
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Título do Projeto:  
Apoio técnico às cadeias produtivas de Alimentos de origem animal – Ação: Desenvolvimento do setor 
produtivo do Arranjo Produtivo Local (APL) Lácteo do Entorno Norte do Distrito Federal, na promoção da 
educação profissional, formação para o trabalho, assistência técnica e assessoramento para o 
desenvolvimento sustentável e crescimento econômico local/regional. 
 

Identif icação dos Partícipes do Projeto  
Universidade:  Universidade Federa l  de Goiás  - UFG  
Unidade:  Escola de Agronomia  
Fundação:  Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE 
Coordenador:  CPF/Matrícula SIAPE 
Celso Jose de Moura 35019875600 /  1284116 

Telefone 01 Telefone 02 e-mail 
35211547 62984165902 celsojose@ufg.br  

Centro de Custo Banco e Agência  Conta Corrente específica  
   

Classif icação do Projeto:  
Pesquisa  Extensão Ensino 

Desenvolvimento Insti tucional  Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 

Justificativa/Fundamentação 
A cadeia produtiva do leite tem grande importância para o agronegócio e a composição do produto interno 
bruto (PIB) da pecuária brasileira, mas principalmente para o fortalecimento de economias locais para a 
geração de empregos, renda e justiça social.  
Ressalta-se a relevância da produção familiar na produção leiteira como também o valor agregado que os 
negócios da “porteira para dentro” representam e que são inferiores aos negócios da” porteira para fora”, 

uma vez que predomina no Brasil a venda de produtos agropecuários, in natura, ou seja, sem valor 
agregado pelo beneficiamento. 
O APL Lácteo das Águas Emendadas abrange cooperativas, associações e assentamento de produtores 
familiares dos municípios das regiões Nordeste e do Entorno do Distrito Federal, atendidos pelo 
IBRACEDS em um contrato com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás com 
ações de educação profissional, sensibilização do setor produtivo ao empreendedorismo e à inovação. 
Acredita-se que a parceria entre a UFG e o IBRACEDS seja fundamental para a execução deste projeto, 
resultando em desenvolvimento de inovações e tecnologias, voltadas aos processos produtivos do leite, que 
proporcionem, sobretudo, a melhoria da qualidade desse produto considerado nobre, bem como a 
diversificação de derivados, agregando valor e aumentando o rendimento dos produtores vinculados ao 
referido APL Lácteo, gerando competitividade, renda e fomento para as economias regionais/locais. 
O projeto, apoiado no princípio da extensão, por meio de ações envidadas através da parceria entre 
Universidade Federal de Goiás (UFG) e Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde 
(IBRACEDS), busca desenvolver o Arranjo Produtivo Local (APL) Lácteo do Entorno Norte do Distrito 
Federal, com educação profissional e a formação para o trabalho, valorizando sua formação cidadã do 
público envolvido, com atividades educacionais voltadas para a melhoria da qualidade do leite, com boas 

 

 X  

  



                                                   

práticas agropecuárias para a promoção da sanidade do rebanho e higiene da ordenha, bem como para o 
beneficiamento e melhoria da produção de derivados do leite. 
O Termo de Cooperação assinado com o MCTIC originou uma descentralização de recursos no valor de R$ 
126.920,11 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 pagamento de pessoa jurídica, aquisição de  de material de consumo, pagamento de diárias 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 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. 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 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 
O objeto é o diagnóstico da condição de produção e qualidade do leite produzido na região do entorno e 
APL do Leite Estabelecer uma metodologia de capacitação dos produtores, implantação e implementação 
de boas práticas agropecuárias na produção do leite seguro e de qualidade com acompanhamento do 
desenvolvimento das atividades nas propriedades para melhoria da segurança e qualidade do leite com 
vistas ao atendimento à legislação pertinente e sustentabilidade da produção doe leite na região 
compreendida pelo APL de Lácteos. 
I.b. Número Registro do Projeto  PJ041-2019 I.c. Prazo de Execução  18 meses 

 
PJ041-2019 

Início Término 
01/2020 07/2021 

I.d. Resultados Esperados 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art9§1


                                                   

Espera-se que este projeto piloto oportunize um trabalho inicial para a melhoria da produtividade como da 
qualidade do leite e de seus derivados, produzidos pelos produtores rurais que integram o APL Lácteo das 
Águas Emendadas, agregando valor ao produto, sobretudo, proporcionando competitividade e melhores 
condições de vendas, alcançando preços melhores de mercado. 
Portanto, acredita-se que esta proposta venha a promover importante impacto social, beneficiando, direta e 
indiretamente, pequenos produtores de leite de pequena escala, proporcionando inclusão produtiva, 
melhoria da qualidade dos alimentos produzidos, diversificação da produção e a agregação de valor com o 
beneficiamento artesanal, possibilitando melhoria de renda, bem-estar e qualidade de vida das pessoas, 
incrementando as economias locais. 
Este projeto piloto caracterizará o aprestamento para a implantação do CVT Móvel, bem como a realização 
de outras ações de extensão, beneficiando diretamente no mínimo 45 pessoas entre familiares e produtores 
de leite. 
 
I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. 

Qtd
. 

