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ANEXO I - MANUAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

A. APRESENTAÇÃO
Este Manual é parte integrante do Edital PROBIO 01/2004 e refere-se à elaboração de propostas com
vistas ao financiamento de projetos na área temática “USO SUSTENTÁVEL E RESTAURAÇÃO DA
DIVERSIDADE DE POLINIZADORES AUTÓCTONES NA AGRICULTURA E NOS ECOSSISTEMAS
RELACIONADOS”.
Aqui são apresentados as instruções e procedimentos que deverão ser seguidos para a formalização
de propostas, nos termos requeridos pela Diretoria do Programa Nacional de Conservação da Biodiversidade,
conforme determinado por seu Edital.
Serão selecionadas propostas para: a) Elaboração de diagnóstico da(s) espécie(s) polinizadora(s)
relacionada(s) à(s) espécie(s) vegetal(is) de interesse sócio-econômico selecionada(s) pelo projeto; b)
Elaboração do plano de manejo da(s) espécie(s) polinizadora(s) associada(s) à(s) cultura(s) de valor
econômico selecionada(s); c) Difusão do conhecimento gerado e das práticas de manejo consolidadas.
O projeto é o instrumento de apoio financeiro do PROBIO, devendo atender às especificações
determinadas no Edital.
O apoio às propostas está condicionado à verificação prévia, análise técnica e julgamento, de acordo
com critérios definidos no Edital.
Todas as informações fornecidas pelos proponentes serão mantidas em caráter reservado e serão
usadas exclusivamente no âmbito da Diretoria do Programa Nacional de Conservação da Biodiversidade e do
CNPq.
De acordo com o nível de participação no projeto, as instituições serão consideradas como
proponentes ou parceiras. É considerada instituição proponente a pessoa jurídica que apresenta o projeto,
em resposta ao Edital de seleção. O proponente é, necessariamente, uma pessoa jurídica cujo responsável
legal assinará a proposta.
Cada projeto terá apenas e somente uma instituição proponente, conforme a definição acima, não
havendo limitação para o número de instituições parceiras.
O apoio às propostas está condicionado à verificação prévia, análise técnica e julgamento, de acordo
com critérios definidos no Edital.
Em caso de aprovação da proposta, a instituição proponente assinará o termo de convênio ou
instrumento de repasse congênere com o CNPq, tornando-se responsável pela execução do convênio e pela
administração do projeto, assumindo ainda a responsabilidade pelo aporte dos recursos de contrapartida.
Outras instituições participantes serão consideradas como parceiras, integrando a execução do
projeto, em todo ou parte, não respondendo, entretanto pela execução do mesmo, nem recebendo recursos
ou adquirindo direitos diretamente do CNPq. As instituições parceiras se reportarão unicamente à instituição
proponente que as incluir como tal no projeto.
Cada instituição poderá apresentar, no máximo, duas propostas de projetos como instituição
proponente e estar presente como instituição parceira em outras duas propostas. Obrigatoriamente, cada
proposta de projeto deverá contar com um coordenador técnico exclusivo.
Os projetos deverão ser remetidos por serviço postal, em envelopes lacrados, postados até
05/03/2004 à Diretoria do Programa Nacional de Conservação da Biodiversidade, do Ministério do Meio
Ambiente.
O encaminhamento da proposta deverá ser feito por meio de expediente formal assinado pelo
representante legal da instituição proponente.
No envelope deverá constar claramente a seguinte referência: PROBIO: PROPOSTA DE PROJETO
PARA USO SUSTENTÁVEL E RESTAURAÇÃO DA DIVERSIDADE DE POLINIZADORES AUTÓCTONES
NA AGRICULTURA E NOS ECOSSISTEMAS RELACIONADOS.
A remessa pelo serviço postal deverá ser feita mediante registro e acompanhada de formulário,
preenchido com o nome e endereço da proponente, que permita a comprovação de seu recebimento por parte
da Diretoria.
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - PROBIO
SCEN Trecho 2, Setor de Clubes Desportivo Norte, Bloco H
CEP 70.818-900
Brasília - DF
Telefones: (61) 325-3989 Fax: (61) 325-5755
Correio eletrônico: probio@mma.gov.br
Endereço eletrônico: http://www.mma.gov.br
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Em caso de dúvidas, a Secretaria Técnica do PROBIO fornecerá os esclarecimentos que se fizerem
necessários, por meio dos endereços fornecidos no item 12 do Edital.

B. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
Visando auxiliar neste processo de planejamento, apresenta-se a seguir o Roteiro para Elaboração de
Projetos, composto das seguintes seções:
B1. Resumo da Proposta (título, dados das instituições proponente e parceiras e dados gerais).
B2. Pré-diagnóstico.
B3. Objetivos.
B4. Atividades, Tarefas e Cronograma de execução.
B5. Metodologia detalhada para cada atividade.
B6. Orçamento detalhado.
B7. Resultados e Impactos esperados.
B8. Riscos e dificuldades.
B9. Referências Bibliográficas.
B10. Equipe técnica.
B11. Equipe Administrativa.
B12. Anexos.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
O Plano de Manejo deverá ser apresentado conforme o item D deste anexo (Roteiro para elaboração
dos Planos de Manejo).

B1. Resumo da Proposta (título, instituição proponente, instituições parceiras e dados gerais)
Título
Apresente o título do projeto utilizando, no máximo, 40 (quarenta) caracteres. O título deverá ser
representativo das principais tarefas que o projeto realizará.
O título é o menor resumo do projeto e deve sintetizar o seu aspecto essencial. Não deve ser
confundido ou reduzido a uma atividade-meio ou meta, mas expressar o propósito maior ou mais relevante do
projeto.
Dados das instituições proponentes e parceiras
Instituição
Citar nome completo, sigla, CGC ou CNPJ, endereço postal, telefone, fax, correio e endereço
eletrônico de cada instituição.
Caracterização das Atividades Desenvolvidas
Breve histórico da área de atuação e tempo de envolvimento.
Representante Legal
Apresentar o nome do representante legal da instituição, seu cargo/função, CPF, número do Registro
Geral (RG) endereço completo, telefone e correio eletrônico.
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Coordenador do Projeto
Apresentar o nome do coordenador técnico do projeto, endereço completo, telefone, correio
eletrônico. (Obs: O coordenador do projeto poderá pertencer a qualquer uma das instituições que integram a
proposta).
Dados Gerais
Localização da(s) área(s) pretendida(s) para a realização dos estudos para elaboração e
implementação de plano de manejo de espécie polinizadora associada à cultura de valor econômico
Apresente o nome do local e município onde será realizado o diagnóstico da(s) espécie(s)
polinizadora(s) relacionada(s) à(s) espécie(s) vegetal(is) de interesse sócio-econômico selecionada(s) pelo
projeto e elaborado o plano de manejo da(s) espécie(s) polinizadora(s) associada(s) à(s) espécie(s)
vegetal(is) de valor sócio-econômico selecionada(s).
Duração do projeto
Indique a duração do projeto, em meses (no máximo 12 meses).
Resumo do projeto
Apresentar um resumo do projeto (máximo de 30 linhas), destacando a importância do(s)
polinizador(es) para a(s) espécie(s) vegetal(is) de interesse sócio-econômico, o objetivo principal do projeto,
os pontos principais da metodologia e os resultados esperados.
Resumo do orçamento do projeto
Apresentar o resumo orçamentário do projeto, transcrevendo os valores do Orçamento do Projeto.
Resumo do Orçamento
Valor total solicitado ao Ministério do Meio Ambiente

Percentual
(%)

Valor
(R$)

Valor solicitado ao Ministério do Meio Ambiente (despesas correntes)
Valor solicitado ao Ministério do Meio Ambiente (despesas de capital)
Valor Total da Contrapartida
Contrapartida (financeira)
Contrapartida (bens economicamente mensuráveis)
Valor Total da Proposta
B.2. Pré-diagnóstico
Elaborar um histórico dos estudos já desenvolvidos sobre a(s) espécie(s) polinizadora(s) escolhida(s),
incluindo os serviços ambientais por ela(s) fornecido(s) e suas interações com a(s) espécie(s) polinizada(s)
selecionada(s) para o projeto.

B.3. Objetivos
Os objetivos devem ser expressos de forma clara e realista. As proposições devem ser viáveis e
atender às expectativas da realização dos inventários.
O Objetivo Geral apresentará correspondência com a situação final pretendida.
Os Objetivos Específicos deverão apresentar correspondência com as atividades a serem realizadas.
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B.4. Atividades, Tarefas e Cronograma de execução
Preencher o Quadro F1, apresentando os Objetivos Específicos, as Atividades, seus produtos
esperados, as tarefas planejadas e seu período de execução.
Relacione as tarefas necessárias para o alcance da atividade e apresente seu período de execução,
nas quadrículas correspondentes a cada mês. Considere como 1° (primeiro) mês aquele do início da
execução do projeto.

