
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título  do Projeto  
Difusão de conhecimento, ciência e tecnologia em Fisiologia, Farmacologia e Neurociências. 

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

Unidade:  ICB 
Fundação:  Fundação de  Apoio  à  Pesquisa  

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 

Car los  Henr ique Xavier  Custódio  052967366-56  /  1900997 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
(62)  981772224  35211735 ou 35211113 carloshxc@live .com 

Centro de  Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  

56.116 086-8  19.320-8  

Class i fi cação do Projeto :  

Pesquisa  Extensão  Ensino  

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

Justificativa/Fundamentação do Projeto 
A universidade brasileira é alicerçada no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e 

usufruir o direito constitucional à autonomia didático-científica para explorar diferentes ramos do conhecimento 
(Artigo 207, Constituição Federal) (1). Seguindo a cadeia de valor dos macroprocessos institucionais, cabe aos 
professores associados à universidades que atuam na fronteira do conhecimento, através da execução dos 
macroprocessos finalísticos ensino, pesquisa e extensão, fazer cumprir a nobre missão de gerar conhecimento, 
transmiti-los aos acadêmicos e à sociedade. 

A Universidade tem por finalidade produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e 
tecnológico, ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a 
solidariedade (ver Missão UFG). Dessa maneira, o presente projeto, através de ações de extensão e prestação de 
serviços, pretende englobar atividades de difusão de conhecimento em pesquisa, ciência e tecnologia à universidade 
públicas e privadas que identificarem benefício agregador oriundo da presente proposta. O norteamento da mesma é 
consonante às ações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), uma fundação 
subordinada ao Ministério da Educação (MEC), que regulamenta e direciona a formação de pós-graduandos e 
portanto, desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado) no país.  

A partir de 2007, durante a brilhante gestão do Professor Jorge Guimarães, a CAPES passou também a atuar 
na formação de pessoal não vinculado diretamente à pós-graduação, ampliando o alcance de suas ações na formação 
de pessoal qualificado no Brasil e no exterior (2). Dessa maneira, a atuação em Programas de Pós-graduação deve, não 
somente contribuir com a qualidade na formação de pessoal de nível superior, mas também com a qualificação 
daqueles formados por instituições não vinculadas ao sistema de pós-graduação de determinadas áreas.  

A participação ativa dos discentes na construção do conhecimento é um ponto crítico no processo 
educacional. A troca de experiências e conhecimento entre professores e alunos é enriquecedora e crucial para o 
desenvolvimento profissional de ambas as partes. Neste sentido, a estratégia de aprendizagem baseada em equipes 
(ABE) [do inglês  team-based learning (TBL)] tem sido cada vez mais aceita e aplicada nas instituições de ensino 
superior no Brasil (3). Com a aplicação deste método, os acadêmicos são estimulados a assumir o protagonismo na 
aquisição das próprias competências. Neste ambiente, as experiências e os conhecimentos prévios dos alunos serão 
evocados na busca da aprendizagem significativa, à medida que se busca a resolução de problemas ou situações 
propostas. 

Esses problemas objetivam gerar dúvidas ou perturbações intelectuais, com forte motivação prática e estímulo 
cognitivo, para evocar as reflexões necessárias à busca de adequadas escolhas e soluções criativas. A aplicação da 
ABE permite a formação de um estudante apto a construir o seu próprio conhecimento e trabalhar em grupo de modo 
articulado e produtivo. No ABE, cabe aos professores guiar o processo de exploração de novos conhecimentos. A 
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estratégia ABE, em sua perspectiva construtivista, não exclui a aplicação de aulas expositivas sobre assuntos 
específicos, mas de fato, a complementa com sua aplicação prática em um cenário específico. Deste modo, as 
atividades de ensino propostas a seguir serão aplicadas em um ambiente onde o professor se torna um facilitador e 
motivador do processo de aprendizagem de graduandos e pós-graduandos. 

Pretendemos promover divulgação científica para os graduandos, pós-graduandos e para a comunidade, 
aproximando universidade e a sociedade, e permitindo à comunidade opinar sobre como a universidade pode atender 
suas demandas e servi-la da melhor maneira. Para tanto, inicialmente, serão realizados cursos de aperfeiçoamento e 
extensão para públicos diferentes. 
 
Referências:  
1. PAOLI n. O Princípio da Indissociabilidade do Ensino e da Pesquisa: elementos para uma discussão. 1998. 
2. CAPES. História e Missão da Central de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
http://www.capes.gov.br/historia-e-missao2016. 
3. Valdes Roberto Bollela MHS, Francis S. V. Tourinho, Eliana Amaral. Aprendizagem baseada em equipes: da 
teoria à prática. Team-based learning: from theory to practice. Revista Medicina (Ribeirão Preto). 2014;47 
(3)(Capítulo IV - Tópicos fundamentais para a formação e o desenvolvimento docente para professores dos cursos da 
área da saúde ). 
 
I.a. Identificação do Objeto 
Título: Difusão de conhecimento, ciência e tecnologia em Fisiologia, Farmacologia e Neurociências. 
Objetivos: Atuar em instituições públicas e privadas, levando expertise em ensino e pesquisa no campo da Fisiologia 
e Farmacologia, com o intuito de aprimorar a formação técnico-científica e humanística dos egressos destas 
instituições, através da ministração de cursos. 
Público alvo: Instituições públicas e privadas, seus graduandos e pós-graduandos, que desejem aprimorar os 
conhecimentos teóricos e práticos em Fisiologia e Farmacologia, e suas correlações clínicas, e como consequência, 
melhorar a formação de egressos em suas respectivas áreas de atuação. 
I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 

SIEC-144985 (Cód. da ação ICB-189) 
Início Término 

04/2018 12/2020 

I.d. Resultados Esperados 
Espera-se que o sucesso do presente projeto, através da parceira com instituições interessadas, seja obtido 

através do cumprimento das ações acima descritas nas instituições interessadas, e em contrapartida, alcance a captação 
recursos humanos e financeiros necessários para sua execução. Isso permitiria a execução de projetos de pesquisa que 
contarão com a participação de estudantes das instituições contratantes. Dessa maneira, haverá suporte, viabilidade e a 
exequibilidade das linhas de pesquisa regularmente executadas no Laboratório de pesquisa da UFG, ao mesmo tempo 
em que as práticas científicas construam o pensamento crítico e melhorem a formação profissional das instituições 
parceiras. 

