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Justificativa/Fundamentação 
 

Sérgio Sauer, apoiado em José de Sousa Martins, aponta que a questão agrária no Brasil remonta 

pelo menos ao século XIX com a abolição da escravatura e a criação da Lei de Terras de 1850, devido ao 

disciplinamento legal que verdadeiramente instituiu a propriedade privada da terra no país, impedindo “o 

acesso à terra àqueles que não podiam comprar, forçando os pobres livres, inclusive os imigrantes europeus, 

a trabalhar para os grandes proprietários (SAUER, 2010:45)”.  

Portanto a questão agrária retroage às primeiras incursões do sistema colonialista na América, com 

todo o aparato bélico: lei, armas e religião. Assim, quando se fala em questão agrária, é preciso atentar, 

primeiramente, para um componente estrutural, como “conjunto de interpretações e análises da realidade 

agrária que procura explicar como se organiza a posse, a propriedade, o uso e a utilização das terras na 

sociedade brasileira (STÉDILE, 2005, p. 17-18)”. Conforme relata Mattos Neto (2006: 98): 

Economicamente, questão agrária está ligada às transformações nas relações de 
produção, ou seja, como produzir, de que forma produzir. Tal equação econômica 
aponta para indicadores como a maneira que se organiza o trabalho e a produção, 
o nível de renda e emprego dos trabalhadores rurais, a produtividade das pessoas 
ocupadas no campo, etc. 
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Analisar a questão agrária é refletir sobre um conjunto de mecanismos em uma dada formação 

social que estabelece as formas como se utiliza um bem – a terra e os recursos dela advindos – na produção 

econômica. No entanto, é preciso observar como o termo “agrário” (multifacetado) não se confunde com 

“agrícola” (dimensão meramente produtivista), justamente porque se estende este termo como um 

“problema” ou “desafio” não resolvido – dadas as relações sociais que se estabelecem a partir dessa 

dimensão estrutural. 

 Este processo histórico de usurpação das terras e das gentes1, que marca a estrutura agrária 

brasileira, com claras características concentradoras, resultou na exclusão de diversos grupos do campo. Tal 

desenho é, em todas as regiões do País, a principal responsável pelos conflitos pela posse e propriedade de 

terra, bem como pelos altos índices de violência no campo que acabam por influenciar o aumento da 

criminalidade nos centros urbanos (êxodo rural). Mesmo com as garantias legais asseguradas por um amplo 

sistema normativo, o processo de concentração de terras permaneceu no Brasil até os dias de hoje. Segundo 

dados do Caderno de Conflitos do Campo (CPT, 2014), o baixo índice de descentralização da terra, por 

meio da regularização fundiária e da reforma agrária, é fonte constitutiva dos conflitos pelo acesso e 

permanência na terra.  

 Diretamente ligado aos conflitos agrários, a desapropriação de terras, as garantias constitucionais 

gerais e a disseminação de uma cultura pacífica – que respeite o Estado de Direito e suas Instituições 

jurídicas, está a grande dificuldade de acesso aos cursos de educação superior, e, em especial, do Direito. 

Quando se trata de ingresso em uma Instituição de Ensino Superior pública e gratuita, em especial, nas 

Universidades Federais, torna-se tarefa quase que inatingível; exclusiva à pequena elite que, além de 

começar o curso consegue finalizá-lo. Conclui-se, então, que os “operadores” do Direito que desta realidade 

surgirão têm pouca ou nenhuma percepção (teórica ou prática) e sensibilidade, acerca das condições de 

vulnerabilidade que estes grupos sociais sofrem, levando a um fenômeno de criminalização dos 

trabalhadores rurais e dos Movimentos Sociais. O que nos coloca outra dimensão para a relevância do 

ingresso deste perfil de público para os cursos de direito, pois a transversalidade da questão agrária 

contribui também na formação dos estudantes da matriz curricular da universidade. Assim, além de ampliar 

o acesso à universidade pública, já que constitui outra turma específica, permite a comunidade acadêmica 

vivenciar os desafios da questão agrária nos dias de hoje. 

