
Escopo do Projeto
&

Orçamento



Este webinar está sendo gravado e será disponibilizado para consulta, junto com os slides e
perguntas feitas no Perguntas e Respostas

Disponibilizaremos no nosso site e enviaremos por e-mail aos inscritos. Já temos os e-
mails, não é necessário enviar no chat

Esta apresentação será em português e legendas em português também estão disponíveis.
Basta clicar no botão de transcrição

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

Enviem perguntas pelo Perguntas e Respostas. Algumas serão respondidas ao vivo e outras
responderemos no próprio Perguntas e Respostas 

 Todas as informações relevantes estão disponíveis no edital e em nosso site

Sejam bem-vindos



Deve ser respondido em inglês

Não aceitaremos links de
documentos para download.

Formulário
Online

I
Instruções e dicas
Informações básicas do proponente

II - Informações básicas do projeto
Perguntas que permitirão que os avaliadores
conheçam e tenham um primeiro contato com o
conceito do seu projeto

III: Escopo do Projeto
Descrever aspectos do projeto, incluindo
atividades, recursos, cronogramas e entregas,
bem como as limitações do projeto. Informações
específicas sobre os tópicos a serem abordados
estão disponíveis em cada pergunta

IV: Gestão de Riscos
Identificar possíveis riscos para o projeto e
resumir a estratégia de mitigação
Fornecer um plano sobre como o monitoramento
do projeto ocorrerá

4 Seções:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQu1JhUQpUnyu2mzUqeXyNcbHCVZq9IYuhY7nRD7GZLa1kNQ/viewform


Orçamento
Custos: 

alocáveis, permitidos, razoáveis
 
 

Categorias:
Salários
Benefícios
Viagem
Equipamentos
Suprimentos
Contratos
Outros
Custos Administrativos

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


A causa do  problema
Usuários / interessados do produto direcionado
Impactos do problema
Benefícios / efeitos das soluções propostas

Os 4 elementos-chave de uma declaração de problema
1.
2.
3.
4.

O problema __________ afeta __________ . O impacto disso é __________ . A
solucação proposta é __________ .

Qual é o problema ou questão que seu projeto pretende abordar?



Descreva quem se beneficiará do seu projeto ou quem você
gostaria de alcançar por meio do seu projeto. 

Os beneficiários são as pessoas para as quais o
projeto se destina, isso quer dizer a quantidade

de pessoas e qual o perfil delas.



Descreva as metas e objetivos que o projeto alcançará. Discuta as mudanças que você espera no público ou nos
beneficiários se o projeto for bem-sucedido. Os objetivos do projeto devem ser específicos, mensuráveis,

alcançáveis, relevantes e com prazo determinado.

O objetivo geral demonstra a mudança na realidade que o projeto
pretende contribuir, ou seja, visa dar resposta ao principal problema

apontado. Tem uma perspectiva de médio e longo prazos e não
necessariamente é atingido durante a execução do projeto.

Lembre-se que o objetivo geral deve estar alinhado as areas prioritárias
delimitadas no edital.



Descreva as atividades do projeto e como elas ajudam a atingir
os objetivos. Descreva o cronograma proposto para essas

atividades do projeto. Inclua datas, horários e locais propostos
para as atividades. 



Objetivos 





OBRIGADO

Em caso de dúvidas, envie perguntas para:

 Embaixada dos EUA em Brasília: brazilgrants@state.gov

 Consulado Geral dos EUA em Porto Alegre: portoalegreimprensa@state.gov

 Consulado Geral dos EUA em Recife: recifepa@state.gov 

 Consulado Geral dos EUA no Rio de Janeiro: grantsrio@state.gov

 Consulado Geral dos EUA em São Paulo: saopaulogrants@state.gov

 Escritório da Embaixada dos EUA em Belo Horizonte: belohorizontepa@state.gov
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