
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO  
 

Título do Projeto  
Sempre UFG 
Identif icação dos Partícipes do  Projeto  

Univers idade:  Univers idade  Federa l  de  Goiás  -  UFG  
Unidade:  Facu ldade  de Informação e Comunicação/Gabinete da Reitor ia/PROEC  
Fundação:  Fundação de Apoio  à  Pesquisa  -  FUNAPE 

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE  

Thal i ta  Sasse  Froes  710.627.501-87/2377126 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  

6299265-0295 -  thal i ta_sase_froes @ufg.br  

Centro de Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  
   

Classif icação do Projeto:  

Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desenvolv imento Inst i tucional  Desenvolv imento Cient í f ico e  Tecnológico  

Justificativa/Fundamentação 
A Sempre UFG é um projeto dedicado à consolidação do vínculo entre os egressos e a universidade. O projeto pretende 
construir um espaço de interação capaz de promover o diálogo entre seus participantes. Para tanto, será criada a 
plataforma Sempre UFG. O portal deverá atuar como mediador entre a comunidade de egressos e a instituição. Ao 
desenvolver esse relacionamento, o projeto pretende contribuir não apenas com a preservação da memória da 
universidade, mas, sobretudo, com a melhoria da qualidade do ensino. Isso porque, a plataforma Sempre UFG 
possibilitará o acompanhamento da trajetória dos egressos cadastrados, disponibilizando informações relevantes tanto 
para a gestão institucional quanto para o Ministério da Educação. Por outro lado, o vínculo entre a comunidade de 
egressos e a UFG oferecerá uma nova forma de produção de conhecimento, permitindo o desenvolvimento de iniciativas 
e o estabelecimento de parcerias capazes de aproximar a instituição da sociedade. 
I.a. Identificação do Objeto 

Contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa para execução do projeto SEMPRE UFG. 

I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 

PJ450-2020 
Início Término 

A partir da data de 
assinatura do contrato 

Dezembro de 2021 

I.d. Resultados Esperados 
 consolidar o vínculo entre a UFG e seus egressos; 
 Registrar a memória da instituição;  
 formar a comunidade de egressos da UFG;  
 estabelecer parcerias entre a universidade e seus egressos. 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 1 Implementação e fortalecimento da Plataforma 
Sempre UFG 

Unid. 1 Set. 2020 Dez. 2021 

1 2 Reconfiguração da marca Sempre UFG Unid. 1 Set. 2020 Dez. 2020 

1 3 Desenvolvimento da marca Sempre UFG, sítio 
oficial e rede social (Instagram)  

Unid. 1 Set. 2020 Dez.2021 

 

 X  

  



                                                   

2 1 Desenvolvimento de ebooks com narrativas 
dos egressos da UFG 

Unid. 1 Out. 2020 Dez. 2020 

2 2 
Desenvolvimento de material de divulgação 
de ações que fortaleçam a relação egresso-
UFG 

Unid. 
1 Out. 2020 Jan. 2021 

3 1 Levantamento de dados dos egressos UFG Unid. 1 Out. 2020 Dez. 2021 

3 2 Firmar parcerias entre egressos e UFG Unid. 1 Out. 2020 Dez. 2021 

4 1 Desenvolvimento e lançamento de App da 
Sempre UFG 

Unid. 1 Out. 2020 Dez. 2020 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

• Maximizar o acesso e cadastro na Plataforma Sempre UFG; 

• Fortalecimento da marca Sempre UFG, com estabelecimento de parcerias que possam contribuir para a imagem 
da UFG na comunidade, bem como do egresso UFG; 

• Criação e gerenciamento de banco de dados dos egressos da UFG; 

• Lançamento de App da plataforma Sempre UFG;  

• Estimular e consolidar a UFG no imaginário goiano e nacional, a fim de despertar o desejo de colaboração e 
defesa da instituição pública e de qualidade, cujo papel desempenha desde seus primórdios; 

 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  
Valor  Total  do Plano:  R$ 79.200,00  

II.a .  Detalhamento da Receita  
R$ 72.000,00  ( setenta e  dois mil  reais)  oriundos do orçamento da UFG.  

 

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

1 Out/2020 24.000,00 

2  Jan/2021 48.000,00 
 

II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  
Item Valor  (R$)  
1-  Receita  Tota l  79.200,00 

 

2-  Prev isão  de Despesas ( a+b+c+d+e+f+g)  Tota l  79.200,00 
a-Pessoal   72.000,00 
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 72.000,00 
Outros encargos 0 ,00  

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                       Total  7 .200,00  
Hospedagem e Alimentação 0,00  
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*           7 .200,00  
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    0 ,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 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***                                                                                        

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 há   

Just if icat iva :   
Não há  previsão de recursos para aqu is ição  de equipamentos  

 
II.e .  Identif icação dos recursos da  UFG  

Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, Salas, etc.) 
1  Laboratór io  de Audiovisual  da FL/UFG 

2 Laboratór ios da FIC/UF G 
3 Laboratór ios da Fábrica de Sof twares/INF/UFG  
4 Computadores do CERCOMP  

Just if icat iva :   
Edição de mater ial  g ráf ico para campanhas online em redes soc ia is ;  desenvolv imento e  
implan tação de pla taforma digi tal  de cadast ros  e  de Aplicat ivo para celu lar  e m l inguagem 
compat íve l  com s is temas operac ionais :  Android e  IOS; Manutenção de banco de dados e  suporte  
operac ional .  