Segundo o Professor DALMO DALLARI, “a condição de assentado não é provisória nem 

marginal, mas é uma situação permanente, legalmente prevista, em que muitos brasileiros vivem”. E, 

para que possam ter o preparo técnico necessário e indispensável para assessorar juridicamente os/as 

trabalhadores/as rurais excluídos ou em processos de inclusão parcial. Além disso, é de se acreditar que o 

protagonismo da turma trará qualidade ao debate no meio universitário e uma nova dimensão da realidade 

ao campo jurídico e ao futuro das Instituições.  

                                                         
1  Tema da Aula Inaugural do Programa de Pós-Graduação (latu sensu) Direitos Sociais do Campo/ Residência 

Agrária, proferida pelo Profº Dr. Carlos Frederico Mares de Sousa, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=YZ82LkGQFgs 



                                                  
 

Os estudantes da turma serão selecionados em processo de exame vestibular específico para o 

público alvo do projeto. Vincula-se ao rol das denominadas ações afirmativas que objetivam dar tratamento 

desigual aos desiguais, sobretudo, na oferta de vagas na Educação Superior.  A educação é um dos direitos 

sociais garantidos a todos os cidadãos brasileiros pela Constituição Federal (art. 6º), no entanto, muito 

poucos trabalhadores rurais chegam às Universidades. 

Instrumento indispensável na conquista da cidadania, a Educação, objeto de intensos debates, na 

década de 90, tentou compreender a nova configuração das relações entre a escola e o trabalho e entre 

educação geral e formação profissional.  Ultrapassando, rapidamente, a ação dos educadores, o debate 

atingiu pesquisadores e profissionais de diversas áreas, mobilizou empresários, sindicalistas, movimentos 

sociais, governos e organismos internacionais, até mesmo os que não tinham a Educação como prioridade. 

No caso específico dos assentamentos rurais, sua importância é ainda maior, uma vez que toda a vida social 

– familiar e comunitária – e produtiva acontece num ambiente particular, não apenas pelas dimensões 

físicas que o envolvem como pela dimensão política que assume. 

A qualidade da Educação e do ensino implica, diretamente, no conhecimento, na capacidade e nas 

“competências” requeridas pelo mercado de trabalho, pois, são o único meio de construir condições efetivas 

para seu amplo atendimento. Os movimentos sociais do campo, mesmo com sua organização política, 

carecem de conhecimentos técnicos em diversas áreas – o que dificulta um desenvolvimento sustentado e 

integral das comunidades assentadas. 

 Vale destacar que a conclusão do curso de direito da Turma Evandro Lins e Silva, em agosto de 

2012, impôs ao curso de direito e a Regional da Cidade de Goiás/ Universidade Federal de Goiás 

(RCG/UFG), juntamente com os Movimentos Sociais do Campo, o duplo desafio de pensar a continuidade 

da formação jurídica aos beneficiários da Reforma Agrária e Agricultura Familiar, no sentido de fortalecer 

as relações entre assistência técnica jurídica, educação do campo e desenvolvimento, no âmbito das ações 

do PRONERA e também da educação jurídica.  

 Duplo desafio, porque de um lado a universidade precisa refletir sobre o modelo de educação 

superior que desenvolve e estimula, e de outro, porque precisa buscar caminhos para superar os limites 

identificados na formação acadêmica tradicional, em especial, nas ações de pesquisa e extensão sobre o 

mundo rural.   

 Nesse sentido, a educação jurídica ganhou uma importante aliada com as ações do PRONERA, 

porque enquanto o modelo central de educação jurídica é caracterizado pela descontextualização, pelo 

dogmatismo e pela unidisciplinariedade (CAMPILONGO, 1992; PORTO, 2000; MACHADO, 2009), a 

Educação do Campo e o PRONERA se baseiam em princípios de contextualização, práxis e 

transdisciplinaridade (CALDART, 2008), impondo uma outra lógica no processo de ensino e aprendizagem, 

aos professores e estudantes do curso de direito. 

