
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Pibid 2013
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência

  Plano de Trabalho - Edital nº 61/2013
 

Proposta 128645

Instituição FACULDADE DE PARÁ DE MINAS - FAPAM

Código INEP 752

CNPJ 20.923.264/0001-24

 
  Coordenador Institucional
 

Nome MARIA APARECIDA DUARTE LIMA

CPF 127.244.166-00

Endereço Professora Ignésia Moreira Mendonça, nº328, São Luiz, CEP 35.661-206,
Pará de Minas/MG

Email m.ap.lima@hotmail.com

Telefone (37) 3232-2486, (37) 9974-0501

 
  Objeto
 

Promover a qualificação para a docência de estudantes de licenciatura, incentivando a inserção destes em
escolas públicas de educação básica desde o início de sua formação acadêmica por meio de concessão de
bolsas e de recursos de custeio, no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - Pibid.

 
  Justificativa
 

O repasse de recursos de custeio visa ao apoio das atividades do projeto da FACULDADE DE PARÁ DE
MINAS - FAPAM, que envolve a participação de 20 estudantes de licenciatura da(s) área(s) de Pedagogia
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   Etapa(s), Atividade(s) e Despesa(s)
 

 

  1. Etapa: Organização e Preparação
 

 

  1.1. Atividade: Apresentação dos bolsistas à comunidade
  							Período: 1/2014
  							Quantidade: 20
 

 

  1.1.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  1.1.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Serviços de cópias e reprodução
de documentos

R$ 50,00 Necessidade de reproduzir documentos necessários à
implantação, implementação e registro das ações necessárias à
realização do das atividades do projeto.

Total R$ 50,00

 
  1.1.1.2. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Camisetas R$ 1.200,00 O uso de camisetas com logotipo do Programa, facilitará a
identificação dos bolsistas nos espaços educacionais, bem
como permitirá a divulgação do programa em todos os locais
em  que estarão atuando os bolsistas.

Material de processamento de
dados

R$ 300,00 Compra de material necessário à confecção e reprodução de
material necessário à divulgação do Edital na comunidade
escolar, por meios eletrônicos e materiais.

Total R$ 1.500,00

 
  2. Etapa: Formação da Equipe/Planejamento
 

 

  2.1. Atividade: Reuniões de Planejamento
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 36
 

 

  2.1.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  2.1.1.1. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material de expediente R$ 100,00 Todos estes materiais  são necessários para afixação de
cartazes, confecção de materiais a sere m usados no
desenvolvimento de atividades, organização de arquivos,
catalogação documentos e impressos.

Material para áudio, vídeo e
foto

R$ 130,00 As atividades a serem desenvolvidas deverão serem
registradas, e as formas de registro podem ser variadas:
fotos, vídeos, retratos,filmagens etc.

Total R$ 230,00
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  2.2. Atividade: Cursos, minicursos e oficinas
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 10
 

 

  2.2.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  2.2.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Serviços de cópias e reprodução
de documentos

R$ 120,00 Esta etapa necessitará de reprodução de documentos para a
a realização das atividades
propostas na execução das ações propostas.

Serviços gráficos R$ 150,00 Objetiva aprimorar a formação dos bolsistas através de
palestras, oficinas e minicursos onde serão usados ou
confeccionados impressos em geral. Serão usados textos
encadernados, Deve banner, encartes  e folders.

Total R$ 270,00

 
  2.3. Atividade: Desenvolvimento e testagem de material didático
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 20
 

 

  2.3.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  2.3.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Física
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Serviço de carpintaria de apoio
a construção de material
didático

R$ 150,00 A necessidade de peças, suportes, estaleiros de madeira, 
objetos diversos, implicam na aquisição de serviços pessoal
especializado.

Serviço de costureira para
confecção de material educativo

R$ 300,00 Atividade que se faz necessária na confecção de  roupas
típicas e figurinos variados para apresentações teatrais, com a
participação de alunos e bolsistas.

Serviço de marceneiro de apoio
a construção de material
didático

R$ 150,00 As habilidades deste profissional se fazem necessárias na
revisão e adaptação de materiais, pequenos consertos ou
adaptações em caixas, jogos , instrumentos musicais, etc.

Serviço de serralheria de apoio
a construção de material
didático

R$ 150,00 A mão de obra especializada deste profissional, se faz
necessária, para revisão e adaptação de material, pequenos
consertos e reparos, produção de armações,suportes, etc.

