
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO  

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO  
 
Título do Projeto  
COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA: A CONTRIBUIÇÃO DA COMUNICAÇÃO NO PROCESSO 

Ident ificação dos Part ícipes do Projeto  
Univers idade:  Univers idade Federa l de Go iás  -  UFG  
Unidade:  Facu ldade de In fo r mação  e Comunicação  
Fundação :  Fundação  RTVE 

Coordenador(a):  CPF/Matrícu la SIAPE  

LISBETH OLIVEIRA 2281023 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
(62)  986106197 3521 1335 lisbeth@ufg.br 

Centro de Custo  Banco e Agência Conta Corrente específica  
   

Classifi cação do Projeto:  
Pesqu isa  Extensão  Ens ino  

Desenvo lvimento Inst it uc iona l  Desenvo lvimento Cient íf ico  e Tecno lóg ico  

Justificativa/Fundamentação 
Que o lixo doméstico e industrial não é tratado como deveria e vai parar nos aterros sanitários e lotes baldios 

principalmente nas áreas urbanas é um fato. E estarrecedor: „Todos os anos, o Brasil produz 37 milhões de toneladas 

de lixo orgânico. Esse resíduo tem potencial econômico para virar adubo, gás combustível e até mesmo energia. No 
entanto, apenas 1% do que é descartado é reaproveitado“ (CBN, 2019). Além disso, 1/3 do alimento produzido no 

mundo é perdido ou desperdiçado, o que representa 1,3 bilhões de toneladas por ano (FAO, 2011). As perdas e 
desperdícios ocorrem ao longo da cadeia produtiva começando na produção agrícola, transporte, comercialização e 
indo até o consumidor final, que muitas vezes nem chega a consumir o produto e isto significa também desperdício de 
área, água, energia e insumos, além de grande preocupação pública. A urgente necessidade de mudar esta realidade faz 
com que partamos para uma ação concreta que busque a conscientização da população e gere multiplicadores indo 
além de nosso ambiente original de ação escolhido: o DCE da UFG (Campus I, Rua 226, 560 - Setor Leste 
Universitário) e a população de seu entorno. O comer, separar, compostar e plantar são passos de responsabilidade 
para cada cidadão que habita o planeta. Aprendendo, ensinando e transferindo conhecimento prático, através do 
projeto queremos juntos sensibilizar cada vez mais cidadãos para uma ação responsável frente ao lixo que gera. A 
Comunicação pretende colaborar decisivamente no processo como um todo: elaborando o Plano de Comunicação, 
assessorando nas atividades propostas pelo grupo, viabilizando a divulgação e comunicação interna e externa, agindo 
de forma integral nas várias atividades planejadas pelo coletivo além de muitas outras inserções no trabalho proposto. 
I.a. Identificação do Objeto 
 Sistematizar dados com vistas à publicação de trabalhos científicos e de artigos de opinião. Sistematizar dados e 
elaborar relatórios de avaliação do desempenho do grupo e da eficácia das atividades realizadas. Mapear necessidades 
concernentes a temas como energia/lixo, no entorno do DCE da UFG (Campus I) e noutros ambientes de atuação dos 
participantes, reunindo dados para propostas concretas de ações para a sustentabilidade dentro desses ambientes. 
Mapear as deficiências e necessidades na realização das ações propostas, sistematizando esses dados para comporem 
futuras etapas do Plano de Ação. Elaborar e atualizar o Plano de Comunicação que norteará os planos de ação do 
grupo, trazendo assim mais conhecimento de uma realidade pouco estudada. Organizar oficinas periódicas (físicas 
e/ou online) de compostagem envolvendo os participantes do projeto e outras comunidades.  Neste primeiro ano de 
atividades serão realizadas oficinas e atividades teóricopráticas em parceria com os participantes do projeto, ONGs e 
órgãos públicos, empresas, escolas entre outros, para que nos anos seguintes o projeto tenha continuidade, viabilizando 
as ações propostas no planos de ação inicialmente elaborados. Obs. Com o isolamento social necessário pela crise do 
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Coronavírus, o projeto foi interrompido em seus encontros presenciais no DCE. O grupo continua ativo pelo 
WhattsApp e outras redes sociais, repensando e adequando novas formas de ação coletiva. Individualmente muitos 
estão conseguindo desenvolver seus projetos de compostagem doméstica e compartilhando no grupo online 
(WhattsApp) suas experiências e conquistas. Nesse sentido, a troca de experiências e as consultas aos mais experientes 
tem sido fundamental para a disseminação de uma ação tão necessária no nosso cotidiano, que é o cuidado com os 
resíduos que produzimos diariamente. Os modelos de encontros posteriores (online?) bem como a avaliação das ações 
a serem desenvolvidas estão sendo discutidos com a equipe de Comunicação, visando uma maior eficácia e disciplina 
nas ações individuais e coletivas.  
I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 
 Início Término 

Junho de 2020 Fevereiro de 2021 
I.d. Resultados Esperados 

  
I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 1 

Mapear necessidades concernentes a temas 
como energia/lixo, no entorno do DCE da 
UFG (Campus I) e noutros ambientes de 
atuação dos participantes, reunindo dados para 
propostas concretas de ações para a 
sustentabilidade dentro desses ambientes. 

