
  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título do Projeto 
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 
MAPEAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO NA SAÚDE 
(SIMAPES)  

Identif icação dos Partícipes do Projeto  
Universidade:  Universidade Federal de Goiás  - UFG  
Unidade:  Faculdade de Administração,  Ciências Contábeis e  Ciências Econômicas  
Fundação:  Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE 

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 
Vicente da Rocha Soares Ferrei ra  133.606.168-55/1308359 

Telefone 01 Telefone 02 e-mail  
62-3521-1390 62-3521-1390 vicenterocha@ufg.br 

Centro de Custo Banco e Agência Conta Corrente específ ica  
   

Classif icação do Projeto: 
Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desenvolvimento Inst itucional  Desenvolvimento Científ ico e Tecnológico  

Justificativa/Fundamentação 
A Constituição Federal de 1988 consolidou a interface saúde e educação, ao atribuir ao Sistema Único de Saúde - 
SUS a missão de ordenar a formação de recursos humanos para a área da saúde. Assim, o Ministério da Saúde, 
desde 2003, por meio do Departamento de Gestão da Educação na Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde, passou a desenvolver e apoiar ações no campo da formação e desenvolvimento dos 
profissionais de saúde e trabalhadores do SUS.  

 
O SUS é um sistema descentralizado e os locais preferenciais de prática dos profissionais a serem empregados no 
setor público são geridos pelos estados e municípios, sendo que a maior rede federal de leitos está ligada aos 
hospitais do Ministério da Educação - MEC. 
 
Conhecer a estrutura de equipamentos públicos e programas de saúde existentes e disponíveis nos municípios, 
estados e regiões de saúde e sua ligação com a educação é fator indispensável para a adequada gestão da educação 
na saúde brasileira.  
 
Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde-SUS precisa ser agente ativo nesse processo de formação do trabalhador 
da saúde, conforme previsto na Constituição Federal, bem como em vários outros atos normativos. A qualificação 
do processo de formação do trabalhador da saúde está integralmente implicada para o êxito na formulação de 
políticas que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos na saúde.  
 
É competência da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde planejar e coordenar ações, com vistas 
à integração e ao aperfeiçoamento da relação entre a gestão do SUS nos âmbitos federal, estadual, distrital e 
municipal, no que se refere aos planos de formação, qualificação e distribuição das ofertas de educação e trabalho 

 

x   

  



na área de saúde; e ainda, cabendo ao DEGES estabelecer políticas para que a rede de serviços do SUS seja 
adequada à condição de campo de ensino para a formação de profissionais de saúde e para os processos formativos 
na rede de serviços do SUS para todas as categorias profissionais. 
Existe um déficit de informações a respeito da integração ensino-serviço que precisa ser sanado para que o 
Ministério da Saúde possa estabelecer políticas que garantam que o SUS seja um campo de ensino adequado para 
a formação profissional na saúde. Não há informação acerca da atual estrutura utilizada pelas instituições 
formadoras na área da saúde nem no aspecto quantitativo quanto qualitativo.  
 
Dessa forma, é imprescindível mapear, monitorar e avaliar a capacidade instalada do SUS quanto à sua utilização 
no processo de formação de profissionais de saúde e fortalecer a Gestão da Educação na Saúde a fim de se 
implementar ações estratégicas que respondam oportunamente às necessidades de saúde da população. 
 
O Termo de Cooperação assinado com o FNS/MS num valor total de R$33.056.236,00  originou uma 
descentralização de recursos para 2020 (1ª parcela) conforme cronograma previsto no TED, 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 deslocamento da equipe para participação em reuniões e outros eventos. 
Diante disto é permitida a contratação de uma Fundação de Apoio visando a gestão administrativa e financeira 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. 1 o : “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 n o 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 § 1 o do art. 6 o 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. 9 o, § 1 o , 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 
Mapeamento, monitoramento e avaliação da capacidade instalada do SUS em relação à sua utilização no processo 
de formação de profissionais de saúde. 
I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 
PI04440-2020 Início Término 

05/2020 04/2024 

I.d. Resultados Esperados 

 Publicação de 1 Relatório Técnico da proposta metodológica de mapeamento, monitoramento e avaliação 
da capacidade instalada do SUS em relação à sua utilização no processo de formação de profissionais de 
saúde;  

 Elaboração de base de dados da estrutura de serviços de saúde em relação à oferta de cursos de graduação 
de Medicina, Enfermagem e Odontologia e dos cursos técnicos de enfermagem, higiene bucal e prótese 
dentária. 

