
PLANO DE TRABALHO 

1. Dados cadastrais

Partícipe I

Órgão/entidade
Universidade Estadual de Goiás - UEG

CNPJ
01.112.580/0001-71

Endereço
BR 153, Km 99, quadra Área, Sede da Administração, Anápolis/GO – CEP 75132-903

Representante Legal
Nome: Haroldo Reimer
RG nº 11148454-9 SESP/RJ
CPF nº 419.153.999-04

Cargo: Docente titulação Doutor Função: Reitor

Partícipe II

Órgão/entidade
Fundação Educacional de Apoio à Universidade Estadual de Goiás –
Câmpus Posse (FAUEG-POSSE)

CNPJ
23.988.905/0001-17

Endereço
Avenida Senhora Santana, Quadra 08, Lote Único, Setor Santa Luzia, Posse-GO – CEP: 73900-000

Representante Legal
Nome: Ronaldo Ferreira da Silva
RG nº  4322004 DGPC-GO
CPF nº 974.892.121-20

Cargo: Presidente

2. Descrição do objeto:

Identificação do objeto: O presente Acordo de Cooperação entre a Universidade Estadual de Goiás
(UEG) e a Fundação Educacional de Apoio ao Câmpus Posse da Universidade Estadual de Goiás,
denominada FAUEG-POSSE,  tem por objetivo a cooperação e assessoria técnica na execução de
atividades  e  projetos  de  apoio  ao  ensino,  pesquisa,  extensão  e  desenvolvimento  institucional
diretamente ligados ao Câmpus Posse da UEG.

Justificativa da proposição: 
O papel das fundações de apoio nos projetos institucionais das universidades públicas tem sido um
dos temas objeto de estudos e debates na área da administração pública. Isto porque, mesmo aquelas
que possuem natureza jurídica de direito privado, ao exercerem a gestão administrativa e financeira
de projetos institucionais de instituições de ensino superior, devem observar regras de direito público
na execução de suas atividades. 

Em razão  de  interpretações  equivocadas  na  atuação  destas  entidades  que  integram as  chamadas
organizações  sociais,  o  legislador  ao  normatizar  o  relacionamento  entre  fundações  de  apoio  e
universidades públicas visou assegurar a legitimidade desta parceria, passando aquelas a atuarem lado
a lado com estas,  auxiliando-as como forma de cumprir  suas funções primordiais de forma mais
eficiente, pois não teriam por si só, condições de executá-las. 
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De modo geral, as Fundações, sejam de natureza pública ou privada, como patrimônio colocado a
serviço de um propósito de interesse da sociedade,  estão vocacionadas à consecução de interesse
público.  Desta forma, a UEG e a FAUEG-POSSE unem esforços no sentido desenvolver ações que
contribuam com o fortalecimento da política universitária de ensino, pesquisa e extensão a serem
realizadas no Câmpus Posse da UEG. 

A FAUEG-POSSE, é uma fundação pública, de direito público municipal, criada com a finalidade de
apoiar financeira e administrativamente o Câmpus Posse da UEG. Desse modo, enquanto Fundação
de  apoio  a  esse  Câmpus,  também  está  voltada  à  captação  e  gerenciamento  de  recursos
extraorçamentários, vindo de diversas fontes, desde agências de fomento nacionais ou internacionais
até oriundos do setor privado, com vistas a desenvolver ações de melhoria na gestão acadêmica, a fim
de tornar mais ágil e eficiente o processo administrativo, tais como, a aquisição e a manutenção de
equipamentos laboratoriais, disponibilização da fazenda escola da FAUEG para ministração de aulas
práticas,  qualificação  de  pessoal,  realização  de  cursos  e  eventos  com  repercussão  relevante  à
comunidade acadêmica e local, entre outros.

Assim, esta parceria torna-se relevante por criar condições para o avanço das atividades acadêmicas
desenvolvidas  pela  UEG,  Câmpus  Posse,  especialmente  aquelas  em  apoio  ao  ensino,  pesquisa,
extensão e às iniciativas de desenvolvimento institucional.

3. Metas a serem atingidas:

a. Desenvolvimento de ações e projetos de ensino, pesquisa e extensão, com base na utilização da
fazenda escola, disponibilizada pela FAUEG para uso da UEG;
b. Treinamento e capacitação de servidores;
c. Realização de cursos, palestras e outros eventos conjuntos, de interesse para as áreas do ensino,
pesquisa e extensão;
d. Desenvolvimento e apresentação de projetos para captação de recursos que possam ser revertidos
em prol das necessidades do Câmpus Posse;
e. Apoio às atividades educacionais,  artísticas, culturais e ambientais desenvolvidas pelo Câmpus
Posse da UEG junto à comunidade universitária e à sociedade; 
f. Assessoria técnica e compartilhamento de recursos técnicos e de infraestrutura física, logística e
tecnológica, para o desenvolvimento das atividades e projetos oriundos da presente parceria;
g. Realização de manutenção e reparos na estrutura física do Câmpus Posse.

