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1 – IDENTIFICAÇÃO

- Projeto: XII – Encontro Regional de Estudantes de Ciências Sociais N/NE;
- Beneficiário: Comissão  Organizadora  do  ERECS  e  Centro  Acadêmico  de  Ciências 

Sociais da UFPB;
- Período: 28 de Abril a 01 de Maio de 2006;
- Local: Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

2 – APRESENTAÇÃO

Este projeto apresenta a candidatura da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) para 
sediar o XII Encontro Regional dos Estudantes de Ciências Sociais Norte e Nordeste (ERECS 
N/NE),  promovido pela  comissão organizadora  do ERECS 2006, constituída  pelos alunos do 
curso graduação de Ciências Sociais da UFPB, que realizar-se-á no período de 28 de Abril a 01 
de Maio de 2006, no Campus I da Universidade Federal da Paraíba, Cidade Universitária – João 
Pessoa – Paraíba.

Em sua XII edição, o Encontro Regional dos Estudantes de Ciências Sociais é um espaço 
político de discussão e debate,  que visa envolver  todos os estudantes  de Ciências  Sociais  do 
Norte  e  Nordeste  para  refletir  e  debater  os  problemas  sociais,  acadêmicos  e  estruturais  das 
universidades, bem como possibilitar um intercâmbio entre as academias.

Tratar-se-á da problemática da formação do profissional de Ciências Sociais, cujos eixos 
temáticos  discutirão  a  formação  do cientista  social  e  sua  atuação,  a  estrutura  dos  cursos  de 
Ciências Sociais, o reconhecimento da profissão, os novos campos de atuação no mercado de 
trabalho  das  ciências  humanas,  atuação  das  entidades  como  a  Federação  do  Movimento 
Estudantil de Ciências Sociais (FEMECS), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em  Ciências  Sociais  (ANPOCS),  Associação  Brasileira  de  Antropologia  (ABA),  Sociedade 
Brasileira de Sociologia (SBS) frente à mobilização para o reconhecimento do profissional das 
Ciências Sociais, enfim, problemas que envolvem nossa formação.

Para isso esperamos contar com uma variedade de palestras, mesas redondas, mini-cursos 
e  grupos  de  trabalhos,  bem  como,  para  apresentações  de  trabalhos  ou  painéis,  a  comissão 
organizadora se encarregara de viabilizar tal atividade.  Para isso é importante que as pessoas 
interessadas entrem em contato com a comissão acadêmica com um resumo do trabalho e os 
materiais necessários [data-show, retro-projetor, TV, vídeo], na data limite de 01 de Março a 07 
de  Abril  de  2006,  no  endereço  ______________________.  Os  trabalhos  devem  suscitar 
perspectivas que nos leve a diversidade de enfoques, que suscite propostas mais efetivas para 
melhoria de nossas práticas enquanto discentes e militantes. É com essa proposta que alunos do 
curso de graduação de Ciências Sociais da UFPB esperam acolher todos os alunos e profissionais 
das  Ciências  Sociais  e  áreas  afins  do  Norte  e  Nordeste  para  discutir:  A FORMAÇÃO DO 
CIENTISTA SOCIAL, PERSPECTIVAS E POTENCIAL TRANSFORMADOR.

Obs.:  o  endereço  do  destinatário  para  os  envios  dos  trabalhos  será  disponibilizado  a  partir  do  
lançamento do site do encontro.



3 – OBJETIVOS

3.1  –  OBJETIVO  GERAL: Promover  a  discussão,  reflexão  e  debate  entre  estudantes  e 
profissionais de Ciências Sociais, sobre o papel dos cursos de formação e de sua atuação em 
múltiplas instâncias (ensino, política, cultura, pesquisa e extensão), estimulando ações efetivas 
para sua implantação e melhoria.

