo Transporte Grande 

peça 08 3° 24º 

1.0 1.10 Material Esportivo 
Discos de demarcação do campo 
(amarelo e laranja)  

peça 70 3° 24º 

1.0 1.11 Material Esportivo 
Sacos de bola  

peça 04 3° 24º 

1.0 1.12 Material Esportivo 
Kit de Uniforme Futsal 
(Camiseta, calção e meião) 

Kit 60 3° 24º 

1.0 1.13 Material Esportivo 
Bolsa Apolo Transporte Média 

 peça 10 3° 24º 

1.0 1.14 Material Esportivo 
Bomba de ar e bicos 

kit  3° 24º 

1.0 1.15 Material Esportivo 
Kit de Uniforme para Futebol de 
Campo (Ca miseta, calção e 
meião) 

kit 108 3° 24º 

1.0 1.16 Material Esportivo 
Prancheta Tática Futebol de 
Campo e Futebol de Salão  

peça 04 3° 24º 

1.0 1.17 Material Esportivo 
Medalhas  

peça 400 3° 24º 

1.0 1.18 Material Esportivo 
Apitos  

peça 04 3° 24º 

       
1.0   1.19 Serviço de Fundação de apoio  Unidade  01 1º mês 24º mês 
 1.20 Produção de Documentário sobre 

o processo de implantação do  
Projeto na UFG  

bolsa 10 4º mês 
/ 15º  

9º mês / 
19º  

 1.21 Divulgação do documentário e 
dos resultados em evento 
acadêmico científico 

Diárias  15 15º 24º 

 1.22 Divulgação do documentário e 
dos resultados em evento 
acadêmico científico 

Passagens aéreas 
– ida e volta  

4 15º 24º 

 

I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

1. Organização e funcionamento do Núcleo – para controle de número de participantes, por turma, 
e de frequência adotaremos a lista de chamada, com nome e número de inscrição.  

2. Atividades Assistemáticas -  02 torneios:  o registro e acompanhamento se dará pelas fichas 



                                                   

inscrição dos participantes, fotos e relatórios da Coordenação Pedagógica e de cada monitor(a); 
20 atividades envolvendo os participantes e seus responsáveis: a) manhã de treinamento com 
jogadores, e/ou treinadores e/ou preparadores físicos dos times de futebol do estado : lista de 
presença, fotos e relatórios da Coordenação Pedagógica e dos(as) monitores(as); produção 
artística sobre o futebol (desenhos, fotos, vídeos, crônicas, poesias, entre outras): lista de 
presença, fotos e relatórios da Coordenação Pedagógica e dos(as) monitores(as); 02 exposições: 
“O  Futebol nosso de cada dia” acompanhamento da execução, também, por meio da registro 
de inscrições dos participantes, fotos e relatório da Coordenação Pedagógica e de cada 
monitor(a).  

3. Avaliação, do desenvolvimento dos inscritos(as) e da implantação do Núcleo: Planilhas com 
dados coletados, fotos, filmagens e relatórios da Coordenação Pedagógica e de cada monitor(a).  

4. Registro do processo de implantação e difusão dos resultados da ação: 03 textos acadêmico-
científicos; 03 relatos de experiência; 04 relatórios semestrais (01 Coordenação Pedagógica e 
03 monitores); 01 Relatório anual da Coordenação Geral; 10 textos, por ano, para divulgação 
do Projeto em mídias locais e na Universidade e 01 Documentário sobre o processo de 
implantação e funcionamento do núcleo, a partir das percepções e produções dos 
envolvidos(as).       

II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  
Valor  Total  do Plano:  R$  199.653,87  
II.a .  Detalha mento da Receita  
TED 21/2019 SNFDT/SEE - Minis tér io  da Cidadania  

 

II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos  
Parcela  Data  Valor  

1 2019 R$ 199.653,87  

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

1-  Receita  Tota l  R$ 199.653,87  
 

2-  Previsão  de Despesas (a+b+c+d +e+f+g)  Tota l  199.653,87 
a-Pessoal   147.200,00 
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 147.200,00 
Outros encargos 0,00  
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  15.381,47 

Hospedagem e Alimentação 0,00  
Manutenção de máquinas e equipamentos  0,00  
Assinatura de Periódicos/Anuidades 0,00  
Reprodução de documentos 0,00  
Serviços gráficos para sinalização e divulgação 2.320,00 
Adequação do espaço 0,00  
D.A.O. da FAP* (7%)             13.061,47 



                                                   