 Publicação de 4 Relatórios contendo o cenário do mapeamento, monitoramento e avaliação da relação 
campo prático para formação e oferta de vagas pelas instituições de ensino. Sendo um relatório para 
Medicina, um para Enfermagem, um para Odontologia e um consolidado, com as devidas atualizações ao 
final do projeto.  

 Publicação de 5 boletins informativos com ênfase no estado da arte do mapeamento, monitoramento e 
avaliação dos serviços de saúde como campo de prática dos cursos de graduação de Medicina, 
Enfermagem e Odontologia e dos cursos técnicos de enfermagem, higiene bucal e prótese dentária.  

 Realização de capacitação técnica (8 oficinas) dos colaboradores do Departamento de Gestão da Educação 
na Saúde – DEGES  no MS para implementação da proposta de monitoramento e avaliação. 

 Realização de 3 seminários de divulgação dos resultados da aplicação da proposta metodológica 
desenvolvida e 1 seminário de avaliação do projeto.  

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador 

Físico Início Final 
Unid. Qtd 

1 1 
Pesquisar boas práticas de gestão da 
educação na saúde no Brasil e em países 
de referência;  

Unid 
1 05/2020 31/12/2020 

2 2 

Pesquisar e desenvolver um modelo 
referencial de mapeamento, 
monitoramento e avaliação em educação 
na saúde no Brasil, observando dados de 
instituições de ensino, estabelecimentos de 
saúde pública e de saúde complementar, e 
demais dados correlatos; 

Unid 1 05/2020 01/02/2021 

3 3 

Aplicar o modelo referencial de 
mapeamento, monitoramento e avaliação 
em educação na saúde em diferentes 
regiões no Brasil, avaliando resultados 
para fins de integração de dados e de 
tomada de decisão em gestão da educação 
em saúde; 

Unid 

1 01/09/2020 31/12/2023 

4 4 

Pesquisar, desenvolver e implementar 
modelos de dados, de integração de bases 
de dados e de análise de dados e 
indicadores de educação na saúde; 

Unid 

1 01/03/2020 31/12/2023 

5 5 

Transferir conhecimentos técnicos e 
metodológicos sobre modelo referencial 
de mapeamento, monitoramento e 
avaliação da educação na saúde entre a 
equipe de pesquisadores e a equipe de 

Unid 1 02/01/2021 31/03/2024 



Gestão da Educação na Saúde do 
Ministério da Saúde; 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 
1. Relatório Técnico da proposta metodológica para o mapeamento, monitoramento e avaliação da capacidade 

instalada do SUS em relação à sua utilização no processo de formação de profissionais de saúde – até 1º 
Semestre/2020; 

2. Mapeamento dos dados da estrutura de serviços de saúde em relação à oferta de cursos de graduação de 
Medicina, Enfermagem e Odontologia e dos cursos técnicos de enfermagem, higiene bucal e prótese dentária 
– Mapeamento da Medicina – 1º Semestre/2021; Mapeamento da Odontologia– 2º Semestre/2022; 
Mapeamento da Enfermagem– 2º Semestre/2023; 

3. Relatório contendo a análise do mapeamento, monitoramento e avaliação por área de formação e relatório final 
com as informações consolidadas e atualizadas - Mapeamento da Medicina – 2º Semestre/2021; Mapeamento 
da Odontologia– 2º Semestre/2022; Mapeamento da Enfermagem – 2º Semestre/2023; Relatório Final – 1º 
Semestre/2024; 

4. Boletins informativos publicados – Boletim referente à Medicina – 2º Semestre/2021; Boletim referente à 
Medicina, mais parcial da Odontologia – 1º Semestre/2022; Boletim referente à Medicina e Odontologia – 2º 
Semestre/2022; Boletim referente à Medicina, Enfermagem e parcial da Enfermagem – 1º Semestre/2023; 
Boletim referente à Medicina, Odontologia e Enfermagem – 2º Semestre/2023; 

5. Realização de capacitação técnica (8 oficinas) no MS para implementação da proposta de monitoramento e 
avaliação - 1º Semestre/2020; 2º Semestre/2020; 1º Semestre/2021; 2º Semestre/2021; 1º Semestre/2022; 2º 
Semestre/2022; 1º Semestre/2023; 2º Semestre/2023. 

