Ofício n° XXXX/2018/GAB/UFG
Goiânia, 19 de março de 2018.
Ao Senhor
Antônio Carlos Rosa de Oliveira Junior
Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde- FNS
Explanada dos ministérios, Bloco G, Edifício Anexo, 2° Andar, sala 2015-a
70058-901 Brasília - DF
Assunto: Solicitação de aditivo de tempo - Termo de Execução Descentralizada n° 062/2016 – “Estudo
e Pesquisa em Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS”

Senhor Diretor,

A par de cumprimentá-lo e com referência ao Projeto intitulado: Estudo e Pesquisa em
Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS, o objeto do Termo de Execução
Descentralizada TED nº 062/2016, celebrado entre a Universidade Federal de Goiás – UFG e o
Fundo Nacional de Saúde – FNS, solicitamos a Vossa Senhoria um aditivo de tempo, no
cronograma do projeto, passando seu encerramento de 20 de maio de 2018 para 20 de abril de
2019.
A solicitação se justifica por duas razões, explicitadas a seguir:


Houve necessidade de adequação do cumprimento das metas que dependiam da
verba de logística para serem realizadas, considerando que a rubrica de serviços de
pessoa jurídica teve seu financeiro repassado apenas no adiantamento da segunda
parcela do TED, realizada no dia 21 de agosto de 2017, e que esse repasse é o
recurso destinado a realização das atividades logísticas do projeto. Desse modo,
considerando que os recursos financeiros para pagamento de bolsas estavam
disponíveis a partir de fevereiro de 2017, informamos-lhes que, por essa razão,
houve impacto em importantes etapas de realização da pesquisa de campo,
cronograma de reuniões e formação de equipe.



Por interesse da Coordenação Geral da Política Nacional de Humanização, houve
solicitação para o desenvolvimento de novas funcionalidades para a Rede
Humaniza SUS no que consiste as necessidades de monitoramento e avaliação do
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projeto AcolheSUS. O projeto envolve a automatização para coleta e
processamento de dados de 18 documentos utilizados como referência para as
ações de planejamento, intervenção e monitoramento da implementação das
atividades realizadas pelos serviços aderentes ao projeto. Considerando a
necessidade de modelagem técnica das funcionalidades, a prototipação,
implementação, treinamento, suporte e acompanhamento, entende-se também a
necessidade de ampliação e adequação do cronograma de atividades, permitindo
que as novas funcionalidades possam ser implementadas na integralidade e
utilizadas ao longo do ano de 2018 para a gestão estratégica da PNH. Vale dizer
que há rubrica pertinente a solicitação no escopo do projeto, não envolvendo,
portanto, adequação das rubricas vigentes.

Dessa maneira, é necessária uma adequação do cronograma geral de entregas dos produtos,
sem prejuízo dos mesmos e sem a necessidade de nenhum aditivo financeiro. Segue abaixo a nova
proposição de cronograma das metas físicas do projeto:
1. Desenvolver novas funcionalidasdes para o sistema da Rede Humaniza SUS e
aprimorar as funcionalidades existentes:
a. Funcionalidades para o ambiente da rede social de uso geral: CONCLUÍDO
b. Funcionalidades de gestão de documentos para o projeto Acolhe SUS:
i. Cadastro dos formulários e coleta de informação: Maio/2018
ii. Processamento de indicadores e painéis analíticos: Agosto/2018
2. Desenvolver soluções para a rede em dispositivos móveis: Abril/2018
3. Construção do Acervo Digital de Humanização: Abril/2018
4. Desenvolvimento de soluções de apoio ao usuário: CONCLUÍDO
5. Formação da equipe de editores-cuidadores da RHS e elaborar estratégias de
qualificação, visando o apoio permanente das atividades da rede junto aos seus
usuários: Maio/2018
6. Pesquisa acadêmica sobre dinâmica social e produção de inteligência coletiva na
Rede Humaniza SUS: Abril/2019
7. Promoção de parcerias para apoio virtual a ações da Política Nacional de
Humanização nos Territórios: CONCLUÍDA
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8. Promoção de debates na universidade e na Rede Humaniza SUS sobre o modelo
comunicacional de promoção de saúde desenvolvido pela Política Nacional de
Humanização: Abril/2019.

Certos de contar com a compreensão e vosso apoio, esperamos o deferimento do pleito e
nos colocamos à disposição para quaisquer outras informações julgadas necessárias.
Atenciosamente,

Prof. Edward Madureira Brasil
Reitor
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