B.5. Metodologia detalhada para cada atividade
Detalhar, para cada atividade as metodologias e procedimentos, os quais devem apresentar rigorosa
coerência e consistência com a solução buscada para o problema específico, considerando:
¾ os métodos e técnicas adotados e sua contribuição para o alcance da atividade;
¾ recursos materiais e humanos que serão empregados na realização da atividade, informando como e com
o quê será realizada cada atividade;
¾ a descrição das ações a serem desenvolvidas pela equipe técnica da proponente e/ou instituição parceira.
B.6. Orçamento detalhado
O orçamento deverá ser compatível com as ações programadas. Sua apresentação será feita em
planilhas específicas, apresentadas neste Manual.
Para cada atividade proposta, será desenvolvida uma memória de cálculo, envolvendo os itens do
orçamento, código do elemento de despesa (ver Tabela 1), código do elemento de despesa, unidades de
medida, quantidades e custos previstos e a origem dos recursos
No Quadro F2 o orçamento detalhará, por atividade, todas as despesas necessárias para a execução
do projeto, classificadas por elemento de despesa (Tabela 1). No detalhamento do orçamento, faz-se
necessário observar o seguinte:
¾ Passagens: informar a quantidade, a origem e o destino da viagem.
¾ Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Serviços
de Consultoria – Física e Jurídica: descrever os serviços a serem realizados.
¾ Auxílio à pesquisa: utilizar a classificação da Tabela 2. Observar que o valor definido na tabela é mensal.
¾ Diárias: o valor unitário da diária deverá ser baseado na tabela de diárias da instituição proponente.
¾ Não esquecer de incluir o valor de INSS a ser pago relativo a Serviços de Terceiros Pessoa Física e
Serviços de Consultoria de Pessoa Física.
¾ Não esquecer de incluir o valor da CPMF.
¾ Equipamentos e bens permanentes: apresentar justificativa para aquisição de cada equipamentos e
material permanente.
¾ A contrapartida deve ser calculada com base no valor solicitado, sendo que este deve representar 75% do
valor total da proposta e a contrapartida deve representar 25% do valor total da proposta.
Contrapartida = Valor Total X 25 ou Contrapartida = Valor Total
75
3
Consolidação da Programação Orçamentária
O Quadro F3 "Consolidação da Programação Orçamentária" é a síntese da programação financeira
do projeto. Para preencher este quadro, basta somar os valores dos itens de despesa de mesma natureza,
informados no Quadro F2, para todas as atividades previstas de acordo com as fontes financiadoras.
(Exemplo: somar todas os valores programados de diárias, por fonte financiadora, em todas as atividades, e
indicar este valor no Quadro F3).

¾

As modalidades de contrapartida admissíveis, e seus respectivos códigos são:
C1 - contrapartida oferecida em recursos financeiros. São valores, que deverão ser disponibilizados pela
instituição proponente, ou instituições parceiras, de acordo com a "Consolidação da Programação
Orçamentária". A verificação de seu emprego estará sujeita ao exame dos respectivos documentos fiscais
de aquisição do bem ou contratação do serviço;
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Edital PROBIO 01/2004

C2 - contrapartida oferecida em bens e serviços, economicamente mensuráveis. Estes itens poderão ser
providos pela instituição proponente ou instituições parceiras. Na comprovação de seu emprego será
verificada a efetiva disponibilização ao projeto.
Equipamentos e instalações da instituição proponente ou instituições parceiras, utilizados no projeto
podem ser apresentados como contrapartida em bens e serviços economicamente mensuráveis (C2). Neste
caso esta contrapartida deverá ser apresentada como despesas correntes, indicando seu elemento de
despesa como Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

¾

B.7. Impactos esperados
Apresentar os resultados e/ou produtos esperados, estimando a repercussão e/ou impactos
ambientais, destacando sua contribuição para a conservação da diversidade biológica.

