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  澳 門 特 別 行 政 區 政 府  

  高 等 教 育 基 金  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

Fundo do Ensino Superior 

Lista da Candidatura para o Plano de Financiamentos 

Especiais para Estudos nas Á reas de Humanidades e 

Sociedade das Instituições do Ensino Superior de Macau 
de 2019 

 

Nome da instituição do ensino superior: 

Nome do projecto: 

N.
o
 Tipo de documento Nota（Se 

houver） 

1. Formulário de Candidatura e Lista da Ordem de Prioridades 

1 Formulário da Candidatura (assinado pelo 

representante competente e reconhecido com 

carimbo) 

☐ Formulário da Candidatura  

2 Lista da Ordem de Prioridades dos Projectos do 

Financiamento (Se apresentar mais do que um 

projecto, a instituição do ensino superior deve 

preencher a Lista da Ordem de Prioridades, 

entregando, assim, os respectivos projectos por 

ordem da mesma.) 

☐ Lista da Ordem de Prioridades  

2. Orçamento das despesas e informações relacionadas com os projectos de estudo na candidatura 

1 O projecto de estudo inclui: tema do estudo, 

dados da equipa do projecto de estudo 

(incluindo nível das habilitações do pessoal do 

projecto de estudo), métodos de estudo, 

resultado faseado do estudo no ano do pedido, 

horas e divisão de trabalho do pessoal do 

projecto de estudo, orçamento, resultados 

esperados e outras informações relacionadas. 

 

☐ Projecto de estudo 

☐ Cotação（Se o projecto incluir as despesas 

de transporte ou de alojamento, ou outros） 

☐ Lista e dados das habilitações da equipa do 

projecto de estudo  

☐ Resultado faseado 

☐ Divisão de trabalho do pessoal do projecto 

de estudo 

☐ Eficácia prevista 

☐ Outros: _________ 

 

2 Se o projecto incluir as despesas do estudo, deve 

especificar as horas e o valor da hora de trabalho 

do pessoal do projecto de estudo, fornecendo, 

ainda, os critérios das referências ou as 

informações da cotação. 

☐ Sobre as horas e o valor da hora de trabalho 

do pessoal do projecto de estudo  

☐ Sobre os critérios e cotação da remuneração 

do pessoal do projecto de estudo 

☐ Outros: _________ 

 

3 Se o projecto incluir despesas de consultadoria 

profissional, deve fornecer informações sobre os 

destinatários, os conteúdos e os objectivos para 

os estudos envolvidos.  

☐ Informações sobre as remunerações dos 

especialistas, estudiosos e consultores, ou 

sobre a cotação das agências de 

consultadoria 

☐  Descrições sobre os conteúdos da 

consultadoria e os respectivos objectivos  

☐ Outros: _________ 

 

4 Se o projecto incluir a participação em 

conferências ou seminários académicos no local 

ou no exterior, para a apresentação dos 

resultados do estudo, deve fornecer informações 

sobre as conferências e a cotação de referência.  

☐ Informações sobre as conferências para a 

apresentação prevista dos resultados do 

estudo  

☐ Cotação de referência (assim como o custo 

de registo, e as despesas do alojamento, do 

transporte e do seguro) 

☐ Outros: _________ 
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5 Se o projecto incluir a publicação dos resultados 

do estudo ou dos relatórios do estudo, deve 

fornecer o plano de trabalho e as informações da 

cotação. 

☐  Elaboração do programa (deve indicar a 

data da publicação) 

☐ Esboço preliminar da publicação 

☐ Cotação (assim como o design e layout do 

editor, o custo de impressão, etc.） 

☐ Outros:_________ 

 

6 Se o projecto incluir a publicação de artigos num 

periódico académico, deve fornecer informações 

dos respectivos artigos e da cotação. 

 

☐ Cotação de referência (tal como a taxa dos 

artigos publicados no periódico) 

☐ Abstracto dos artigos 

☐ Outros: _________ 

 

3. Outros: 

1 Outros documentos suplementares, que facilitem 

a apreciação e a aprovação do respectivo pedido. 

☐ Documentos suplementares: ____________ 

(o número total de documentos é de ____） 

 

2 Agenda de trabalho global do projecto completo 

e resultados faseados (se for um plano 

plurianual) 

☐ Agenda de trabalho e resultados faseados  

 

《Se houver omissão na presente Lista de Candidatura, o Fundo do Ensino Superior reserva-se o 

direito de interpretação e decisão final》 