3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Incentivar a interação entre os estudantes de Ciências Sociais das diversas instituições do 
Norte e Nordeste, para refletir a temática proponente, visando diagnosticar soluções para 
os problemas enfrentados;

- Discutir o perfil do profissional de Ciências Sociais;
- Analisar como os cursos de Ciências Sociais têm facilitado aos estudantes à produção do 

conhecimento para sua formação;
- Possibilitar  a  discussão  sobre  propostas  curriculares  dos  cursos  de  Ciências  Sociais, 

observando a dinamicidade dos mesmos e o distanciamento com a realidade do mercado 
de trabalho;

- Refletir as teorias e metodologias das Ciências Sociais e sobre as tendências pedagógicas 
presentes nos cursos de formação do profissional de Ciências Sociais;

- Redigir e encaminhar um documento as entidades representativas das áreas das Ciências 
Sociais de âmbito nacional, propondo um acompanhamento mais efetivo e sistematizado 
do processo de regulamentação da profissão de Cientista Social.

4 – PÚBLICO ALVO

Estudantes dos cursos de Ciências Sociais e áreas de conhecimento afins, professores e 
pesquisadores.

Público estimado: 400 participantes.

5 – JUSTIFICATIVA DA TEMÁTICA

Considerando a importância do processo de formação do profissional de Ciências Sociais, 
os alunos do curso de Ciências Sociais da UFPB, vêm junto com as demais Instituições de Ensino 
Superior  do Norte  e  Nordeste  discutir,  analisar  e  refletir  sobre as  condições  (metodológicas, 
técnicas, pedagógicas, didáticas e políticas) de nossa formação, observando como essa estrutura 
montada  vem  atendendo  a  realidade  e  as  perspectivas  que  a  sociedade  tem  em  relação  ao 
profissional de Ciências Sociais.

Partindo da existência de distâncias entre teoria x prática / academia x sociedade, que 
consideramos  prejudiciais  na  construção  da  formação  humanizada  num  contexto  sócio-
econômico da atualidade (distâncias demonstradas desde condições teórico-metodológicas e na 
falta de preparação efetiva do alunado a nível didático e pedagógico), desencadeia-se na ausência 



de uma proposta curricular que norteie os acadêmicos a perceberem a amplitude de sua atuação 
enquanto Cientista Social.

Nos  problemas  teórico-metodológicos,  percebemos  a  dificuldade  de  se  formar 
pesquisadores do processo de produção das Ciências Sociais e um dos grandes desafios encontra-
se  no  momento  em que o  estudante  precisa  de  referencias  teóricas  para  o  estudo do objeto 
escolhido e depara-se com várias deficiências.

Acreditamos que o processo de formação tem uma responsabilidade significativa sobre 
este aspecto.  É preciso refletir  sobre como estão sendo realizados os estudos dos referenciais 
teóricos, ou seja, as propostas curriculares e a forma como são trabalhadas. Precisamos “forçar” a 
academia a ampliar cada vez mais o estudo desses referenciais.

Com relação às condições teórico-pedagógicas, os cursos de formação dos profissionais 
de Ciências Sociais devem levar em consideração a importância de estudos sobre questão das 
teorias pedagógicas em Ciências Sociais e discussões aprofundadas sobre o ensino das Ciências 
Sociais. É fato que a grande maioria dos professores não estão produzindo conhecimento, mais 
apenas  reproduzindo,  mas  devemos  colocar  em  questionamento  o  que  contribui  para  essa 
realidade, ou seja, a falta de planejamento nos currículos para se discutir o ensino das Ciências 
Sociais.

A  intenção  do  Encontro  não  se  limita  apenas  a  esses  aspectos  anteriores,  mas 
principalmente  a  discussão  do  perfil  do  profissional  que  entendemos  dever  atuar  em  uma 
sociedade moderna e tecnológica.  Pensando nesse sentido é que o tema do Encontro traz um 
debate  atual  que  proporcionará  reflexões  especificamente  sobre  a  realidade  do  Norte  e  do 
Nordeste, esperando contribuir para o rompimento das barreiras do tradicionalismo.

Sendo  assim,  temáticas  como  as  cima  alegadas  serão  do  interesse  de  estudantes  e 
profissionais da área. Acreditamos contribuir para construção de forma efetiva e responsável nas 
discussões acadêmicas e políticas, no sentido de propor soluções para problemas que tanto nos 
incomodam.

Num evento como tal, não nos passa despercebido a importância da regulamentação do 
profissional de Ciências Sociais, onde a necessidade presente de refletir sobre nossa formação 
culminara na obrigatoriedade de ver o profissional como é, percebendo no exercício da função a 
importância que o profissional tem para a sociedade.

