
                                                  
 

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título  do Projeto  
Aval iação do Programa de Capaci tação  de Técnicos  de Judiciár io  em Aval iação de Tecnologias 
em Saúde 

Identi f icação dos Part ícipes  do  Projeto  
Univers idade:  Univer s idade  Federa l  de  Goiás  
Unidade:  Inst i tu to de Pato logia Tropica l  e  Saúde Pública ( IPTSP) 
Fundação:  FUNAPE –  Fundação  de  Apoio à  Pesquisa  

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 
Cristiana Maria Toscano 176.507.608-04 / 432738 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
62 3202.7942 62 98199.2229 ctoscano@terra.com.br  

Centro de  Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  

34.153 086-8  19.290-8  

Classi f icação do Projeto:  
Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desenvolvimento Inst i tuc iona l  Desenvolvimento Cient í f ico  e  Tecnológico  

Justificativa/Fundamentação do Projeto 
O sistema de saúde brasileiro é composto de oferta pública gratuita acessível a todos através do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e de saúde suplementar, para aqueles com condições econômicas para contratação deste serviço. 
Na última década, o SUS vem enfrentando taxas crescentes de reivindicações legais para procedimentos médicos que 
não estão disponíveis no conjunto padrão de serviços cobertos, isto é, não se encontram incorporados pelo SUS. Este 
fenômeno, chamado “judicialização da saúde” tem sido observado em muitos países da América Latina. A questão 
envolve o papel do Estado, a distribuição de recursos finitos e as relações entre direitos individuais e direitos coletivos. 
Inseridos neste cenário, uma parceria recente foi estabelecida entre o sistema de saúde e judiciário no Brasil. O 
Conselho Nacional de Justiça está estruturando uma rede de centros de equipes consultivas técnicas, denominadas 
Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Judiciário (NAT-Jus) que serão responsáveis por fornecer 
informações que subsidiem os juízes em ações judiciais contra o SUS.  
Em agosto de 2016, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou um termo de cooperação com o Ministério da Saúde 
para o fornecimento de pareceres e estudos aos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus). O objetivo 
do termo de cooperação firmado entre o CNJ e o Ministério da Saúde é oferecer aos magistrados ferramentas técnicas 
para que possam julgar de maneira mais segura e qualificada as ações de saúde da Justiça, reduzindo a judicialização 
dessas demandas. Como parte desta parceria, é prevista a capacitação em tomada de decisão com base em evidências 
científicas nas ações relacionadas com a atenção à saúde, direcionada aos técnicos dos NAT-Jus em todo o Brasil. 
Uma das atividades previstas dentro deste termo de cooperação é um projeto amplo de capacitação e pesquisa, que será 
desenvolvido e implementado sob a coordenação do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás 
(UFG). Este projeto prevê a estruturação, desenvolvimento de material, e capacitação de técnicos do judiciário, 
participantes dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS/JUS), em metodologias para avaliação de 
tecnologias em saúde, na elaboração de notas técnicas que subsidiem o magistrado no julgamento de processos judiciais 
na área da saúde, considerando evidências disponíveis, utilizando ferramentas de educação a distância no uso de 
metodologias de medicina baseada em evidência, Economia da Saúde, e Avaliação de Tecnologias em Saúde. Ainda, 
será estruturada e implementada uma pesquisa de avaliação do programa de capacitação supra-citado, com vistas à 
determinar o impacto do mesmo na capacidade e eficácia das equipes NAT-Jus, bem como a mudança no uso da 
evidência ATS pelos juízes em decisões legais. Esta avaliação, quantitativa e qualitativa, formativa e somativa, irá 
considerar indicadores intermediários inicialmente, e de qualidade ao final do projeto, considerando á seis componentes, 
e será realizada em todo o país, considerando tanto o período pré-intervenção quanto o período pós-intervenção. 
 
I.a. Identificação do Objeto 
Este projeto prevê atividades de extensão voltadas à capacitação supra-citada, assim como atividade de pequisa 

 X  

  



                                                  
 

avaliativa. Primeiramente, como parte de um projeto mais amplo de capacitação e pesquisa, será desenvolvido o 
material para capacitação de técnicos do judiciário, participantes dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde 
(NATS/JUS), em metodologias para avaliação de tecnologias em saúde, na elaboração de notas técnicas que subsidiem 
o magistrado no julgamento de processos judiciais na área da saúde, considerando evidências disponíveis, utilizando 
ferramentas de educação a distância no uso de metodologias de medicina baseada em evidência, Economia da Saúde, e 
Avaliação de Tecnologias em Saúde. Ainda, será estruturado um processo de avaliação da capacitação, e serão 
desenvolvidos os intrumentos de avaliação qualitativa e quantitativa, que serão utilizados para avaliar o programa de 
capacitação supra-citado, com vistas à determinar o impacto do mesmo na capacidade e eficácia das equipes NAT-Jus, 
bem como a mudança no uso da evidência ATS pelos juízes em decisões legais. Serão estruturados e construídos 
indicadores intermediários e finais para avaliação quantitativa e qualitativa, formativa e somativa. 
I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 

