
 

MANUAL DO PLANO DE TRABALHO  
PROJETOS P&D 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 TÍTULO: também informar no cabeçalho 

2.1.1: INÍCIO: N.A.C. 

2.1.2 TÉRMINO: XX meses A.A.C. 

2.1.3 COORDENADOR  

2.1.4 SUPERVISOR FINANCEIRO  

RESOLUÇÃO 23/2012: Art. 10. Deverá ser indicado um comitê ou um servidor da 

UFSM, a critério da autoridade superior, para exercer as funções de supervisor 

financeiro do contrato/convênio. §1º A supervisão financeira não poderá ser exercida 

pelo próprio coordenador, nem por membro da equipe técnica do projeto e nem por 

servidor que possuir relação de subordinação com qualquer membro da equipe. §2º 

Quando se tratar de projeto registrado no gabinete de projetos da unidade 

universitária, tal indicação se dará por meio de despacho do respectivo diretor da 

unidade, e quando se tratar de projeto institucional registrado na PROPLAN, a 

indicação será feita pelo Reitor ou Pró-Reitor por ele indicado.  

Neste contexto, o supervisor financeiro NÃO pode ser hierarquicamente inferior 

ao Coordenador e ainda, NÃO pode ser participante do projeto. 

2.2 OBJETO/OBJETIVOS  

2.3 JUSTIFICATIVA  

2.4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 



 

 

3. FONTES E USOS 

Especificação: recursos provenientes ..... (incluir empresa/instituição parceira) 

USOS 
 

Especificação 
% 

VALOR  

Despesas de Custeio do Projeto 
 

0,00 

Despesas de Capital (Obras ou Mat. Permanente) 
 

0,00 

Ressarcimento Infraestrutura UFSM 
10 

0,00 

Despesas Operacionais Fundação de Apoio 
8 

0,00 

TOTAL 100 0,00 

 

a) Despesas Correntes ou Despesas de Custeio do Projeto: Classificam-se nessa 

categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou 

aquisição de um bem de capital (MCASP, 20151). Nesse contexto, a referida despesa é o 

somatório das contas especificadas no plano de aplicação (item 5 – classificação 

iniciada por 33), podendo ser: 

- Diárias,  

- Material de Consumo; 

- Passagens e despesas com Locomoção; 
- Serviços de terceiros: Pessoa física; 

- Serviços de terceiros: Pessoa Jurídica. 

 
b) Despesas de Capital: Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que 

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (MCASP, 

2015). Nesse contexto, a referida despesa é o somatório das contas especificadas no 

plano de aplicação (item 5 – classificação iniciada por 44), podendo ser: 
- Obras e Instalações; 

- Equipamento e Material Permanente. 

 

c) Ressarcimento Infraestrutura UFSM: Conforme Resolução 23/2012 que “Instrui a 

formação de processos que visam à formalização de contratos e/ou convênios com 

fundação de apoio, para a operacionalização de projetos que utilizam a infraestrutura, 
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nome e/ou pessoal da Universidade Federal de Santa Maria”. Em seu artigo segundo 

(Art. 2)  e parágrafo 3 (§3º): 

Art. 2º As Fundações de Apoio poderão atuar na captação de recursos para a UFSM, com 

base na Lei n. 8.958/94, utilizando o nome, infraestrutura, ou pessoal da UFSM. 

Neste contexto, convencionou-se a proporcionalidade de 10% sobre o ressarcimento 

da infraestrutura da UFSM no qual são rateadas sobre as despesas de custeio do projeto. 

Este percentual não incide sobre as despesas de capital, pois essas, futuramente, serão 

incorporados ao patrimônio da UFSM, ou seja, imobilizados. 

d) Despesas Operacionais da Fundação de Apoio: A Resolução 23/2012, institui em 

seu Artigo sexto (Art. 6º) e Parágrafo 1º (§1º).   

Art. 6º Depois de registrado o projeto, se houver a necessidade de operacionalização do 

mesmo por meio de contrato e/ou convênio, este deverá ser encaminhado à: 

I - Pró-reitoria de Planejamento quando tratar-se de convênio, juntamente com a 

solicitação e a respectiva justificativa; 

II – Pró-reitoria de Administração, quando tratar-se de contrato, após serem atendidos 
os pré-requisitos previstos na legislação vigente, juntamente com a solicitação 

contendo justificativa da necessidade da contratação e justificativa da escolha da 

proposta da Fundação a ser contratada, bem como a justificativa de preço. 

§ 1º A Fundação de Apoio deverá possuir Sistema de Rateio de Despesas Operacionais 

Indivisíveis, baseado nas normas pertinentes à contabilidade de custos, com a 

finalidade de calcular o efetivo valor das Despesas Operacionais a serem indenizadas. 