 Pesquisas realizadas no período de 2008/ 2015, no âmbito do grupo de pesquisa Questão Agrária, 

Ações Afirmativas e Educação Jurídica (vinculadas ao Observatório Fundiário Goiano – 

OFUNGO/RCG/UFG), apontam para a conclusão de que a experiência no desenvolvimento da Turma 



                                                  
 

Evandro Lins e Silva, concretamente, contribuiu para a construção de outras práticas pedagógicas, no 

ensino, na pesquisa e na extensão. O perfil da turma colocou a transversalidade da questão agrária nas 

diferentes disciplinas e atividades envolvidas no processo de ensino-aprendizagem (FREITAS; SOUSA, 

2011). 

 Nesse sentido, vale destacar que a experiência da Turma Evandro Lins e Silva foi extremamente 

exitosa: além da riqueza da diversidade cultural, de uma turma formada por 19 Estados da Federação, dos 

60 educandos/as que ingressaram no curso de Direito, ao longo dos 4 anos de curso, apenas 04 evadiram, 

sendo que dos 56 egressos, mais de 50% já teve aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil 

(SOUSA, 2009; 2012; MORAIS, 2011). 

 Ao se discutir educação, não se pode perder de vista que esta ocupa lugar central na acepção 

coletiva da cidadania. Isto porque ela se constrói no processo de luta que é, em si próprio, um movimento 

educativo. E, a conquista de cidadania permeia o reconhecimento de direitos, um agir consciente dentro da 

esfera sócio-política, possibilitado pela educação.  

 Na busca por uma prática de valorização da diversidade, a Universidade Federal de Goiás (UFG) 

tem direcionado sua atuação para o reconhecimento das múltiplas faces da cultura brasileira, desenvolvendo 

políticas públicas de educação que dialogam com as especificidades regionais. Além da Licenciatura 

Intercultural (projeto de fluxo contínuo voltado para a formação de professores indígenas dos povos 

indígenas que se situam na região Araguaia – Tocantins), no âmbito do PRONERA, já desenvolveu o 

projeto de Licenciatura em Pedagogia da Terra e o Bacharelado em Direito, conforme explicitado acima. No 

último período, entre 2013 e 2015, também desenvolveu o Programa de Pós – Graduação (latu sensu) 

Direitos Sociais do Campo – Residência Agrária.  

 Inspirado nesta trajetória, a Regional Goiás tem direcionado sua atuação para as demandas das 

comunidades rurais, considerando que o Município de Goiás representa, proporcionalmente, o município 

com o maior número de assentamentos do Brasil (são 23 Projetos de Assentamentos: Bom Sucesso, Dom 

Tomas Balduíno, Mata do Baú, Mosquito, São João do Bugre, São Felipe, Acaba Vida II, Retiro, Rancho 

Grande, São Carlos, Lavrinha, Novo Horizonte, Paraíso, Buriti Queimado, União Buriti, Holanda, 

Baratinha, Vila Boa, Engenho Velho, Varjão, Magali, Serra Dourada e Padre Phelipe Leddet). Além da 

proximidade com dois povos indígenas (Tapuia/município de Rubiataba e Karajá/município de Aruanã) e 

Comunidades Remanescentes de Quilombos em processo de regularização. 

 Portanto, é uma região privilegiada para a pesquisa, pois concentra agronegócio, agricultura familiar 

e projetos de assentamento: aproximando-se do tempo e espaço comum. Assim, as potencialidades regionais 

para o desenvolvimento de pesquisas futuras são expandidas com o intercâmbio científico e cultural com os 

alunos da turma. 

 Ademais, a Regional está localizada no Território da Cidadania do Vale do Rio Vermelho. 

