
PLANO DE TRABALHO 

1. TIPO PROJETO 

(   ) Pesquisa     (    ) Curso de Pós- Graduação    (    ) Extensão    (    ) Ensino   (    ) Desenvolvimento 
Institucional 

  

2. DADOS CADASTRAIS DOS PARTÍCIPES  
I - Entidade (Convenente/Executora) 

Órgão 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS 

CNPJ  
15.461.510/0001-
33 

Endereço 
Av. Costa e Silva, s/n – Cidade Universitária 
Cidade 
Campo Grande 

UF 
MS 

CEP 
79.070-900 

Esfera 
Administrativa 
Federal 

DDD  
67 

Fone 
3345-7000 

Fax 
 

E-Mail 
reitoria@ufms.br 

Nome do Responsável 
Marcelo Augusto Santos Turine 

CPF 
preencher 

Nº RG / Órgão 
Expedidor 
preencher 

Cargo 
Professor do Magistério 
Superior 

Função 
Reitor 

Matrícula 
preencher 

 

 
Nome do Coordenador do Projeto CPF 

Unidade Vinculada 

 

Matrícula SIAPE 

 

Endereço Eletrônico (e-mail) Telefone celular 

 

 
II - Entidade (Concedente) 

Órgão 
 

CNPJ  
 

Endereço 
 
Cidade 
 

UF 
 

CEP 
 

Esfera 
Administrativa 
 

DDD  
 

Fone 
 

Fax 
 

E-Mail 
- 

Nome do Responsável 
 

CPF 
 

Nº RG / 
Órgão 
Expedidor 

Cargo 
 

Função 
 

Matrícula 
 

mailto:reitoria@ufms.br


 

 

III - Entidade (Interveniente Administrativa) 
Órgão/Entidade 
Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) 

CNPJ 
15.513.690/0001-50 

Endereço 
Rua 9 de Julho, 1922, Vila Ipiranga, Campo Grande/MS 

Esfera Administrativa 
Privada sem fins 
lucrativos 

Nome do Responsável 
Nilde Clara de Souza Benites Brun 

CPF 
preencher 

Nº RG/Órgão 
Expedidor 
preencher 

Cargo 
Diretora 
Presidente 

Função 
Diretora 
Presidente 

DDD 
67 

Telefone: 
3345-5900 

 

2 - DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA 
Título do Projeto/Programa Período de Execução 
xxxxxxxx Início 

Data da 
Assinatura do 

Convênio 

Término 
XX meses a partir da 
data da assinatura 

Objeto 
Conjunção de esforços entre os partícipes para a execução do Projeto de xxxxxx 
(Pesquisa/Ensino/Extensão/Desenvlvimento Institucional) intitulado “xxxxxxxxxxxxxxxxx”. 

 
Justificativa da Proposição 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

Justificativa para participação da FAPEC 
 
A justificativa para a participação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC), 
objetivando a prestação de serviços especializados de gestão administrativa e financeira na execução 
deste projeto encontra embasamento jurídico no art. 1º, da Lei nº 8.958/1994, combinado com o inciso 
XIII, do art. 24 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, uma vez que a referida Fundação: 

1) encontra-se constituída nos termos da legislação brasileira; 

2) está incumbida estatutariamente de apoiar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e de 
desenvolvimento institucional da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 

3) possui inquestionável reputação ético-profissional, não sendo de conhecimento desta Instituição, 
até presente data, fato que a desabone; 

4) apoia, de forma significativa, o desenvolvimento das atividades-fim da Universidade, prestando 
serviços com elevado grau de competência e excelência; 

5) não possui fins lucrativos; 

6) Por tratar-se de recursos oriundos de xxxxxxxxxxxxx; 



7) Pela agilidade e presteza na logística de execução do projeto, de maneira que essas ações específicas 
e descontínuas seja executada com um padrão de eficiência mais apurado, para atendimento à 
execução do projeto de uma forma mais ágil, rápida, tempestiva e menos burocrática, a fim de não 
prejudicar o cronograma do projeto; 

8) Por permitir que o Coordenador do Projeto se dedique a execução técnica do projeto, deixando a 
cargo da fundação de apoio o gerenciamento administrativo e financeiro do projeto.  

