
 

TUTORIAL  

FERRAMENTA  

“PLANEJAMENTO DO 

PROJETO” 
 

 
 

TU_PR_001_00 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fiotec.fiocruz.br 
 
 
 
 

 

Este documento pertence à Fiotec. Todas as informações 
nele contidas são estritamente confidenciais e possuem 
todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta 
publicação pode ser reproduzida, armazenada em um 
sistema de recuperação, ou transmitida sob qualquer 
forma ou por qualquer meio de fotocópia, mecânico, 
eletrônico ou de outra forma.  

C
Ó

P
IA

 C
O

N
TR

O
LA

D
A

 

   

__
__

_ 

http://www.fiotec.fiocruz.br/


 
 
 
 

 

Histórico de Alterações 

 

Revisão 
 

Referências 
 

Autor 
Data de 

Execução 

 

Resumo da 
Alteração 

 

TU_PR_001_00 Bruna Moraes 24/07/2018  

1ª     

2ª     

3ª     

4ª     

5ª     

6ª     

7ª     

8ª     

9ª     

10ª     

11ª     

12ª     

13ª     

14ª     

15ª     

16ª     

17ª     

18ª     

19ª     

20ª     

21ª     

22ª     

23ª     

24ª     

25ª     

26ª     

27ª     

28ª     

29ª     

 
 
 
 
 
 

 



Fiotec – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde   

 

TU_TI_001_00 Data de vigência 
25/07/2018 

Próxima revisão 
25/07/2019 

Página 3 de 27 

 

 

SUMÁRIO 

 
1. ORIENTAÇÕES GERAIS ................................................................................................ 4 

2. ESTRUTURAR UM PROJETO ......................................................................................... 5 

3. VERIFICAR PLANO DE APLICAÇÃO .............................................................................. 8 

4. PLANEJAR A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ..................................................... 10 

5. PLANEJAR A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E/OU PAGAMENTO DE DIÁRIAS ............. 13 

6. PLANEJAR AS COMPRAS E/OU CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS .............................. 18 

7. PLANEJAR DESEMBOLSOS E/OU PRESTAÇÕES DE CONTAS ................................... 21 

8. VISUALIZAR A DESPESA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA (DOA) ......................... 24 

9. VISUALIZAR A MEMÓRIA DE CÁLCULO ...................................................................... 25 

10. REUTILIZAR A FERRAMENTA ..................................................................................... 26 

11. SÍNTESE PARA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA ......................................................... 27 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiotec – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde   

 

TU_TI_001_00 Data de vigência 
25/07/2018 

Próxima revisão 
25/07/2019 

Página 4 de 27 

 

 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS  

1.1 – O presente tutorial norteia a utilização da versão 1.06 da ferramenta 

“Planejamento do Projeto”. 

1.2 – É importante salvar a planilha, frequentemente, para evitar perda de dados, em 

caso de queda de luz ou término inesperado. 

1.3 – É possível que apareça uma solicitação para “Habilitar conteúdo”. Caso isso 

ocorra, proceda à habilitação selecionando “Sim” na janela “Aviso de 

Segurança”. 

1.4 – O adequado funcionamento da planilha (fórmulas e macros) está condicionado 

à utilização do programa Microsoft Excel. 

1.5 – A ferramenta, inicialmente, exibe um valor de custo, ainda que não tenham 

registros preenchidos. O custo é referente à entrada de um novo projeto na 

Fiotec. 
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2. ESTRUTURAR UM PROJETO 

2.1 – Preencher os campos com as informações principais sobre o projeto e acionar 

“Gerar estrutura” 

 

Notas: 

 Para iniciar o planejamento do projeto é obrigatório o preenchimento das seguintes 

informações: nome do projeto, vigência e a quantidade de metas. 

 Ao acionar o botão “Gerar estrutura” a ferramenta montará as linhas de definição da 

estrutura do projeto, conforme a quantidade de metas informadas. 
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Notas: 

 Após finalizar o processamento, acionado pelo botão “Gerar estrutura”, a ferramenta 

apresentará uma janela informando a finalização do projeto. Clique em “OK”. 

