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2461001 00135.217752/2021-15

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DA FAMÍLIA

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1.1. Unidade Descentralizadora e Responsável

1.1.1. Nome do órgão ou en�dade descentralizador(a):  Secretaria Nacional da Família, do
Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos.

1.1.2. Nome da autoridade competente: Angela Vidal Gandra da Silva Mar�ns.

1.1.3. Número do CPF: 590.424.009-00.

1.1.4. Nome do Departamento Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do
TED: Departamento de Formação, Desenvolvimento e Fortalecimento da Família (DEFDFF).

1.2. UG SIAFI

1.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:   810013 /
Secretaria Nacional da Família.

1.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da
execução do objeto do TED: 810013 / Secretaria Nacional da Família.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

2.1. Unidade Descentralizada e Responsável

2.1.1. Nome do órgão ou en�dade descentralizada: Universidade Federal do Cariri

2.1.2. Nome da autoridade competente: Ricardo Luiz Lange Ness

2.1.3. Número do CPF: 389.377.357-68

2.1.4. Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED:
 Diretoria de Ar�culação e Relações Ins�tucionais – DIARI/UFCA 

2.1.5. Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura: Decretos de 31 de maio de
2019 – MEC (Publicado em 03/06/2019 / Edição 183 / Seção: 2 / Página: 1) (2401621)

2.2. UG SIAFI

2.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 158719 / Universidade
Federal do Cariri (UFCA) 

2.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED:
155118 - Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)

3. OBJETO

3.1. Realização de 16 ciclos (7 encontros, 1 por semana) do Programa Famílias
Fortes no município de Juazeiro do Norte pela Universidade Federal do Cariri, por meio da Pró-Reitoria de
Extensão (PROEX).
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4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

4.1. Meta 1 – Iden�ficar e mobilizar as famílias dos territórios contemplados.

MÊS ATIVIDADE EXECUTOR DESCRIÇÃO

Setembro/2021

Seleção e mobilização das
famílias nos CRAS. 

Seleção de facilitadores
para execução das oficinas. 

Elaboração e execução de
formação dos facilitadores.

Equipe de técnicos
dos CRAS. 

Universidade Federal
do Cariri / SEDEST.   

Universidade Federal
do Cariri / SEDEST. 

Definição das famílias de acordo com os
critérios estabelecidos pelo projeto. 

Definição de estudantes da UFCA e
técnicos para execução das oficinas.   

Formação da equipe.

4.2. Meta 2 - Capacitação dos facilitadores para a realização das a�vidades no projeto.

MÊS ATIVIDADE EXECUTOR DESCRIÇÃO

Setembro/2021

Formação dos
facilitadores. 

Planejamento
das ações.

Secretaria Nacional da
Família (SNF/MMFDH).  

Universidade Federal do
Cariri / SEDEST.  

Formação no formato EaD, com a carga
horária de 25h. 

Reuniões com a equipe de facilitadores para
o planejamento das ações.  

4.3. Meta 3 -  Alcançar 60 famílias no bairro Frei Damião durante os meses de outubro e
novembro de 2021.

MÊS ATIVIDADE EXECUTOR DESCRIÇÃO

1º Etapa 
Outubro/2021

Início da primeira
etapa do projeto
Famílias Fortes. 

Reuniões com a
equipe de
facilitadores para o
planejamento das
ações.

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST. 

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST.  

Execução das oficinas da primeira etapa no bairro Frei
Damiao. Serão quatro grupos, totalizando 60 famílias
atendidas. Cada grupo terá 3 (três horas) de encontros
semanais.  

Avaliação e planejamento semanal das oficinas.

Novembro/2021

Execução das oficinas
do projeto Famílias
Fortes.  

Reuniões com a
equipe de
facilitadores para o
planejamento das
ações.

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST. 

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST.  

Execução das oficinas da primeira etapa no bairro Frei
Damiao. Serão quatro grupos, totalizando 60 famílias
atendidas. Cada grupo terá 3 horas de encontros
semanais.  

Avaliação e planejamento semanal das oficinas.

4.4. Meta 4 – Alcançar 60 famílias no bairro João Cabral durante os meses de março e abril de
2022.

MÊS ATIVIDADE EXECUTOR DESCRIÇÃO

2º Etapa 
Março/2022

Segunda etapa do
projeto Famílias
Fortes implementado no
bairro João Cabral. 

Reuniões com a equipe
de facilitadores para o
planejamento das ações.

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST. 