6 – COMISSÃO ORGANIZADORA

A organização do ERECS N/NE é composta por estudantes de Ciências Sociais da UFPB, 
e deverá ser encarregada de organizar o evento, sendo dividida em uma coordenação geral e em 
comissões divididas da seguinte forma.

• Coordenação Geral: será formada por um integrante de cada comissão;



• Comissão  Acadêmica: Responsável  pela  parte  cientifica  do  evento  como:  palestras, 
mesas,  mini-cursos,  anais,  convite  aos  professores,  contatos,  certificados  e  material 
didático;

• Comissão de Infra-Estrutura e Logística: Responsável pela organização dos locais para 
alojamentos, equipamentos, banheiros, inscrições, recepção, coordenação de monitores;

• Comissão de Divulgação e Imprensa: Responsável  pela  divulgação,  contato entre as 
instituições, sinalização das atividades no campus;

• Comissão de Alimentação: Responsável em organizar o local das refeições, controle e 
contatos com os fornecedores;

• Comissão  de  Eventos  e  Cultura: Responsável  pelas  atividades  culturais,  de 
entretenimento  dos  participantes,  contatos  com  bandas  e  folguedos  regionais,  e 
equipamentos de som;

• Comissão  de  Patrocínio  e  Finanças: Responsável  pelos  contatos  e  patrocínios, 
passagens  de  palestrantes,  arrecadação  de  fundos,  controle  de  gastos  e  prestação  de 
contas.

7 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

7.1 – ACADÊMICAS: Serão fomentadas palestras, mesas redondas, mini-cursos e grupos de 
trabalhos,  onde  o  eixo  principal  das  atividades  perpassa  à  problemática  da  formação  do 
profissional  de  Ciências  Sociais,  não  excluindo  a  possibilidade  de  outras  temáticas  serem 
abordadas.

Através da comissão acadêmica e contando com o apoio dos professores do Departamento 
de  Ciências  Sociais  da  UFPB,  para  dar  suporte  na  realização  dos  trabalhos,  buscaremos 
desenvolver nossas atividades com professores e pesquisadores de outras instituições acadêmicas 
e/ou de pesquisas.

7.2  –  CULTURAIS: Procuraremos  desenvolver  atividades  que  mostrem  as  manifestações 
culturais do Estado com grupos e bandas regionais, apresentando a nossa diversidade cultural.

8 – ATIVIDADES PROPOSTAS

• Apresentação de temas livres;

• Painéis;

• Exposição, apresentações e oficinas artístico-culturais;

• Programação social;

• GT’s (Grupos de Trabalho) e GD’s (Grupos de Discussão);



• Encontros de DA’s e CA’s.

8.1 – CRONOGRAMA:

Sexta-feira (28 de Abril)

14h00min as 18h00min -   Alojamento, Credenciamento, Inscrições, Festa de Recepção;

18h00min as 19h00min -   Intervalo para Jantar;

19h00min as 22h00min -   Abertura Solene do ERECS N/NE e leitura e aprovação do 
regimento;

-   Palestra de Abertura: “A formação do Cientista Social –  
perspectivas e potencial transformador”;

22h00min as 00h00min -   Programação Cultural.

Sabado (29 de Abril)

07h00min as 08h00min -   Café da Manhã;

08h00min as 12h00min -   GT´s;

12h00min as 14h00min -   Intervalo para Almoço;

14h00min as 17h00min -   Palestras / Mesas Redondas;

17h00min as 19h00min -   Mini-cursos, Oficinas;

19h00min as 21h00min -   Intervalo para Jantar;

A partir das 21h30min -   Programação Cultural.

Domingo (30 de Abril)

07h00min as 08h00min -   Café da Manhã;

08h00min as 12h00min -   GT’s;

12h00min as 14h00min -   Intervalo para Almoço;

14h00min as 16h30min -   GD´s  Movimento Estudantil;

16h30min as 19h00min -   FEMECS;

19h00min as 21h00min -   Intervalo para Jantar;

A partir das 21h30min -   Programação Cultural.

Segunda (01 de Maio)

07h00min as 08h00min -   Café da Manhã;

08h00min as 10h30min -   Plenária final;

10h30min as 11h00min -   Avaliação;

11h00min as 11h30min -   Encerramento;

11h30min as 13h00min -   Almoço.