 
 

II. f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 

Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 
01 0,00  

  
Just if icat iva :  Não se ap l ica  
 

 
 

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 tuc ional  –  Lei  8 .958/94                        
 

X 

X 
 



                                                   

Est ímulo à  Inovação  –  Lei  10.973/04                     
 

Estágio  –  Le i  11.788/08  
 

Justificativa: Este projeto visa a integração da comunidade acadêmica com os egressos da Universidade. É um projeto 
dedicado à consolidação do vínculo entre os egressos e a universidade. O vínculo entre a comunidade de egressos e a 
UFG oferecerá uma nova forma de produção de conhecimento, permitindo o desenvolvimento de iniciativas e o 
estabelecimento de parcerias capazes de aproximar a instituição da sociedade. Assim não caracteriza vantagem ao 
doador nem contra prestação de serviços, por isto as bolsas são de doação civil. 
 

 

 



                                                   

 
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  

Lív i a  Alv es  Du a r t e  2 0 1 70 4 74 4  UFG  Di scen t e  Ou t /2 0  a  Dez /2 1  1 2 0  h  
      

 
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 To ta l  

Thalita Sasse Froes 2377126 UFG 

Extensão e Cultura - 
Profissional ou 

servidor com ensino 
superior completo 

Docente Out/20 a Dez/21 20h 2.000,00 30.000,00 

Letícia Cristina Alcântara Rodrigues 1441159 UFG 

Extensão e Cultura - 
Profissional ou 

servidor com ensino 
superior completo 

TAE Out/20 a Dez/21 20h 2.000,00 30.000,00 

Kelio Junior Santana Borges 2049190 IFG 

Extensão e Cultura - 
Profissional ou 

servidor com ensino 
superior completo 

Docente Out/20 a Dez/20 20h 2.000,00 6.000,00 

                                                                                                                                  Tota l  66.000 ,00 
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   
(**)  Os bo l s i s tas  compõem a equipe ex ecutora  e  cadast r ad a no  pro je to  d e ex t ensão ,  por  i s to  não  foram sel eci onad as .   
      

II I .c .  Outros  Part ic ipantes  (Pesqui sador Ex terno/Con vidado)  forma de Bol sa  

Nome** CPF 

Dados  
Modal idade (*)  

Per íodo/  Duração  
/mês  

Carga 
Horá ria  
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor To ta l  

Rap h ae l  Fe r re i ra  Fa r i a  0 1 8 .13 7 .66 1 -0 0  

Extensão e Cultura - 
Profissional ou servidor com 

ensino superior completo 

Out/20 a Dez/20 3 0 h  2 .2 0 0 ,0 0  6 .0 0 0 ,0 0  

                                                                                                                                  Tota l  6.000 ,00  



                                                   

(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   
(**)  Os bo l s i s tas  compõem a equipe ex ecutora  e  cadast r ad a no  pro je to  d e ex t ensão ,  por  i s to  não  foram sel eci onad as .  
 

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

Nome Cargo  

Dados  

Carga  Ho rária  
semanal  

a .  Per íodo/  
Dura ção  

b.  Salário  base  
mensal  

c .  Encargos  -  
mensal  (* )  

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

Valor To ta l   
(a  *  (b+c+d))  

Não há        
                                                                                                                                   Tota l   

Indica ção  dos  Benef í c ios  não  obrig atórios  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  ( 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 

 
 
 
 

_________________________________________ 
PROFA. DRA. THALITA SASSE FROES  

- Coordenador do Projeto – 
 

 PROFA. DRA. LUCILENE MARIA DE SOUZA 
Pró-Reitora de Extensão e Cultura 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

Cer�ficamos que o plano de trabalho, documento 1594970, parte integrante do contrato nº
513/2020, documento 1594867, está assinado por meio deste despacho.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Diretora, em 05/10/2020, às
09:54, 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 05/10/2020, às
10:26, 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 ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL, Usuário Externo, em
06/10/2020, às 16:44, 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 Thalita Sasse Froes, Professora do Magistério Superior, em
06/10/2020, às 17:09, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 06/10/2020, às 17:37,
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 Lucilene Maria De Sousa, Pró-Reitora, em 06/10/2020, às
22:48, 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 07/10/2020,
às 08:31, 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 1594973 e o código CRC 252555C8.

Referência: Processo nº 23070.040229/2020-19 SEI nº 1594973
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