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WELCOME
o Temas prioritários para o Annual Program Statement
o Elegibilidade
o Critérios de Avaliação
o Valores, Prazos e anúncios de contemplados
o Proposta: 

Componentes; Resumo, Organização e Justificativa; Objetivos;  
Orçamento; Monitoramento, Avaliação e Relatórios; Avaliação de Risco

o Orçamento e custos autorizados
o Como aplicar para obter o DUNS e o NCage e efetuar o registro no SAM
o Processo de pagamento (taxa de câmbio, recibos)
o Formulários necessários (SF-424, SF-424i, SF-424A e SF-424B)



TEMAS PRIORITÁRIOS
o Segurança
o Crescimento Econômico
o Valores Democráticos
o Ensino e aprendizagem de Inglês
o Inovação e Empreendedorismo



ELEGIBILIDADE
Quem podeaplicar?
o Indivíduos
o Organizações da sociedade civil
o Think tanks
o Organizações não 

governamentais 
o Instituições acadêmicas
o Órgãos do governo local (município, estado e federal) que tenham permissão para receber 

verbas de  governos estrangeiros

Quem não pode aplicar?
o Organizações com fins lucrativos

Este Annual Program Statement está aberto apenas para participantes dos estados compreendidos
na jurisdição do Consulado Geral dos EUA no RJ, a saber: Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. 



CRITÉRIOS DEAVALIAÇÃO
Uma boa proposta deve conter:

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  tragam ferramentas para aumentar a capacidade de análise de problemas;
Projetos que tragam um ângulo inovador para solucionar um desafio ou problema;
Projetos que incluam algum aspecto da cultura dos EUA ou seus valores (voluntariado, 
inovação,  empreendedorismo, educação, STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática), direitos humanos,  diversidade, inclusão, etc)

Todas as propostas deverão ser enviadas em inglês, acompanhadas dos formulários necessários, 
conforme  descrito no Annual Program Statement.



Alguns exemplos de atividades que poderão ser contempladas

Programas de ensino de inglês;
Projetos comunitários que promovam processos democráticos, engajamento civil, letramento das mídias, e valorizem o voluntariado;  
Programas de ensino de empreendedorismo e que promovam a inclusão social e econômica nas comunidades menos favorecidas;  
Programas que fortaleçam a relação educação-pesquisa entre os Estados Unidos e o Brasil;  
Projetos que fortaleçam a capacitação de organizações locais.

Alguns exemplos de atividades que não serão contempladas

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 - seja de indivíduos ou partidos; 
Viagens internacionais, exceto se especificamente justificado dentro do projeto;
Intercâmbios com outros países que não os EUA; 
Atividades de partidos politicos;
Construção;
Projetos que apoiem atividades religiosas específicas.



VALORES, PRAZOS & ANÚNCIOS
Valores
Valor mínimo por projeto:
US$5.000,00  

Valor máximo por projeto:
US$20.000,00

O Consulado Geral dos EUA no Rio de Janeiro se reserva o direito de conceder valores acima ou abaixo daqueles propostos
nos projetos submetidos, de acordo com os interesses do governo dos Estados Unidos da América.

Ciclo I

O prazo para envio de propostas será 10de abril. Os projetos serão avaliados e os contemplados serão notificados em maio.

Ciclo II

O prazo para envio de propostas será 29 de maio. Os projetos serão avaliados e os contemplados serão notificados em junho.



PROPOSTA: COMPONENTES

As propostas deverão ser submetidas da seguinte forma:
o Escritas em inglês, e em papel timbrado (em caso de instituições);  
o Nome do projeto em destaque no início do documento;
o Nome do coordenador do projeto e suas informações de contato (email e  telefones);
o Histórico/contexto da instituição ou do  

proponente, se pessoa física;
o Resumo do projeto;
o Justificativa para oprojeto;
o Descrição dos objetivos a serem alcançados.



PROPOSTA:
RESUMO, ORGANIZAÇÃO & JUSTIFICATIVA
Resumo do Projeto - descrever em um parágrafo
Histórico da Organização - descrever a instituição brevemente, incluindo  exemplos
relevantes de projetos anteriores bem como habilidades do coordenador do 
projeto/equipe
Justificativa:

Como surgiu a ideia do projeto?
Qual o desafio a ser resolvido?
Como a proposta tem relação com os EUA?  Identificar o
público-alvo

Existem outras atividades complementares ao projeto?

Cronograma



PROPOSTA: OBJETIVOS



PROPOSTA: ORÇAMENTO

• Todos os custos devem estar em US$ (dólar americano)  
• Os custos devem ser alocáveis, permitidos, justificáveis
• Os custos devem ser detalhados (preço unitário, quantidade, valor total)
• 200 CFR 200 Subpart E- Cost Principles
• Divididos em 8 categorias possíveis: Salários, Benefícios, Viagem, Equipamentos, 

Suprimentos, Contratos, Construção (apenas se observadas todas as restrições),
Outros Custos Diretos.

