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Este webinar está sendo gravado e será disponibilizado para futura consulta
junto com os slides

As câmeras e os microfones dos participantes permanecerão desligados
durante toda apresentação

Enviem perguntas pelo Q&A
Algumas serão respondidas ao vivo e outras responderemos

 Todas as informações estão disponíveis no edital 

 

no próprio Q&A 

Welcome



Prioridades Estratégicas, Temas e Exemplos
Elegibilidade
Valores e Prazos
Complete Application

Componentes da proposta 
Formulários obrigatórios
DUNS, NCAGE SAM.gov 

Branding
Q&A
Links Importantes

Welcome



Prioridades Estratégicas

VALORES
DEMOCRÁTICOS

POLÍTICA
EXTERNA
DOS EUA INOVAÇÃO

E 
EMPREENDEDORISMO

STEAM

AMAZÔNIA 
E 

MEIO AMBIENTEEDUCAÇÃO



Exemplos de atividades que não serão financiadas

Ciclo de palestras com especialistas sobre política externa dos EUA para o público brasileiro;
Capacitação e projetos educacionais nas áreas de democracia, engajamento civil, alfabetização midiática etc.;
Programas que ensinam empreendedorismo e promovem inclusão social e econômica para comunidades
carentes;
Atividades e programas que ajudam os jovens a aprender habilidades profissionais baseadas na tecnologia.

Projetos de assistência social;
Projetos que já tenham sido iniciados com outros recursos;
Projetos de natureza política, de cunho partidário ou de apoio a campanhas políticas

Viagens internacionais, exceto se especificamente justificadas dentro do projeto;
Intercâmbios com outros países que não os EUA; 
Construção;
Projetos que apoiem atividades religiosas.

seja de indivíduos ou partidos; 

Exemplos de atividades que podem ser financiadas



Organizações da sociedade civil
Think Tanks
Organizações Não Governamentais (ONGs)
Instituições acadêmicas
Indivíduos

Pessoas Físicas ou Jurídicas sem fins
lucrativos

Elegibilidade

AC
AP
AM
GO
MT

PA
RO
RR
TO
DF

Organizações com fins lucrativos e
firmas comerciais
Funcionários da Embaixada e
Consulados dos EUA no Brasil e
seus familiares 



Mínimo: US$5,000.00  
Máximo: US$20,000.00

A Embaixada dos EUA financiará propostas de acordo com a
disponibilidade de recursos.

A Embaixada dos EUA se reserva o direito de conceder valores
acima ou abaixo daqueles propostos de acordo com os
interesses do governo dos EUA.

Valores e Prazos
Envio dos projetos até 23h59 de 1º de
junho de 2021, horário de Brasília

Junho de 2021: análise das propostas 

Julho de 2021: notificação dos
selecionados



 
A inscrição completa DEVE conter
Proposta
Formulários SF-424

Organizações/Instituições SF-424, SF-424A e SF-424B (SF-424B não é
necessário se a organização foi registrada ou atualizada no SAM.gov após 2
de fevereiro de 2019)
Pessoas físicas: SF-424I,SF-424A e SF-424B

DUNS, NCAGE, SAM.gov
 
Enviar para BrazilGrants@state.gov

Complete Application

http://state.gov/


Proposta
Planos concretos para alcançar e gerenciar os objetivos propostos;
Objetivos realistas que possam ser alcançados dentro do cronograma e com o
orçamento proposto; 
Projetos que apresentem ferramentas para aumentar a capacidade de análise
de problemas e com ângulo inovador para solucioná-lo;
Projetos que incluam algum aspecto da cultura dos EUA ou seus valores
(voluntariado, inovação, empreendedorismo, educação, STEAM,

Uma boa proposta deve conter:

direitos humanos,  diversidade, inclusão etc.)



Proposta
Formatação: 

Papel Timbrado, em caso de organizações;
Adobe Acrobat (.pdf) ou Microsoft Word;
Times New Roman 12;
Espaçamento duplo;
Páginas numeradas.

 
Não aceitaremos links de documentos para
download.

Em inglês com:
Folha de rosto com nome do projeto e
contato do coordenador;
Histórico/contexto da instituição ou indivíduo;
Resumo;
Contexto e justificativa;
Atividades;
Cronograma;
Equipe e parceiros;
Objetivos e metas;
Orçamento detalhado;
Monitoramento, avaliação e indicadores;
Avaliação de risco.



Proposta: objetivos 



Proposta: orçamento
Custos: 

alocáveis, permitidos, razoáveis
detalhados (preço unitário, quantidade, valor
total)

8 Categorias:
Salários
Benefícios
Viagem
Equipamentos
Suprimentos
Contratos
Construção (se observadas todas as restrições)
Outros

Em dólares
 
2 CFR 200 Subpart E- Cost
Principles
 
Particularidades

Fly America
Equipamentos & suprimentos
Taxa de câmbio
 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=cda2a0c79eead783a082fc449b660e19&mc=true&node=sp2.1.200.e&rgn=div6


Proposta:
monitoramento, avaliação e relatórios 

O plano de monitoramento é
obrigatório e deverá ser descrito na
proposta;
Detalhar como se dará essa avaliação;

Se necessário, uma parte da
verba poderá ser destinada a
esse fim.