Outros serviços  0,00  
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  3.456,00 
d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  3.186,00 
e – Material de Consumo                                                                                              Total    30.430,40 
Material de Expediente 0,00  
Material de Laboratório 0,00  
Material de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos 0,00  
Material de Limpeza 0,00  
Combustíveis e lubrificantes 0,00  
Materiais esportivos  30.430,40 
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  0,00  
Ressarcimento à UA/Órgão  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 i ficat iva :   
 
 

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

 Não se apl ica  
  

Just i ficat iva :   

 

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

  
Just i ficat iva :   

 

II.f .  Tratamento Tributário para Bolsas (Campo a ser preenchido pela UFG)  
Bolsa ensino, pesquisa, extensão e  
desenvolvimento insti tucional.  

Bolsa Estágio  

Bolsa de Estímulo a Inovação  Adicional Variável  

Justificativa:  
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. 9

o  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 

  

X   
 
 



                                                   

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”.. 
 
 
 
 



                                                   

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

No me  
Regi stro  Funcional  ou  

matrícula  
Inst i tui ção de 

vinculação  

Dados  
Vinculação  

(Docente ,  Tec.  
Ad m. ,  Discen te )  

Per íodo/  
Duração/ mês  

Carg a Horária anual  

      

 
Obs:  abaix o de cada quadro,  just i f icar o valor das  b olsas  indicando os  seus  referenciais .  
II I .b.  Part i c ipantes  co m recebi mentos  de bolsa ( da UFG ou de outras  IFES)  (Lei  nº  8 .958/1994  e  10 .973/2004 )   

No me  
Regi stro  

Funcional  ou 
matrícula  

Inst i tui ção 
de 

vinculação  

Dados  
Modal idade 

(*)  
Vinculação  

(Docente ,  Tec.  
Ad m. ,  Discen te )  

Per íodo/  Duração  
/mês  

Carg a 
Horária  
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor 
Tota l  

Prof.  Dr .  Wil son  Luiz  
Lino  d e Sousa  

1544860 UFG Extensão Docente 
24/ janeiro de 2020 a dezembro 

de  2021 
40 2.800,00 67.200,00 

Profa. Dra. Fernanda Cruvinel 
Pimentel  

1059114 UFG 
Extensão Docente 20 / Março a Dezembro de 2020 

– Março a Dezembro de 2021 
40 1.400,00 28.000,00 

Prof. Rony de Paula Mendonça 1127581 UFG 
Extensão Servidor 20 / Março a Dezembro de 2020 

– Março a Dezembro de 2021 40 800,00 16.000,00 

Bolsista a ser selecionado(a)  UFG 
Extensão Discente 20 / Março a Dezembro de 2020 

– Março a Dezembro de 2021 80 800,00 16.000,00 

Bolsista a ser selecionado(a)  UFG 
Extensão Discente 20 / Março a Dezembro de 2020 

– Março a Dezembro de 2021 80 800,00 16.000,00 

Bolsista a ser selecionado(a)  UFG 
Extensão Discente 10 / Maio a Setembro de 2020 – 

Maio a Setembro de de 2021 80 400,00 4.000,00 

                                                                                                                                  Total  147.200 ,00  
(*)  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 ic ipantes  (Pesqui sador Ex terno/Convidado)  for ma de Bol sa  

No me  CPF 

Dados  
Modal idade (*)  

Per íodo/  Duração  
/mês  

Carg a 
Horária  
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor Tota l  

Não s e  ap l i c a        

                                                                                                                                  Total   
(*)  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  Part i c ipante s  –  Regi me de  CL T  

No me  Carg o  

Dados  

Carg a Horária 
se manal  

a.  Per íodo/  
Duração  

b.  Salário base  
mensal  

c .  Encarg os  -  
mensal  (* )  

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

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

Não se aplica        
                                                                                                                                   Total   

Indicação dos  Benef í c ios  não obrig atórios  e  g rat i f i cação de função (se  houver)  co m os  respect ivos  va lores :   

 ( *)  Valor  es t imado dos  encargo s  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reser va r esci sór i a  p roporc ional )  +  ben efí c ios  obr igatór ios .  
(**)  Ben efí c ios  não  obr iga tór ios  ( ind icar  se  hou ver )  + gra t i f i cação  de fun ção  ( ind 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. DR. WILSON LUIZ LINO  DE 

SOUSA 
 

 PROF. DR. DR. MARIO HEBLING CAMPOS 
Diretor - FEFD 
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