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IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO


Natureza:

Ensino

	Pesquisa


	Extensão 


	Inovação 


	Desenvolvimento Institucional  


Título: TÍTULO IDÊNTICO AO DA CAPA DO PROJETO

Unidade Responsável: 

	Programa de Pós-Graduação em XXXXXXXXXX
	Pró-Reitoria de Pesquisa


Período de Execução:

	Início: MÊS/ANO

Término: MÊS/ANO

Valor Total do Projeto: R$ XXXXXXXX

Coordenação e Equipe Técnica:

	Coordenador:  
	Vice-coordenador: 

	Avaliador: 

Fiscalizador:
	Esses partícipes, preferencialmente, são pessoas que não estejam dentro do projeto, mas que possuam conhecimento do mesmo. Pode ser alguém do departamento. O Fiscalizador precisa fazer um acompanhamento de fiscalização contínuo do projeto, já o avaliador emitirá relatório ao término do mesmo.





JUSTIFICATIVA


Na Justificativa deve ficar claro que o projeto é uma resposta a um determinado problema percebido e identificado pela comunidade ou entidade proponente. Esclarecimentos sobre a importância de sua realização em nível acadêmico-sócio-econômico-ambiental, evidências da sua viabilidade e outras informações que possam auxiliar o financiador na tomada de decisões devem ser enfatizadas. Neste ponto, algumas questões devem ser respondidas: Qual a importância desse problema/questão para a comunidade e instituição? Quais são os benefícios econômicos e sociais alcançados pela comunidade, pela instituição e os resultados para a região? etc. 
PONTUANDO:
	A justificativa deve responder a pergunta: “Por que executar o projeto?”;


	A justificativa deve apresentar um problema que será resolvido com a realização do projeto; Deverá trazer os dados específicos para explicar o porquê da existência deste problema para UFRN e a necessidade de que seja resolvido;


	A justificativa deverá responder a pergunta: “Quais serão os benefícios de ordem acadêmica para a UFRN com a realização deste projeto?” Deverá deixar explícita a relevância do projeto para a área acadêmica: por exemplo, qual é a relevância de um projeto de pesquisa para o grupo de pesquisadores? Com o que a UFRN se beneficiará realizando o projeto? 




OBJETIVOS

	É empregado o termo objetivo geral para o que o projeto deseja contribuir, ou seja, o objetivo geral deve expressar o que se quer alcançar a médio, longo prazo, ultrapassando inclusive o tempo de duração do projeto. Para Armani (2008)  Armani, Domingos, Como elaborar projetos? : guia prático para elaboração e gestão de projetos sociais, p. 49. o Objetivo Geral deixa claro a partir de qual perspectiva o projeto se desenvolverá, expressando o impacto mais geral do projeto e mais além dos efeitos produzidos para os seus benefícios diretos e/ou das organizações nele envolvidas. Geralmente o objetivo geral está vinculado à estratégia global da instituição. Os objetivos específicos são os efeitos diretos das atividades ou ações do projeto. Ao contrário dos objetivos gerais, que nem sempre poderão ser plenamente atingidos durante o prazo de execução do projeto, os objetivos específicos devem se realizar até o final do projeto.  
PONTUANDO:
	Deverá responder a pergunta: “Realizando este projeto e atingindo o produto desejado (específico para este projeto), quais serão os resultados duradouros para a UFRN?”


	Deverá indicar os resultados duradouros esperados para a Instituição: obrigatoriamente coerente com a justificativa do projeto; Deverá, então, responder a pergunta: “Se possuo um problema exposto na justificativa, o qual necessita ser solucionado, qual será o resultado para a UFRN se eu conseguir concretizar o produto do projeto?”




METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

	A metodologia deve descrever as formas e técnicas que serão utilizadas para executar as atividades previstas, devendo explicar passo a passo a realização de cada atividade e não apenas repetir as atividades. Deve levar em conta que as atividades têm início, meio e fim. 

METAS (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO)

		As metas, reiteradamente são confundidas com os objetivos específicos, são os resultados parciais a serem atingidos e devem ser bastante concretos, expressando quantidades e qualidades dos objetivos, ou seja, quanto será feito. A definição de metas com elementos quantitativos e qualitativos é conveniente para avaliar os avanços.
PONTUANDO:
	
	Inserir na tabela abaixo:
- META:
	Descrever o que se pretende atingir, qualitativamente e quantitativamente, início e término.