 

 

Notas: 

 Marcar o campo “Utilizar valor calculado” quando a intenção for a obtenção de 

estimativa de valor total do projeto, de acordo com os lançamentos realizados na 

ferramenta. 
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2.2 – Informar a descrição das metas e a quantidade de atividades, e acionar “Gerar 

estrutura” 

 

Notas: 

 Caso seja necessário alterar a quantidade de metas e/ou atividades, basta fazê-lo 

na linha respectiva e pressionar novamente o botão "Gerar Estrutura". 

 Preencha as descrições das atividades de cada meta nos campos apropriados. 
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3. VERIFICAR PLANO DE APLICAÇÃO 

3.1 – Acione “Gerar Plano” para estruturar o Plano de Aplicação 

 

Notas: 

 Ao montar o Plano de Aplicação é possível acompanhar os lançamentos realizados, 

consolidados por mês, meta, atividade, rubrica e total. 

 Em caso de alteração na estrutura do projeto (Tópico 2), retornar a esta aba e 

pressionar o botão "Gerar Plano de Aplicação" novamente. 
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Notas: 

 A previsão da cobrança das Despesas Operacionais e Administrativas da Fiotec 

(item “DOA – Fiotec”) acompanha o cronograma de desembolso do projeto. 

 O item “Evolução do Projeto” representa o fluxo de caixa do projeto, dependendo do 

planejamento das atividades e do cronograma de desembolso para exibir valores 

positivos mensalmente. 
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4. PLANEJAR A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

4.1 – Incluir as informações para contratação de pessoa física e acionar “Incluir” 

 

Notas: 

 Manter o campo “Sequência” vazio ao incluir um novo registro, já que a ferramenta 

faz as inserções automaticamente. 

 Para “Incluir” registros com as mesmas características, acionar o botão “Incluir” 

quantas vezes forem necessárias, para inserir novas linhas com informações 

replicadas. 

 Selecione o campo “Meta:Atividade”, que trará os códigos da combinação das metas 

com as atividades previstas e as descrições de cada uma da aba “Estrutura do 

projeto”. 

 Há quatro possibilidades de contratação de pessoa física previstas pela ferramenta 

(CLT, Bolsas, RPA e Estagiário) e a escolha será feita com a seleção de uma das 

opções demonstradas ao mover o cursor em cima da célula. 

 Ao incluir um registro, informe o mês do projeto que se pretende contratar e a 

meta/atividade a qual aquela contratação estará vinculada. 

 O item “Check” verifica se o registro está previsto dentro da vigência do projeto. 
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4.2 – Consultar pessoa física que deseja excluir e acionar “Excluir” 

 

Notas: 

 Para localizar as informações da linha que será excluída, basta preencher o campo 

"Sequência" com o número da sequência desejada e acionar “Consultar”. Todos os 

dados da tabela serão transportados para os campos da parte superior da planilha e 

será preciso acionar “Excluir”.  

 A cada exclusão, o item “Sequência” reordena, automaticamente, as informações 

registradas em cada linha. 

 Para evitar sobreposição de informações, apagar o número de “Sequência”, na parte 

superior da janela, após cada consulta. 
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4.3 – Consultar pessoa física para alterar informações e acionar “Incluir” 

 

Notas: 

 Para alterar uma linha, basta preencher o campo "Sequência" com o número da 

sequência que se deseja alterar e acionar "Consultar". Todos os dados da tabela 

serão transportados para os campos da parte superior da planilha. Em seguida, faça 

as alterações que julgar necessárias e pressione o botão "Incluir". 

 Ao alterar um registro, observe se o mês do projeto que se pretende contratar, e a 

meta/atividade ao qual aquela contratação estará vinculada, estão preenchidos. 

 Para evitar sobreposição de informações, apagar o número de “Sequência”, na parte 

superior da janela, após cada consulta. 
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5. PLANEJAR A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E/OU PAGAMENTO DE DIÁRIAS 

5.1 – Incluir as informações para aquisição de passagens e/ou pagamento de diárias 

e acionar “Incluir” 

 

 

Notas: 

 Manter o campo “Sequência” vazio ao incluir um novo registro de aquisição de 

passagens e/ou pagamento de diárias, já que a ferramenta faz as inserções 

automaticamente. 