B.8. Riscos e dificuldades
Explicitar e comentar os possíveis riscos e dificuldades que poderão interferir na execução das ações
propostas, comprometendo o alcance das atividades e dos objetivos preconizados. Explicitar as medidas
previstas para evitar ou superar essas dificuldades.
Cabe destacar que a existência de um risco não é um aspecto negativo ou uma fragilidade do projeto,
mas sim uma característica existente em todos os projetos. Contudo, não detectá-lo pode determinar uma
série de problemas na execução do projeto e ainda, a não obtenção dos resultados esperados.
Desta forma, neste campo deverão ser avaliados todos os possíveis riscos existentes durante a
execução do projeto, seu grau de importância e possíveis estratégias para minimizá-los ou, caso ocorram,
possíveis alternativas. No quadro abaixo segue uma proposta de estruturação e avaliação dos riscos.
Riscos
Identificados

Interferência
provocada na
ocorrência do risco

Relevância
B

M

A

Potencial de
ocorrência
B
M
A

Estratégia para
minimizá-los

B.9. Referências bibliográficas
Relacionar as obras de literatura citadas.

B.10. Equipe técnica
Relacionar, no Quadro F4, o nome do coordenador geral do projeto, seguido pelos demais
profissionais da instituição proponente e instituições parceiras que comporão a equipe técnica de execução,
identificando:
Nome do profissional
Indique o nome do profissional.
Função no projeto
Corresponde ao papel desempenhado pelo profissional no desenvolvimento das tarefas do projeto.
Total de horas
Número total de horas dedicadas pelo profissional ao projeto.
Qualificação
Corresponde à formação profissional do indivíduo. Quando se tratar de profissional de nível superior, é
necessária a apresentação do currículo Lattes do pesquisador (formato disponível na página do CNPq na
Internet: http://www.cnpq.br).
Instituição empregadora
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Apresente a instituição com a qual o técnico mantém vínculo empregatício. Caso não possua vínculo,
indicar o profissional como “autônomo”.
Fonte pagadora
Indique a origem dos recursos destinados ao pagamento do profissional a serviço do projeto (proponente
ou instituições parceiras). Quando se tratar de trabalho não remunerado, indique apenas como “voluntário”.
B.11. Equipe administrativa
Identificar o responsável pela coordenação administrativa/financeira do projeto seguido pelos demais
profissionais da instituição proponente e, se couber, das instituições parceiras que comporão a equipe
administrativa, identificando:
Nome do profissional
Indique o nome do profissional.
Função no projeto
Corresponde ao papel desempenhado pelo profissional no desenvolvimento das tarefas do projeto.
Total de horas
Número total de horas dedicadas pelo profissional ao projeto.
Qualificação
Corresponde à formação profissional do indivíduo.
Instituição empregadora
Apresente a instituição com a qual o técnico mantém vínculo empregatício. Caso não possua vínculo,
indicar o profissional como “autônomo”
Fonte pagadora
Indique a origem dos recursos destinados ao pagamento do profissional a serviço do projeto
(especificar se proponente ou instituições parceiras). Quando se tratar de trabalho não remunerado, indique
apenas como “voluntário”.

B.12. Anexos

¾

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Indexar os documentos que integram o projeto como anexos.
São anexos obrigatórios ao projeto:
termo individual de compromisso do coordenador, dos técnicos e dos sub-coordenadores envolvidos com
a proposta, declarando conhecimento completo do teor da proposta e se responsabilizando pela execução
das obrigações que lhes cabem;
documento(s) firmado(s) pelo(s) representante(s) da(s) instituição(s) parceira(s) declarando conhecer os
termos da proposta e assumindo os compromissos ali discriminados;
documentos de elegibilidade da instituição proponente.
São anexos facultativos:
relatórios fotográficos;
mapas;
croquis;
licenças de captura/coleta/transporte/exposição/filmagem, caso já possuam.

Uma totalização preliminar, por elemento de despesa e origem dos recursos, será feita para cada
tarefa (Quadro 3).
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Tabela 1. Descrição dos elementos de Despesa
Categoria
Econômica

Elemento de despesa

Sigla

Descrição

PE

Despesa com vencimentos/salário de pessoal com vínculo
empregatício na instituição proponente ou instituições parceiras
(somente contrapartida).

Diárias

DI

Despesas eventuais com alimentação, pousada e locomoção
urbana de funcionário da instituição proponente, instituições
parceiras, convidados ou contratados, que se deslocarem para
outro município, a serviço do projeto.

Material de Consumo

MC

Qualquer material de uso não duradouro a ser utilizado no projeto.
Também são considerados ferramentas agrícolas e outros
utensílios que sofrem desgaste acelerado em função de seu uso.