 

4 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
I – INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES 
 

Atividades a serem desenvolvidas no Projeto/Programa 

1. xxxxxx 
2. xxxxxxx 
3. xxxxxxxxxxx 
4. xxxxxxx 

 
Objetivo Geral 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objetivos Específicos 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Metas: 

Metas e Etapas (Enumerar e descrever metas e etapas necessárias para atingimento do 
objeto/objetivo, inclusive o momento de ação da fundação de apoio – necessário contemplar todas 
as informações constantes no plano de aplicação) 

Meta 1. Xxxxxxx 

 Etapa 1.1 xxxxx 

 Etapa 1.2 xxxxxx 

 Etapa 1.3 xxxx (exemplo de ação da fundação de apoio: “Pagamento de retribuição pecuniária 
pela FAPEC aos servidores previstos no projeto mediante solicitação do coordenador” 

 Etapa 1.4 xxxx (exemplo de ação da fundação de apoio: “Realização de pagamento de 
diárias/passagens pela FAPEC mediante solicitação do coordenador” 

 
Meta 2. Xxxxx 

 Etapa 2.1 xxxx 

 Etapa 2.2 xxxxxx 

 Etapa 2.3 xxxx (exemplo de ação da fundação de apoio: “Contratação de serviços de Pessoa 
Jurídica - xxx (informar qual serviço conforme detalhamento do plano de aplicação) mediante 
solicitação do coordenador. 

 Etapa 2.4 xxxxx (exemplo de ação da fundação de apoio: “Realização de aquisições de material 
permanente pela FAPEC mediante solicitação do coordenador. 

 
Meta 3 

 Etapa 3.1 xxxx 

 Etapa 3.2 xxxx 



 
Resultados esperados 

(descrever quais os resultados e benefícios institucionais esperados, demonstrando a importância da 

execução do projeto para a UFMS.) 

 

Mecanismos para mensuração dos resultados 

(descrever quais as ferramentas e procedimentos a serem utilizados para mensuração dos resultados 

alcançados) 

 

 
Responsabilidades de cada ente 
Do Concedente: 

a. Efetuar o repasse dos valores à INTERVENIENTE ADMINISTRATIVA para o desenvolvimento do 
Projeto, observados rigorosamente os limites e valores fixados neste Plano de Trabalho; 
b. Respeitar o cronograma de desembolso vinculado ao Projeto, nas condições aprovadas pelos 
Partícipes; 
c. Supervisionar o desenvolvimento do Projeto, solicitando informações quando as julgar 
necessárias; 
d. Fornecer, mediante termo de confidencialidade, todos os dados, informações e/ou 
conhecimentos tecnológicos ou "know-how" necessários à execução do objeto deste Convênio; 
e. Designar prepostos para participar de reuniões com a equipe da CONVENENTE e da 
INTERVENIENTE, visando a dirimir questões técnicas pertinentes ao andamento do projeto; 
f. Fornecer à CONVENENTE e à INTERVENIENTE ADMINISTRATIVA toda a documentação técnica 
e outros elementos de que dispõe, que sejam considerados necessários à execução do Projeto; 
 
Da UFMS (Convenente/Executora):  
 

 

a. Alocar, dentro de suas possibilidades e disponibilidade, os meios e mecanismos necessários à 
consecução do Projeto enunciado na Cláusula Primeira deste Convênio;  
b. Designar responsável técnico para coordenar o Projeto, devendo esse apresentar 
trimestralmente relatórios técnicos quanto a eficácia e efetividade da execução do projeto, conforme 
estabelecido na Resolução n° 278/2017-CD/UFMS 
c. Executar as atividades previstas do Projeto que estão presentes no Plano de Trabalho; 
d. Disponibilizar as suas instalações físicas, laboratoriais, os seus equipamentos e acervo técnico 
para a execução do Projeto; 
e. Assegurar à CONCEDENTE o direito de acompanhar e supervisionar o desenvolvimento do 
Projeto, descrito no ANEXO I deste Convênio, e de comunicar eventuais desacordos constatados; 
f. Prestar à CONCEDENTE, sempre que solicitada, quaisquer esclarecimentos e informações que 
se fizerem necessários ao acompanhamento da evolução dos trabalhos e sobre as atividades 
desenvolvidas; 
 