Unid 1 Julho de 
2020  

Agosto de 
2020 

2 1 

Mapear as deficiências e necessidades na 
realização das ações propostas, sistematizando 
esses dados para comporem futuras etapas do 
Plano de Ação 

Unid 

1 Setembro 
2020 

Outubro 
2020 

3 1 

Elaborar e atualizar o Plano de Comunicação 
que norteará os planos de ação do grupo, 
trazendo assim mais conhecimento de uma 
realidade pouco estudada 

Unid 

1 Julho 
2020 

Agosto  
2020 

4 2 
Organizar oficinas periódicas (físicas e/ou 
online) de compostagem envolvendo os 
participantes do projeto e outras comunidades 

Unid 
7 

Junho 
2020 

Fevereiro 
2021 

5 2 
Criar canais de comunicação que contribuam 
no processo de informação e sensibilização de 
pessoas para o tema da compostagem 

Unid 3 
Agosto 
2020 

Agosto  
2020 

6 3 
Alimentar as redes sociais do grupo, 
veiculando as atividades e divulgando as 
ações planejadas e realizadas 

 1 
Agosto  
2020 

Fevereiro 
2021 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 
 Relatórios com os dados sitematizados 
 Mídias Sociais atualizadas  
 Cumprimento das agenda de oficinas  
 
 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  
Valor Tota l do Plano:  R$  30.000,00 
II.a .  Detalhamento da Receita  
Os recursos são o r iundos de e menda Par lamentar   
 
II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos  

Parce la  Data Valor 
1 2020 30.000,00 

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



                                                   

1-  Receita Total  30.000,00 
 

2-  Previsão de Despesas (a+b+c+d +e+f+g)  Total  21.810,00 
a-Pessoa l   21.810,00 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 00 
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 00 
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 00 
Estagiários 00 

Bolsas              21.810,00 
Outros encargos 00 

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total 4 .790,00 
Hospedagem e Alimentação 00 
Manutenção de máquinas e equipamentos  00 
Assinatura de Periódicos/Anuidades 00 
Reprodução de documentos 00 
Confecção de cartaz para divulgação 00 

Despesas Acessórias de Importação 00 
Adequação do espaço 00 
Despesas Bancárias 00 
D.A.O. da FAP*           3 .000,00 
Outros serviços  1 .790,00 

c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total 00 
d-  Despesas com diárias                                                                    Total 00 
e – Material de Consumo                                                                                              Total   1 .000,00 
Material de Expediente 00 
Material de Laboratório 00 
Material de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos 00 
Material de Limpeza 00 
Combustíveis e lubrificantes 00 
Outros materiais 1 .000,00 
f– Investimento                                                                                                             Total 00 
Obras e Instalações 00 
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)  00 

g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 2 .400,00 
Ressarcimento à UFG (8%) 00 
Ressarcimento à UA/Órgão (8%)  2 .400,00 
h- Ganho econômico***                                                                                        
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) 
Va lo r  Per íodo 

1 Não se aplica   
Just if icat iva:   
 
 
II.e .  Ident ificação dos recursos da UFG  
Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, Salas, etc.) 

 Sa las e  laboratór ios da FIC  
  



                                                   

Just ificat iva :   

 

II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 
  
  
Just ificat iva :  Previsto na Reso lução  CONSUNI  13/2018 

 
 

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

Bo lsa          Ad ic io na l Var iáve l  
 

Caso  o pro jeto t enha previsão  de pagamento de b o lsas,  ind icar  as moda lidades.  

Ens ino ,  pesqu isa,  ext ensão  ou  desenvo lvimento inst it uciona l –  Le i 8 .958/94                        
 
Est ímulo  à  Inovação  –  Le i 10.973/04                     

 
Est ágio  –  Le i 11.788/08 

 
Just ificat iva:  
 
 

 

 

 

X  



                                                   

 
III QUADRO DE PESSOAL  
I I I .a .  Part ic ipantes  (da  UFG o u de  o utras  IES)  de  for ma vo luntár ia  (Lei  nº  8 .958 /94  e  10 .973/2004)  

Nome  
Reg is tro  Func iona l  o u 

matr í cula  
Ins t it uição  de  

v inc ulação 

Dados 
Vinc ulação 

(Docent e,  T ec.  
Adm. ,  D iscente)  

Período/  
Duração/mês  

Carga  Horária  anua l  

LISBETH OLIVEIRA 2281023  U FG  D ocen te  

J u lho de  2020  

/  
Fe ver e i r o d e  2021  

160h  

M A Y A N A  PA U LA  D E SO U ZA  SA N TO S  1032016  U FG  
Te c.  

