
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título  do Projeto  
EFEITOS FISIOLÓGICOS DA APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS INIBIDORES DE QUINONA NO CONTROLE DE 

DOENÇAS EM GRANDES CULTURAS DO CERRADO 

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

Unidade:  Unidade Acadêmica Especia l  de  Ciências B iológicas -  Regiona l  Ja taí  
Fundação:  FUNAPE 

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 

Antônio  Paul ino da Costa Netto  1695889 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
(64)999321655 (64)36068333 apcnet to@gmail .com 

Centro de  Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  

47.115 086-8  19275-9  

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 

Treinamento de acadêmicos e prestação de serviços à comunidade (ministrar palestras em eventos e dias de 

campo ligados ao tema da pesquisa, assim como promover treinamentos/qualificação de corpo técnico 

ligado as empresas financiadoras do projeto) e montagem de experimentos/ensaios com produtos 

comerciais a serem fornecidos pelas empresas participantes. 

I.a. Identificação do Objeto 

Planejamento e execução de atividades de pesquisa a campo e laboratório 

Os experimentos/ensaios serão realizados em repetições de safra para soja, feijão e milho e em segunda 

safra para milho, com cultivo entre outubro e abril para cada safra e entre fevereiro e junho para cada 

segunda safra. 

Para as análises laboratoriais serão utilizados os equipamentos disponíveis nos laboratórios de Fisiologia 

Vegetal e Fitoquímica e o laboratório de Boquímica da regional Jataí da UFG. Nestes serão realizadas as 

rotinas laboratoriais para a determinação da atividade “in vivo” da enzima redutase do nitrato, determinação 

de açúcares solúveis totais (antrona) em tecidos vegetais, determinação do teor de clorofila (clorofilômetro), 

e quantificação dos componentes agronômicos (altura de plantas, inserção de primeira vagem/espiga, 

número de vagens/espigas por planta, números de sementes por vagem, número de fileiras por espiga, 

número de grãos por fileira, massa de 1000 grãos e produtividade). 

Os resultados obtidos serão reportados as empresas parceiras. E a partir daí apresentados na forma de 
palestras, em dias de campo ou treinamento para qualificação de profissionais ligados a empresa. Além de 
comporem resumos e artigos científicos a serem publicados em revistas com corpo editorial. 

X    

  



                                                   

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

PI01216-2015 
Início Término 
05/18 05/19 

I.d. Resultados Esperados 

Espera-se com o presente projeto obter maiores conhecimentos sobre o uso e ação de fungicidas inibidores 

de quinona, conjugados ou não com fertilizantes nitrogenados, foliares ou bioestimulantes a fim de se obter 

ganhos nos caracteres produtivos das grandes culturas cultivadas no bioma Cerrado (Soja, Feijão e Milho 

principalmente). Além disso, pretende-se qualificar mão de obra no período de graduação (estudantes do 

curso de Agronomia da Regional Jataí da UFG) de pós-graduação (estudantes do programa de Pós-

Graduação em Agronomia -área de concentração Produção Vegetal da REJ/UFG) por meio das atividades 

de pesquisa e de engenheiros agrônomos do corpo técnico das empresas colaboradoras, por meio de 

palestras, treinamentos e/ou dias de campo. 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 1 Planejamento e Escolha de área experimental Unid. 01 05/18 05/2019 

2 2 Implantação e condução dos ensaios de campo Unid. 01 05/18 05/2019 

3 3 Avaliações periódicas Unid. 5 05/18 05/2019 

4 4 Encerramento do Plano Financeiro Unid. 1 05/18 05/2019 

5 5 Elaboração do Relatório Unid. 1 05/18 05/2019 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

 Número de ensaios realizados. 
 
II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
 
Valor  Total  do Plano:  R$ 35.000,00  
II .a .  Deta lha mento  da Rece ita  
A recei ta  do projeto  se rá proveniente  da prestação de serviço  técnico  especial izado na área  
especí f ica do projeto e  r eal ização de exper imentos e  ensa ios  f inanciados  por  empresas  públ icas  
ou pr ivadas .  Est ima-se a  captação de 35.000 ,00 para o  per íodo de  vigência do  pro jeto.   

 

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

01 2018 15.000,00 

02 2019 20.000,00 

 
II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  

Item Valor  (R$)  
1-  Receita  Total  35.000,00 

 
2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)  Total  35.000,00 
a-Pessoal   Tota l   20.000,00 
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 20.000,00 



                                                   

Outros encargos 0,00  

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  4 .500,00 
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%)             3 .500,00 
Despesas Bancárias e outros serviços  1 .000,00 

c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  0 ,00  
d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  0 ,00  
e – Material de Consumo                                                                                              Total    7 .000,00 
Material de expediente 6 .000,00 
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 1 .000,00 

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 3 .500,00 
Ressarcimento à UFG (3%) 1.050,00 
Ressarcimento à UA/Órgão (7%)  2 .450,00 

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  

 Não se aplica   

Just i ficat iva  
 
 

II .e .  Identif icação dos recursos da  UFG 
Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 

01 Laboratório de Fisiologia Vegetal e Fitoquímica e Bioquímica 

01 Fazenda Escola e respectivo maquinário agrícola 

03 Material Humano – 01 docente, 01 discente de pós-graduação e 01 discentes de 
graduação. 

Just i ficat iva :  Recursos  necessár ios  ao desenvolvimento  das  at ividades prevista s  neste  p lano de  
traba lho.  

 

II . f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES  
01 Recolhimento via de GRU R$ 3.500,00 
Just i ficat iva :  O  ressarcimento à  UFG se  dará por  meio  de repasse  de  parte  do  recurso  
ar recadado com as inscr ições,  conforme  previs to  na Resolução  do CONSUNI 09/2006 Cap itulo  



                                                   

IV  de  acordo com a  Le i  8 .958/1994,  obedecendo aos  termos especí ficos  des te  termo de ajuste  .  
 

 

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 extensão 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  

Pi lar  de  Araújo  Pacheco  20161093 UFG 
Discen t e d e  pós-

graduação  
11 /2017 07 /2018 

S te fane  Sou za  No guei ra S i lva  201513878 UFG 
Discen t e d e  
graduação  

11 /2017 07 /2018 

 
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  

Antônio Paulino da Costa Netto 1695889 UFG Pesquisa/extensão Docente 05  meses 20 horas 4.000,00 20.000,00 
                                                                                                                                 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 .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  

Não se aplica       
                                                                                                                                  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))  

Não se aplica        
                                                                                                                                   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. Orlando Afonso Vale Amaral 
Diretor Executivo – Fundação 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Antônio Paulino da Costa Neto 

Coordenador do Projeto  
 
 
 
 

 Prof. Alessandro Martins 
Diretor UA/ÓRGÃO 

 

 
 
 

 