6. Realização de 4 seminários de apresentação dos resultados de compartilhamento do modelo desenvolvido – 2º 
Semestre/2021; 2º Semestre/2022; 2º Semestre/2023; 1º Semestre/2024. 

 
 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
Valor Total do P lano: R$33.056.236,00   

II.a .  Detalhamento da Receita  
Recurso descentralizado pelo Fundo Nacional de Saúde  - Ministério  da Saúde 

 

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

1 2020 8.264.059,00 
2 2021 8.264.059,00 

3 2022 8.264.059,00 
4 2023 8.264.059,00 

 
II.c.  P lano de Aplicação dos Recursos F inanceiros  
Item Valor (R$) 
1- Receita  Total 33.056.236,00 

 
2- Previsão de Despesas (a+b+c+d +e+f+g) Total 33.056.236,00 
a-Pessoal   19.833.934,08 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 672.000,00 

Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 557.760,00       

Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 0,00 
Estagiários 0,00 



Recursos humanos DEGES/MS (36 bolsistas a um custo mensais de 263.446,50 
mensais) 

12.645.432,00 

Bolsas 5.958.742,08 
Outros encargos 0,00 
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                       Total 7 .199.064,43 
D.A.O. da FAP*  3.305,623,60 
Outros serviços  3 .893.440,83 
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                              Total 1 .116.000,00 
d-  Despesas com diárias                                                       Total 900.000,00 
e – Material de Consumo                                                                          Total   371.051,44 
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 3 .636.186,05 
Ressarcimento à UFG (5%) 1.652.811,84 
Ressarcimento à UA/Órgão (6%)  1.983.374,21 

h- Ganho econômico***                                                                                        
Total 33.056.236,00 
* 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 Período 

1 Não se aplica   
Justif icativa:  
 
 
II.e.  Identif icação dos recursos da UFG 
Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, Salas, etc.) 

 Salas e laboratórios da UFG  
  

Justif icativa: Para o desenvolvimento  do projeto serão utilizadas salas e laboratórios com os 
equipamentos contidos nestes ambientes.  
 
II.f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 
  
  
Justif icativa: Previs to na Resolução CONSUNI 13/2018 

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

Bolsa 
        Adicional Variável  
 

Caso o projeto tenha previsão de pagamento de bolsas,  indicar as modalidades.  
Ensino,  pesquisa,  extensão ou desenvolvimento inst itucional –  Lei 8 .958/94                       
 

x 

X 
 



Estímulo à Inovação –  Lei 10.973/04                    
 
Estágio –  Lei 11.788/08 
 

 
Justif icativa:  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. 
 

 

 



 
 
III QUADRO DE PESSOAL 
Obs: abaixo de cada quadro,  justif icar o valor das bolsas indicando os seus referenciais.  
 
III.a .  Participantes (da UFG ou de outras IES) de forma voluntária (Lei nº 8 .958/94 e 10.973/2004)  

Nome 
Registro Funcional 

ou matrícula  
Instituição de 

vinculação 

Dados 
Vinculação 

(Docente,  Tec.  
Adm.,  

Discente)  

Período/ 
Duração/mês 

Carga Horária 
anual 

Cândido Vieira Borges Júnior   UFG 
Professor 

Efetivo 
48 48 

      
 
 
III.b.  Participantes com recebimentos de bolsa (da UFG ou de outras IFES) (Lei nº 8 .958/1994 e 10.973/2004)  

Nome 

Registro 
Funcional 

ou 
matrícula  

Instituição 
de 

vinculação 

Dados 
Modalidade 

(*) 
Vinculação 
(Docente,  

Tec.  Adm.,  
Discente)  