Total R$ 750,00

 
  2.3.1.2. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material de acondicionamento
e embalagem

R$ 100,00 Este material se faz necessário para acondicionar e
embalar materiais , que serão deslocados de uma instituição
para a outra, ou para outros espaços onde serão
desenvolvidas atividades com alunos e bolsistas.

Material de limpeza e produção
de higienização

R$ 30,00 Este material é necessário na limpeza do utensílios, da
higienização pessoal nos espaços onde estarão ocorrendo os
experimentos.
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Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material educativo e esportivo R$ 130,00 Esta etapa requer desenvolvimento de habilidades no
manuseio e na  utilização de materiais de natureza diversa a
serem usados para incrementar as aulas, principalmente
jogos educativos a serem e a serem produzidos.

Total R$ 260,00

 
  2.4. Atividade: Elaboração de manuais e roteiros
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 10
 

 

  2.4.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  2.4.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Serviços de cópias e reprodução
de documentos

R$ 350,00 Solicitação de serviço que produzirá cópias de material
necessário à sistematização e registro das atividades
desenvolvidas.

Serviços gráficos R$ 320,00 As atividades a serem desenvolvidas nesta fase implicam a
utilização de cópias xerográficas de materiais diversos, a
impressão de banner, jornais, folder e serviços de artes
gráficas.

Total R$ 670,00

 
  2.5. Atividade: Visitas a espaços e eventos culturais
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 4
 

 

  2.5.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  2.5.1.1. Passagens e despesas com locomoção
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Locação de veículo R$ 600,00 A locação de veículo deverá acontecer quando grupo se
deslocar para visitas ou participação em eventos em que
todos os bolsistas, coordenadores e supervisores estiverem
juntos ou, ao contrário quando forem poucas pessoas.

Passagem para bolsistas de
iniciação à docência

R$ 1.200,00 Estão programadas 4 viagens,  a grutas, museus, zoológico, a
universidades, sem pernoite.
Sendo necessário o deslocamento dos mesmos em ônibus
ou similares.

Passagem para coordenadores
e supervisores

R$ 960,00 Para acompanhar os bolsistas e alunos aos locais
planejados, necessariamente precisarão estar juntos:
coordenadores e professores co-formadores. Daí a
necessidade dos valores das passagens.

Total R$ 2.760,00

 
  3. Etapa: Execução de Atividades Formativas e Didático-Pedagógicas nas
  Escolas
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  3.1. Atividade: Atividades artísticas
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 6
 

 

  3.1.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.1.1.1. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Tecidos e aviamentos R$ 300,00 Com os materiais a serem utilizados nas atividades
artísticas, deverão ser produzidos diferentes fantasias para a
montagem de espetáculo,  ou serem usados em oficinas
com cursistas e alunos.

Total R$ 300,00

 
  3.2. Atividade: Atividades esportivas
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 4
 

 

  3.2.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.2.1.1. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material educativo e esportivo R$ 200,00 O uso destes materiais estão ligados à aplicação de  atividades
recreativas e esportivas a serem oferecidas aos alunos das
escolas parceiras.

Medalhas e troféus R$ 80,00 Medalhas serão oferecidas aos participantes das atividades
recreativas e esportivas que serão desenvolvidas nos
espaços educacionais onde os bolsistas atuarão.

Total R$ 280,00

 
  3.3. Atividade: Atividades experimentais
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 4
 

 

  3.3.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.3.1.1. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Alimentos para animais R$ 20,00 No trabalho com animais, a utilização dos alimentos para a
manutenção dos mesmos dentro do espaço escolar durante o
período dos experimentos.

Sementes, mudas de plantas e
insumos

R$ 100,00 Em atividades com experimentos ligadas ao meio ambiente,
utilizar mudas de plantas e insumos usados para fertilização

Total R$ 120,00

 
  3.4. Atividade: Atividades literárias
  							Período: 1/2014 e 2/2014
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  							Quantidade: 8
 

 

  3.4.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.4.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Assinaturas de periódicos e
anuidades

R$ 250,00 Ao assinar  os  periódicos  e disponibilizá-los aos cursistas e
professores co-formadores, pretende-se que façam uso dos
mesmos para incrementar a sua prática.

Total R$ 250,00

 
  3.4.1.2. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material bibliográfico não
imobilizável

R$ 400,00 Com este material, busca-se oferecer às alunas material
bibliográfico que atenda ao planejamento didático
pedagógico com assinatura de periódicos, revistas e CD-rom.

