
                                                   

 

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título  do Projeto  
Serviço de  d iagnós tico  ana tomopato lógico  em animais do mést icos  e  s i lvestr es  

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

Unidade:  Escola de Vete rinár ia  e  Zoo tecnia  
Fundação:  Funape  

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 

Regiani  Nascimento Gagno Porto  500.331.821-91 / 1127601 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
62 3521-1565  62  98411-0770 regianiporto@hotmai l .com 

Vice-Coordenador(a) :  CPF/Matrícula SIAPE 

Verid iana  Maria  Brianez i  Dignani  de  Moura  161.899.768-83 / 1543964 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
62 3521-1597  62  98140-2027 vdmoura@hotmai l .com 

Centro de  Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  
11.208 086-8  19.371-2  

Classi f icação do Projeto:  

Pesquisa  Extensão  Ens ino  

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

Justificativa/Fundamentação 
O projeto justifica-se por oferecer à comunidade prestação de serviços em Patologia Animal, como apoio diagnóstico 

na área de Medicina Veterinária, caracterizando-se, desta forma, como um importante projeto de extensão. Ao mesmo 

tempo, com os serviços prestados, espera-se propiciar treinamento ao corpo discente do curso de Graduação em 

Medicina Veterinária da EVZ/UFG e de outras Instituições de Ensino Superior, por meio da oferta de Estágios 

curriculares ou extracurriculares. Além dos alunos dos cursos de graduação na área das ciências agrárias, estima-se 

treinar alunos de pós-graduação, incluindo residentes, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos nos diferentes 

segmentos da Patologia Veterinária, especialmente no que diz respeito à patogenia e diagnósticos das doenças animais 

e as zoonoses. No segmento da pós-graduação, objetiva-se ainda disponibilizar o material biológico acumulado para a 

condução de pesquisas na área de Patologia Animal, e como importante suporte a experimentos conduzidos por pós-

graduandos do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da EVZ/UFG. Corroborando o exposto, o projeto 

justifica-se plenamente por gerar recursos financeiros imediatos, que serão reaplicados, em sua totalidade, na melhoria 

das instalações e na manutenção dos insumos necessários para a continuidade dos serviços oferecidos pelos 

laboratórios do Setor de Patologia Animal. 

I.a. Identificação do Objeto 
O projeto tem como principal objetivo a prestação de serviços específicos em Anatomia Patológica Animal, estes 

referentes a exames necroscópicos, histopatológicos, citopatológicos e de cunho médico e médico legal, 

disponibilizados a médicos veterinários, empresas agropecuárias, laboratórios veterinários, órgãos públicos 

municipais, estaduais e federais, bem como a proprietários de animais e de consultórios, clínicas e hospitais 
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veterinários. Também constitui serviço prestado pelo projeto a cremação de animais de companhia e a incineração de 

resíduos biológicos, tais como os despojos de cadáveres oriundos de consultórios, clínicas e hospitais veterinários, 

bem como de propriedades privadas e públicas, tendo os serviços de incineração o objetivo do descarte adequado de 

resíduos biológicos de origem animal. 

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

PJ025-2018 
Início Término 

03/2018 12/2022 

I.d. Resultados Esperados 
Estima-se a demanda de exames necroscópicos, histopatológicos e citopatológicos, em número total de 1600 exames, 

no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2022. Estima-se ainda a realização de 300 procedimentos de cremação 

de animais de companhia, bem como a incineração de 800 kg de resíduos biológicos de origem animal. Ressalte-se 

que os serviços prestados serão oferecidos à comunidade em geral, representada por proprietários de animais de 

companhia e pecuaristas, bem como por empresas agropecuárias e do ramo veterinário e profissionais da área médico 

veterinária. Estima-se ainda a participação de alunos de graduação em medicina veterinária, pós-graduação em ciência 

animal e residência em medicina veterinária, resultando em treinamento técnico-científico na área de patologia animal. 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

Realização de exames 
citopatológicos 

1 Colheita de material, 
processamento e descrição 
de achados microscópicos 

Exame 300 Mar 
2018 

Dez 
2022 

Realização de exames 
histopatológicos 

2 Colheita de material, 
processamento e descrição 
de achados microscópicos 

Exame 900 Mar 
2018 

Dez 
2022 

Realização de exames 
anatomopatológicos 

3 Realização de exames 
necroscópicos 

Exame 400 Mar 
2018 

Dez 
2022 

Realização de 
procedimentos de cremação 
de cadáveres de animais de 
companhia  

4 Recebimento e realização 
dos procedimentos de 
cremação de cadáveres de 
animais de companhia 

Procedimento 300 Mar 
2018 

Dez 
2022 

Realização de 
procedimentos de 
incineração de resíduos 
biológicos de origem animal 

5 Recebimento e realização 
dos procedimentos de 
incineração de despojos de 
origem animal 

Procedimento 800 Kg Mar 
2018 

Dez 
2022 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 
-realização dos diferentes tipos de serviços prestados e descritos ao longo dos 59 meses de duração do projeto. 

 
II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
Valor  Total  do Plano:  R$ 171.875,00  

II .a .  Deta lha mento  da Rece ita  
A recei ta  do  pro jeto será proveniente de serviços prestados conforme desc ri to  em cronograma  
de execução,  e  recurso de t ransferência do sa ldo remanescente  do Pro jeto int i tu lado  “Serv iços 
em Ana tomia Pa tológica  Animal”  do Centro de Custo  11 .040.   

