
Chamada de Projetos 20/2012  Programa de Auxílio à Pós-Graduação Stricto Sensu (Capes/FA)

Orçamento detalhado (elaborar uma planilha para cada ano)

Item de despesa Ação/atividade Quantidade Valor Unitário Valor Total
Aquisição de livros Desenvolvimento  das  pesquisas:  dissertações  - 

Estudo de referenciais bibliográfico atuais sobre 
a temática de estudo.

- Produção textual do estudo bibliográfico

30 R$ 100,00 R$ 3.000,00

Diárias  (hospedagem  e 
alimentação)

Participação  de  professores/pesquisadores  de 
outras instituições como convidados para bancas 
examinadoras exames de qualificação e defesa, 
bem como para ministrar aulas:

-  Definir  e  elaborar  bancas  examinadoras  de 
qualificação  dos  discentes,  com  a  participação 
de  um  professor/pesquisador  de  outras 
instituições por banca.  

-  Definir e elaborar as bancas examinadoras de 
defesa dos discentes, com a participação de um 
professor/pesquisador de outras instituições por 
banca.  

- Ministrar aulas no Programa de Pós-Graduação 
em  Educação,  como  professor  convidado  de 
outra instituição.  

48 R$ 187,83 R$ 9.015,84

Passagens terrestres 30 R$ 100,00 R$ 3.000,00
Taxas de publicação em 
periódicos

Melhorar  o nível de produção e publicação dos 
trabalhos científicos dos discentes e docentes do 
programa:

-  Oportunizar  aos  discentes  e  docentes  a 
submissão de artigos aos periódicos da área da 
Educação,  por  meio  de  custeio  de  taxas  de 
publicação.  

-  Oportunizar  aos  discentes  e  docentes  a 
submissão de artigos aos periódicos da área da 
Educação,  por  meio de custeio  de  serviços de 
terceiros/pessoa física jurídica (serviços técnicos 
profissionais),  para  tradução  de  artigos  com 
publicação em periódicos da área da Educação.

5 R$ 498,41 R$ 2.492,08

(Serviços  técnicos 
profissionais),  para 
tradução de artigos com 
publicação  em 
periódicos  da  área  da 
Educação

6 R$ 415,34 R$ 2.492,08

Total R$ 20,000,00

META 1 Descrição da Meta 

Desenvolvimento das pesquisas: dissertações 

Unidade de medida: 1 Quantidade: 1

ETAPA nº 1

Descrição da Etapa 

Estudo de referenciais bibliográfico atuais sobre a temática de estudo.

Período de realização:  06/05/2013 a 
06/08/2013

Valor Previsto: R$ 1.500,00

ETAPA nº 2

Descrição da Etapa

Produção textual do estudo bibliográfico 

Período de realização:  07/08/2013 a 
07/11/2013

Valor Previsto: R$ 1.500,00



META 2 Descrição da Meta 

Participação de professores/pesquisadores de outras instituições como convidados para bancas examinadoras exames de 
qualificação e defesa, bem como para ministrar aulas.

Unidade de medida: 1 Quantidade: 1

ETAPA nº 1 

Descrição da Etapa 

Definir e elaborar as bancas examinadoras de defesa dos discentes, com a participação de um 
professor/pesquisador de outras instituições por banca.  

Período de realização:  08/11/2013 a 
09/07/2014

Valor Previsto: R$ 10.015,92

ETAPA nº 2

Ministrar aulas no Programa de Pós-Graduação em Educação, como professor convidado de outra instituição.  

Período de realização:  10/07/2014 a 
10/08/2014

Valor Previsto: R$ 2.000,00

META 3 Descrição da Meta 
Melhorar o nível de produção e publicação dos trabalhos científicos dos discentes e docentes do programa.  

Unidade de medida: 1 Quantidade: 1

ETAPA nº 1 

Descrição da Etapa 

Oportunizar aos discentes e docentes a submissão de artigos aos periódicos da área da Educação, por meio de 
custeio de taxas de publicação.  

Período de realização:  11/08/2014 a 
11/12/2014

Valor Previsto: R$ 2.492,08

ETAPA nº 2

Descrição da Etapa 
Oportunizar aos discentes e docentes a submissão de artigos aos periódicos da área da Educação, por meio de 
custeio de serviços de terceiros/pessoa física jurídica (serviços técnicos profissionais), para tradução de artigos 
com publicação em periódicos da área da Educação. 
Período de realização:  12/12/2014 a 
06/05/2015

Valor Previsto: R$ 2.492,08