Período/ 
Duração 

/mês  

Carga 
Horária 
Mensal 

Valor  
Mensal 

R$ 

Valor Total  
R$ 

Vicente da Rocha Soares 
Ferreira 

1308359  Pesquisa Docente 48 20 A definir A definir 

Antônio Isidro Filho   Pesquisa  Docente 48 A definir A definir A definir 
2 bolsistas (nível doutorado) - 
a definir 

  Pesquisa  
Docente 

48 A definir 
A definir A definir 

1  Bolsistas (nível 
doutorado) 

 
 Pesquisa  

 
48 

A def inir  A definir A definir 

10 bolsistas (nível 
Mestrado) –  a def inir  

 
 Pesquisa  

 
48 

A def inir  A definir A definir 

10 bolsistas (nível 
graduação) –  a def inir  

  Pesquisa   48 A def inir  A definir A definir 



4 bolsistas –  doutorando 
–  a def inir  

  Pesquisa   48 A def inir  A definir A definir 

6  bolsistas –  mestrandos 
–  a def inir  

  Pesquisa   48 A def inir  A definir A definir 

15 bolsistas –  
graduandos –  a def inir  

  Pesquisa   48 A def inir  A definir A definir 

                                                                                                                                 Total A definir  
 

III.c.  Outros Participantes (Pesquisador Externo/Convidado) forma de Bolsa  

Nome CPF 

Dados 
Modalidade (*)  

Período/ Duração 
/mês  

Carga 
Horária 
Mensal 

Valor  
Mensal 

Valor Total 

2 pós-doutor –  nome a def inir   Pesquisa  48 A def inir  A definir A definir 
 
2  Bolsistas (nível doutorado) –  
a def inir  
 

 

Pesquisa  48 

 
A def inir  

A definir A definir 

Bolsistas (nível graduado)  Pesquisa  48 A def inir  A definir A definir 
1  pesquisador visitante   Pesquisa  48 A def inir  A definir A definir 

                                                                                                                                  Total A definir 
(*) Refere-se à modalidade def inida nos termos da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03/2017.  
(**) Custeio de bolsa condicionado à arrecadação do projeto.  
 

III.c.  Outros Participantes forma de Bolsa  –  PESSOAL –  DEGES –  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Nome CPF 

Dados 
Modalidade (*)  

Período/ Duração 
/mês  

Carga 
Horária 
Mensal 

Valor  
Mensal 

Valor Total 

36 Bolsistas do DEGES/MS –  a 
def inir  

 
Pesquisa  48 

 
  

263.446,50 12.645.432,00 
 
(*) Refere-se à modalidade def inida nos termos da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03/2017.  
(**) Custeio de bolsa condicionado à arrecadação do projeto.  



 

III.d.  Outros Participantes –  Regime de CLT  

Nome Cargo 

Dados 

Carga 
Horária 
semanal 

a.  
Período/ 
Duração  

b. Salário 
base mensal  

c.  Encargos 
- mensal (*)  

d.  
Benefícios 
- mensal 

(**) 

Valor Total  
(a  * (b+c+d))  

A definir Gerente de Projetos 40 48 5.500,00 4.565,00  483.120,00 
A definir Gestor de Projetos 40 48 5.500,00 4.565,00   483.120,00 
A definir Assistente técnico 40 48 3.000,00 2.490,00  263.520,00 
                                                                                                                                   Total  1.229.760,00 

Indicação dos Benefícios não obrigatórios e gratif icação de função (se houver) com os respectivos valores:  

 
(*) Valor estimado dos encargos ( INSS, PIS,  FGTS, reserva rescisória proporcional) + benef ícios obrigatórios.  
(**) Benef ícios não obrigatórios ( indicar se houver) + gratif icação de função (indicar se houver)  
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de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 05/05/2020, às
17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vicente Da Rocha Soares Ferreira, Professor do
Magistério Superior, em 05/05/2020, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL, Usuário
Externo, em 05/05/2020, às 19:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Machado Carvalho, Usuário Externo, em
05/05/2020, às 23:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Moisés Ferreira Da Cunha, Diretor, em 06/05/2020, às
21:39, 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 1308353 e o código CRC 41D9FB7A.
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