 
II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos 

Parcela  Data  Valor  
1 Saldo Remanescente  32.000 ,00 
1 2018 28.775,00  

2 2019 27.775 ,00 

3 2020 27.775 ,00 

4 2021 27.775 ,00 



                                                   

 

5  2022 27.775 ,00 

 
II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  

Item Valor  (R$)  
1-  Receita  Total  171 .875,00 

 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)  Total  171 .875,00 
a-Pessoal    46.000,00 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 0,00  
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 0,00  
Consultorias (STPF - RPA) 2.000 ,00 
Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 500,00  
Estagiários 2 .500,00  
Bolsas 40.000,00 
Outros encargos 1.000,00 
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  36.687,50 
Hospedagem e Alimentação 3.000,00 
Manutenção de máquinas e equipamentos  9 .000,00 
Assinatura de Periódicos/Anuidades 1 .000,00  
Reprodução de documentos 500,00  
Confecção de cartaz para divulgação 500,00 
Adequação do espaço 2.000 ,00 
Despesas bancárias 500 ,00 
D.A.O. da FAP* (Despesa Administrativa e Operacional – Funape) 10%  **          17.187,50 
Outros serviços  3 .000,00  

c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  10.000,00 
d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  5 .000,00 
e – Material de Consumo                                                                                              Total    24.000,00 
Material de expediente 500 ,00 
Material de laboratório 19.000,00 
Medicamentos 0,00  
Material de manutenção de máquinas e equipamentos 2.000,00 
Material de Limpeza 500 ,00 
Combustíveis e lubrificantes 2 .000,00 

f– Investimento                                                                                                             Total  33.000,00 
Obras e Instalações 13.000,00 
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)  20.000,00 

g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 17.187,50 
Ressarcimento à UFG (3%) 5.156,25 
Ressarcimento à UA/Órgão (7%)  12.031,25 

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  

2 Armários 1.000,00 Jan 18/Dez 22 
1 Placa aquecida – emblocamento histológico 4.000,00 Jan 18/Dez 22 
2 Placa fria - emblocamento histológico 8.000,00 Jan 18/Dez 22 
1 Construção de câmara fria 8.000,00 Jan 18/Dez 22 
1 Reforma do laboratório de imunoistoquímica 5.000,00 Jan 18/Dez 22 
1 Computador 2.000,00 Jan 18/Dez 22 



                                                   

 

1 Microscópio 5.000,00 Jan 18/Dez 22 
Just i ficat iva  
Todos os  i tens descr i tos r efere m-se a  benfei tor ias ,  mob il iár io  de  escri tór io  e  equipamentos  
ut i l izados nos laboratór ios em que se  processa o mater ia l  objeto dos serv iços prestados.  
 

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

1 Laboratório de histopatologia 
1 Laboratório de imunoistoquímica 
1 Laboratório de microscopia 
1 Laboratório de necroscopia 

Just i ficat iva :   

 

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

1 Recolh imento de  R$ 17.187,50 , referente a  10% do valor  to tal  do proje to .  
Just i ficat iva :  Ressarc imento  confor me previs to  na leg islação apl icável .  

 

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:  
Proje to referente a  a t ividades  de prestação de serv iços  

 
 

  

  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. ,  
Discen t e)  

Per íodo/  Duração/ mês  
Carga Horária 

anual  

Luiz Augusto Batista Brito 3013197 UFG Docente Jan 18 /Dez 22  200 
Antonio Souza da Silva  UFG Técnico Administrativo Jan 18 /Dez 22  200  
Leticia Mirelly de Oliveira Silva  UFG Discente Graduação Jan 18/Dez 22  200  

Lucilandia Maria Bezerra  UFG Discente Pós-Graduação Jan 18 /Dez 22  200 
Rafael Cavalcante Sanguanini  UFG Discente Pós-Graduação Jan 18 /Dez 22  200 
Isabella Rosa Goncalves  UFG Discente Graduação Jan 18/Dez 22  200  

Leiny Paula de Oliveira  UFG Discente Pós-Graduação Jan 18 /Dez 22  200 
Nathalia de Lima Sanches  UFG Discente Graduação Jan 18/Dez 22  200  

Ashbel Schneider da Silva  UFG Discente Pós-Graduação Jan 18 /Dez 22  200 
Estela Vieira de Souza Silva  UFG Discente Pós-Graduação Jan 18 /Dez 22  200 
Mauro Sergio Pereira Roque  UFG Discente Pós-Graduação Jan 18/Dez 22  200 
 
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  

Veridiana Maria Brianezi Dignani de 
Moura 

1543964 UFG 
Extensão e 

Cultura 
Docente 5  80h  2 .000 ,00 10 .000 ,00 

Regiani Nascimento Gagno Porto 1127601 UFG 
Extensão e 

Cultura 
Docente 5  80h  2 .000 ,00 10 .000 ,00 

Moema Pacheco Chediak Matos 2127668 UFG 
Extensão e 

Cultura 
Docente 5  80h  2 .000 ,00 10 .000 ,00 

Ana Paula Iglesias Santin 2330384 UFG 
Extensão e 

Cultura 
Docente 5  80h  2 .000 ,00 10 .000 ,00 

                                                                                                                                  Tot al   40 .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 
 

Goiânia, ___ de ________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reitor – UFG 
 

 Diretor Executivo – FUNAPE  
 
 
 

 
 
 
 
 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 
 
 
 
 

_________________________________________ 
 Coordenador do Projeto  

 

 Diretor UA/ÓRGÃO 
 

 
 
 

 