1 1 Seleção de estudantes bolsistas Unid 5 02/2020 03/2020 

2 1 Formação da equipe de estudantes para o 
desenvolvimento do trabalho 

Unid 5 02/2020 03/2020 

3 2 Diagnóstico de produtores vinculados ao 
APL aptos a participar do projeto piloto 

Unid 15 04/2020 04/2020 

4 3 Execução, acompanhamento e 
monitoramento do projeto 

Unid 
15 05/2020 05/2021 

5 4 Auditoria final nas propriedades 
participantes do projeto 

Unid 15 06/2021 03/2021 

6 6 Elaboração do relatório final do projeto Uni 1 07/2021 07/2021 
       

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 
 1 – Alunos selecionados 
 2- comprovantes de formação dos estudantes para o desenvolvimento do projeto 
 3- Relatórios de visitas e listas de presença nos momentos de capacitação e visitas técnicas às 

propriedades 
 4- relatórios de auditorias e comparação da situação atual  com a situação inicial 
 5- Relatório final do projeto 
 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  
Valor Total do Plano: R$ 126,920,11 
II.a. Detalhamento da Receita  
Recursos descentralizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação  
 
II.b. Cronograma de desembolso dos recursos  

Parcela Data Valor 
1 2020 126.920,11 

 
II.c.  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  
Item Valor (R$) 
1- Receita  Total  126.920,11 

 
2- Previsão de Despesas (a+b+c+d+e+f+g) Total  126.920,11 



                                                   

a-Pessoal   0,00 
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 0,00 
Outros encargos 0,00 
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                             Total  19.560,91 
Hospedagem e Alimentação 1.428,80 
Manutenção de máquinas e equipamentos  0,00 
Assinatura de Periódicos/Anuidades 0,00 
Reprodução de documentos 0,00 
Confecção de cartaz para divulgação 0,00 
Despesas Acessórias de Importação 0,00 
Adequação do espaço 0,00 
Despesas Bancárias 0,00 
D.A.O. da FAP*           12.692,11 
Outros serviços  Locação de veículo - transporte   5.440,00  
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                    Total  0,00 
d-  Despesas com diárias                                                           Total  5.000,00 
e – Material de Consumo                                                                               Total    82.052,00 
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 7.052,00 
Outros materiais: Gastos em  contingências técnicas e tecnológicas nas 
propriedades 

75.000,00 

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 20.307,20 
Ressarcimento à UFG (8%) 10.153,60 
Ressarcimento à UA/Órgão (8%)  10.153,60 

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 
Quantidade  Descrição 

(Equipamentos/Móveis/Obras) 
Valor Período 

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

 Salas e laboratórios da Escola de Agronomia.  
  



                                                   

Justificativa:   

 
II.f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quantidade  Formas de Ressarcimento à IFES 
  
  
Justificativa:  Previsto 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 insti tucional –  Lei  8.958/94                        
 
Estímulo à Inovação –  Lei 10.973/04                    
 
Estágio  –  Lei 11.788/08 

 
Justificativa:  Pela natureza do projeto, extensão, que visa promover importante impacto social, 
beneficiando, direta e indiretamente, pequenos produtores de leite de pequena escala, proporcionando 
inclusão produtiva, melhoria da qualidade dos alimentos produzidos, diversificação da produção e a 
agregação de valor com o beneficiamento artesanal, possibilitando melhoria de renda, bem-estar e qualidade 
de vida das pessoas, incrementando as economias locais. O projeto não se caracteriza como contra prestação 
do serviço nem representa vantagem para o doador/financiador. 
 

X 

 

 

X  



                                                   

 
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  

Cels o  Jo s e  d e  M ou ra  1 2 8 41 1 6  U FG Doc en t e  1 8  mes es  4 8 0  
Es tu d an t e  d e  g rad u ação   U FG d i scen t e  1 8  mes es  4 8 0  
Es tu d an t e  d e  g rad u ação   Ou t ra s  IE S  Di scen t e  1 8  mes es  4 8 0  

 
Obs:  abaix o de cada quadro,  just i f icar o valor das  bolsas  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 .973/200 4)   

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  

Não se aplica         
         

                                                                                                                                  Total   
(*)  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 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 se aplica       

                                                                                                                                  Total   
(*)  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  Part i c ipantes  –  Regi me de  CLT  

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 ,  reserva 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. CELSO JSE DE MOURA  

- Coordenador do Projeto – 
 

 PROF. DR. MARCOS GOMES DA CUNHA 
Diretor UA/ÓRGÃO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

Cer�ficamos que o plano de trabalho, documento 1091939, parte integrante do contrato
nº 051/2020, documento 1091932, está assinado por meio deste despacho.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Pró-Reitora, em exercício,
em 07/01/2020, às 18:16, 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 Élida Ramos Medeiros, Assistente em Administração, em
08/01/2020, às 08:34, 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
08/01/2020, às 09:51, 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 08/01/2020, às 10:13, 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 Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 08/01/2020, às 15:58, 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 Celso José De Moura, Professor do Magistério Superior,
em 08/01/2020, às 21:27, 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 Marcos Gomes Da Cunha, Diretor, em 09/01/2020, às
08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1091941 e
o código CRC 50660D98.

Referência: Processo nº 23070.048576/2019-48 SEI nº 1091941
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