 Para “Incluir” registros com as mesmas características, acionar o botão “Incluir” 

quantas vezes forem necessárias, para inserir novas linhas com informações 

replicadas. 

 Selecione o campo “Meta:Atividade”, que trará os códigos da combinação das metas 

com as atividades previstas e as descrições de cada uma da aba “Estrutura do 

projeto”. 

 Ao incluir um registro, informe o mês do projeto que se pretende contratar e a 

meta/atividade a qual aquela contratação estará vinculada. 

 O item “Quantidade de viagens” tem como referencial viagens com o mesmo trecho 

e no mesmo período. 

 Viagens em períodos distintos, dentro do mesmo mês, devem ser registradas 

separadamente. 

 Atentar que “ida e volta” é considerada uma viagem e não duas. 
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Notas: 

 De acordo com o tipo de destino é apresentada uma “Tabela de Referência de 

Diárias” diferente, que exibe o valor máximo de referência para pagamento de 

diárias. Para acesso à Tabela de Diária Nacional, clique aqui. Para acesso à Tabela 

de Diária Internacional, clique aqui. 

 No “Tipo de destino: Internacional” é exibida uma “Tabela de Referência de Diárias” 

em dólar (US$), mas ao preencher o campo “Vlr. Unitário Diária (R$)”, lembrar de  

converter para reais (R$). 

 Ao inserir o país de destino no “Tipo de destino: Internacional” o “Grupo” é 

localizado e exibido para facilitar a identificação do valor máximo de referência da 

diária.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiotec.fiocruz.br/espaco-do-coordenador/formularios/90-tabela-sugerida-para-pagamento-de-diaria-nacional/file
http://www.fiotec.fiocruz.br/espaco-do-coordenador/formularios/91-tabela-sugerida-para-pagamento-de-diaria-internacional/file
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Notas: 

 O “Adicional de deslocamento” não é calculado automaticamente. É preciso  somá-

lo ao valor da diária, já que nem toda aquisição de passagens e/ou pagamento de 

diárias inclui a previsão desse adicional. 

 Para planejar apenas o pagamento de diárias, selecionar “Modal” e depois a opção 

“Veículo Próprio”. 
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5.2 – Consultar as informações para aquisição de passagens e/ou pagamento de 

diárias que deseja excluir e acionar “Excluir” 

 

Notas: 

 Para localizar as informações da linha que será excluída, basta preencher o campo 

"Sequência" com o número da sequência desejada e acionar “Consultar”. Todos os 

dados da tabela serão transportados para os campos da parte superior da planilha e 

será preciso acionar “Excluir”.  

 A cada exclusão, o item “Sequência” reordena, automaticamente, as informações 

registradas em cada linha. 

 Para evitar sobreposição de informações, apagar o número de “Sequência”, na parte 

superior da janela, após cada consulta. 
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5.3 – Consultar as informações para aquisição de passagens e/ou pagamento de 

diárias que deseja alterar e acionar “Inserir” 

 

Notas: 

 Para alterar uma linha, basta preencher o campo "Sequência" com o número da 

sequência que se deseja alterar e acionar "Consultar". Todos os dados da tabela 

serão transportados para os campos da parte superior da planilha. Em seguida, faça 

as alterações que julgar necessárias e pressione o botão "Incluir". 

 Ao alterar um registro, observe se o mês do projeto que se pretende contratar, e a 

meta/atividade a qual aquela contratação estará vinculada, estão preenchidos. 

 Para evitar sobreposição de informações, apagar o número de “Sequência”, na parte 

superior da janela, após cada consulta. 
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6. PLANEJAR AS COMPRAS E/OU CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS 

6.1 – Incluir as informações para as compras e/ou contratações de serviços e 

acionar “Incluir” 

 

Notas: 

 Manter o campo “Sequência” vazio ao incluir um novo registro de compras e/ou 

contratações de serviços, já que a ferramenta faz as inserções automaticamente. 

 Para “Incluir” registros com as mesmas características, acionar o botão “Incluir” 

quantas vezes forem necessárias, para inserir novas linhas com informações 

replicadas. 

