
 Tutorial para preenchimento do Plano de Trabalho - PTA

(O texto em azul é apenas exemplificativo)

(Tutorial - Formulário do PTA)

Nome do Ministério ou instituição pública 
federal concedente/descentralizadora

Número do TED fornecido pelo órgão 
concedente/descentralizador

Os campos do quadro 2  já estão preenchidos 
no formulário.

Neste  campo,  identificar  de maneira  clara  o
objeto do projeto

Como exemplo, está o objeto de um projeto
de  capacitação  fictício  que  usaremos  como
modelo para os demais campos.

Aqui  devem  ser  descritas  as  metas  e
respectivas  ações  (etapas/fases)  que  serão
implementadas no decorrer do projeto.

Como  exemplo,  estruturamos  as  metas  e
ações para o projeto citado no OBJETO.



(Tutorial - Formulário do PTA)

A  justificativa  deve  abordar  as  razões  de
conveniência  e  oportunidade  para  o
desenvolvimento do projeto

Caso o projeto venha a ser desenvolvido em
parceria com outra instituição pública federal,
poderá  haver  subdescentralização  de  parte
dos recursos.

Tal  possibilidade  deve  ser  autorizada  pelo
órgão concedente/descentralizador.

Sugere-se marcar todas as opções.

Caso  o  projeto  preveja  a  contratação  da
Fundação (FUNDEPES), obrigatoriamente deve
ser marcada a terceira opção.

Os projetos  devem indicar  a  necessidade de
ressarcir os custos indiretos, que será avaliada
pelo órgão concedente/descentralizador.

É  recomendada  como  natureza  de  despesa:
Serviço  de  Terceiro  –  PJ,  quando  houver  a
contratação da Fundação.

O percentual  sobre o valor  bruto do projeto
deve ser composto de:

Fundação = 10%

Universidade = 5%

Total = 15%

Preencher o cronograma físico-financeiro com
as metas descritas anteriormente, inserindo as
demais informações sobre cada uma delas.

Informar as datas (mês/ano) em que deverão
ocorrer  as  descentralizações  de  recursos  do
órgão  concedente  para  a  UFAL,  bem como o
respectivo valor.

Informar  as  Naturezas  de  Despesas  e  o
respectivo valor.

ATENÇÃO À COLUNA “CUSTO INDIRETO”: 

(SIM) - é despesa indireta

(NÂO) – é despesa  direta (Valor aplicado nas
ações do projeto)

 A  área  técnica  acrescentou  a  este  campo a
tabela ao lado para especificar as naturezas de
despesa  a  serem  executadas  quando  houver
contratação da Fundação.
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Espaço para data e assinatura do coordenador.

Em  seguida,  uma  vez  recebido  na  Proginst,
colheremos a assinatura do Reitor.