Os resultados obtidos também permitirão projetar uma perspectiva importante de: i) apresentação de 
trabalhos em congressos nacionais e internacionais; ii) publicações científicas em revistas com bons fatores de impacto 
(preferencialmente acima de estrato B1 Qualis-Capes – atualmente da área CBII). Igualmente relevante poderá ser o 
impacto acadêmico e social da execução da proposta. Espera-se poder contribuir para a geração de novos 
conhecimentos, formação de recursos humanos especializados e obtenção de recursos para a pesquisa. Além disso, o 
fortalecimento das colaborações com pesquisadores da UFG e de outras instituições, visando avanços científicos e 
otimização metodológica, estariam alinhados aos anseios institucionais e às diretrizes de excelência em ensino 
recomendadas pelo Ministério da Educação. 
I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 1 Elaboração de material didático Material xx 01/2018 12/2020 

1 2 Oferta de cursos de curta duração e 
ministração de palestras  

Material xx 04/2018 12/2020 

1 3 Relatório Final e Prestação de Contas Relatório 1 11/2020 12/2020 
 

I.f. Indicadores de cumprimento das metas 
 Após a divulgação dos cursos em seus respectivos locais, as inscrições do público alvo 

 
 
 
 



                                                   

II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
Valor  Total  do Plano:  R$ 124.145,00  
II .a .  Deta lha mento  da Rece ita  
Serão  o ferecidos cursos de atual ização , aper fe içoa mento  e  treinamentos.  Aos interessados ,  
incid irá  uma taxa  de inscr ição com previsão de 350 inscri tos,  que  será  des t inada ao  custe io de 
toda a  logíst ica  dos cursos,  inc luindo  pagamento de pessoa l  e  infraest rutura .  Para a  rea lização 
dos cursos,  t ambém solic i t aremos pa troc ínio  por  empresas eventua lmente interessadas no  
tema/públ ico.   

 
II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos 

Parcela  Data  Valor  
1 12/2018 41.381 ,66 
2 12/2019 41.381,66  

3 12/2020 41.381,68  

 
II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  

Item Valor  (R$)  
1-  Receita  Total  124 .145,00 

 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)  Total  124 .145,00 

a-Pessoal   Tota l   79.800,00 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 0,00  
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 0,00  
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 4.800 ,00 
Estagiários 0 ,00  
Bolsas 75.000,00 
Outros encargos 0,00  

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  28.995,00 
Hospedagem e Alimentação 13.200,00 
Manutenção de máquinas e equipamentos  0 ,00  
Assinatura de Periódicos/Anuidades 0,00  
Reprodução de documentos 1.000,00 
Confecção de cartaz para divulgação 0,00 

Despesa Bancaria  1 .450 ,00 
D.A.O. da FAP* (10%)        10.345,00 
Outros serviços  3 .000,00 

c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  3 .000,00 
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  0 ,00  
Obras e Instalações 0,00 
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.) 0 ,00  
g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 10.350,00 
Ressarcimento à UFG (3%) 3.105,00 
Ressarcimento à UA/Órgão (7%)  7 .245,00 

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  

N/A N/A N/A N/A 
Just i ficat iva  
 

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

  
Os cursos são essencia lmente teóricos e  demonstrat ivos .  Portanto,  não  haverá necessidade  de 
uso  de  labora tórios e  equipamentos,  à  exceção  do  uso  de aud itór io ,  sala s de aula  e  mater ial  
aud iovisua l  ( som e  Datashow) .  

 

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

01 Pagamento a tr avés de GRU no valor  de R$ 3.825,00  para  UFG 3%  
01 Pagamento a tr avés de GRU no valor  de R$ 8.925,00para UA 7%  

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:  
O projeto tem carater 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  

      

 
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 IES)  (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. ,  
Discen t e)  

Per íodo/  
Duração 

/mês  

Carga 
Horária  
M ensal  

Valor   
M ensal  

Valor  Total  

Ca r los  Hen r i qu e  Xa v i e r  
0 52 96 7 36 6-5 6  S IAPE :  

1 90 09 9 7 
U FG 

Ext en sã o  
Doc en te  04 meses 32 R$ 4.687,50 R$ 18.750,00 

Le t i c i a  Fi rmin o  Rod r i gue s   0 6 1925 26 6-9 9   Ext en sã o  Doc en te  04 meses 32 R$ 4687,50 R$ 18.750,00 
Gea n  Car los  Al ves  M ora es   0 2 6088 45 1-0 0   Ext en sã o  Doc en te  04 meses 32 R$ 4.687,50 R$ 18.750,00 
Mi c hel l e  Men d an h a  Mend on ç a  0 14 10 3311 -8 0   Ext en sã o  Doc en te  04 meses 32 R$ 4.687,50 R$ 18.750,00 

                                                                                                                                  Tot al  75 .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  

Não  s e  ap l i ca        

  
(*)  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)  com os  respect ivos 
valores :   
  
(*)  Valor  es t imado dos  encargos ( INSS,  P IS ,  FGTS,  re ser va resci só r ia  p r oporcional )  +  b enef íc ios  
ob r igatór 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  se  houver)  
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