 Selecione o campo “Meta:Atividade”, que trará os códigos da combinação das metas 
com as atividades previstas e as descrições de cada uma da aba “Estrutura do 
projeto”. 

 Ao incluir um registro, informe o mês do projeto que se pretende contratar e a 

meta/atividade a qual aquela contratação estará vinculada. 

 O campo “Valor Unitário Estimado” acompanha a moeda selecionada no campo 

“Moeda”. 
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6.2 – Consultar as informações para as compras e/ou contratações de serviços que 

deseja excluir e acionar “Excluir” 

 

Notas: 

 Para localizar as informações da linha que será excluída, basta preencher o campo 

"Sequência" com o número da sequência desejada e acionar “Consultar”. Todos os 

dados da tabela serão transportados para os campos da parte superior da planilha e 

será preciso acionar “Excluir”.  

 A cada exclusão, o item “Sequência” reordena, automaticamente, as informações 

registradas em cada linha. 

 Para evitar sobreposição de informações, apagar o número de “Sequência”, na parte 

superior da janela, após cada consulta. 
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6.3 - Consultar as informações para as compras e/ou contratações de serviços que 

deseja alterar e acionar “Incluir” 

 

Notas: 

 Para alterar uma linha, basta preencher o campo "Sequência" com o número da 

sequência que se deseja alterar e acionar "Consultar". Todos os dados da tabela 

serão transportados para os campos da parte superior da planilha. Em seguida, faça 

as alterações que julgar necessárias e pressione o botão "Incluir". 

 Ao alterar um registro, observe se o mês do projeto que se pretende contratar, e a 

meta/atividade a qual aquela contratação estará vinculada, estão preenchidos. 

 Para evitar sobreposição de informações, apagar o número de “Sequência”, na parte 

superior da janela, após cada consulta. 
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7. PLANEJAR DESEMBOLSOS E/OU PRESTAÇÕES DE CONTAS 

7.1 - Incluir previsão de desembolso e/ou prestações de contas e acionar “Incluir” 

 

Notas: 

 Manter o campo “Sequência” vazio ao incluir um novo registro de desembolso e/ou 

prestação de contas, já que a ferramenta faz as inserções automaticamente. 

 O cronograma prevê o recebimento de recursos do projeto e a previsão dos 

momentos em que ocorrerão as prestações de contas parciais e final. 

 O custo final da DOA é impactado pela quantidade de prestações de contas 

solicitadas, sendo considerada obrigatória apenas aquela que é entregue ao final do 

projeto. 

 O evento “Desembolso” está atrelado ao valor do projeto e será impactado pela 

marcação do campo “Utilizar valor calculado” em “Estrutura do projeto” (Tópico 2). 

Em caso de alteração, será necessário rever as informações registradas para 

desembolso. 

 O campo “Parcela (%)” da tabela é calculado automaticamente e deverá apresentar 

a somatória total de 100%, por se referir ao evento “Desembolso”. 
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7.2 - Consultar a previsão de desembolso e/ou prestações de contas que deseja 

excluir e acionar “Excluir” 

 

Notas: 

 Para localizar as informações da linha que será excluída, basta preencher o campo 

"Sequência" com o número da sequência desejada e acionar “Consultar”. Todos os 

dados da tabela serão transportados para os campos da parte superior da planilha e 

será preciso acionar “Excluir”.  

 A cada exclusão, o item “Sequência” reordena, automaticamente, as informações 

registradas em cada linha. 

 Para evitar sobreposição de informações, apagar o número de “Sequência”, na parte 

superior da janela, após cada consulta. 
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7.3 - Consultar a previsão de desembolso e/ou prestações de contas que deseja 

alterar e acionar “Inserir” 

 

Notas: 

 Para alterar uma linha, basta preencher o campo "Sequência" com o número da 

sequência que se deseja alterar e acionar "Consultar". Todos os dados da tabela 

serão transportados para os campos da parte superior da planilha. Em seguida, faça 

as alterações que julgar necessárias e pressione o botão "Incluir". 