PL

Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres,
fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamentos,
locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas
respectivas bagagens.

Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física

OST-PF

Despesas de serviços decorrentes de serviços prestados por
pessoa física pagos diretamente a esta, tais como: remuneração
de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem
vínculo empregatício; monitores diretamente contratados; e
outras despesas assemelhadas.

Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica

OST-PJ

Despesas de serviços prestados por pessoas jurídicas, tais
como: serviços de manutenção de veículos, seguro de veículos,
serviços de gráfica, serviços de fotocópias, contrapartida
economicamente mensurável, INSS, CPMF, etc.

Serviços de Consultoria

SC

Despesas decorrentes de contratos com pessoas físicas ou
jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias
técnicas ou financeiras ou jurídicas

Auxílio à Pesquisa

BL

Concessão de auxílio para o desenvolvimento de estudos e
pesquisas de natureza científica, realizada por pessoas físicas,
de acordo com o enquadramento descrito na Tabela 2.

EQ

Equipamentos e materiais permanentes a serem adquiridos para
realizar o projeto

Despesas
de Capital

Despesas Correntes

Pessoal

Passagens e Despesas com
Locomoção

Equipamentos
Permanente

e

Material
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Tabela 2 – Descrição das categorias de auxílio a pesquisadores
Modalidades

Critérios de enquadramento

Níveis

Valor
Mensal

ITI - Iniciação Tecnológica Industrial (Longa duração no País)
ITI-1ª

Alunos de 3° grau; técnicos de nível médio com até 03 anos de formados.

R$ 241,51

ITI-1B

Alunos de 2° grau e de escolas técnicas
DTI - Desenvolvimento Tecnológico Industrial (Longa duração no País)

R$ 161,00

DTI-7ª

Técnico de nível superior com experiência mínima de 10 anos na coordenação de projetos
de P&D tecnológico e/ou na implantação de processos gerenciais.

R$ 3.169,37

DTI-7B

Técnico de nível superior com experiência mínima de 08 anos na coordenação de projetos
de P&D tecnológico e/ou na implantação de processos gerenciais.

R$ 2.630,58

DTI-7C

Técnico de nível superior com experiência mínima de 06 anos na coordenação de projetos
de P&D tecnológico e/ou na implantação de processos gerenciais ou, com no mínimo 10
anos de experiência profissional.

R$ 2.186,87

DTI-7D

Técnico de nível superior com experiência mínima de 04 anos na coordenação de projetos
de P&D tecnológico e/ou na implantação de processos gerenciais, ou com, no mínimo, 08
anos de experiência profissional ou, com título de doutor.

R$ 1.838,23

DTI-7E

Técnico de nível superior com experiência profissional mínima de 06 anos ou técnico de
nível médio com o mínimo de 12 anos de experiência profissional.

R$ 1.521,30

DTI-7F

Técnico de nível superior com experiência profissional mínima de 04 anos ou técnico de
nível médio com o mínimo de 10 anos de experiência profissional; ou profissional mestre,
titulado há, no mínimo, 02 anos.

R$ 1.267,75

DTI-7G

Técnico de nível superior com mais de 02 anos de experiência profissional ou com título de
mestre ou técnico de nível médio, com o mínimo de 06 anos de experiência .

R$ 1.045,89

DTI-7H

Técnico de nível superior com até 02 anos de experiência profissional ( conclusão da
graduação); técnicos de nível médio com 03 a 06 anos de experiência profissional
(conclusão de curso).
AT – Apoio Técnico (Longa duração no País)

R$ 868,08

AT – NM

Curso Técnico Completo

R$ 241,51

AT – NS

Curso Superior Completo

R$ 483,01

OBS: PARA O AUXILIO Á PESQUISA NA MODALIDADE DTI, EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS, É OBRIGATÓRIA A DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
¾
¾

¾

Os projetos relativos ao Edital PROBIO 01/2004 poderão receber apoio do PROBIO para Despesas
Correntes e Despesas de Capital.
A seguir são apresentados alguns exemplos de ações financiáveis:
• Aquisição de veículos e equipamentos de informática;
• Realização de viagens a campo para coleta de dados;
• Realização de sobrevôos;
• Divulgação dos resultados através de publicações;
• Aquisição, tratamento e interpretação de fotos aéreas e/ou de satélites;
• Aquisição de equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento de práticas de
manejo dos polinizadores e das espécies vegetais de interesse econômico, tais como colméias,
podões, enxada e material de consumo de laboratório.
Não serão apoiadas com os recursos disponibilizados pelo PROBIO as despesas referentes a:
•
•
•

despesas a título de taxa de administração, coordenação, gerência e ou similar;
despesas referentes à elaboração da proposta apresentada;
gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional ao
pessoal com vínculo empregatício com as instituições que propõem ou executam o projeto;
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•