Universidade
Federal do

Execução das oficinas da segunda etapa no bairro João
Cabral. Serão quatro grupos, totalizando 60 famílias
atendidas. Cada grupo terá 3 horas de encontros
semanais.  

Avaliação e planejamento semanal das oficinas.
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Cariri /
SEDEST.  

Abril/2022

Segunda etapa do
projeto Famílias
Fortes implementado no
bairro João Cabral. 

Reuniões com a equipe
de facilitadores para o
planejamento das ações.

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST. 

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST.  

Execução das oficinas da segunda etapa no bairro João
Cabral. Serão quatro grupos, totalizando 60 famílias
atendidas. Cada grupo terá 3 horas de encontros
semanais.  

Avaliação e planejamento semanal das oficinas.

4.5. Meta 5 - Alcançar 60 famílias no bairro Timbaúbas durante os meses de maio e junho de
2022.

MÊS ATIVIDADE EXECUTOR DESCRIÇÃO

3º Etapa 
Maio/2022

Terceira etapa do projeto
Famílias
Fortes implementado no
bairro Timbaúbas. 

Reuniões com a equipe
de facilitadores para o
planejamento das ações.

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST. 

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST.  

Execução das oficinas da terceira etapa no bairro
Timbaúbas. Serão quatro grupos, totalizando 60 famílias
atendidas. Cada grupo terá 3 horas de encontros
semanais.  

Avaliação e planejamento semanal das oficinas.

Junho/2022

Terceira etapa do projeto
Famílias
Fortes implementado no
bairro Timbaúbas. 

Reuniões com a equipe
de facilitadores para o
planejamento das ações.

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST. 

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST.  

Execução das oficinas da terceira etapa no bairro
Timbaúbas. Serão quatro grupos, totalizando 60 famílias
atendidas. Cada grupo terá 3 horas de encontros
semanais.  

Avaliação e planejamento semanal das oficinas.

4.6. Meta 6 - Alcançar 60 famílias no bairro Triângulo durante os meses de agosto e setembro
de 2022. 

MÊS ATIVIDADE EXECUTOR DESCRIÇÃO

4º Etapa 
Agosto/2022

Quarta etapa do projeto
Famílias
Fortes implementado
no bairro Triângulo. 

Reuniões com a equipe
de facilitadores para o
planejamento das
ações.

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST. 

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST.  

Execução das oficinas da quarta etapa no bairro
Triângulo. Serão quatro grupos, totalizando 60
famílias atendidas. Cada grupo terá 3 horas de
encontros semanais.  

Avaliação e planejamento semanal das oficinas.

Setembro/2022

Quarta etapa do projeto
Famílias
Fortes implementado
no bairro Triângulo. 

Reuniões com a equipe
de facilitadores para o
planejamento das
ações.

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST. 

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST.  

Execução das oficinas da quarta etapa no bairro
Triângulo. Serão quatro grupos, totalizando 60
famílias atendidas. Cada grupo terá 3 horas de
encontros semanais.  

Avaliação e planejamento semanal das oficinas.
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Outubro à
dezembro/

2022

Elaboração de relatório
final  

Universidade
Federal do
Cariri /
SEDEST.

Escrita final de relatório de a�vidades. 

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

5.1. O projeto Famílias Fortes, desenvolvido pelo Governo Federal por meio do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tem como obje�vo, atuar na prevenção do uso do álcool e
outras drogas por crianças e adolescentes através do fortalecimento dos vínculos familiares.

5.2. Essa é uma metodologia britânica, desenvolvida pela Escola de Saúde e Assistência Social
em Oxford Brookes University, Oxford, Reino Unido (Brasil, 2017). O programa já ́foi aplicado e adaptado
culturalmente para o Reino Unido, Polônia, Suécia, dentre outros países.  

5.3. O Programa Famílias Fortes tem como obje�vo fortalecer os vínculos familiares, de modo a
prevenir situações extremas de riscos próprias dos grandes centros urbanos, como uso do álcool e outras
drogas. É esperado, que por meio das oficinas, seja estabelecido um espaço adequado para o
desenvolvimento de novas habilidades sociais para o enfrentamento de situações estressoras, para isso,
será incen�vado dentre várias habilidades a comunicação não violenta, para que pais e filhos, possam
u�lizar a fala de maneira adequada para a solução de conflitos. 