9 – APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

Os alunos de Ciências Sociais que desejam apresentar trabalhos deverão enviar o resumo 
de seus trabalhos para a Comissão Organizadora. As inscrições para os trabalhos serão entre os 
dias 01 de Março a 07 de Abril. A avaliação dos trabalhos inscritos será entre os dias 10 a 20 de 
Abril. Disponibilizará da lista dos trabalhos aprovados e seus resumos será a partir do dia 24 de 
Abril.

9.1 – RESUMO:

O resumo deverá seguir rigorosamente as instruções abaixo:

1. Título  do Trabalho –  escrever  o título  de trabalho em maiúsculas,  fonte Times  New 
Roman, tamanho 14 e em Negrito, utilizando no máximo 3 linhas;

2. Autores – escrever o(s) nome(s) do(s) autor(es), indicando o(s) os alunos e orientador(es), 
seguido do e-mail, utilizando no máximo 2 linhas, fonte Times New Roman, tamanho 12;

3. Instituições – escrever o nome da universidade de origem, do departamento, utilizando no 
máximo 2 linhas, fonte Times New Roman, tamanho 12 e em Negrito;

4. Resumo do Projeto – Digitar no editor de texto Word, utilizando:

• Tamanho do papel - A4;

• Fonte tipo - “Times New Roman”;

• Tamanho da fonte - 12;

• Espaçamento entre linhas - 1,5;

• Margem superior - 2,5 cm;

• Margem inferior - 2,5 cm;

• Margem direita - 3,0 cm;

• Margem esquerda - 3,0 cm.

Destacando o objetivo,  a  metodologia,  os resultados  e  as conclusões,  necessariamente 
nesta ordem, utilizando no máximo 2500 caracteres (cantando com os espaços) ou uma página. 
Enviar para a Comissão Organizadora via e-mail.
Obs.: Não fazer Referências Bibliográficas no corpo do Resumo.

9.2 – PAINÉIS:

Os painéis terão área máxima de 1,20 x 0,80 cm. A utilização da área do painel fica a 
critério do expositor.

9.3 – ORAL:



As apresentações deveram ser feitas para serem apresentadas em retro-projetor ou data-
show, com tempo a ser estipulado pela comissão acadêmica.

10 – ESTRUTURA NECESSÁRIA NA SEDE

10.1 – AUDITÓRIOS:

A realização  deste  evento  se  dará  no  Campus  I  da  Universidade  Federal  da  Paraíba 
localizado na cidade de João Pessoa, tendo em vista a necessidade de um local que comporte 400 
(quatrocentos) pessoas para a abertura, além de auditórios menores para a realização das partes 
científica e política do encontro. Verifica-se, também, que o local possui uma boa estrutura de 
som e de recursos audiovisuais, fundamentais para o bom desempenho do evento, como também 
espaços para a exposição de painéis e stands.

• Salas do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFPB;
• Auditório da Reitoria e do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes.

Equipamentos disponíveis Quantidades

Computadores para sistematização com Internet           2
Impressora com cartucho preto           1
Retro-projetores           5
Data-show           2

10.2 – ALOJAMENTO:

O  evento  contará  com  uma  estrutura  de  acomodação  que  comporte  cerca  de  400 
(quatrocentas) pessoas confortavelmente, com uma boa estrutura de salas, banheiros, segurança, 
espaços para acampamento e local para alimentação.

10.2.1 – ESTRUTURA PARA ALOJAMENTO:

Estrutura do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes.

10.2.2 – DORMITÓRIO:

Previsão de 12 salas com capacidade para acomodar em média 400 pessoas no total.
Espaço para acampamento para acomodar em média 50 barracas.

10.2.3 – BANHEIROS:

A estrutura  contém 5  chuveiros  e  7  sanitários  femininos;  5  chuveiros  e  7  sanitários 
masculinos, sendo necessária a construção e/ou aluguel de banho móvel e sanitário químico.

10.3 – SERVIÇOS GERAIS:



O evento  contará  com acessória  de  uma  equipe  de  serviços  gerais  que  garantirá  um 
ambiente agradável e saudável.