Programa do Governo Federal que busca promover o desenvolvimento econômico e universalizar 

programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável.  

 Embora a Regional esteja em processo de consolidação, a 2ª turma soma-se às iniciativas de 

extensão voltadas para a educação, como o Programa de Educação Tutorial, o Projeto de Extensão de 



                                                  
 

Educação em Direitos Humanos, a Casa Warat e o conjunto de ações desenvolvidas no âmbito do 

OFUNGO.  

 Além de contribuir significativamente com o desdobramento das ações desenvolvidas no Programa 

de Pós-Graduação (latu sensu) Direitos Sociais do Campo – Residência Agrária. Projeto desenvolvido 

também em parceria com o CNPq/ INCRA-PRONERA, que está em fase de finalização. Destaca-se que dos 

53 educandos/as, a turma Dom Tomás Balduíno contou com 23 egressos da Turma Evandro Lins e Silva, o 

que corresponde a 43,39 % da turma. Além disso, já apresenta como resultados a realização do Congresso 

de Encerramento, a publicação de Coleção de Cartilhas (05 volumes), a Coleção de Cadernos Pedagógicos 

(09 volumes) e a aprovação em Programas de Pós-Graduação (strictu sensu), de 09 pessoas, entre 

educandos e equipe gestora. Nesse sentido, vale dizer que a especialização teve no seu horizonte teórico-

metodológico, a teoria pela prática. Ou seja, através das ações de pesquisa-extensão, buscou articular os 

conteúdos desenvolvidos durante o tempo-escola, com a realidades das comunidades rurais dos estudantes 

da turma2.  

Desta forma, o desenvolvimento da 2ª turma de graduação para beneficiários da reforma agrária 

soma-se à trajetória do curso de direito na questão agrária: 2007/ 2012 (Turma Evandro Lins e Silva/ 

Gradua) e 2013/ 2015 (Turma Dom Tomás Balduino/ Programa de Pós-Graduação (latu sensu) Direitos 

Sociais do Campo – Residência Agrária). Através das ações de ensino-pesquisa-extensão, busca-se o curso 

de direito tem se empenhado em contribuir com a criação de estratégias que possibilitem a superação da 

trajetória da formação social brasileira marcada pela desigualdade e pelo estado autocrático, que explicita 

problemas de ordem jurídica que geralmente são negligenciados na formação de graduação em Direito.  

Diante disso, destaca-se a necessidade de dar continuidade ao processo de desenvolvimento de uma 

formação jurídica voltada para os problemas sociais enfrentados pelos movimentos sociais. 

Para o desenvolvimento das atividades previstas na realização do curso há necessidade de 

deslocamento da equipe e dos estudantes para as atividades acadêmicas previstas. Para viabilizar esta 

atividade há a necessidade de contratação da Fundação de apoio para aquisição de passagens terrestres aos 

educandos/as, público-alvo beneficiário do PRONERA na turma.  

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”. 

I.a. Identificação do Objeto 

Aquisição de passagens terrestres para viabilizar o cumprimento dos seguintes objetivos: 

 

                                                         
2  Maiores informações disponíveis em http://direitosdocampoufg.blogspot.com.br/ e 

http://direitosdocampoufg.blogspot.com.br/.  



                                                  
 

a) Garantir o acesso à Educação Superior aos que pelo modo de vida peculiar e em razão das 

condições típicas do meio rural têm dificuldade de se inserir nos cursos de Graduação, mormente os 

públicos e gratuito, assim, democratizar o acesso a informação, ä cultura acadêmica e ao saber jurídico 

especializado, permitindo a compreensão dos processos socioculturais em curso e as especificidades de 

condições dos estudantes e de seu universo circundante neste processo; 

b) Formar Advogados e assessores jurídicos com consciência crítica e conhecimento técnico que 

seja aplicável à realidade dos trabalhadores assentados, como multiplicadores do saber adquirido, buscando 