¾

¾

gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional aos
integrantes das diretorias das instituições que propõem o projeto;
• gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a
servidores da administração pública ou empregado de empresa pública ou sociedade de
economia mista, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
• pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, decorrentes de
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
• despesas com pessoal e obrigações patronais, exceto as decorrentes de serviços prestados por
pessoas físicas, de natureza eventual, na execução do projeto;
• pagamento de dividendos ou recuperação de capital investido;
• compra de ações, debêntures ou outros valores mobiliários;
• despesas gerais de manutenção das instituições proponentes ou executoras do projeto, como por
exemplo contas de luz, telefone, etc.;
• financiamento de dívida;
• aquisição de bens móveis usados;
• aquisição de bens imóveis;
• realização de obras;
• despesas com publicidade que contenham nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou pessoas, servidores ou não, das instituições proponentes ou
executoras.
As instituições devem observar, nas suas normas internas, se não há restrições para a disponibilização de
itens oferecidos como contrapartida, de modo a evitar problemas ou impedimento para a assinatura do
convênio ou de instrumento congênere.
Devido ao prazo exíguo para implementação do projeto a(s) cultura(s) perene(s) de interesse econômico
escolhida(s) devem estar implantadas e estágio de produção.

RECOMENDAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E ENVIO DO PROJETO
1. Antes e durante a elaboração do projeto:
• verificar se o projeto se enquadra no objeto do Edital.
• avaliar se as tarefas a serem desenvolvidas orientam-se à realização de inventários.
• verificar se o orçamento está compatível com as tarefas propostas e se os valores solicitados e os
oferecidos em contrapartida estão dentro dos limites estabelecidos no Edital.
• a literatura apresentada deve ser atual e consistente em relação ao problema.
2. Depois de elaborado o projeto e antes de encaminhá-lo ao PROBIO:
• rever se todos os itens do Manual de Apresentação de Projetos estão devidamente contemplados e na
ordem correta.
• observar se os membros da equipe técnica principal assinaram o termo individual de compromisso
declarando conhecimento completo do teor da proposta e se responsabilizando pela execução das
obrigações que lhes cabem.
• observar se os representantes das instituições envolvidas firmaram documento declarando conhecimento
completo da proposta e se responsabilizando pela execução das obrigações que lhes cabem.
• encaminhar 4 (quatro) vias impressas (uma original mais 3 cópias) do projeto completo, encadernadas, e o
arquivo completo, em meio digital magnético (disquete 3 1/2" ou CD).
• conferir se a documentação requerida está completa e inclui os anexos solicitados.

3. Ao enviar o projeto
•
•

as páginas devem ser numeradas seqüencialmente e o conjunto deve ser encadernado. As tabelas
devem espelhar-se nos modelos apresentados neste Manual.
recomenda-se que ao projeto sejam agregadas, no item Pré-diagnóstico da proposta de projeto e como
anexos, informações pertinentes do polinizador e da espécie polinizada, demonstrando as interações
entre as duas espécies.
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C. PRODUTOS ESPERADOS
Os produtos devem ser apresentados conforme descrito no item 7 do presente Edital e são os
seguintes:
1. Plano de manejo para a(s) espécie(s) de polinizador(es) e da(s) espécie(s) de vegetal(is) que se
beneficia(m) deste serviço, no escopo mínimo do item D deste Manual;
2. Manual para fortalecimento da capacidade de agricultores em pequenas e grandes propriedades,
comunidades indígenas, além de outras comunidades locais e suas organizações para o manejo
sustentável da diversidade de polinizadores e aumento dos benefícios que provêem, contendo:
•

5.1.Práticas de manejo da(s) espécie(s) polinizador(as) e da(s) espécies polinizada(s)
indicada(s);

•

5.2.Mensuração dos custos das práticas de manejo da(s) espécie(s) de polinizador(es) e
comparação com os custos de produção da(s) cultura(s) agrícola(s)/florestal(is) associada(s);

•

5.3.Benefícios do manejo do(s) polinizador(es).