10.4 – ALIMENTAÇÃO:

CAFÉ ALMOÇO JANTAR
Sexta-feira (28/04/06) X
Sábado (29/04/06) X X X
Domingo (30/04/06) X X X
Segunda-feira (01/05/06) X X

Instalações do Restaurante Universitário da UFPB / Contrato com empresa de alimentos

10.5 – INSCRIÇÕES:

Taxa com direito as 9 refeições (até o dia 13 de abril): R$ 60,00.
Taxa sem direito as 9 refeições: R$ 30,00.

Obs.: O número da conta bancária será disponibilizado no site e nos demais de divulgação do 
encontro nos primeiros dias úteis após a confirmação de nossa instituição como sede do evento.

10.6 – SEGURANÇA:

Durante todo o evento,  a segurança dos participantes  será preservada.  Para isto, serão 
disponibilizados segurança própria da universidade e segurança privada contratada.

10.7 – LOCAIS PARA EVENTOS SOCIAIS:

Visando  a  integração  dos  estudantes,  faz-se  necessário  o  oferecimento  de  locais 
adequados para festas de grande porte, com boa estrutura de bar, local para bandas, banheiros, 
grande estacionamento para ônibus.

Articulações com a Prefeitura Municipal Cidade de João Pessoa.

11 – DIVULGAÇÃO

Durante a divulgação e a realização do ERECS N/NE, período estendido de fevereiro a 
abril  de 2006,  serão utilizadas  diversas  formas de marketing,  onde os  patrocinadores  terão a 
oportunidade de exibir suas marcas.

11.1 – NOS ALOJAMENTOS:

• Banners;

• Faixas;

• Panfletagem (panfletos fornecidos pelas empresas patrocinadoras).



11.2 – NOS AUDITÓRIOS:

• Banners;

• Entrega de folders da empresa;

• Projeção (Data-Show).

11.3 – NOS EVENTOS SOCIAIS:

• Panfletos e cartazes de divulgação;

• Espaço visual (telões, banners...);

• Camisas da organização.

11.4 – NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO:

• Divulgação em jornal escrito e televisionado;

• Divulgação nos rádios;

• Divulgação no site;

• Divulgação através  da mala  direta  para as  instituições  de ensino superior  das  regiões 
envolvidas.

11.5 – MATERIAIS DURANTE O EVENTO:

• Folders de inscrição;

• Rádio, televisão, outdoors e site do ERECS N/NE.

Obs.: Os folders de inscrição, programação e bolsas serão distribuídos a todos os participantes, 
abrangendo então diversos estados, ou seja, as marcas dos patrocinadores impressas nestes meios 
se limitarão somente a Paraíba.

12 – ORÇAMENTO DO ERECS N/NE

12.1 – Orçamento Financeiro SEDE: Logística

ITEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES

QNT UNIDADE VALOR UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL 
(R$)

1. DESPESAS C/ INTERNET - horas - 300,00
2. DESPESAS C/ TELEFONE E 

FAX
200 horas 1,00 200,00

3. XEROX 500 unidade 0,07 35,00
4. TINTA IMPRESSORA (preta) 6 unidade 20,00 120,00
5. PAPEL 3 resma 12,00 36,00

SUBTOTAL        R$ 691,00



12.2 – Orçamento Físico-Financeiro: Comunicação/Divulgação

ITEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES

QNT UNIDADE VALOR UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL 
(R$)

1. Gráfica
SERVIÇOS GRÁFICOS – 

CARTAZES AA

400 unidade 1,14 456,00

2. Impressão
SERVIÇOS GRÁFICOS – 
CONVITES (autoridades, 

oficineiros, CA’s)

100 unidade 1,10 110,00

3. CONFECÇÃO E AFIXAÇÃO 
DE FAIXAS

5 unidade 30,00 150,00

4. CONCEPÇÃO DE ARTE 
GRÁFICA

- - - 500,00

5. SERVIÇOS DE FILMAGENS 
DO EVENTO

30 horas 15,00 450,00

6. CORREIOS 30 unidade 10,00 300,00
SUBTOTAL        R$ 1.966,00

12.3 – Orçamento de Materiais para entregar aos participantes

ITEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES

QNT UNIDADE VALOR UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL 
(R$)

1. Gráfica
SERVIÇOS GRÁFICOS – 

CADERNO DE 
PROGRAMAÇÃO

400 unidade 5,00 2.000,00

2. Gráfica
CRACHÁS

400 unidade 0,50 200,00

3. Gráfica
SERVIÇOS GRÁFICOS – 

BLOCOS ANOT.