Da Da FAPEC (Interveniente Administrativa): 
 

 

a. Realizar a execução das atividades administrativas e financeiras necessárias à execução do 
Projeto;  



b. Administrar os recursos financeiros, em conta específica vinculada ao convênio, destinados à 
execução do Projeto, aplicando-os conforme o Cronograma de Desembolso Financeiro, inserido no 
Plano de Trabalho; 
c. Manter registros contábeis e de controle financeiro, especificamente relacionado com os 
recursos destinados à execução do Projeto; 
d. Responsabilizar-se pelo gerenciamento e pagamento de todos os encargos de natureza 
trabalhista e previdenciária, decorrentes da contratação de pessoal que porventura sejam necessários 
para a execução do Projeto, bem como zelar pelo cumprimento das normas de segurança e saúde do 
trabalho, conforme previsto no Plano de Trabalho; 
e. Responsabilizar-se solidariamente com terceiros, sempre que os contratar para a execução de 
qualquer etapa dos trabalhos que seja objeto deste Projeto; 
f. Emitir notas fiscais/faturas referente aos repasses dos recursos para a execução do objeto 
deste Convênio à CONCEDENTE;  
g. Prestar, sempre que solicitada, quaisquer informações ou esclarecimentos a respeito das 
atividades administrativas e financeiras referentes a este Convênio; 
h. Realizar a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços em conformidade com a Lei 
nº 8.958/94 e o Decreto 8.241/2014; 
i. Apresentar à CONVENENTE e à CONCEDENTE, a prestação de contas referente à aplicação dos 
recursos destinados ao custeamento do Projeto;  
j. Reconhecer que à CONVENENTE e à CONCEDENTE é conferido o direito de acompanhar e 
supervisionar o desenvolvimento do Projeto deste Convênio, com o objetivo de verificar a metodologia 
utilizada. Caso seja constatado qualquer tipo de conflito entre as atividades de execução e o conteúdo 
do referido ANEXO I, a CONCEDENTE terá a prerrogativa de cientificar a CONVENENTE e a 
INTERVENIENTE a respeito de tais impropriedades. 

 
Equipamentos a serem utilizados no Projeto/Programa 

 Da UFMS:  

XXXXXXXXXXXXXXX 

 Do Concedente: 

XXXXXXXXXXXXXXX. 

 Da FAPEC:  

Não se aplica. 

Espaço físico a ser utilizado no Projeto/Programa 
 Da UFMS: 

 
XXXXXXXXXXXXXXX 

. 
  

 Do Concedente: 
 

XXXXXXXXXXXXXXX 

 

 
 Da FAPEC: 

 

Não se aplica. 

 

 



II – RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO/PROGRAMA (Nome e grau de vinculação com a 
IFES) 
 

 
Participantes Vinculados à UFMS – Servidores  

Nome 

Completo 

Matrícul

a SIAPE 
CPF 

Víncul

o 

UFMS 
(1) 

Titulaçã

o (2) 

Carga 

Horária (3) 

Valor da 

Bolsa (R$) 
(4) 

Quantid

ade de 

meses 

para 

recbto. 

de 

Bolsas 
(5) 

Função(6) 

         

         

         

         

         

 

(1) Vínculo UFMS = informar qual o vínculo do servidor com a UFMS; Técnico (T) ou Docente (D). 

(2) Titulação = informar qual a titulação do servidor; Graduado (G) ou Especialista (E) ou Mestre (M) 
ou Doutor (D). 

(3) Carga Horária = estimativa da carga horária total a ser destinada, pelo servidor, para a execução 
do projeto. 

(4) Valor da Bolsa Mensal = valor, máximo, da bolsa a ser concedida ao servidor pela participação no 
projeto. Se não houver pagamento de bolsa, informar 0,00. 

(5) Quantidade de meses para recebimento de Bolsas. 

(6) Função = informar qual a atribuição que exercerá  no projeto.  