	Deve haver indicadores de desempenho e resultados;

As metas devem ser específicas: devem fazer referência ao objeto específico do projeto; 
Mensuráveis: quantidade e qualidade a serem atingidas;
Significativa correlação entre os resultados a serem obtidos e o problema a ser solucionado, de acordo com a justificativa e objetivo;

PREENCHER A TABELA:

6

Meta
Etapa
Fase (*) 
Descrição/Indicadores
Indicador Físico
Previsão de Execução



Unidade de medida
Quant.
Início
Término










































LEGENDA:
(*) Etapas/Fases:
1 – Planejamento
2 – Estudo
3 – Avaliação
4 – Execução
5 – Controle de qualidade

RECURSOS ENVOLVIDOS:

HUMANOS:

	TODOS os Recursos Humanos que fazem parte da UFRN devem ser adicionados na tabela abaixo. Caso haja necessidade de contratação de outras forças de trabalho, mandar em arquivo separado (salvar como: FORÇA DE TRABALHO_PROJETO X.doc) a lista com: nome, função, qualificação, CPF, valor da bolsa. 
	PREENCHER TABELAS ABAIXO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA PROJETO:
Servidor UFRN: PREENCHER TODA TABELA
33.90.20
AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESQUISADOR
SERVIDOR UFRN
NOME
SIAPE
Situação
no
Projeto
Cargo na 
UFRN
Carga
Horária dedicada ao Projeto (h/semana)
Carga
Horária na UFRN
(h/mês)
Periodicidade da Bolsa
Quant. De Bolsas a serem recebidas
Valor Mensal (R$)
Valor Total
 (R$)


















































TOTAL

CASO PROJETO DE EXTENSÃO: Valores referentes à Rubrica 33.90.48 – Auxílio Financeiro a Pessoa Física 








ESTAGIÁRIO é o aluno de graduação na UFRN pago pela funpec regido pela lei 11.788
33.90.36
BOLSA DE ESTÁGIO
ESTAGIÁRIO
NOME
Curso
Matrícula
Valor Mensal (R$)
Valor Total (R$)










TOTAL


Obs.: As Bolsas de Estágio são pagas pela Fundação e o valor é acordado juntamente com o Órgão Financiador.

Deve ser informado como será a forma de seleção dos estagiários e sua publicidade. Pode ser coloca em anexo edital ou outro documento sobre o assunto.
Aluno (bolsista): aluno de graduação ou pós-graduação UFRN, informar a origem dos recursos
ALUNO DE GRADUAÇÃO - BOLSISTA
NOME
Curso 
Matrícula
Valor Mensal (R$)
Valor Total (R$)





















Pesquisador Convidado é o aluno de mestrado ou doutorado UFRN ou pesquisador de outra instituição registrados na pró-reitoria.**
33.90.20
AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESQUISADOR
PESQUISADOR CONVIDADO
NOME
Titulação
Situação
no
Projeto
Carga
Horária dedicada ao Projeto (h/semana)
Quant. De Bolsas a serem recebidas (meses)
Valor Mensal (R$)
Valor Total (R$)




























TOTAL

Obs.: Como parte integrante ao processo, seguem Pareceres individuais emitidos pela Pró-reitoria de Pesquisa da UFRN favorável a participação dos pesquisadores nesse projeto, assim como seus respectivos Currículos Lattes e Planos de Trabalho.


** Caso projeto de Pesquisa (Deve ser encaminhado memorando à Pró-Reitoria de Pesquisa, à Pró-Reitora Adjunta Prof. Maria Helena, solicitando parecer quanto a habilidade técnica desses pesquisadores no projeto, juntamente com currículo lattes e plano de trabalho de cada pesquisador. Então a Pró-Reitoria de Pesquisa encaminha parecer e currículo à Proplan – Setor de convênios).

Informar o perfil dessa força de trabalho a ser contratada pela funpec (não inserir nomes), conforme exemplo:
33.90.11
33.90.13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PARTICIPANTES A SEREM CONTRATATOS (CLT)
NOME DO CARGO
Atribuição
Quant. de profissionais a serem contratados
Carga horária (h/semana)
Duração do contrato
(meses)
Valor Mensal
(R$)
Valor
 Total
(R$)
CONSULTORES
formação acadêmica nas áreas de saúde, com experiência em gestão de serviços de saúde e gestão de programas de DST/AIDS





APOIO ADMINISTRATIVO
profissional com experiência comprovada na área de secretaria executiva e administração












TOTAL

Obs1.: A seleção de tal profissional dar-se-á após assinatura do instrumento contratual. É obrigação da Funpec enviar relação com nomes e qualificação  dos mesmos para que o processo seja instruído.