 

Nesta situação, o valor referente às despesas operacionais da Fundação de Apoio 

atingem em média 8% sobre o valor das despesas correntes (custeio do projeto), mais o 

valor das despesas de capital. 

 

OBS.: o somatório do Ressarcimento do uso da infraestrutura (c) e das Despesas 

operacionais da Fundação de Apoio (d), originam-se as despesas administrativas 

(Plano de Aplicação).  

AINDA 

Acerca dos critérios de seleção de eventuais financiadores do projeto, nos projetos de 

contratação de Fundação de Apoio para gestão de projetos por dispensa de licitação, os 

financiadores poderão ser quaisquer eventuais interessados nas atividades 

desempenhadas pela equipe técnica, sejam pessoas físicas ou jurídicas e de acordo 

com a natureza do projeto, não havendo escolha de empresas ou pessoas pela 

Administração, que está passiva e ativamente disponível a quaisquer interessados.  



 

Ao término do convênio, eventuais saldos remanescentes serão igualmente recolhidos 

à Conta Única da UFSM. 

Recursos originários da remuneração resultante de operações financeiras serão 

aplicados integralmente no Projeto, seguindo a mesma alocação acima. 

Fica vedado o pagamento por serviços prestados, inclusive de consultoria, assistência 

técnica ou assemelhados a servidores públicos fora das exceções previstas 

na PI MP/MF/CGU 507/11 e no Art. 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

de 2015 (Lei 13.080/2015). 

 

Exemplo Item 3. FONTES E USOS 

USOS 
 

Recursos provenientes da empresa XYZ 
% 

VALOR  

Despesas de Custeio do Projeto 
 

102.000,00 

Despesas de Capital (Obras ou Mat. Permanente) 
 

55.222,22 

Ressarcimento Infraestrutura UFSM 
10 

10.200,00 

Despesas Operacionais Fundação de Apoio 
8 

12.577,78 

TOTAL  180.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de execução refere-se a execução técnica do projeto, no qual demonstra 

todas as metas, bem como as etapas do projeto, em seu aspecto temporal, financeiro e 

também, como referido, técnico. No momento em que o pesquisador datar e 

quantificar suas metas consegue-se vislumbrar cenários ótimos, no qual somente o 

serão quando estas estiverem estimadas em um alto nível de eficiência global.  

O objetivo destas especificações qualitativas e também quantitativas é comprovar a 

eficiência bem como a eficácia do projeto, ou seja, apresentar a boa aplicação dos 

recursos, demonstrar o realismo financeiro das metas e servir de base para 

comparações futuras. Neste contexto, o preenchimento das metas e etapas é essencial 

em relação ao desenvolvimento do plano de trabalho, no qual espera-se que o 

coordenador atenda este item com a maior precisão possível. Deste modo, as 

informações melhoram as condições de gerenciamento do projeto, bem como maior 

qualidade sobre os resultados para prestações de contas. E, ainda, servirão de 

indicadores para cotejar os valores estimados.  

a) METAS: estas referem-se ao processo de formação de impulsos e direções que 

parecem constituir as melhores alternativas para alcançar os objetivos gerais. Assim, é 

a sequência das atividades que serão desenvolvidas no projeto para a consecução do 

referido 2.2 OBJETO/OBJETIVO.  

b) Etapas: Adicionalmente, estas especificam e demonstram o plano para cada meta, 

ou seja, o detalhamento do desenvolvimento de cada meta.  

c) VALOR: neste campo deve ser condicionado ao rateio do recurso estimado para 

desenvolver o projeto, ou seja, quantificar cada meta e etapa. 

d) PERÍODO: tempo necessário para finalizar a meta e/ou etapa.  

OBS.: Unidade e Quantidade são campos não obrigatórios. Porém, se o projeto 

vislumbrar um detalhamento pode ser preenchido. 

 

 

 

 

Exemplo Item 4 Cronograma de execução: 



 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO                                                                                                                                               (Em  R$ 1,00) 

META 

ETAPA 

FASE 

AÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO 

INDICADOR FÍSICO 

VALOR (R$) 

PERÍODO 

UNIDADE QUANT. INÍCIO TÉRMINO 

1  
Planejamento e análise do estado da arte 

da tecnologia.... 
  50.000,00 Mês 01 Mês 05 

 1.1 Análise e definição dos componentes....   22.500,00 Mês 01 Mês 04 

 1.2 
Análise e definição dos subcomponentes.... 

  27.500,00 Mês 03 Mês 05 

2  
Execução 

  130.000,00 Mês 05 Mês 12 

 2.1 Implementação e prototipagem do 

produto... 

  90.000,00 Mês 05 Mês 08 

 2.2 
Apresentação dos resultados 

  40.000,00 Mês 12 Mês 12 

TOTAL    180.000,00   

 



 

5. PLANO DE APLICAÇÃO 

Este plano de aplicação demonstra a natureza das despesas necessárias para o 

desenvolvimento do projeto, especificando conforme modelo a seguir. No item 6 deste 

manual há o detalhamento de cada despesa a seguir. 

