
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título  do Projeto  
Aper fe içoa mento  em Cirurgias Ora l  menor e  Periodontal  

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

Unidade:  Faculdade  de Odonto logia  
Fundação:  Fundação de  Apoio  a  Pesquisa  

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 

Virgíl io  Moreira  Roriz  82000131115/1876965 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
62-981332347 62-30912546  vmror iz@hotmail .com 

Centro de  Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  

   

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 
Este projeto foi proposto para contemplar uma demanda de alunos do último ano do curso de odontologia, bem como 
de profissionais recém formados que tiveram pouca ou até não tiveram vivência de cirurgias orais menores e/ou 
periodontais, que normalmente tratam-se de procedimentos mais complexos que não são executados durante os cursos 
de graduação. Assim, por meio de treinamentos laboratoriais e clínicos os participantes aprimorarão suas habilidades 
cirúrgicas.  Além disso, estes procedimentos cirúrgicos, muitas vezes, esbarram em dificuldades técnicas e logísticas 
para serem realizadas durante as clínicas de graduação, 
 
Para os professores, estes terão a possibilidade de trocas de experiências entre os envolvidos, já que se trata de um 
curso interdisciplinar entre áreas afins, bem como os professores poderão confeccionar materiais didáticos por meio de 
fotografias dos casos clínicos. Além de produzirem material científico para juntamente com os alunos, apresentarem 
em congressos, jornadas, ou ainda produzirem artigos para serem enviados para a publicação. 
 
Sobre os recursos para a realização deste projeto, serão obtidos a partir de mensalidades que serão cobradas dos 
participantes/discentes que frequentarão as aulas/laboratórios/clínicas envolvidos na execução deste. 
 
I.a. Identificação do Objeto 
Curso de capacitação em cirurgia oral menor e cirurgia periodontal 

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

PJ009-2018 
Início Término 

Maio de 2018 Março de 2019 

I.d. Resultados Esperados 
Com o desenvolvimento desse projeto, espera-se que os participantes ouvintes (discentes) adquiram maior 
conhecimento teórico e prático em relação às cirurgias bucais e periodontais, desenvolvam maiores habilidades para 
facilitar a realização desses procedimentos e de outras cirurgias mais complexas. 
 
Para os professores envolvidos, espera-se que estes tenham maior “intercâmbio” de conhecimentos entre as áreas 
envolvidas, além de a possibilidade de produzirem materiais didáticos e científicos e, junto aos alunos, poderem 
apresentar trabalhos em congressos e jornadas regionais e nacionais. 
 
E ainda espera-se que diversas cirurgias mais complexas que esbarram em dificuldades técnicas e logísticas para serem 
realizadas durante as clínicas de graduação, possam ser realizadas no desenrolar desse projeto, dando assim mais 

 X  
 

 

  



                                                   

assistência aos pacientes que necessitem desses procedimentos durante seus tratamentos odontológicos 
I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 Triagem 
Avaliação dos pacientes que serão 
submentidos aos tratamentos 

40 pacientes 60 Maio de 
2018 

Julho de 
2018 

2 Cirurgias  Realização dos procedimentos 
cirúrgicos nos pacientes 

80 cirurgias 80 Junho de 
2018 

Dezembro 
de 2018 

3 
Relatório 

Final 

Produção do relatório final das 
atividades realizadas durante o 
curso  

1 1 Fevereiro 
de 2019 

Março de 
2019 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

 Formação de 14 alunos com capacitação na realização de cirurgias oral menor  e Periodontal 
 
II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
 
Valor  Total  do Plano:  R$ 84.000.00  
 
II .a .  Deta lha mento  da Rece ita  
A recei ta  do  projeto será proveniente de t axas  cobradas dos alunos envo lvidos no curso pa ra o  
desenvo lvimento  do  projeto  e  que  serão  rever t idos em custe io do t ra tamento dos pacientes.  