a garantia dos seus direitos fundamentais, solucionando pacificamente os conflitos típicos do mundo rural, e 

também na constituição e no desenvolvimento de suas instâncias produtivas; 

c) Contribuir para a pluralização do debate no meio acadêmico e para uma abertura progressiva do 

campo jurídico com a utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão críticas, 

que permitam pensar as instituições e seus atos de maneira articulada com uma realidade diversificada e 

singular; 

d) Proporcionar a inclusão das trabalhadoras e trabalhadores no meio jurídico, facilitando a 

expressão desta categoria social, através de sua produção científica, exegética e até na sua 

representatividade pública advinda de uma formação jurídica (delegados, defensores públicos, 

representantes do Ministério Público Estadual e Federal, Magistratura em ambas as esferas e, também, 

docentes em Universidades, certamente com uma visão mais enriquecida). 

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

06/2020 11/2021 
I.d. Resultados Esperados 
Os indicadores de resultados poderão ser aferidos de diferentes formas. Do ponto de vista qualitativo, os 

conteúdos e as atividades que constituem a base para a formação dos bacharéis em Direito deverão ser 

desenvolvidos a partir das competências e habilidades tais como: 

a) compreensão ampla e consistente dos fenômenos e da prática jurídica em seus diversos meandros, 

em diferentes esferas e especialidades; 

b) Conduta ética associada à responsabilidade social e profissional 

c) compreensão do processo de construção do conhecimento jurídico em sintonia com  o indivíduo 

inserido em seu contexto sócio-cultural com capacidade de desenvolver e utilizar meios judiciais e 

extrajudiciais de prevenção e solução de conflitos individuais e coletivos, a partir do entendimento de que a 

solução extrajudicial preserva a paz e a harmonia social; 

d) capacidade de identificar problemas sócio-culturais como origem de vários dos problemas 

jurídicos, assim facilitando respostas mais afinadas às questões relativas aos conflitos pela terra, bem como 

outros assuntos específicos dos trabalhadores e trabalhadoras do meio rural que visem a superar a 

“modernização periférica”; 

e) compreensão e avaliação das diferentes correntes doutrinárias, desde as mais positivistas e mais 

enfáticas na defesa do Direito posto e da propriedade como algo intocável, até as correntes ditas de Direito 



                                                  
 

Alternativo que buscam mais o Justo em detrimento ao legalismo e as que vão em busca do direito “achado 

na rua”, podendo aferir julgamentos e tomada de decisões; 

f) capacidade de apreender as diversas disciplinas jurídicas e a sua interdependência em face à 

dinâmica social a fim de atuar adequadamente em relação ao conjunto de significados que a constituem bem 

como o domínio da gênese, dos fundamentos, da evolução e do conteúdo do ordenamento jurídico vigente; 

g) preparo para atuar nos diversos segmentos sociais, além de claramente agir como transformador 

do meio em que encontra-se inserido, utilizando de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de 

reflexão crítica; 

h) capacidade de estabelecer diálogo entre os diferentes representantes do Poder Público, quer seja 

na qualidade de Advogados ou Defensores Públicos ou outro cargo na esfera pública, como no seu papel de 

multiplicador de conhecimento, por isso, também, indivíduo com acentuada capacidade de expressão; 

i) capacidade de articular ensino e pesquisa na produção do conhecimento jurídico e da prática 

decorrente demonstrando capacidade de apreensão, transmissão crítica e produção criativa do Direito a 

partir de constante pesquisa e investigação das questões relativas à realidade regional, nacional e 

internacional; 

j) domínio de processos e meios de comunicação em suas relações com os problemas de natureza 

jurídica; 

k) capacidade de desenvolver metodologias e materiais pedagógicos adequados à utilização das 

tecnologias da informação e da comunicação nas práticas jurídico-educativas; 

l) compromisso com uma ética de atuação profissional e com a organização democrática da vida em 

sociedade; 

m) articulação da atividade jurídica nas diferentes formas de organização do trabalho associativo e 

cooperativo, tanto no seu planejamento, como na execução e na avaliação de seus resultados tendo como 

valores a solidariedade, a cooperação, a responsabilidade e o compromisso. 