 

 

Participantes Vinculados à UFMS – Discentes 

Nome 

Completo 
RGA UFMS CPF              Curso (1) 

Nível 
(2) 

Carga  

Horária (3) 

Valor 

da 

Bolsa 

(R$) (4) 

Quantidade 

de meses 

p/ recbto. 

de Bolsa(5) 

Função(6) 

         

         

         

(1) Curso = informar o nome do curso em que o aluno está matriculado. 



(2) Nível = informar se Graduação (G), Mestrado (M) ou Doutorado (D). 

(3) Carga Horária = estimativa da carga horária total a ser destinada, pelo aluno, para a execução do 
projeto. 

(4) Valor da Bolsa Mensal = valor, máximo, da bolsa a ser concedida ao aluno pela participação no 
projeto. Se não houver pagamento de bolsa, informar 0,00. 

(5) Número de meses para recebimento de Bolsa. 

(6) Função = informar qual a atribuição que exercerá no projeto. 

 

Participantes não vinculados à UFMS 

Nome Completo CPF Carga Horária (1) 
Valor da Bolsa 

(R$) (2) 

Quantidade 

de meses 

para 

recebimento 

de Bolsas(3) 

Função(4) 

      

      

      

1. Carga Horária = estimativa da carga horária total a ser destinada, pelo aluno, para a execução do 
projeto. 

2. Valor da Bolsa Mensal = valor, máximo, da bolsa a ser concedida ao aluno pela participação no 
projeto.    Se não houver pagamento de bolsa, informar 0,00. 

3. Quantidade de meses para recebimento de Bolsas. 

4. Função= informar qual a atribuição que exercerá no projeto. 

 

 

 
III - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 
 

META Etapa 

 

Especificação 
Indicador Físico Período 

Unidade Quantidade Início Término 

(descrever o 
item lançado lá 

em cima) 

(descrever o 
item lançado lá 

em cima) 

(descrever o item 
lançado lá em 
cima) 

    

      
  

    
       

      
  

    
       

      
  

    

  
 
 
 

 

 



5 – FONTES DE FINANCIAMENTO E PLANO DE APLICAÇÃO/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
I – Fontes de Financiamento/Envolvimento de Recursos 

A fonte de financiamento do presente Projeto de xxxxxxxxxxxxxx 
(Ensino/Pesquisa/Extensão/Desenvolvimento Institucional) intitulado "xxxxxxxxx" é oriundo de 
xxxxxxxxxxxxx, no valor de R$ xxxxxxxx.                    

A Fundação de Apoio (FAPEC) fará a gestão administrativa e financeira dos recursos repassados para 
a execução do projeto. 

 

 

 

 

II - Plano de Aplicação Geral  
 

PLANO DE APLICAÇÃO 

 
 Natureza da Despesa 

DESPESAS DE CUSTEIO   

 Especificação Financiador (es) Valor 

Serviços de Terceiros – Pessoa Física (PF)   

Obrigações Tributárias e Contributivas (PF)   

Bolsa a Estudantes   

Bolsa a Pesquisador   

Passagens e Despesas com Locomoção   

Diárias   

Material de Consumo   

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   

   

Ressarcimentos  
UFMS (Res. 278/2017-CD)   

Fundação de Apoio (DOAS)   

    

DESPESAS DE CAPITAL   

 Especificação Financiador (es) Valor 

Equipamentos e Material Permanente   

* Especificar  0,00 

TOTAL GERAL  

 

 



DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO 

1. DESPESAS DE CUSTEIO 

 

● SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA (PESSOAL) 

 

Descrição do Item Quantidade Valor Total 

Contratação de xxxxxx   

   

   

TOTAL GERAL  

 

 

● OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 

 

Descrição do Item Quantidade Valor Total 

Obrigações Tributárias e Contributivas (Pessoa Física)   

   

TOTAL GERAL  

 

 

 

● BOLSAS A ESTUDANTES 

 

Bolsa de Pesquisa/Ensino/Extensão 

Nome Período Valor da Bolsa 

 

Valor Total 

    

    

TOTAL GERAL  

 

● BOLSAS A PESQUISADOR 

 

Bolsa de Pesquisa/Ensino/Extensão 

Nome Período Valor da Bolsa Valor Total 



 