A dmin i s t ra t i vo  

J u lho de  2020  

/  
Fe ver e i r o d e  2021  

100h  

 
Obs :  aba ixo  de  cada  quadro ,  jus t i ficar  o  va lor  das  bo lsas  indicando  os  s eu s  re fere nc ia is .  
I I I .b .  Part ic ipantes  com recebime ntos  de  bo lsa  ( da  UFG ou de  o utras  IFES)  (Lei  nº  8 .958 /1994  e  10 .973/2004 )   

Nome  
Reg is tro  

Funcio na l  ou  
matr í cula  

Ins t it uição  de  
v inc ulação 

Dados 
Modalidade  

(* ) 
V inc ulação 

(Docent e,  T ec.  
Adm. ,  D iscente)  

Período/  
Duração 

/mês  

Carga  
Horária  
Mensa l  

Va lor   
Mensa l  

Va lor  
Tota l  

NICOLLE MARIA 
OLIVEIRA DE MORAES 

201906531 UFG 
Extensão e 

Cultura 
Discente 

J u lho de  2020  a   
J a nei r o 2021  80h 450,00 3.150,00 

LARISSA DA SILVEIRA 
ALMEIDA 

  
Extensão e 

Cultura 
Discente J u lho de  2020  a   

J a nei r o 2021  80h 400,00 2.800,00 

ANDRÉ VINÍCIUS FREIRE 
BALEEIRO 

  
Extensão e 

Cultura 
Discente J u lho de  2020  a   

Set embr o  2020  100h 1.500,00 4.500,00 

ANA KAROLINE DIRINO   
Extensão e 

Cultura 
Discente J u lho de  2020  a   

D ez emb r o 2021  
80h 400,00 2.400,00 

                                                                                                                                  Tota l  12 .850 ,00  
(*)  R ef er e-se à  modal ida de  def in ida  nos  t er mos  da  RESOLUÇ ÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   
(**)  C us t eio de  b olsa  cond iciona do  à  a r r eca dação do p ro j eto.  
      
I I I .c .  Outros  Part ic ipantes  (Pesq uisador  Externo /Conv idado)  for ma de  Bo lsa  

Nome  CPF 

Dados 
Modalidade  (* )  

Período/  Duração  
/mês  

Carga  
Horária  
Mensa l  

Va lor   
Mensa l  

Va lor  Tota l  

CECÍLIA HARUMI KANDA 
693.104.911-91 

 

C on vida d o  J u lho de  2020  a   
J a nei r o 2021  

60h  880 ,00  6 .160 ,00  

LÍDIO JOSÉ DE JESUS 586.372.731-49  C on vida d o  J u lho de  2020  a   40h  400 ,00  2 .800 ,00  



                                                   

 J a nei r o 2021  

                                                                                                                                  Tota l  8 .960 ,00  
(*)  R ef er e-se à  modal ida de  def in ida  nos  t er mos  da  RESOLUÇ ÃO -CONSUNI Nº  03 /2017.   
(**)  C us t eio de  bolsa  cond iciona do  à  a r r eca dação do p ro j eto.  
 

I I I .d .  Outros  Part ic ipantes  –  Reg ime  de  CLT  

Nome  Cargo 

Dados 

Carga  Horária  
semana l  

a .  Per íodo/  
Duração  

b.  Sa lár io  base  
me nsa l  

c .  E ncargos  -  
me nsa l  (* )  

d .  
Bene fí c ios  -  
me nsa l  (* * )  

Va lor  Tota l   
(a  *  (b+c+d))  

Não se aplica        
                                                                                                                                   Tota l   

Indicação  dos  Benefí c ios  não  obriga tór ios  e  gra t ificação  de  função  (se  ho uver)  com os  respect ivos  va lores :   

 ( *)  Va lor  es t ima do dos  encargos  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reser va  r es cis ó r ia  p ropor ciona l)  +  benef í cios  ob r iga tó r ios .  
(**)  B enef í c ios  nã o ob r iga tó r ios  ( i nd icar  s e houver )  + gra t i f i cação de f unçã o ( ind icar  s e  houver )  



                                                   

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. DR. EDWARD MADUREIRA BRASIL 
Reitor – UFG 

 

 PROFA.DRA. SILVANA COLETA 
Diretora Executiva – FUNDAÇÃO RTVE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

_________________________________________ 
PROF.  

- Coordenadora do Projeto – 
 

 PROF. DR.  
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 1409153, parte integrante do contrato nº
287/2020, documento 1409069, está assinado por meio deste despacho.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Diretora, em 29/06/2020, às
12:01, 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 Robson Maia Geraldine, Pró-Reitor, em 29/06/2020, às
17:22, 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 Angelita Pereira De Lima, Diretora, em 30/06/2020, às 11:28,
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 Lisbeth Oliveira, Professor do Magistério Superior, em
30/06/2020, às 11:29, 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 THIAGO MOREIRA GUIMARÃES, Usuário Externo, em
30/06/2020, às 14:26, 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 Silvana Coleta Santos Pereira, Usuário Externo, em
30/06/2020, às 14:27, 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 Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 30/06/2020, às 14:53, 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 1409160 e o código CRC 34C7C0DC.

Referência: Processo nº 23070.027203/2020-77 SEI nº 1409160
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