400 unidade 1,50 600,00

4. Gráficas
SERVIÇOS GRÁFICOS – 

CERTIFICADOS

400 unidade 0,35 140,00

5. CANETAS PADRONIZADAS 400 unidade 0,30 120,00
6. BOLSAS 400 unidade 4,50 1.800,00

SUBTOTAL        R$ 4.860,00

12.4 – Orçamento de Cultura

ITEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES

QNT UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO (R$)

TOTAL 
(R$)

1. APRESENTAÇÕES 
ARTÍSTICO/MUSICAIS

- ESPETÁCULOS/SHOWS - *

2. APRESENTAÇÕES 
ARTÍSTICO/TEATRAIS

- ESPETÁCULOS/SHOWS - *



*Parceria com a Fundação Cultural de João Pessoa (FUNJOPE) e Prefeitura Municipal de  
João Pessoa (PMJP)

12.5 – Orçamento Físico-Financeiro: Aluguéis e Materiais de Consumo

ITEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES

QNT UNIDADE VALOR UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL 
(R$)

1. ALUGUEL DE TOLDOS 
(BARRACAS 6M X 4M)

10 unidade 30,00 300,00

2. FITA ISOLANTE 05 unidade 7,00 35,00
3. LÂMPADAS ELÉTRICAS 100 100 

WATTS
1,20 120,00

4. diversos - 250,00
5. LIXEIROS PÚBLICOS 60 unidade - -
6. SOM E ILUMINAÇÃO - - - *

SUBTOTAL        R$ 705,00
*Parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP)

12.6 – Orçamento Físico-Financeiro: Materiais didáticos

ITEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES

QNT UNIDADE VALOR UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL 
(R$)

1. RESMA OFICIO A4 30 unidade 10,00 30,00
2. PAPEL MADEIRA 200 unidade 0,25 50,00
3. CANETAS 200 unidade 0,50 100,00
4. PILOTO (AZUL, VERMELHO 

E PRETO)
100 unidade 1,00 100,00

5. CARTOLINAS 300 unidade 0,25 75,00
6. FICHAS DE 

CREDENCIAMENTO
400 unidade 0,10 40,00

SUBTOTAL        R$ 395,00

12.7 – Orçamento Físico-Financeiro: Logística e Serviços de estrutura para o Encontro

ITEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES

QNT UNIDADE VALOR UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL 
(R$)

1. COMBUSTÍVEL PARA 
VEÍCULOS (Organização)

02 unidade 150,00 300,00

2. ALUGUEL PAR WALK-TALK 10 unidade 25,00 250,00
3. ALIMENTAÇÃO

(9 refeições por pessoa)
400 participante

s
10,00 (por dia) 12.000,00

4. ÁGUA 30 galão 3,00 90,00
SUBTOTAL      R$ 12.640,00

12.8 – Orçamento de Prestadores de Serviços

ITEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES

QNT UNIDADE VALOR UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL 
(R$)



1. SEGURANÇA 15 funcionários 50,00 (por turno) 2.250,00
2. SERVIÇOS GERAIS E APOIO 

TÉCNICO
10 funcionários 20,00 (por turno) 600,00

SUBTOTAL        R$ 2.850,00

12.9 – Orçamento Total do Encontro

DESCRIÇÃO DAS TABELAS VALOR (R$)
Orçamento Financeiro SEDE: Logística 691,00

Orçamento Físico-Financeiro: Comunicação/Divulgação 1.966,00
Orçamento de Materiais para entregar aos participantes 4.860,00

Orçamento de Cultura -
Orçamento Físico-Financeiro: Aluguéis e Materiais de Consumo 705,00

Orçamento Físico-Financeiro: Materiais didáticos 395,00
Orçamento Físico-Financeiro: Logística e Serviços de estrutura para o Encontro 12.640,00

Orçamento de Prestadores de Serviços 2.850,00

TOTAL R$ 24.107,00