4. Recursos alocados para a execução do objeto:

Não haverá repasse de recursos financeiros entre os partícipes. Cada partícipe arcará com os custos de
acordo com as responsabilidades assumidas. Entretanto, a FAUEG-POSSE realizará investimentos, de
acordo  com  a  disponibilidade  dos  recursos  captados,  para  realizar  as  atividades,  projetos  e
benfeitorias junto ao Câmpus Posse, conforme objeto desta parceria.

5. Cronograma das etapas ou fases de execução do objeto:

Especificação Início da
Execução

Término da
Execução

Designar  profissionais  responsáveis  pela  supervisão  do
presente Acordo;

A partir da data de 
assinatura

 36 (trinta e seis) 
meses

Realizar reuniões visando planejar as ações decorrentes do
Plano de Trabalho;

A partir da data de 
assinatura

 36 (trinta e seis) 
meses

Implementação de projetos junto à Fazenda Escola; A partir da data de 
assinatura

 36 (trinta e seis) 
meses
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Realização de atividades para capacitação e treinamento de
servidores;

A partir da data de 
assinatura

 36 (trinta e seis) 
meses

Captação de recursos para o desenvolvimento de atividades
conjuntas;

A partir da data de 
assinatura

 36 (trinta e seis) 
meses

Adquirir equipamentos e materiais laboratoriais, de acervos
e outros necessários para utilização do Câmpus Posse;

A partir da data de 
assinatura

 36 (trinta e seis) 
meses

Desenvolvimento  de  ações  conjuntas  na  área  do  ensino,
pesquisa e extensão;

A partir da data de 
assinatura

 36 (trinta e seis) 
meses

Implementar  ações  de  reparo  e  manutenção  em  prol  da
melhoria da infraestrutura física do Câmpus;

A partir da data de 
assinatura

 36 (trinta e seis) 
meses

Realizar reuniões visando executar, monitorar e avaliar as
ações decorrentes do Plano de Trabalho.

A partir da data de 
assinatura

 36 (trinta e seis) 
meses

6. Obrigações UEG: 

a) Zelar pelo bom uso e conservação das áreas e instalações da Fazenda Escola;
b) Disponibilizar colaboradores do Câmpus Posse para o desenvolvimento das atividades previstas
no presente instrumento, sem que isto implique em disposição de servidores;
c) Assegurar  a  infraestrutura  física  e  logística  de  apoio  para  a  realização  dos  cursos  de
treinamento/capacitação de servidores;
d) Prestar  apoio  técnico  à  FAUEG-POSSE  quando  necessário,  para  o  desenvolvimento  das
atividades previstas nesta parceria;
e)  Disponibilizar infraestrutura física, logística e recursos tecnológicos de apoio (computador, data
show, equipamentos de pesquisa, etc.) para a realização das atividades decorrentes desta parceria.

7. Obrigações da (FAUEG-POSSE):

a) Disponibilizar  as  áreas  e  instalações  da  Fazenda  Escola  para  uso  nas  atividades  de  ensino,
pesquisa e extensão realizados pela UEG;
b) Realizar investimentos financeiros em benefício do Câmpus Posse na execução das atividades
relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão;
c) Prestar apoio técnico e administrativo para a gestão dos laboratórios e da biblioteca do Câmpus,
inclusive  com  a  aquisição  e  manutenção  de  equipamentos,  disponibilização  de  materiais
laboratoriais, aquisição de acervo, etc.;
d) Colaborar  com  a  equipe  da  UEG  no  planejamento,  elaboração  e  execução  de  atividades  e
projetos de ensino, pesquisa e extensão previstos nesta parceria;
e) Implementar reparos na estrutura física do Câmpus Posse;
f) Captar recursos financeiros que possam ser revertidos nas necessidades do Câmpus Posse.

8. Expressa anuência dos partícipes:

Partícipe I

              _________________________
Prof. Dr. Haroldo Reimer

Reitor
Universidade Estadual de Goiás

Partícipe II

  _____________________
Ronaldo Ferreira da Silva

Presidente
FAUEG/Posse

Testemunha pela UEG
1) Nome:
CPF nº:

Testemunha pela Fundação
2) Nome:
CPF nº
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