• Algumas particularidades: Fly America, equipamentos & suprimentos, taxas de
câmbio.



PROPOSTA:
MONITORAMENTO,AVALIAÇÃO & RELATÓRIOS

O acompanhamento/monitoramento de projetosé obrigatório e deverá ser 
descrito na proposta.
Também deverá constar da proposta informações de como se dará a
avaliação do projeto. Se necessário, uma parte da verba poderá ser
destinada a esse fim.
Os relatórios a serem submetidos no decorrer do projeto deverão ser feitos em
inglês. A frequência vai variar de acordo com a complexidade e a duração do
projeto, mas todos deverão apresentar ao menos um relatório final.



PROPOSTA: AVALIAÇÃO DERISCO



DUNS
Obter Número DUNS (Data Universal Numbering System) através do site  
http://fedgov.dnb.com/webform/index.jsp

Selecionar o país onde sua organização está localizada e preencher com os dados solicitados. Clicar em
request aNew DUNS Number

O número DUNS internacional é fornecido em até cinco dias úteis e sem custo

NÃO incluir acentuação, pontos ou caracteres especiais no formulário. Caracteres inválidos incluem
> < ( ) # % { } +

Caso haja algum problema durante a solicitação de um número DUNS, favor contatar Thiago Siqueira  
Tel.: 11-2107-6819/6865 Email: Thiago.siqueira@cialdnb.com



NCAGE
Obter o código NCAGE através do site https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx

As informações fornecidas para a obtenção do DUNS têm que estar idênticas ao que for informado para o
NCAGE - mesmo nome, endereço - com o mesmo espaçamento, sem acentuação, etc. Sugerimos fazer um
print screen da confirmação do registro DUNS para se certificar de que estejam iguais.

O código NCAGE é fornecido em até cinco dias úteis e sem custo.

Caso haja algum problema durante a solicitação do código NCAGE, favor contatar Cristiane Maria Esteves 
Tel. (21) 2101-0789 / (21) 2561-2317; Email: ncbbrdir@defesa.gov.br / ncbbrncage@defesa.gov.br



SAM.GOV
Para se cadastrar no SAM (System for Award Management), visite o site  
www.sam.gov

o Crie uma conta de usuário no SAM

o Para usuários registrados a partir de 11/jun/2018 será necessário preencher uma carta que irá atestar a  
veracidade das informações prestadas no ato da inscrição da organização para o grant (Template 3). O
responsável pela organização deve assiná-la e então fazer o upload no site do FSD (Federal Service 
Desk): https://www.fsd.gov/

o O registro no SAM deve ser renovado anualmente



PAGAMENTO
o Todos os pagamentos serão realizados em pelo menos duas parcelas. Dentro da proposta, o candidato

deverá  incluir um plano de previsão de gastos;

o Todas as despesas deverão ser incorridas dentro do prazo autorizado no grant;

o Todos os pagamentos serão feitos através de transferências bancárias em R$ (reais). A titularidade da
conta deve ser a mesma do titular do grant;

o O pedido oficial de pagamento deverá ser feito através do formulário SF-270;

o 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;

o Os pagamentos intermediários (caso hajam) e finais só serão feitos mediante apresentação dos relatórios;

o Todos os recibos relativos às despesas relacionadas ao grant devem ser guardados por no mínimo três anos;
o A taxa de câmbio utilizada para os pagamentos é aquela do dia em que os referidos pedidos de pagamento

forem processados por nós.
o A taxa de câmbio a ser utilizada na prestação de contas deverá ser a mesma utilizada no dia do 

processamento do  último pagamento realizado.



FORMULÁRIOS
Além da proposta, é necessário enviar também os formulários:

SF-424 Family (SF-424, SF-424A e SF-424B) para organizações, e
SF-424 Individual Family (SF-424i, SF-424A e SF-424B) para indivíduos

Para acessar e preencher os formulários, clique ou acesse https://www.grants.gov



SF-424 PARAORGANIZAÇÕES



SF-424 PARAORGANIZAÇÕES



SF-424 PARAORGANIZAÇÕES



SF-424 PARAORGANIZAÇÕES



SF-424 PARAORGANIZAÇÕES



SF-424 PARAORGANIZAÇÕES



SF-424 PARAINDIVÍDUOS



SF-424 PARAINDIVÍDUOS



SF-424 PARAINDIVÍDUOS



SF-424A BUDGET PARA ORGANIZAÇÕES E INDIVÍDUOS



SF-424A BUDGET PARA ORGANIZAÇÕES E INDIVÍDUOS



SF-424A BUDGET PARA ORGANIZAÇÕES E INDIVÍDUOS



SF-424B PARA ORGANIZAÇÕES



SF-424B PARA INDIVÍDUOS



Caso haja alguma dúvida 
referente a esta apresentação, 

favor escreva para 
GrantsRio@state.gov



FALE CONOSCO

GrantsRio@state.gov


