
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título  do Projeto  
PROGRAMA DE CAPACIT AÇÃO EM ANÁLISE DE DADOS 

Identi f icação dos Part ícipes  do  Projeto  
Univers idade:  Univer s idade  Federa l  de  Goiás  

Unidade:  Inst i tuto  de Matemát ica  e  Esta t í s t ica  
Fundação:  Fundação de  Amparo  à Pesquisa  (FUNAPE)  

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 

MARIO ERNESTO PISCOYA DIAZ 059.487.927-22/1775738 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
(62)  3932-8153 (62)  98410-9987  

Centro de  Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  

33.133 086-8  19.319-4  

Classi f icação do Projeto:  

Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desenvolvimento Inst i tuc iona l  Desenvolvimento Cient í f ico e  Tecno lógico  

Justificativa/Fundamentação do Projeto 

Nas últimas três décadas, organizações públicas e privadas estão se confrontando cada dia com novos desafios 

nos processos de gestão desenvolvidos por elas. A complexidade observada nesses novos processos é 

originada pelo aumento nos fluxos de informação. Frente a esse novo cenário, e com o objetivo de tornar-se 

mais eficientes, eficazes e competitivas as instituições precisam melhorar o gerenciamento dessa informação. 

As técnicas estatísticas para a análise de dados vem sendo utilizadas por empresas de grande porte no mundo, 

para a melhora de seus processos de gerenciamento de resultados, com bastante êxito. No entanto, a 

capacitação de gestores no setor público em temas de estatística não ocorre pela impossibilidade de 

financiamento de tais cursos de treinamento com empresas do setor privado. Esta ação de extensão vem a 

suprir essa lacuna, procurando capacitar gestores do setor público nas esferas municipal, estadual e federal em 

técnicas de análise de dados para contribuir na melhora dos processos, beneficiando indiretamente à 

sociedade. 

I.a. Identificação do Objeto 

Os objetivos gerais desta ação de extensão são os seguintes:  

1. Fornecer cursos de capacitação em estatística para funcionários do setor público, nas esferas 

municipal, estadual e federal no Estado de Goiás; 

2. Fornecer cursos de capacitação em estatística para funcionários do setor público, nas esferas 

municipal, estadual e federal nas Unidades da Federação da região Centro-Oeste do Brasil;  

3. Fornecer cursos de capacitação em estatística para funcionários do setor público em países da 

América do Sul. 

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

   
 

X 

  



                                                   

PD002-2017 
Início Término 
04/18 05/2020 

I.d. Resultados Esperados 
.  

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

Reunião com 
gestores 

1 

Reunião com Gestores da Rede de 
Serviços oferecidos pela prefeitura de 
Goiânia, Governo de Estado de Goiás 
e instituições do Governo Federal. 

Número de 
reuniões 

10 04/18 30.05.2020 

Formulação de 
disciplinas 

especificas sobre 
estatística 

2 

Identificação das necessidades de 
capacitação. Criação das ementas e 
determinação de carga horária para os 
cursos a serem criados. 

Número de 
ementas 
criadas 

5 

04/18 

30.05.2020 

Criação de 
material (slides) e 
apostilhas para a 
execução de cada 

disciplina 

3 
Elaboração de material para a 
execução do programa, considerando a 
carga horária de cada disciplina. 

Número de 
apostilhas 
criadas 

10 

04/18 

30.05.2020 

Ministrar as aulas 
teóricas (por cada 

disciplina) 
4 Ministrar as aulas, nos horários 

previamente definidos 

Número de 
aulas 
ministradas 
por 
disciplina 

10 

04/18 

30.05.2020 

       

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

Consideramos os seguintes indicadores para o cumprimento das metas deste projeto: 
Meta 1: 

 Número de reuniões realizadas com gestores da prefeitura de Goiânia. 
 Número de reuniões realizadas com gestores do Governo de Estado de Goiás. 
 Número de reuniões realizadas com gestores de Instituiçoes do Governo Federal no Estado de Goiás. 