 
II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos 

Parcela  Data  Valor  
1 2018 84 .000,00  

 

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

1-  Receita  Total  84.000,00 
 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)  Total  84.000,00 

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  9 .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 600,00 
Adequação do espaço 0,00 
D.A.O. da FAP* (10%)             8.400,00 
Outros serviços  0,00 
c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  4 .000,00 
d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  1 .600,00 
e – Material de Consumo                                                                                              Total    6 .000,00 
Material de expediente 0,00 
Material de Informática 0,00 
Material usado para a realização das cirurgias (biomateriais, fios de sutura, lâminas, 5.000,00 



                                                   

seringas, cimentos cirúrgicos, dentre outros) 
Material de Limpeza 0,00 
Gêneros alimentícios 1000,00 
Combustíveis e lubrificantes 0,00 
f– Investimento                                                                                                             Total  5 .000,00 
Obras e Instalações 0,00 
Equipamentos e Material Permanente ( Computador, impressora, livros, etc.)  5.000,00 
g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 8 .400,00 
Ressarcimento à UFG (3%) 2.520,00 
Ressarcimento à UA/Órgão (7%)  5.880,00 
h- Ganho econômico***                                                                                       0,00 
Total 84.000,00 

* 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  Per íodo  

01 Microcomputador  4 .000,00 Até  deze mbro de 2018 .  

01 Impressora  1.000,00 Até  deze mbro de 2018 .  
Just i ficat iva :  equipamentos requer idos para  o  andamento  do  curso .  
 

II .e .  Identif icação dos recursos da  UFG 
Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 
01 Técnico para auxi l iar  na manutenção dos equipamentos odonto lógicos  

(cadeiras,  focos,  equipos)  
01 Cl ínica de pós  graduação (serão usadas cerca de  10 cadeiras odontológicas)  
Just i ficat iva  
Locais e  equipamentos necessários para  serem realizadas as  at ividades do  curso   

 

II . f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 

1 Recolhimento  R$ 8.400 ,00 para a  UFG,  re ferente a  10% da  arrecadação to ta l .  
Just i ficat iva :  Reco lhimento  do  ressarcimento ,  conforme  legislação  vigente.  

 

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:  
Projeto de natureza de prestação de serviços. 

 
 

  

 X  



                                                   

 
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  

Paula Renata  Da masceno de Ol ive ira  
 Centro  Univers i tá r io  

UniEvangél ica  

Docente Maio  de 2018 a  
Deze mbro  de 2019 

64h 

 
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  

Davi  d e  Fr ei t as  Vie i r a  SIAPE 0301592 FO-UFG Bolsa de extensão 
Técnico 

administrativo 
6 12 500,00 3.000,00 

Virgíl io  Moreira  Roriz  SIAPE 1876965 FO-UFG Bolsa de extensão Docente 8 10 1.715,00 13.720,00 

A DEFINIR  FO-UFG Bolsa de extensão Docente 8 8 1.280,00 10.240,00 

A DEFINIR                                                                                                                               FO-UFG Bolsa de extensão Docente 6 6 1.280,00 7.680,00 

A DEFINIR                                                                                                                               FO-UFG Bolsa de extensão Docente 8 4 640,00 5.120,00 

A DEFINIR   Bolsa de extensão Docente 8 4 640,00 5.120,00 

A DEFINIR                                                                                                                                Bolsa de extensão Docente 8 4 640,00 5.120,00 

Total  50 .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  

       
                                                                                                                                  Tot al   
(*)  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))  

        
                                                                                                                                   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 - Universidade Federal de Goiás  

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 Prof. Orlando Afonso Vale Amaral 
Diretor Executivo – Funape 

 
 
 
 

Profa. Enilza Maria M. de Paiva Diretor 
Faculdade de Odontologia 

 
 

     Prof. Virgilio Moreira Roriz 
Coordenador do Projeto 

  
 
 

 