    

    

TOTAL GERAL  

 

● PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 

Nacional 

Descrição do Item Quantidade Valor Total 

Passagens nacionais aéreas e terrestres   

Passagens internacionais aéreas e terrestres   

Locação de meios de transporte   

   

TOTAL GERAL  

 

● DIÁRIAS 

Descrição do Item Quantidade Valor Total 

Diárias no País   

Diárias no Exterior   

   

TOTAL GERAL  

 

● MATERIAL DE CONSUMO 

Nacional 

Descrição do Item Quantidade 

(Estimativa) 

Valor Total 

   

   

TOTAL GERAL  

 

● SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

Descrição do Item Quantidade Valor Total 

   



   

TOTAL GERAL  

 

● RESSARCIMENTOS 

Descrição do Ressarcimento Valor 

Ressarcimento à UFMS (Resolução 278/2017-CD)  

Ressarcimento das Despesas Administrativas e 

Operacionais da Fundação de Apoio (DOA´s) 

 

TOTAL GERAL  

 

2. DESPESAS DE CAPITAL  
 

● EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 

Descrição do Item Quantidade (Estimativa) Valor Total 

   

   

   

TOTAL GERAL R$ 0,00  

 

 

* O Coordenador do Projeto formulará à CONTRATADA, por escrito, de forma detalhada e com a 

antecedência necessária, as demandas necessárias para a realização do Projeto, observadas as 

especificações estabelecidas neste Plano de Trabalho. 

* Os itens e despesas constantes neste plano de trabalho são necessários e exclusivos para atender as 

ações de execução do projeto de xxxxxxxxxxx “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ". 

* Para o pagamento de diárias deverá ser observado os valores fixados no Decreto n.º 5992, de 19 de 

dezembro de 2006, não devendo ultrapassar os valores ali fixados. 

* Constam inclusos em Material de Consumo e Material Permanente os eventuais encargos tributários 
decorrentes da aquisição destes materiais.  

* Constam inclusos em Serviços de Terceiros - Pessoa Física os tributos e encargos sociais e trabalhistas 
acerca das contratações de Pessoa Física. 

 

 

 

 



II - Cronograma de Desembolso (R$ XXX,XX)         
 

Meta  Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

 

 
 

     

 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

 

 

      

 

Despesas Operacionais e Administrativas (DOA´s) da FAPEC 

(*Os recursos para o ressarcimento relativo as despesas operacionais e administrativas da FAPEC serão 

oriundos dos valores mencionados no item I – Fontes de Financiamento/Envolvimento de Recursos deste 

Plano de Trabalho) 

Meta  Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

 

 
      

 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

 

 
      

 

 

 
6 – DECLARAÇÕES/APROVAÇÕES 
 
I – Coordenador do Projeto 

Na qualidade de Coordenador do Projeto, declaro ser o responsável pelas informações prestada acima 
e atesto ciência de que o presente Plano de Trabalho será cumprido em sua integralidade, após 
aprovação do Conselho respectivo. 
Campo Grande/MS, ____/____/____              
 

 
II – Direção da Unidade 

Na qualidade de Diretor da Unidade de origem do presente Plano de Trabalho, delibero pela: 
(  X  ) Aprovação 
(___) Não aprovação 
Campo Grande/MS, ____/____/____             
 

 

 

 



III – Da Pró-Reitoria  
Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a esta Pró-Reitoria, delibero pela: 
(  X  ) Aprovação 
(___) Não aprovação 
Campo Grande/MS, ____/____/____             
 

 
IV – Da Reitoria 
Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a esta reitoria, delibero pela: 
(  X  ) Aprovação 
(___) Não aprovação 
Campo Grande/MS, ____/____/____              
 

 
V – Da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a Cultura - FAPEC 
Após análise do Plano de Trabalho, esta Fundação de Apoio delibera pela: 
(  X  ) Aprovação 
(___) Não aprovação 
Campo Grande/MS, ____/____/____              
 

 
VI – Da Concedente 
Após análise do Plano de Trabalho, esta xxxxxx delibera pela: 
(  X  ) Aprovação 
(___) Não aprovação 
Campo Grande/MS, ____/____/____             
 

 