5.4. Assim, essa metodologia já é reaplicada no Brasil e agora será implantada no município de
Juazeiro do Norte que é a sede da Região Metropolitana do Cariri.  A cidade de Juazeiro do Norte passou
por intenso processo de urbanização durante o século XX. Segundo dados do úl�mo censo do
IBGE, Juazeiro tem uma população de 276.264 e uma densidade populacional de 1.004,45 h/km2. O seu
território é de 258.788 km2, sendo que 96,5% é ocupação urbana. Nesse sen�do, a cidade convive com
as diversas contradições dos grandes centros urbanos como, ocupação irregular, baixo índice de
saneamento, dificuldade de acesso a questões básicas de saúde, déficit habitacional.  

5.5. Nesse contexto de desigualdade social, as condições de vulnerabilidades são agravadas,
sobretudo nos bairros de maiores adensamento urbano. Destacamos os bairros Frei Damião, João Cabral,
Triângulo e Timbaúbas, onde estão alguns dos Centros de Referências da Assistência Social, local onde
serão implementados o projeto Famílias Fortes. Os principais problemas enfrentados por esses territórios
são a pobreza extrema e, como consequência, a insegurança alimentar, desemprego, drogadição de
crianças e adolescentes, violência domés�ca, trabalho infan�l.

5.6. O Projeto Famílias Fortes buscará atender 240 famílias desses territórios, considerando os
critérios estabelecidos no programa. As ações acontecerão em  16 ciclos com 15 famílias cada. A equipe
de execução das ações é composta por professores e estudantes da Universidade Federal do Cariri,
profissionais da assistência social da prefeitura de Juazeiro do Norte e técnicos Facilitadores das oficinas.
Esperamos que ao final das ações do projeto possamos fortalecer os vínculos familiares, desenvolver
novas habilidades sociais  e reduzir situações de risco para crianças e adolescentes dos bairros assis�dos
pelo projeto. Neste contexto, tornam-se relevantes projetos direcionados à implementação de medidas
de proteção e minimização de comportamentos de risco em adolescentes e que visem promover o bem
estar dos membros da família a par�r do fortalecimento dos vínculos familiares e do desenvolvimento de
habilidades sociais, tal como a proposta do projeto Famílias Fortes.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

6.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en�dade
da administração pública federal? 
( X ) Sim 
(    ) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

7.1. A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser: 
(      ) Direta, por meio da u�lização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada. 
(      ) Contratação de par�culares, observadas as normas para contratos da administração pública. 
( X ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos
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congêneres, com entes federa�vos, en�dades privadas sem fins lucra�vos, organismos internacionais ou
fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

Observações: A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados oriundos do TED será
descentralizada, por meio de formalização de Contrato com a Fundação de Apoio para que os recursos
sejam repassados à Fundação de Apoio para fins de gestão administra�va e financeira necessária à
execução de projeto ins�tucional da UFCA, conforme previsto na Lei n° 8.958, de 20/12/1994, e no
Decreto n° 10.426, de 16/07/2020.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

8.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais
necessários à consecução do objeto do TED? 
( X ) Sim 
(    ) Não 
 

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-PILOTO FAMÍLIA FORTES

DESPESA UNITÁRIO QUANTIDADE VALOR TOTAL

Facilitadores R$400,00 8 meses 
8 alunos R$25.600,00

Ar�culadores R$1.500,00 10 meses 
2 professores R$30.000,00

Técnicos R$1.700,00 2 técnicos 
8 meses R$27.200,00

Encargos (INSS Patronal) R$349,00 2 técnicos 
8 meses R$5.440,00

Lanche
 R$8,61

16 ciclos 
7 reuniões 
40 pessoas

R$36.560,00

Papelaria R$700,00 16 ciclos R$11.200,00

Cestas básicas para manutenção das famílias no projeto R$100,00 16 ciclos 
15 famílias R$24.000,00

Fundação de Apoio   R$20.000,00
Inves�mento   R$30.000,00

 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

MÊS/ANO VALOR
Setembro/2021 R$ 210.000,00

 

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

33.90.39 Sim R$ 180.000,00

44.90.39 Sim R$ 30.000,00

12. PROPOSIÇÃO



22/09/2021 10:02 SEI/MDH - 2461001 - Plano de Trabalho

https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2707943&infra_siste… 6/6

 

 

Ricardo Luiz Lange Ness

Reitor da Universidade Federal do Cariri - UFCA

 

13. APROVAÇÃO

 
Angela Vidal Gandra da Silva Mar�ns

Secretária Nacional da Família

 

Em 03 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Luiz Lange Ness, Usuário Externo, em
13/09/2021, às 06:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Angela Vidal Gandra da Silva Martins, Secretária
Nacional da Família, em 13/09/2021, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 2461001 e o código CRC F103941D.
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