 

Quanto aos indicadores quantitativos, cabe a este projeto: 

 

a) Formação de Turma e Sala de aula: 

 Meta: uma turma com 60 (sessenta) estudantes; 

 Estratégia: submissão ao processo seletivo, utilização de espaço físico da Regional Cidade de 

Goiás/ UFG e realização de atividades nas comunidades de origem. 

 

b) Professores: 

 Metas e estratégias: 65 docentes da UFG dentre professores dos seus quadros e estudantes de Pós-

graduação; 25 professores convidados a título de palestrantes e colaboradores, por indicação da equipe de 

coordenação do Projeto, para os seminários temáticos entre especialistas nacionais nas temáticas durante as 

atividades de extensão, como Congressos e Seminários temáticos; 

 



                                                  
 

c)  Titulação: 

 Meta: 60 graduados em Direito (bacharelado); 

 Estratégia: acompanhamento pela equipe de coordenação e monitores do desempenho individual 

nas disciplinas, estratégias de recuperação individualizadas para os que apresentarem dificuldades de 

aprendizagem; 

 

d) Aprovação em disciplinas/desistência/evasão: 

 Meta: não mais de uma reprovação por semestre para estudante regular, e abandono 

(desistência/evasão) de no máximo 10 (dez) acadêmicos ao longo dos 05 (cinco) anos de curso. 

 Estratégia: acompanhamento individualizado durante em paralelo com a ministração das disciplinas 

e, quando o estudante retornar para suas áreas, terá acompanhamento feito por advogados de seus 

respectivos Estados. 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

Adquirir 
passagens 
terrest res  

02_2016 

Passagens de volta dos/as 
educandos/as, no trecho 
Goiânia/ local de moradia de 
cada educando/a 

Bilhete 
terrestre 

21 Junho/2020 
Dezembro

/ 2020 

Adquirir 
passagens 
terrest res  

01_2017 

Passagens de ida e volta dos/as 
educandos/as, no trecho 
Goiânia/ local de moradia de 
cada educando/a 

Bilhete 
terrestre 

21 Junho/2020 
Dezembro

/ 2020 

Adquirir 
passagens 
terrest res  

02_2017 

Passagens de ida e volta dos/as 
educandos/as, no trecho 
Goiânia/ local de moradia de 
cada educando/a 

Bilhete 
terrestre 

21 Junho/2020 
Dezembro

/ 2020 

Adquirir 
passagens 
terrest res  

01_2018 

Passagens de ida e volta dos/as 
educandos/as, no trecho 
Goiânia/ local de moradia de 
cada educando/a 

Bilhete 
terrestre 

21 Junho/2020 
Dezembro

/ 2020 

Adquirir 
passagens 
terrest res  

02_2018 

Passagens de ida e volta dos/as 
educandos/as, no trecho 
Goiânia/ local de moradia de 
cada educando/a 

Bilhete 
terrestre 

21 Junho/2020 
Dezembro

/ 2020 

Adquirir 
passagens 
terrest res  

01_2019 

Passagens de ida e volta dos/as 
educandos/as, no trecho 
Goiânia/ local de moradia de 
cada educando/a 

Bilhete 
terrestre 

21 Junho/2020 
Dezembro

/ 2020 

Adquirir 
passagens 
terrest res  

02_2019 

Passagens de ida e volta dos/as 
educandos/as, no trecho 
Goiânia/ local de moradia de 
cada educando/a 