Relatórios em inglês e em US$
De acordo com a complexidade e a
duração do projeto
Pelo menos 1 ao ano e não mais que
1 por trimestre
Relatório final
Narrativa
Financeiro (SF-425)
Recibos



Proposta:
monitoramento, avaliação e relatórios 



Proposta: avaliação de risco  

Identificar e expor possíveis riscos
Elaborar um plano de mitigação de riscos 



Gratuito e obrigatório para organizações
Obtido em até 10 dias úteis
Organizações que ainda não tenham um NCAGE, devem requerir em:
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/home

Request New

NCAGE

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/request-new-cage


Salvar as telas (screenshot) para que saibam como foram cadastrados os dados
da instituição

 
Caso haja algum problema durante a solicitação do NCAGE, favor contatar Clarice
Santos

(21) 2101-0782, Ramal 4682
ncbbrncage@defesa.gov.br
clarice.santos@defesa.gov.br

NCAGE

http://defesa.gov.br/
http://defesa.gov.br/


Gratuito e obrigatório para organizações
Obtido em até 7 dias úteis
Organizações que ainda não tenham um DUNS, devem requerir em:
https://fedgov.dnb.com/webform/

Click here to request your D-U-N-S Number via the Web

DUNS

https://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp


DUNS
As informações da organização para a obtenção do DUNS têm de estar idênticas
ao que for informado para o NCAGE - mesmo nome, endereço - com o mesmo
espaçamento, sem acentuação, etc.
Novamente, sugerimos fazer screenshots das informações inseridas durante todo
registro e conferir se estão iguais ao NCAGE. 

Caso haja algum problema durante a solicitação do número DUNS, favor contatar
Thiago Siqueira

(11) 2107-6865
thiago.siqueira@cialdnb.com



SAM.gov
Gratuito e obrigatório para organizações
Organizações que ainda não tenham um DUNS, devem requerir em:
https://sam.gov/SAM/
conferir se NCAGE e DUNS estão idênticos
criar uma conta de usuário com um e-mail institucional
registrar a instituição em "Entity Registrations" > "Register New Entity" 



SAM.gov
aguardar a confirmação do registro, que será enviada por e-mail pelo SAM.gov 
enviar a notarized letter apontando um "Entity Administrator" em
www.fsd.gov
 
Instruções e template da carta em
https://www.fsd.gov/gsafsd_sp?
id=gsafsd_kb_articles&sys_id=c3267c9a1b5fac54a7d7da49bc4bcb79
 
 

https://www.fsd.gov/www.fsd.gov


Formulários
Envio obrigatório
Formulários SF-424

Organizações/Instituições: SF-424, SF-424A e SF-424B (SF-424B não é
necessário se a organização foi registrada ou atualizada no SAM.gov após 2
de fevereiro de 2019)
Pessoas físicas: SF-424I,SF-424A e SF-424B

Disponíveis para download em: grants.gov > Forms >
SF-424 Family ou SF-424 Individual Family

https://www.grants.gov/web/grants
https://www.grants.gov/web/grants/forms.html
https://www.grants.gov/web/grants/forms/sf-424-family.html
https://www.grants.gov/web/grants/forms/sf-424-individual-family.html


SF-424



SF-424 I



SF-424 A



SF-424 A



SF-424 A



SF-424 B



Pagamentos
SF-270;
Mínimo de duas parcelas. Na proposta, deve-se incluir um plano de previsão de gastos;
Por meio de transferências bancárias: em R$ para contas no Brasil ou em US$ para contas nos EUA;
A titularidade da conta deve ser a mesma do titular do grant;
Taxa de câmbio utilizada para os pagamentos é aquela do dia em que os referidos pedidos de pagamento
forem processados por nós;
Todos os pedidos de pagamento devem ser feitos com antecedência uma vez que nosso processo interno
leva em média 15 dias úteis para ser processado;
Os pagamentos intermediários (caso hajam) e finais só serão feitos mediante apresentação dos relatórios
devidos;
As despesas deverão ocorrer dentro do período de implementação autorizado no grant;
A taxa de câmbio a ser utilizada na prestação de contas deverá ser a mesma utilizada

Todos os recibos relativos às despesas relacionadas ao grant devem ser guardados 
no dia do processamento do último pagamento realizado;

por no mínimo três anos.



Branding
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EDITAL BRAZIL-PAS-FY21-02
ICS Goals

DUNS

SAM.gov / SAM.gov User Guide
2 CFR 200

NCAGE

Cost-Principles

https://br.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/32/Brazil-PAS-FY21-02-Brasilia-Annual-Program-Statement.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/ICS-Brazil_UNCLASS_508.pdf
https://fedgov.dnb.com/webform/
https://sam.gov/SAM/
https://sam.gov/SAM/SAM_Guide/SAM_Non_Federal_User_Guide/SAM_Non_Fed_User_Guide.html
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/home
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=fa6f36b68cac0df2bc10976f75885292&mc=true&node=sp2.1.200.e&rgn=div6
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THANK YOU
OBRIGADA

Em caso de dúvidas, envie um
e-mail para

brazilgrants@state.gov 


