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Tabela de Orçamento 

Por favor, preencha a tabela de acordo com as atividades propostas em seu projeto. 
Não é necessário que todos os campos sejam preenchidos. Consulte as definições no 
final do formulário para esclarecimentos sobre cada sessão. 

Título do Projeto: 
Coordenador do Projeto: 

Universidade:
Data de Conclusão: 
Quantia Requerida: 

 Atividades do Projeto 
Eventos Organizados Descrição 
Honorários 
Viagens e hospedagens 
Refeições
Outros 

Total dos Eventos 
Premiações/RFPs Descrição 
Administração 
Avaliação & Revisão 
Valor dos prêmios 
Viagens e hospedagens 
Outros 

Premiações Total
Outras Atividades Descrição 
Website 
Coleta e análise de dados
Elaboração de cursos 
Avaliação do Projeto
Equipamento/IT/Software 
Viagens e Hospedagens
Outros

Outros relacionados ao Projeto Total

Total dos custos do Projeto

$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$



Definições para preencher Eventos Organizados pelo requerente

Eventos Organizados

Honorários 
Inclui pagamentos a serviços sem valor determinado, e.g. o 
palestrante principal, os participantes e avaliadores de 
abstract das apresentações.

Viagens e hospedagens

Inclui os gastos razoáveis e usuais, com transporte aéreo, 
ferroviário ou aluguéis de carro, pernoites para as pessoas 
participando do evento. Perceba que o CIR não custeará gastos 
com viagens de primeira classe ou do tipo “business”.

Refeições Inclui despesas com comida e bebidas relacionadas 
aos eventos do projeto.

Outros Inclui despesas com quaisquer outros itens, como os listados 
abaixo, que sejam relevantes para o seu evento(s).

Premiações /RFPs

Administração Inclui despesas gerais de administração (suprimentos, 
armazenamento, etc.) de premiações/e processos RFP. 

Honorários de avaliação 
e revisão

Inclui as despesas com honorários relacionados a 
recrutadores, revisores ou avaliadores.

Valores de premiações/
financiamentos

Inclui o valor do prêmio. 

Viagens e hospedagens

Inclui os gastos razoáveis e usuais, com transporte aéreo, 
ferroviário ou aluguéis de carro, pernoites para as pessoas 
participando do evento. Perceba que o CIR não custeará gastos 
com viagens de primeira classe ou do tipo “business”.

Outros Inclui despesas com quaisquer outros itens, como os listados 
abaixo, que sejam relevantes para o seu evento(s). 

Outras Atividades 

Website Inclui despesas relacionadas ao website do projeto, que não se 
restringem ao desenvolvimento e manutenção. 

Coleta e análise de 
dados

Inclui despesas relacionadas à coleta e análise de dados. Por 
exemplo, pagamentos aos participantes da pesquisa, custos 
associados com pré-testes de surveys, ou com preparação e 
análise de dados por empresas terceirizadas.

Elaboração de cursos
Inclui despesas relacionadas à elaboração de cursos. Por 
exemplo, se licenciar do cargo de professor ou para a 
aquisição de nova bibliografia.

Avaliação do Projeto 
Inclui despesas com a avaliação terceirizada dos resultados e 
produtos associados com as atividades do projeto. 

Equipamento/IT/
Software 

Incluem despesas com equipamentos, tecnologia, licenças 
de software ou manutenção necessária para o propósito das 
atividades do projeto.



Viagens e hospedagens 

Inclui os gastos razoáveis e usuais, com transporte aéreo, 
ferroviário ou aluguéis de carro, pernoites para as pessoas 
participando do evento. Perceba que o CIR não custeará gastos 
com viagens de primeira classe ou do tipo “business”.

Outros Inclui despesas com quaisquer outros itens, como os listados 
abaixo, que sejam relevantes para o seu evento(s). 

"Outros" 

Administração Inclui despesas com postagens, materiais, armazenamento, 
cópias e transcrições. 

Audiovisual Inclui despesas relacionadas com a gravação de eventos, 
serviços de engenharia de áudio, iluminação e som. 

Livros e periódicos Inclui despesas com livros e periódicos necessários para a 
finalização das atividades do projeto.

Comunicação Inclui despesas relacionadas com a impressão/publicação, 
divulgação/publicidade, comunicados na imprensa, etc. 

Instalações Inclui o pagamento de aluguéis, utilidades, seguros, 
telecomunicações, alarmes de segurança.

Produção Inclui despesas com produção de media audiovisual (por 
exemplo, filmes, DVDs, webcasts).

Pessoal de apoio Inclui despesas associadas com a contratação extra de pessoal 
para ajudar no planejamento e a execução de conferências.  

Traduções Inclui despesas com todo material do projeto que necessite de 
serviços de traduções terceirizados.
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