Bilhete 
terrestre 

21 Junho/2020 
Dezembro

/ 2020 

Adquirir 
passagens 

01_2020 
Passagens de ida e volta dos/as 
educandos/as, no trecho 

Bilhete 
terrestre 

21 Junho/2020 
Dezembro

/ 2020 



                                                  
 

terrest res  Goiânia/ local de moradia de 
cada educando/a 

Adquirir 
passagens 
terrest res  

02_2020 

Passagens de ida e volta dos/as 
educandos/as, no trecho 
Goiânia/ local de moradia de 
cada educando/a 

Bilhete 
terrestre 

21 Set/ 2020 
Dezembro

/ 2020 

Adquirir 
passagens 
terrest res  

01_2021 

Passagens de ida e volta dos/as 
educandos/as, no trecho 
Goiânia/ local de moradia de 
cada educando/a 

Bilhete 
terrestre 

21 Maio/2021 
Agosto/ 

2021 

 

I.f. Indicadores de cumprimento das metas 
Número de aquisição de passagens adquiridas  
Número de alunos concluintes do curso  
Entrega de relatório com comprovantes de embarques  

 
 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
 
Valor Total do Plano: R$150.000,00 

II.a .  Detalhamento da Receita  
Recursos oriundos da emenda parlamentar nº 19600015 
 
II.b.  P lano de Aplicação dos Recursos F inanceiros  
Item  Valor (R$)  
1-Receita                                                      Total  150.000,00  

 
2- Previsão de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)  Total 150.000,00  
a-Pessoal  Total  20.000,00 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 0,00 
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 0,00 
Consultorias (STPF - RPA) 0,00 
Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 0,00 
Estagiários 0,00 
Bolsas 20.000,00 
Outros encargos 0,00 
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                            Total 15.000,00 
Assinatura de Periódicos/Anuidades 0,00 
Reprodução de documentos 0,00 
Confecção de cartaz para divulgação 0,00 
Adequação do espaço 0,00 
D.A.O. da FAP*             15.000,00 
Outros serviços  0,00 
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                    Total 20.000,00 
d-  Despesas com diárias                                                           Total 5.000,00 
e – Material de Consumo                                                                                Total   90.000,00 
Material de expediente 0,00 
Material de Laboratório 0,00 
Material de manutenção de máquinas e equipamentos 0,00 
Aquisição de gêneros alimentícios 90.000,00 



                                                  
 

Combustíveis e lubrificantes 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 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.c. Detalhamento e Justificativa do Investimento 

Quant idade  Descrição 
(Equipamentos/Móveis/Obras/Reformas) 

Valor Período 

Não se aplica    
Justif icativa  

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

 

II.e.  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 
Não se aplica  
Justif icativa  

 

II.g. Tratamento Tributário para Bolsas ( Campo a ser preenchido pela UFG) 
X Bolsa Doação Bolsa Doação com Encargo 

Bolsa de Estímulo a Inovação Bolsa Adicional Variável 

Justificativa: 

Conforme a natureza do projeto: ensino cujos resultados se reverte para a formação de profissionais na área 
do direito, com forte aspecto de inclusão social, não se caracterizando em contra prestação de serviços nem 
vantagens ao doador, as bolsas são classificadas como de doação civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
 

 
III QUADRO DE PESSOAL 

 
Obs: abaixo de cada quadro,  justif icar o valor das bolsas indicando os seus referenciais.  
 
III.a .  Participantes vinculados à UFG (Lei nº 8 .958/94) sem remuneração do p rojeto  

Nome 
Registro Funcional  ou 

matrícula  

Dados  
Vinculação  

(Docente,  Tec.  
Adm.,  

Discente)  

Período/ 
Duração/mês  

Carga Horária 
anual 

Não se aplica     
 
III.b.  Participantes vinculados à UFG (Lei nº 8 .958/94) com remuneração do projeto/ bolsa  

Nome 
Registro 

Funcional  ou 
matrícula  

Dados  
Tipo 

de 
bolsa  

Vinculação  
(Docente,  Tec.  