PI01932-2017 
Início Término 
05/18 06/19 

I.d. Resultados Esperados 
Estruturação de programa de capacitação em formato EaD para capacitação de técnicos do judiciário 
Desenvolvimento de material instrucional 
Estruturação de processo de avaliação qualitativa e quantitativa do processo de capacitação 
Desenvolvimento de indicadores e intrumentos de avaliação que serão aplicados na pesquisa de avaliação. 
I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 – Avaliação 
Quantitativa e 

Qualitativa 

1 
Estruturação de programa de 
avaliação 

un 1 Março 18 Março 18 

2 
Estruturação de processo de 
avaliação 

un 1 Março 18 Agosto 18 

3 
Instrumentos de avaliação que serão 
aplicados na pesquisa de avaliação 

percentil 
100
% 

Março 18 
Dezembro 

18 

2 – 
Desenvolvimento 

de  material 
4 

Desenvolvimento do material de 
treinamento  

percentil 
100
% 

Dezembro 
17 

maio 18 

3 - 
acompanhamento 

5 
Acompanhamento do processo de 
estruturação do programa de 
capacitação e sua avaliação.   

percentil 
100
% 

Dezembro 
18 

Junho/19 

 

I.f. Indicadores de cumprimento das metas 
 
Relatórios descritivos com as atividades desenvolvidas, além de cópia do material desenvolvido. 

 
II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
 
Valor  Total  do Plano:  R$ 86.209,25  

II .a .  Deta lha mento  da Rece ita  
Convênio com Inst i tuto  de Ensino  e  Pesquisa do  Hosp ital  S ír io  Libanês .  

II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos 

Parcela  Data  Valor  
N/A N/A N/A 

II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  

Item Valor  (R$)  
1-  Receita  Total  86.209,25 

 
2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)  Total  86.209,25 
a-Pessoal   Tota l   67.500,00 
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 67.500,00 
Outros encargos 0,00 
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  8.620,92 
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%)             8.620,92 
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    1.467,42 
Material de expediente 1.467,42 
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 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 8 .620,92 
Ressarcimento à UFG (3%) 2.586,27 
Ressarcimento à UA/Órgão (7%)  6.034,64 
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  

    

Just i ficat iva  
 

 

II .e .  Identif icação dos recursos da  UFG 
Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 
01 Núcleo IATS –  Com mesa  de reunião e  6  pos tos  de tr aba lho ,  equipados com 

computadores  com so ftwares  es tat íst icos e  de anál ise  de deci sões,  impressora  
e  scanner.  Possui  uma  pequena b iblio teca montada  com recursos do IATS,  que  
possui  t í tulos pr imordia is para os  es tudantes e  pesquisadores.  Uma sa la  com 
equipamentos de informática para  uso de  so ftwares como TreeAge,  SPSS e  
Sta ta ,  com manutenção garant ida pe lo IPTSP como contrapar t ida.  

  

Just i ficat iva  
A infraestrutura pe rmi te aos pesquisadores o  desenvolvimento de  anál ises de ava liação  
econômica e  estudos na  área  incluindo a  part icipação de a lunos,  pesquisadores e  pós-



                                                  
 

graduandos.  

 

II . f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 
01 Pagamento a tr avés de GRU para  a  UFG 3% 2.586,27  
01 Pagamento a tr avés de GRU para  a  UA  7% 6.034,64  

Just i ficat iva  
O ressarcimento à UFG se dará por meio de repasse de parte do recurso recebido pelo projeto, conforme previsto na 
Resolução do CONSUNI 06/2011 Capitulo IV de acordo com a Lei 8.958/1994, obedecendo aos termos específicos 
deste Plano de trabalho. 

 

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  

      

 
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  

Funcional  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  

Cristiana Maria Toscano (coord. 1) 432738 UFG Extensão Docente 09 20 7.000,00 63.000,00 
                                                                                                                                  Tot al  63 .000 ,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  

Juliana Juk 170.066.908-70 Extensão 03 12 1.500,00 4.500,00 
                                                                                                                                  Tot al  4.500,00 
(*)  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))  

        

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 .  
(**)  Benef í c ios  não  obr iga tór ios  ( ind icar  s e  houver)  +  gra t i fi cação  de função  ( ind ica r  se  houver )



                                                  
 

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
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