Obs2.: A seleção do pessoal para preenchimento dos cargos a seguir relacionados dar-se-á pela equipe da FUNPEC, que se responsabilizará pela divulgação dos resultados da seleção no seu site. De acordo com o artigo 3º da lei 8.958/94 a Funpec deve observar a lei nº 8.666/93. 

Obs3.: Como parte integrante do processo, segue planilha da FUNPEC com detalhamento dos cálculos referente à contratação de pessoal. 

MATERIAIS: 
MATERIAL DE CONSUMO 
(relacionar)

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:
(relacionar equipamentos a serem adquiridos pelo projeto ou quais equipamentos da UFRN serão usados)




DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DO PROJETO E CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS 

APENAS QUANDO FOR RECURSOS PARA FUNPEC. SE FOR EXECUTADO TODO PELA UFRN, NÃO PREENCHER ESSA PRIMEIRA TABELA

CUSTOS OPERACIONAIS DO PROJETO

REMUNERAÇÃO FINANCEIRA DA UFRN

REMUNERAÇÃO FINANCEIRA DA FUNPEC

VALOR TOTAL DO PROJETO


PLANILHA DE CUSTOS:

ELEMENTO DE DESPESA
Concedente
(R$)
Proponente
(R$)
Total
(R$)
Código
Especificação



33.90.14
Diárias

-

33.90.18
Auxílio Financeiro ao Estudante

-

33.90.20
Auxílio Financeiro a Pesquisador

-

33.90.30
Material de Consumo

-

33.90.33
Passagens e despesas com locomoção

-

33.90.36
Bolsa Estágio

-

33.90.36
Serviços de Terceiros - Pessoa Física

-

33.90.39
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

-

33.90.39
Despesas Operacionais Administrativas

-

TOTAL GERAL

-


DETALHAMENTO FINANCEIRO:

33.90.11
Vencimentos e vantagens fixas


TOTAL


33.90.14
Diárias
Quant
Nome
Destino
Valor Unit
Valor total































TOTAL



33.90.30
Material de Consumo








TOTAL



33.90.33
Passagens e Despesas com Locomoção
Passagens para o País:
Quant
Nome
Destino
Valor Unit
Valor total
















SUB-TOTAL

Passagens para o Exterior:
Quant
Nome
Destino
Valor Unit
Valor total











SUB-TOTAL


33.90.36
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física




TOTAL

Obs.: Os serviços de pessoas físicas supracitados serão posteriormente selecionados através de entrevistas e análise curricular realizada pela gestora financeira do Projeto, Funpec, atendendo o art. 3º da Lei nº 8958.

33.90.39
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica




TOTAL

Obs.: A Superintendência da FUNPEC, informa que não há possibilidade de, no momento, definir as Pessoas Jurídicas a serem contratadas para o projeto em epígrafe, pois, por força do art. 3º da Lei nº 8.958/94, será necessária realização de procedimento licitatório após assinatura dos instrumentos jurídicos.
33.90.39
Despesas Operacionais Administrativas - UFRN
DEPARTAMENTO DE * 

PROPESQ *

TOTAL

* Valores calculados com base na Tabela I do anexo da resolução nº 028/2008-CONSAD.


44.90.52
Equipamentos e material permanente
Quant
Nome
Valor Unit
Valor total

















TOTAL





CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

EXERCÍCIO/ANO 2010
Concedente  									
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.







Jul.
Ago
Set
Out.
Nov.
Dez.








Proponente  									
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.







Jul.
Ago
Set
Out.
Nov.
Dez.








EXERCÍCIO/ANO 2011
Concedente  									
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.







Jul.
Ago
Set
Out.
Nov.
Dez.








Proponente  									
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.







Jul.
Ago
Set
Out.
Nov.
Dez.







RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

	A divulgação das experiências bem sucedidas, os Resultados Esperados, é de fundamental importância, tanto para a continuidade do projeto, quanto para o impacto positivo que o projeto pretende deixar na comunidade, na equipe e nas instituições envolvidas. As ações de disseminação dos resultados também precisam ser pensadas dentro de cada projeto. Tendo em vista que é com os resultados que se verifica a justificativa proposta e a metodologia descrita estão de acordo com os objetivos traçados.
	Com a execução deste Projeto espera-se: ....


Obs.: Além dos resultados técnicos evidenciados, os resultados acadêmicos para a melhoria do ensino, pesquisa e extensão