   

5. PLANO DE APLICAÇÃO                                                                                                                                (Em  R$ 1,00) 

 NATUREZA DA DESPESA TOTAL DO 

CONVÊNIO 

EXECUÇÃO 

PELA UFSM 

EXECUÇÃO PELA 

FUNDAÇÃO 
OUTROS 

 ESPECIFICAÇÃO 

D
e

sp
e

sa
s 

d
e

 c
u

st
e

io
 

33.90.14 Diárias 
4.245,00  4.245,00  

33.90.30 Material de Consumo 19.755,00  19.755,00  

33.90.18 Bolsa de Inovação 72.000,00  72.000,00  

33.90.33 Passagens e Despesas 

com Locomoção 
2.000,00  2.000,00  

33.90.36 Serviços de Terceiros: 

Pessoa Física 
1.500,00  1.500,00  

33.90.39 Serviços de Terceiros: 

Pessoa Jurídica 
2.500,00  2.500,00  

33.90.00 Investimento em 

Pesquisa 
    

D
e

sp
es

a
s 

d
e

 

C
a

p
it

a
l 

44.90.51 Obras e Instalações 15.222,22  15.222,22  

44.90.52 Equipamentos e 

Material Permanente 40.000,000  40.000,000  

 Despesas Administrativas (UFSM 

+ Fundação) 
22.777,78  24.518,50  

 TOTAL GERAL 180.000,00  180.000,00  



 

 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO DE APOIO 

Este quadro é referente ao rateio das despesas da Fundação de Apoio, onde a fundação 

calcula o valor efetivo das Despesas Operacionais a serem indenizadas. (coordenador 

não preenche) 

6. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO 

Este item tem a finalidade de detalhar o plano de aplicação. O detalhamento das 

despesas é de cunho obrigatório em pelo menos um subitem. 

Somente para Bolsa é obrigatório o preenchimento da Unidade, Quantidade, Tempo de 

Duração e Valor Unitário. 

33.90.14 - DIÁRIAS: Despesas orçamentárias com cobertura de alimentação, 

hospedagem e locomoção urbana, para o participante do projeto que se desloca de sua 

sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, entendido como sede o 

Município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em 
caráter permanente (MCASP, 2015). 

 

33.90.18 - BOLSAS: Conforme art. 9º da Lei 13.243 de 2016, o servidor, o militar, o 

empregado da ICT pública e o aluno de curso técnico, de graduação ou de pós-

graduação envolvidos na execução das atividades decorrentes de acordos de parceria 

com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de 

pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço 

ou processo, poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT a que 

estejam vinculados, de fundação de apoio ou de agência de fomento. 

A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para 

o doador, para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 

1995, e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o 

disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 

5.172, de 25 de outubro de 1966.  

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: Despesas orçamentárias com álcool automotivo; 

gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e 

lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material 

biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos 

para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de 

plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; 



 

material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e 

sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e 

produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de 

disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; 

material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e 

aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material 

para telecomunicações; vestuário, uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos; 

material de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao vôo; 

suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; 

explosivos e munições; bandeiras, flâmulas e insígnias e outros materiais de uso não 

duradouro (MCASP, 2015). 

33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: Despesas orçamentárias, 

realizadas diretamente ou por meio de empresa contratada, com aquisição de 

passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, 

fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas 

respectivas bagagens, inclusive quando decorrentes de mudanças de domicílio no 

interesse da administração (MCASP, 2015). 

33.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA: Despesas orçamentárias 

decorrentes de serviços prestados por pessoa física, pagos diretamente a esta e não 

enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de 

serviços de natureza eventual (RPS), prestado por pessoa física sem vínculo 

empregatício; monitores diretamente contratados; gratificação por encargo de curso 

ou de concurso; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de 

internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física 

(MCASP, 2015).  

33.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA: Despesas orçamentárias 

decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais 

como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; 

serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de 

imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando 

previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; 

software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os 

decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de 

divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas 

com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche 

(exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e 



 

outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das 

obrigações não tributárias (MCASP, 2015). 

44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES: Despesas com estudos e projetos, início, 

prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não 

pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento 

de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais 

como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc (MCASP, 2015). 

44.90.52 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE: Despesas orçamentárias com 

aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de 

comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial 

e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios 

domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, 

equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, 

socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e 

equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e 

equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, 

ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, 

rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças 

para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; 

outros materiais permanentes (MCASP, 2015). 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS: soma das despesas operacionais da Fundação e 

Ressarcimento da infraestrutura da UFSM. 