Adm.,  Discente)  

Período/ 
Duração 

/mês  

Carga 
Horária 
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor Total  

Erika Macedo Moreira 1676626 
ensino 

docente 
2020/2021 – 5 

bolsas 
20 2.000,00 10.000,00 

Janaina Tude Sevá 1736762 
ensino 

docente 
2020/2021 – 2 

bolsas 
20 2.000,00 4.000,00 

Cleuton Cesar Ripol de 
Freitas 

2530906 
ensino 

docente 
2020/2021 – 3 

bolsas 
20 2.000,00 6.000,00 

                                                                                                                                  Total 20.000,00 
 

III.c.  Participantes de outras IES sem remuneração do projeto  

Nome 
Registro Funcional ou 

matrícula  

Dados  
Vinculação  

(Docente,  Tec.  Adm.,  
Discente)  

Período/ Duração/mês  
Carga 

Horária anual  

Não se aplica     



                                                  
 

 

III.d.  Participantes vinculados à outras IES (Lei nº 8 .958/94) com remuneração do projeto/ bolsa  

Nome 
Vínculo 

Institucional  

Dados  
Tipo de 

bolsa  
Vinculação  

(Docente,  Tec.  
Adm.,  Discente)  

Período/ 
Duração 

/mês  

Carga 
Horária 
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor Total  

Não se aplica        
                                                                                                                                  Total  
 

III.e.  Participantes de outras IES com remuneração do projeto  -  RPA  

Nome 
Vínculo 

Institucion
al  

Dados  
Vinculação  
(Docente,  

Tec.  Adm.,  
Discente)  

Período/ Duração 
/mês  

Carga 
Horária 
Mensal  

Valor  
Mensal  

Encargos Valor Total  

Não se aplica        

                                                                                                                                    Total  
 
III.f .  Outros Participantes/pessoa f ísica/sem remuneração  

Nome 
CPF  Atividade  Dados  

  Vinculação  
Período/ 
Duração  

Carga 
Horária  

Não se aplica      
 

III.g .  Outros Participantes/pessoa física/Bolsa  

Nome CPF  

Dados  
Tipo de 

bolsa  
Vinculação  

(Docente,  Tec.  
Adm.,  

Discente)  

Período/ 
Duração 

/mês  

Carga 
Horária 
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor Total  

Não se aplica        
                                                                                                                                  Total  



                                                  
 

 

III.h.  Outros Participantes/pessoa f ísica /  RPA  

Nome CPF  

Dados  

Atividade  
 

Período/ 
Duração 

/mês  

Carga 
Horária 
Mensal  

Valor  
Mensal  

Encargos Valor Total  

Não se aplica        
                                                                                                                                    Total  
 

III. i .  Outros Participantes –  Regime de CLT  

Nome Função  

Dados  

CPF  
Período/ 
Duração  

Carga 
Horária 
semanal  

Salário 
base  

Benefícios 
+ 

encargos  
Valor Total  

Não se aplica        
                                                                                                                                   Total   

 
 
 
 



                                                  
 

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reitor – UFG 
 

 Diretor Executivo  – FUNAPE  
 
 
 

 
 
 
 
 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 
 
 
 
 

_____________________________________ 
- Coordenador do Projeto – 

 
 
 
 

 Diretor UA/ÓRGÃO 
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DESPACHO

Cer�ficamos que o plano de trabalho, documento 1392443, parte integrante do contrato nº
282/2020, documento 1392345, está assinado por meio deste despacho.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Diretora, em 19/06/2020, às
15:22, 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 Robson Maia Geraldine, Pró-Reitor, em 19/06/2020, às
17:35, 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
22/06/2020, às 15:43, 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 Érika Macedo Moreira, Professora do Magistério Superior,
em 22/06/2020, às 15:47, 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 22/06/2020, às 21:25, 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 24/06/2020,
às 10:59, 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 Renato Francisco Dos Santos Paula, Diretor, em 02/07/2020,
às 11:33, 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 1392445 e o código CRC 18769B9A.
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