3. Relatório Final, contendo os seguintes capítulos:
•

•

5.1. Apresentação:
a.

Contextualização do Subprojeto apoiado.

b.

Principais objetivos originais do Subprojeto.

c.

Principais objetivos específicos.

d.

Listar as atividades previstas no Subprojeto.

e.

Citar os produtos esperados por atividade.

5.2. Descrição das Atividades:
a.
Introdução: situar a atividade no contexto local e regional, apresentando os
objetivos e resultados esperados.
b.
Metodologia por atividade: descrever de forma clara e objetiva, quais os
materiais, métodos e recursos humanos utilizados para o desenvolvimento da
atividade e alcance dos objetivos esperados.
c.
Resultados e Discussão por atividade: apresentar e discutir os resultados
obtidos por atividade de forma detalhada e quantificada, confrontando-os com os
objetivos esperados.
d.
Dificuldades encontradas e formas de superação e justificativa para alterações
da proposta original do Subprojeto, quando for o caso.

•

5.3. Discussão Geral:
a.
b.

Consolidação dos resultados da implementação do Plano de Manejo;
Avaliação da(s) espécie(s) polinizadora(s): hábitat, dieta, reprodução,
interação polinizador x polinizada, plantas polinizadas, pressão antrópica sobre
polinizador(es), abundância no ambiente natural;
c.
Avaliação da(s) espécie polinizada: fenologia, biologia floral, relação entre a
polinização e produção da cultura de interesse econômico;
d.
Avaliação dos impactos do manejo do(s) polinizador(es): Impactos
econômicos sobre a produção agrícola/florestal, valoração econômica (controle) e
custos de produção; Impacto sobre o meio ambiente; Impacto social do uso do(s)
polinizador(es) na(s) cultura(s) escolhida(s).
•

5.4. Conclusões Gerais: mencionar as conclusões obtidas com a realização do Subprojeto e
as recomendações de políticas públicas para o manejo de espécies polinizadoras,
particularmente as que forem alvo do projeto.
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•

5.5. Referências Bibliográficas: citar todas as referências usadas no texto.

•

5.6. Produtos / Divulgação do Subprojeto: listar e anexar artigos, teses, apresentação em
congressos, produção de folhetos informativos, vídeos etc.

•

5.7. Formação de Recursos Humanos para a Pesquisa: incluir todas as modalidades de bolsa
(DTI, ITI e AT) contempladas ao Subprojeto, bem como outras modalidades (Mestrado,
Doutorado, Iniciação Científica, Desenvolvimento Científico Regional etc.) do CNPq, CAPES,
FAPESP ou outra Instituição de fomento à pesquisa.

D. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE MANEJO
O Plano de Manejo Plano de Manejo para a(s) espécie(s) de polinizador(es) e da(s) espécie(s) de
planta(s) que se beneficia(m) deste serviço deve conter os seguintes capítulos:
¾ Avaliação da(s) espécie(s) polinizadora(s): hábitat, dieta, reprodução, interação polinizador x polinizada,
plantas polinizadas, pressão antrópica sobre polinizador(es), abundância no ambiente natural;
¾ Avaliação da(s) espécie polinizada: fenologia, biologia floral, relação entre a polinização e produção da
cultura de interesse econômico;
¾ Propostas de práticas de manejo do(s) polinizador(es) e da(s) espécie(s) vegetal(is) de interesse sócioeconômico, com justificativa baseada nas conclusões dos estudos básicos, apresentando as seguintes
informações:
•

práticas de manejo da(s) espécie(s) polinizador(as);

•

práticas de manejo da(s) espécies polinizada(s);

•

¾
¾
¾

¾

¾

sugestões de manejo dos ecossistemas associados (remanescentes florestais), fornecedores
de alimento e hábitat à(s) espécie(s) polinizadora(s).
Mensuração dos custos das práticas de manejo da(s) espécie(s) de polinizador(es);
Comparação dos custos das práticas de manejo da(s) espécie(s) de polinizador(es) aos custos de
produção da cultura agrícola/florestal em sistema de cultivo tradicional, quando couber;
Avaliação dos impactos do manejo do(s) polinizador(es):
•

impactos econômicos sobre a produção agrícola/florestal;

•

impacto sobre o meio ambiente;

• impacto social do uso do(s) polinizador(es) na(s) cultura(s) escolhida(s).
Estratégias para a implementação do Plano de Manejo, incluindo a infra-estrutura e os recursos humanos
e financeiros necessários e estratégias para capacitação de agricultores, criadores de polinizadores,
técnicos de empresas de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, técnicos de cooperativas e
comunidades indígenas (quando couber);
Descrição do potencial de replicação da tecnologia de uso do(s) polinizador(es) em escala maior.

