
                                           

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário do Apoio Financeiro CPF: 

Nome do Projeto:

Campus:

Alunos Bolsista/Voluntário:                            

                                               

Valor Cedido: 

Período de Prestação de Contas  /  /   a  /   / 

 
Movimentação financeira

Item Descrição
Quantidade/

Unidade
Valor unitário (R$) Valor Total (R$)



                                           

Outras despesas

Valor total:

Saldo:                      Devolvido conforme guia de recolhimento em anexo



                                           

DECLARAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Declaro que a aplicação dos recursos foi realizada de acordo com o plano de trabalho aprovado

pelo  Edital  Interno  nº   /   -  Programa  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica

 , com o objetivo de apoio financeiro para execução do

Projeto de Iniciação Científica, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação

de contas. (Anexar comprovação das despesas)

           _______________________________________

                        Local                                                 Data                                                   Assinatura

Observações:
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