
2. O presente documento em Excel é composto por  3 (três) guias: "Instruções"; "Memória de Cálculo" e "Previsão Bolsas". Todas as guias deverão ser preenchidas pelo 

Coordenador do Projeto no momento da submissão ao Edital PROCAD/AMAZÔNIA nº 3/2018, salva em um único documento no formato pdf e inserida na aba 

"documentos exigidos" na página de inscrição do programa. Atenção: certificar que as 03 guias estão no documento em pdf.

PROGRAMA NACIONAL DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA NA AMAZÔNIA 

ANEXO VI - PLANILHA DE ORÇAMENTO E BOLSAS DO PROJETO

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO:

1. Para cada proposta, deverá ser preenchida a Planilha de Orçamento e Bolsas do Projeto.

6. Na guia "Previsão de Bolsas" o Coordenador deverá indicar a quantidade de bolsas solicitadas, e a quantidade de mensalidades para cada bolsa,respeitando o valor 

total especificado no Edital.

3. Os valores de custeio deverão ser previstos na planilha "Memória de Cálculo", perfazendo o valor a cada projeto de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para os 

projetos da Linha 1, e de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais ) para os projetos da Linha 2, a serem repassados em 4 parcelas de igual valor, conforme item 7.1 do Edital.                                                                                                                                                                           
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4. Ao preencher a planilha "Memória de Cálculo", caso o coordenador necessite adicionar linhas para incluir outras despesas, deve-se executar o comando "incluir" 

linhas. Neste caso, é importante que o coordenador se certifique de que os valores estão sendo contabilizados nas fórmulas de somatório já programadas na planilha.



G T

1.

1.1 Despesas com deslocamento 144.000,00R$                                          

1.1.1 passagens aéreas (Porto Velho - Belém) - 20 unidades 10.000,00R$                                            

1.1.2 passagens aéreas (Belém - Porto Velho) - 20 unidades 10.000,00R$                                            

1.1.3 passagens aéreas (Cuiabá - Porto Velho) - 20 unidades 9.000,00R$                                               

1.1.4 passagens aéreas (Porto Velho - Cuiabá) - 20 unidades 9.000,00R$                                               

1.1.5 passagens aéreas (Belém - Cuiabá) - 20 unidades 7.000,00R$                                               

1.1.6 passagens aéreas (Cuiabá - Belém) - 20 unidades 7.000,00R$                                               

1.1.7 outras passagens aéreas nacionais - 40 unidades 20.000,00R$                                            

1.1.8 diárias nacionais - 240 unidades (3 por cada viagem) 72.000,00R$                                            

1.2
Material de consumo
(especificar itens de consumo conforme Portarias CAPES 59/2013 e STN 448/2002, se houver necessidade desse tipo de despesa no projeto)

 R$                                              6.000,00 

1.2.1 Toner Impressora (mencionar modelo) - 20 unidades  R$                                              2.000,00 

1.2.2 Resma de papel A4  - 200 unidades 4.000,00R$                                               

1.3
Outros serviços de terceiros - pessoa física
(especificar conforme itens da Portaria STN 448/2002, se houver necessidade desse tipo de despesa no Projeto)

 R$                                                          -   

1.4
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 
(especificar conforme itens da Portaria STN 448/2002, se houver necessidade desse tipo de despesa no Projeto)

 R$                                            10.000,00 

1.4.1  Material gráfico de divulgação dos eventos 4.000,00R$                                              

1.4.2 Editoração de e-books com resultados das pesquisas 6.000,00R$                                              

TOTAL DE CUSTEIO DO PROJETO R$ 160.000,00

Atenção: os itens de custeio são exemplos e devem ser preenchidos de acordo com a necessidade de cada projeto. Caso necessite 

adicionar linhas para incluir outras despesas, deve-se executar o comando "incluir" linhas; atentar para a contabilização do valor 

total de custeio do proejto.
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PROGRAMA NACIONAL DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA NA AMAZÔNIA

CUSTEIO

ANEXO VI - PLANILHA DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO DO PROJETO

A) MEMÓRIA DE CÁLCULO

GRUPO, TIPOS E ITENS DE DESPESA

NOME:

PPG: MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA



Linhas 
N° Bolsas 

solicitadas 

Duração da bolsa 

(em meses) (*)

Limite de 

quantidade ofertada 

por linha 

N° Bolsas 

solicitadas

Duração da bolsa 

(em meses) (*)

Limite de 

quantidade ofertada 

por linha 

N° Bolsas 

solicitadas

Duração da bolsa 

(em meses) (*)

Limite de 

quantidade ofertada 

por linha

N° auxílios 

solicitados 

Limite de 

quantidade ofertada 

por linha

Duração máxima do auxílio/ 

por bolsista

Linha 1 1 12 1 Bolsa 4 bolsas 4 Bolsas 4 bolsas 4 Bolsas 96
Até 96 

mensalidades

Linha 2 2 Bolsa  -  -
Até 192 (**) 

mensalidades 

Vigência (meses)

Até 48

De 06 a 12 

De 04 a 12
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PROGRAMA NACIONAL DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA NA AMAZÔNIA

ANEXO VI - PLANILHA DE ORÇAMENTO E BOLSAS DO PROJETO

B) DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS PREVISTAS NO PROJETO

Modalidades

Estágio Pós-Doutoral no País

Auxílio moradia no país 

Mestrado: até 06 meses 

Doutorado: até 12 meses 

Pós-Doc e IC: até 02 meses

(*)Duração Máxima Possível por Bolsa:

Doutorado Sanduíche no Exterior Professor visitante no Exterior 

Doutorado Sanduíche no Exterior 

Professor visitante no Exterior 

Observação: Favor verificar demais condições, limites de implementação  e orientações no edital, em especial no seu item 7.

Estágio Pós-Doutoral no País 