E. GLOSSÁRIO
Para os fins previstos neste Edital, entende-se por:
ATIVIDADE: são as principais linhas de ação do projeto.
ECOSSISTEMA: unidade de natureza ativa que combina comunidades bióticas e ambientes abióticos, com os
quais interagem.
POLINIZAÇÃO: ato ou processo de fertilizar um pistilo com pólen, geralmente levado por vento, água,
insetos, morcegos ou pássaros. A polinização é um serviço ecológico fundamental que é realizado por
abelhas, borboletas, morcegos, pássaros e outros animais que estão sendo cada dia mais ameaçados,
seja pela perda do habitat onde vivem e também pela exposição aos produtos químicos utilizados na
agricultura.
POLINIZADOR: organismo animal que transfere pólen das anteras aos estigmas
PRODUTO: item tangível proveniente da realização das atividades do projeto, por ex: mapas, relatórios,
impressos, decreto de criação, etc.
RESULTADO: Conseqüência do cumprimento das atividades e da obtenção dos produtos.
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SERVIÇOS AMBIENTAIS: benefícios fornecidos pela natureza por meio de seus ecossistemas e respectivos
componentes
F. LICENÇAS
Para a obtenção das licenças para captura/coleta/transporte/exposição/filmagem, as instituições
proponentes devem atender os procedimentos da Portaria/IBAMA n.º 332, de 13 de maio de 1990, que
dispõe sobre os procedimentos para obtenção de licenças com vistas a coleta de material zoológico,
destinado a fins científicos ou didáticos.
O pedido da licença de captura/coleta/transporte/exposição/filmagem deverá ser enviado à
Coordenadoria Geral de Fauna do IBAMA no seguinte endereço:
SCEN Trecho 2, Setor de Clubes Desportivo Norte, Bloco H
Edifício Sede do IBAMA
Diretoria de Fauna e Recursos Pesqueiros
Coordenadoria Geral de Fauna
CEP 70.818-900
Brasília - DF
Informações adicionais sobre licenças poderão ser obtidas no telefone (61) 316-1169.
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G. MODELO DOS QUADROS UTILIZADOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO
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Quadro G1 - Detalhamento e Cronograma das Atividades
Objetivo Específico
(numerar)

Edital PROBIO 01/2004

Atividade
(numerar)

Produto

26

Tarefa
(numerar para cada
atividade)

Cronograma de Execução
(Anos e Meses)
1º ano
2º ano
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Quadro G2 – Discriminação dos Itens do Orçamento por Atividade
Atividade n.°:
Sigla da
Despesa
(de acordo
com a
Tabela 1)

Descrição da Despesa

TOTAIS
O BSER VAÇ ÃO : Va lores em r ea is (R $) . Desp rezar os ce n ta vos .
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Custo total por origem dos recursos (R$)
Unidade

Quantidade

Custo
Unitário
(R$)

Valor
PROBIO

Valor Contrapartida
Tipo C1

Tipo C2

Valor Total

Quadro G3 – Consolidação da Programação Orçamentária
Natureza da Despesa

Fonte
Pagamento

de

Total

Despesas Correntes
Pessoal
Material de Consumo
Diárias
Passagens e Despesas
com Locomoção
Outros Serviços Terceiros
Pessoa Física
Outros Serviços Terceiros
Pessoa Jurídica
Serviços de Consultoria

CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA

Auxílio à Pesquisa

PROBIO

SUBTOTAL
DESPESAS CORRENTES

PROBIO
CONTRAPARTIDA

Despesas de Capital
Equipamentos e Material
Permanente
SUBTOTAL
DESPESAS DE CAPITAL

PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO

TOTAL

(valor máximo de apoio por
projeto =R$ 150.000,00)

CONTRAPARTIDA

O BSER VAÇ ÃO : Va lores em r ea is (R $) . Desp rezar os ce n ta vos .
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Quadro G4 – Equipe Técnica Principal
Nome do Profissional

Função no Projeto

1-

EDITAL PROBIO 01/2004

Coordenador
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Dedicação
(horas)

Instituição
Empregadora

Fonte Pagadora
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