A seguir apresenta-se um exemplo de Plano de Aplicação Detalhado, com despesas 

frequentemente observadas. Incluir subelementos de Despesas não relacionados ou 

excluir aqueles não necessários. 

 

 

 

 

 

 



 

6. Plano de Aplicação DETALHADO                                                                                                 (Em  R$ 1,00) 

NATUREZA DA DESPESA 
UNID. QUANT. 

TEMPO DE 

DURAÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO 

33.90.14 - Diárias     4.245,00 

33.90.18 - Bolsa de Pesquisa-Lei 

8.958/94* 

   
 72.000,00 

Pesquisador Docente Bolsa 01 10 meses 3.500,00 35.000,00 

Pesquisador Discente Mestrado Bolsa 01 10 meses 1.500,00 15.000,00 

Pesquisador Discente Doutorado Bolsa 01 10 meses 2.200,00 22.000,00 

33.90.30 - Material de uso e Consumo     19.755,00 

Material para uso laboratorial     13.000,00 

Outros     6.755,00 

33.90.33 Passagens e Despesas com 

Locomoção 
    2.000,00 

Aquisição de Passagens     2.000,00 

33.90.36 Serviço de Terceiros – Pessoa 

Física: 
    1.500,00 

Remuneração de Serviços de Natureza 

Eventual - RPS 
    1.500,00 

33.90.39 - Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica 
    2.500,00 

Locação de equipamentos e sonorização     2.000,00 

Serviços de divulgação, impressão..     500,00 

44.90.51 Obras e Instalações     15.222,22 

Obras contratadas     15.222,22 

44.90.52 Equipamento e Material 

permanente** 
    40.000,00 

Despesas Administrativas (UFSM e 

Fundação) 
    22.777,78 

TOTAL GERAL     180.000,00 

    



 

* É obrigatório o preenchimento dos campos “Unidade, quantidade, tempo de 

duração e valor unitário” na descrição do item BOLSAS. Relacionar todos os 

beneficiários (ANEXO II), incluindo matrícula/SIAPE, nome, carga horária semanal 

(que não poderá ultrapassar 20h) e valor mensal (que não poderá ultrapassar R$ 

9.447,00), ambos considerando o somatório da participação simultânea em 

projetos remunerados.  

** Devem ser descritos no ANEXO I. 

 

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

O cronograma deverá estar conforme a necessidade financeira para a execução do 

projeto e também de acordo com o negociado com a empresa parceira. Vislumbra o 

fracionamento da estimativa de recursos ao longo dos meses. Sugere-se que no último 

período do projeto (mês, bimestre...) não haja desembolso a fim de otimizar a execução 

financeira.  

 

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                                                                                                      (Em R$ 1,00)  

FUNDAÇÃO 

Meta(s)/Etapa(s) 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

TOTAL DO MÊS R$16.365,00 R$16.365,00 R$16.365,00 R$16.365,00 R$16.365,00 R$16.365,00 

Meta(s)/Etapa(s) 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 

TOTAL DO MÊS R$16.365,00 R$16.365,00 R$16.365,00 R$16.365,00 R$16.350,00 R$ - 

 

8. REGISTRO NO GAP/PROPLAN - Não é necessária a assinatura do GAP para a abertura 

do processo. 

9. APROVAÇÃO - Será solicitada a assinatura juntamente com o contrato. 

  



 

ANEXO I RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 

Caso o projeto planeje a compra de equipamentos e materiais permanentes, é 

obrigatório o preenchimento do Anexo I. 

 

Exemplo do Anexo I 

 

Especificação 

 

 

Unidade 

 

Quantidade 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Computador (servidor)  01 5.000,00 5.000,00 

Notebook   02 4.000,00 8.000,00 

Impressora  01 2.500,00 2.500,00 

Armário  01 1.200,00 1.200,00 

Mesa  02 800,00 1.600,00 

Equipamento XXX  01 21.700,00 21.700,00 

  TOTAL    40.000,00 

 

ANEXO II PARTICIPANTES DO PROJETO 

As descrições abaixo referem-se aos pagamentos pecuniários dado a função e carga 

horária participativa. Preenchimento obrigatório. 

PARTICIPANTES DO PROJETO 

Nome 
SIAPE/ 

Matrícula 
Função 

Valor 

Mensal 

(R$) 

Carga 

Horária 

Semanal 

Duração 

(Meses) 
Total (R$) 

XXX 222222222 COORDENADOR 3.500,00 8 10 35.000,00 

YYY 201755555 BOLSISTA 2.200,00 20 10 22.000,00 

ZZZ 201777777 BOLSISTA 1.500,00 20 10 15.000,00 

       Total                                                                                                                                                                                R$ 72.000,00 

OBS.: Caso não tenha o nome do aluno específico, informar no nome “Aluno a definir”. 