 Para evitar sobreposição de informações, apagar o número de “Sequência”, na parte 

superior da janela, após cada consulta. 
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8. VISUALIZAR A DESPESA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA (DOA) 

 

Notas: 

 O campo “Custo Total” exibe o valor final das Despesas Operacionais e 

Administrativas destinadas à Fiotec, referentes às atividades de iniciação, execução 

e encerramento dos projetos, além dos custos sobre os lançamentos realizados em 

cada rubrica. 

 As Despesas Operacionais e Administrativas da Fiotec são apresentadas em reais 

(R$) e o detalhamento se divide entre os principais produtos oferecidos, conforme 

metodologia de apuração aprovada pelo Conselho Curador da Fiotec em 

11/06/2018. O documento com o detalhamento da metodologia está disponível no 

site da Cogead/Fiocruz. 
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9. VISUALIZAR A MEMÓRIA DE CÁLCULO 

9.1 – Acione “Gerar” para estruturar a Memória de Cálculo 

 

Notas: 

 Caso haja alteração na estrutura do projeto, e/ou nos lançamentos realizados na 

ferramenta, será necessário acionar novamente o botão “Gerar” para atualizar a 

Memória de Cálculo. 

 

 

 

 



Fiotec – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde   

 

TU_TI_001_00 Data de vigência 
25/07/2018 

Próxima revisão 
25/07/2019 

Página 26 de 27 

 

 

10. REUTILIZAR A FERRAMENTA 

10.1 Antes de reutilizar a ferramenta, certifique-se de ter salvado a versão já 

finalizada em “Arquivo”; “Salvar como” 

10.2 Acione “Limpar Planilha” para apagar todas as informações da planilha 

 

 

Notas: 

 O botão “Limpar Planilha” está localizado na aba “Roteiro” da ferramenta. 
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11. SÍNTESE PARA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA 

 É importante salvar a planilha, frequentemente, para evitar perda de dados, em caso 

de queda de luz ou término inesperado. 

 Gerar estrutura: Informar os dados obrigatórios do cabeçalho (nome do projeto, 

vigência e a quantidade de metas) e acionar “Gerar estrutura”. Caso seja necessário 

alterar a quantidade de metas e/ou atividades, basta fazê-lo na linha respectiva e 

pressionar novamente o botão "Gerar Estrutura".  

 Gerar Plano de Aplicação: Acione “Gerar Plano” para estruturar o Plano de 

Aplicação. Em caso de alteração na estrutura do projeto, retornar a esta aba e 

pressionar o botão "Gerar Plano de Aplicação" novamente. 

 Memória de Cálculo: Acione “Gerar” para estruturar a Memória de Cálculo. 

 Incluir registro: Para incluir uma linha, basta preencher os campos da parte superior 

da planilha (exceto o campo "Sequência") e pressionar o botão "Incluir". Manter o 

campo “Sequência” vazio ao incluir um novo registro, já que a ferramenta faz as 

inserções automaticamente. Todos os registros que se pretende incluir devem conter o 

mês do projeto que se pretende contratar e a meta/atividade a qual aquela contratação 

estará vinculada. 

 Excluir registro: Para localizar as informações da linha que será excluída, preencher 

o campo "Sequência" com o número da sequência desejada e acionar “Consultar”. 

Após, acionar “Excluir”. A cada exclusão, o item “Sequência” reordena, 

automaticamente, as informações registradas em cada linha. Para evitar sobreposição 

de informações, apagar o número de “Sequência”, na parte superior da janela, após 

cada consulta. 

 Alterar registro: Para alterar um registro, preencher o campo "Sequência" com o 

número da sequência que se deseja alterar e pressionar o botão "Consultar". Todos os 

dados da tabela serão transportados para os campos da parte superior da planilha. Em 

seguida, alterar o que julgar necessário e pressionar o botão "Incluir". Ao alterar um 

registro, observe se o mês do projeto que se pretende contratar, e a meta/atividade a 

qual aquela contratação estará vinculada, estão preenchidos. Para evitar sobreposição 

de informações, apagar o número de “Sequência”, na parte superior da janela, após 

cada consulta. 

 Reutilizar a ferramenta: Certifique-se de ter salvado a versão já finalizada em 

“Arquivo”; “Salvar como”. Acione “Limpar Planilha” para apagar todas as informações 

da planilha. 

 