Total R$ 400,00

 
  3.5. Atividade: Clube de ciências, matemática
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 2
 

 

  3.5.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.5.1.1. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material educativo e esportivo R$ 120,00 Esta se refere à compra de brinquedos educativos e materiais
pedagógico específicos das áreas de ciência e matemática
coma finalidade de oferecer atividades diversificadas para
os alunos aprenderem matemática.

Total R$ 120,00

 
  3.6. Atividade: confecção de mídia impressa
  							Período: 1/2014 e 2/2014
 

 

  3.6.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.6.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Serviços gráficos R$ 600,00 Todo o material  produzido pelos bolsistas e alunos deverá
ser amplamente divulgado  para comunidade escolar
através de jornais, cartazes, folhetos, murais/painéis para
que haja visibilidade nas ações dos cusistas.

Total R$ 600,00

 
  3.7. Atividade: Construção de instrumentos musicais artesanais
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  							Período: 1/2014 e 2/2014
 

 

  3.7.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.7.1.1. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material de expediente R$ 40,00 Este valor se refere a materiais para dar acabamento às
peças, para colar as peças, e decorá-las.

Total R$ 40,00

 
  3.8. Atividade: Criação de grupos de expressão étnico-racial
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 2
 

 

  3.8.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.8.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Física
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Serviço de costureira para
confecção de material educativo

R$ 100,00 Torna-se necessária mão de obra especialista para a
produção de roupas típicas, a serem usadas em apresentações.

Total R$ 100,00

 
  3.8.1.2. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Tecidos e aviamentos R$ 150,00 Este custo se justifica para permitir a  produção  roupas típicas
para apresentações em espaços culturais, em instituições de
ensino e outras.

Total R$ 150,00

 
  3.9. Atividade: Criação de laboratórios
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 4
 

 

  3.9.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.9.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Física
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Serviço de serralheria de apoio
a construção de material
didático

R$ 150,00 Este valor se refere a armações a serem feitas para a
organização das plantas, que farão parte do laboratório vivo.

Total R$ 150,00

 
  3.9.1.2. Material de consumo
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Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Sementes, mudas de plantas e
insumos

R$ 30,00 Este valor deverá ser usado na aquisição de pequenas
mudas para  formação de laboratório vivo/natural.

Total R$ 30,00

 
  3.10. Atividade: Criação e desenvolvimento de recursos midiáticos/multimídia
  							Período: 1/2014 e 2/2014
 

 

  3.10.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.10.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Serviços técnicos profissionais
em tecnologia da informação

R$ 200,00 O suo deste valor se refere à contratação de serviços de
programador para manutenção ddo site do projeto.

Total R$ 200,00

 
  3.11. Atividade: Desenvolvimento, testagem  e aplicação de material didático
  							Período: 1/2014 e 2/2014
 

 

  3.11.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.11.1.1. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material para áudio, vídeo e
foto

R$ 160,00 Este valor se refere ao incremento de material a ser
empregado em filmagens, revelação de fotos, exposição de
materiais, álbuns, filmes para o desenvolvimento,  a
testagem e a adaptação de materiais didáticos construídos
pelos bolsistas e alunos.

Total R$ 160,00

 
  3.12. Atividade: Estímulo à produção de conhecimento matemático
  							Período: 1/2014 e 2/2014
 

 

  3.12.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.12.1.1. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material educativo e esportivo R$ 180,00 O uso deste valor se justifica por ter como finalidade a
produção de materiais pedagógicos a serem usados em
atividades que estimulem o conhecimento matemático dos
alunos beneficiados pelo atendimento das bolsistas.

Total R$ 180,00

 
  3.13. Atividade: Exposições, feiras, saraus, mostras e espetáculos
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 3
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  3.13.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.13.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Exposições, congressos e
conferências

R$ 1.200,00 Este valor se refere ao aluguel de toldos, stands para a
participação e divulgação de material produzido pelos
envolvidos no projeto, em feira/ seminário de educação na
instituição, no município e em outros espaços abertos ao grupo.

Total R$ 1.200,00

 
  3.14. Atividade: Gincanas e olimpíadas do conhecimento
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 2
 

 

  3.14.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.14.1.1. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material de expediente R$ 150,00 Este valor se refere ao  material a ser distribuído aos grupos
que participarão das atividades da gincana e/ou da olimpíada
para que possam esquematizar as ações do grupo, usando
estes materiais.