 
Meta 2: 

 Número de cursos ministrados. 
 Número de disciplinas criadas. 
 Número de alunos matriculados em cada disciplina. 

 
Meta 3 

 Número de apostilhas criadas por curso. 
 Número de listas de exercicios criadas por curso. 
 Número de apresentações em Power Point criadas por curso. 

 
Meta 4 

 Número de cursos realizados. 
 Número de discentes matriculados. 
 Número de discentes evadidos. 
 Número de discentes aprovados no curso. 

 
 
 
 
 



                                                   

II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
Valor  Total  do Plano:  R$100.000,00  
II .a .  Deta lha mento  da Rece ita  
 A rece i ta  des te  proje to será  composta pe los desembolsos rea l izados pelas ins t i tuições 
atendidas ,  sob  de manda,  durante o  per íodo  de duração .  Por essa razão,  não é possíve l  descrever  
um cronograma de desembolso geral ,  poi s este  úl t imo dependerá de cada curso  cont ratado por  
cada inst i tuição .  

 

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

Não se ap l ica    

 
II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  

Item Valor  (R$)  
1-  Receita  Total  100 .000,00 

 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)  Total  100 .000,00 
a-Pessoal   Tota l   50.000,00 
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 50.000,00 
Outros encargos 0,00  

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  38.000,00 
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  

Adequação do espaço 0,00  
D.A.O. da FAP* (10%)             10.000,00 
Outros serviços  28.000,00 

c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  0 ,00  
d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  0 ,00  
e – Material de Consumo                                                                                              Total    2 .000,00 
Material de expediente 0 ,00  
Material de Informática 0 ,00  
Material de manutenção de máquinas e equipamentos 0,00  
Material de Limpeza 0,00  
Gêneros alimentícios 0 ,00  
Combustíveis e lubrificantes 2 .000,00 

f– Investimento                                                                                                             Total  7 .000,00 
Obras e Instalações 0,00  

Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)  7 .000,00 

g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 3 .000,00 
Ressarcimento à UFG (3%) 3.000,00 
Ressarcimento à UA/Órgão (0%)  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.d. Detalhamento e Justificativa do Investimento 

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

Valor  Período  

3 Equipamento de Informática 3.500 2018 

3 Equipamento de Informática 3.500 2019 

Just i ficat iva  
Implementação do  labora tór io  de  informática do  IME - UFG 
 

II .e .  Identif icação dos recursos da  UFG 
Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 
5  Estab i l izador para  computador  

4  Mesas ( loca l izadas nas salas dos  docentes)  
1  Armário 

4 Computadores(localizadas nas salas dos docentes) 

4  Conexão a internet  
4  Professores  

1  Técnico adminis t ra t ivo  
5 Discentes  
Just i ficat iva Os recursos l i s tados serão  ut i l izados na fa se in ic ial  do  projeto.  Poster iormente ,  
com os recursos  co letados,  serão rea lizados investimentos na melhora ou compra  de novos  
mater ia is .  
 
 

II . f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 
1 Ressarcimento à  UFG de  3%  do valor  to tal  do  Projeto  (R$ 3.000,00)  

1  Ressarcimento ao  IME de 0 ,0%  do va lor  tota l  do Projeto.   
Just i ficat iva :  
O IME rever te  sua  part icipação de 7% (R$ 7 .000)  para  contr ibuir  com a execução  do pro jeto.  
Car ta  de autorização da  U.A em anexo.   

 

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

Bolsa de  Est ímulo a  Inovação  Bolsa Ad icional  Var iável  

Justificativa:  

  
 
 

  

   



                                                   

 
III QUADRO DE PESSOAL 
II I .a .  Part ic ipantes  ( da UFG ou de outras IES)  de for ma volunt ária (Lei  nº  8 .958/94  e 10 .973/2004) 

Nome  
Reg i stro  F unc ional  ou 

matrícu la  
Inst i t ui ção de  

vinculação  

Dados  
Vinculação 

(Docente ,  Tec.  
Ad m. ,  Discente )  

Per íodo/  
Duração/ mês  

Carga Horária anual  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Obs:  aba ix o de cada quadro,  just i f i car  o valor  das bolsas  indicando os  seus referenciais .  