Material educativo e esportivo R$ 100,00 O uso deste material será necessário para ajudar na
organização das atividades da gincana, no trabalho coletivo e
no desenvolvimento de atividades lúdicas.

Total R$ 250,00

 
  3.15. Atividade: Monitoria
  							Período: 1/2014 e 2/2014
 

 

  3.15.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.15.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Serviços de cópias e reprodução
de documentos

R$ 200,00 Este valor será utilizado na reprodução de material na forma
de cópias xerográficas para a realização das atividades de
monitoria a serem desenvolvidas no projeto.

Total R$ 200,00

 
  3.16. Atividade: Oficina e Workshops
  							Período: 1/2014 e 2/2014
 

 

  3.16.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.16.1.1. Material de consumo
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Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material bibliográfico não
imobilizável

R$ 200,00 Este valor se refere a aquisição de material bibliográfico, não
destinado a bibliotecas como revistas e periódicos em geral
que serão utilizados com a finalidade de desenvolver
conteúdos curriculares como suporte para o processo de
ensino na escola.

Total R$ 200,00

 
  3.17. Atividade: Organização de acervo
  							Período: 1/2014 e 2/2014
 

 

  3.17.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.17.1.1. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material de expediente R$ 81,40 Este será necessário para a aquisição de materiais que
facilitem a catalogação, pastas, caixas e outros elementos
que facilitem a organização do acervo da escola parceira.

Total R$ 81,40

 
  3.18. Atividade: Organização de cinema na escola
  							Período: 1/2014 e 2/2014
 

 

  3.18.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.18.1.1. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material para áudio, vídeo e
foto

R$ 250,00 Este valor se refere às despesas com serviços de gravação,
ampliação e reprodução de som e imagem, nos eventos
realizados na escola ou na iES.

Total R$ 250,00

 
  3.19. Atividade: Organização de momentos filosóficos e sociológicos
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 2
 

 

  3.19.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.19.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Serviços de cópias e reprodução
de documentos

R$ 60,00 Este material será reproduzido para a realização de oficinas
com pequenos grupos onde serão debatidas questões
socioculturais éticas e políticas no espaço da IES ou das
instituições parceiras.

Total R$ 60,00

 
  3.20. Atividade: Participação nas atividades de coordenação, gestão e
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  planejamento escolar
  							Período: 1/2014 e 2/2014
  							Quantidade: 8
 

 

  3.20.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.20.1.1. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material de expediente R$ 20,00 Este valor deve ser utilizado na aquisição de materiais onde
serão registradas as atividades desenvolvidas nas reuniões,
bem como depoimentos e decisões.

Total R$ 20,00

 
  3.21. Atividade: Preparação de sala ambiente
  							Período: 1/2014 e 2/2014
 

 

  3.21.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.21.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Física
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Serviço de carpintaria de apoio
a construção de material
didático

R$ 100,00 Este valor se refere a despesas com pequenos e eventuais
serviços técnicos. Tais como caixas, maquetes,e outros. Afim
de facilitar a preparação dos espaços educacionais.

Total R$ 100,00

 
  3.22. Atividade: Valorização das fontes históricas da escola
  							Período: 1/2014 e 2/2014
 

 

  3.22.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  3.22.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Serviços de cópias e reprodução
de documentos

R$ 200,00 Este valor será destinado a organização de material
xerografado e reprodução de documentos levantados na
comunidade como mapas e outros.

Total R$ 200,00

 
  4. Etapa: Atividades Formativas e Didático-Pedagógicas em Campo
 

 

  4.1. Atividade: Visitas a laboratórios, centros de pesquisa, escolas
  							Período: 1/2014
  							Quantidade: 1
 

 

  4.1.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  4.1.1.1. Passagens e despesas com locomoção
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Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Passagem para bolsistas de
iniciação à docência

R$ 600,00 Este valor se refere ao pagamento de passagens para
bolsistas em centros de pesquisa ou em visitas a outras
escolas, afim de ampliar os conhecimentos adquiridos.

Total R$ 600,00

 
  4.2. Atividade: Vivências
  							Período: 2/2014
 

 

  4.2.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  4.2.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Aquisição de ingressos R$ 440,00 Este valor será utilizado na compra de ingressos para
visitas a locais como museus, teatros, espaços históricos a fim
de propiciar novos conhecimentos ao trabalho pedagógico.

Total R$ 440,00

 
  5. Etapa: Acompanhamento do projeto
 

 

  5.1. Atividade: Avaliação do projeto
  							Período: 1/2014 e 2/2014
 

 

  5.1.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  5.1.1.1. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material de processamento de
dados

R$ 20,00 Valor referente aos materiais necessários para registro e
organização de portfólios com os resultados obtidos no
desenvolvimento do programa pelos alunos e bolsistas.

Total R$ 20,00

 
  6. Etapa: Socialização dos resultados
 

 

  6.1. Atividade: Apresentação de trabalho em evento no país
  							Período: 2/2014
 

 

  6.1.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  6.1.1.1. Diárias
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Diária para bolsistas de
iniciação à docência

R$ 531,00 Valor referente a diárias se relacionam à participação de
bolsistas do projeto autores de trabalhos que se deslocarem
para apresentação de palestras, mini-cursos e outros
relacionados ao PIBID.

Diária para coordenadores e
supervisores

R$ 177,00 Valor referente a diária de deslocamento do coordenador
do PIBID da IES para acompanhar bolsistas em
apresentações de trabalho no país.
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Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Total R$ 708,00

 
  6.2. Atividade: Desenvolvimento de página do projeto na internet
  							Período: 1/2014 e 2/2014
 

 

  6.2.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  6.2.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Serviços técnicos profissionais
em tecnologia da informação

R$ 250,00 Valor referente a manutenção e atualização da página virtual
do projeto PBID da IES na internet, a fim de armazenar a
historia das atividades desenvolvidas, tornando-as abertas
ao público.

Total R$ 250,00

 
  6.3. Atividade: Participação dos formadores em reuniões de trabalho
  							Período: 1/2014 e 2/2014
 

 

  6.3.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  6.3.1.1. Passagens e despesas com locomoção
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Passagem para coordenadores
e supervisores

R$ 200,60 Este valor se refere ao deslocamento de coordenador e/ou
supervisor em reuniões de trabalho regionais e nacionais que
tratem de temas diretamente vinculados ao projeto PIBID
em andamento.

Total R$ 200,60

 
  6.4. Atividade: Realização Seminário Institucional de Iniciação à
  Docência
  							Período: 2/2014
  							Quantidade: 1
 

 

  6.4.1. Despesa(s) vinculada(s)
 

 

  6.4.1.1. Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Serviços de áudio, vídeo e foto R$ 250,00 Este valor se justifica para ser usado  nas despesas com
serviços de filmagens, revelações e outros durante a execução
do Seminário institucional a ser realizado na IES.

Serviços gráficos R$ 200,00 Este valor é necessário à confecção de serviços de artes
gráficas  prestados por terceiros no período que antecede à
organização do Seminário Institucional com a produção de
materiais como: folder, banner e outros para a  divulgação do 
evento.

Total R$ 450,00
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  6.4.1.2. Material de consumo
 

Item de despesa Valor Justificativa/Finalidade

Material para utilização em
gráfica

R$ 200,00 Este valor é necessário nas despesas com materiais de
uso gráfico como a produção de logotipo, clichês e outros
necessários à impressão de materiais exclusivos e
específicos do Pibid,

Total R$ 200,00

 
  Resumo das Etapas Cadastradas
 

Etapa Total aplicado

Organização e Preparação R$ 1.550,00

Formação da Equipe/Planejamento R$ 4.940,00

Execução de Atividades Formativas e Didático-
Pedagógicas nas Escolas

R$ 5.641,40

Atividades Formativas e Didático-Pedagógicas em
Campo

R$ 1.040,00

Acompanhamento do projeto R$ 20,00

Socialização dos resultados R$ 1.808,60

Total R$ 15.000,00

 
  Plano de Aplicação
 

Elemento de despesa Total aplicado

Diárias R$ 708,00

Material de consumo R$ 4.791,40

Passagens e despesas com locomoção R$ 3.560,60

Serviços de terceiros - Pessoa Física R$ 1.100,00

Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica R$ 4.840,00

Total R$ 15.000,00

 
  Proponente
 

 

Pede deferimento,

 

 

 

_____________________________, _____ de _________________ de 2014.

 

																					Local e data

 

 

14 / 15



CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Pibid 2013
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência

 

 

																														_____________________________________________________________

																																																																								Assinatura e carimbo

 

 

 

 

 
  Aprovação da Capes
 

 

De acordo,

 

 

 

Brasília-DF, _____ de _________________ de 2014.

 

 

 

 

 

																														_____________________________________________________________

																																																																								Assinatura e carimbo
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