II I . b.  Part i c ipant es  co m recebi mentos  de bolsa (da UFG ou de  outras IFES)  (Lei  nº  8 .958 /1994  e 10 .973/2004)   

Nome  
Reg i stro  F unc ional  

ou matrícu la  
Inst i t ui ção de  

vinculação  

Dados  
M odal idade 

(*)  
Vinculação 

(Docente ,  Tec.  
Ad m. ,  Discente )  

Per íodo/  
Duração 

/mês  

Carga 
Horária  
M ensal  

Valor   
M ensal  

Valor  
Total  

MARIO ERNESTO PISCOYA 
DIAZ 

1775738 UFG 
EXTENSÃO E 
CULTURA DOCENTE 

Abr 2018/Out  
2018 

30 2.000,00 14.000,00 

DAVID HENRIQUES DA 
MATTA 

1673724 UFG 
EXTENSÃO E 
CULTURA DOCENTE 

Abr 2018/Out  
2018 

30 2.000,00 14.000,00 

MARIO ERNESTO PISCOYA 
DIAZ 

1775738 UFG 
EXTENSÃO E 
CULTURA DOCENTE Set 2018  30 3.000,00 3.000,00 

DAVID HENRIQUES DA 
MATTA 

1673724 UFG 
EXTENSÃO E 
CULTURA DOCENTE Set 2018 30 3.000,00 3.000,00 

A definir segundo as 
necessidades do Projeto 

A definir A definir 
EXTENSÃO E 
CULTURA 

A definir A definir A definir A definir 
5.600,00 

                                                                                                                                  Tota l  39 .600 ,00 
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e de f in ida nos te r mo s da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº  03 /2017.   
      
II I .c .  Outros  Part ic ipant es  (Pesqui sador Ex terno/Convidado)  f or ma de  Bol sa  

Nome  CPF 
Dados  

M odal idade (* )  Per íodo/  Duração  
/mês  

Carga Horária  
M ensal  

Valor   
M ensal  

Valor  Total  

HELTON SAULO BEZERRA DOS SANTOS 010.536.191-70 EXTENSÃO E CULTURA Abr 2018/Maio 2020 30 400,00 10.400,00 
                                                                                                                                  Tot al  10 .400 ,00 
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e de f in ida nos te r mo s da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº  03 /2017.   
 
 
 
 
 



                                                   

 

II I . d.  Outros  Part i c ipantes  –  Reg i me  de  CLT  

Nome  Cargo  

Dados  

Carga Horária 
se manal  

a .  Per íodo/  
Duração  

b.  Salário base  
mensa l  

c .  Encargos  -  
mensa l  (* )  

d.  
Benef í cios  -  
mensa l  (**)  

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

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
                                                                                                                                   Tot al   

Indicação dos Benef í c ios  não obrig atórios  e  grat i f i cação de f unção (se  houver)  co m os respect ivos valores:   

 (*)  Valor  es t imado  dos  enca rgos  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reser va  resc i só r i a  p roporc ional )  +  ben efí c ios  obr iga tór ios .  
(**)  Benefí c ios  não  obr iga tó r ios  ( ind i car  s e hou ver )  +  gra t i fi cação  de  fun ção  ( i nd icar  s e  houver)  



                                                   

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Edward Madureira Brasil 
Reitor – UFG 

 

 Prof. Reinaldo Gonçalves Nogueira  
Diretor Executivo – Fundação 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prof. Robson Maia Geraldine 
Pró-Reitor de Administração e Finanças 

 
 
 
 

_________________________________________ 
     Prof. Mario Ernesto Piscoya Diaz 

Coordenador do Projeto  
 
 
 
 

 Prof. Dr Mauricio Donizetti Pieterzack 
Diretor UA/ÓRGÃO 

 

 
 
 

 

   

   

 


