
PROJETO

LINHA DE
ATUAÇÃO:_____________________________________________
(em conformidade com item 05 do Edital)

Data:
Cidade:

Nº páginas:

1 IDENTIFICAÇÃO
Nome do Projeto:

Instituição proponente:

Endereço: Município:                                       UF:

Tel: E-mail:

Responsável Técnico: Formação:

Tel: E-mail:

Localização: Abrangência:

Duração do Projeto: Valor total do projeto (R$):

2 APRESENTAÇÃO
(Explicar brevemente do que trata o projeto, apresentar a Apae ou coirmã que irá desenvolver o
projeto.
Caso o projeto esteja em execução mencionar os principais resultados alcançados, anexando os
documentos comprobatórios.)
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3 JUSTIFICATIVA
(Discorrer sobre a natureza da demanda, caracterizando-a e contextualizando o projeto no âmbito
local. Apresentar estatísticas. Apontar a relevância social do projeto junto às pessoas com
deficiência.)

4 OBJETIVOS
4.1 Geral
(O que o projeto se propõe a realizar de maneira abrangente. Utilizar verbos no infinitivo. Deve ser
sucinto, claro, objetivo, focado).

4.2 Específicos
(Detalham, desdobram o objetivo geral. São estratégias para o alcance do objetivo geral. Utilizar
verbos (ações) no infinitivo. Devem ser sucintos, claros, focados e mais específicos do que o
objetivo geral. Atentar para que os objetivos específicos possam transformar-se em metas. Evitar
enumerar quantidade excessiva de objetivos).

5 METAS
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(Quantificam os objetivos. Devem acrescentar ao texto dos objetivos específicos os parâmetros de
quantidade e prazo. Utilizar verbos (ações) no infinitivo. Desdobram-se nos indicadores de
avaliação).

6 ENTREGAS
(Representam as saídas obtidas pelo alcance das metas previstas. Descrevem o que será
entregue de resultado pelo projeto. O detalhamento das entregas facilita a elaboração do
orçamento/memória de cálculo do projeto.)

7 PÚBLICO-ALVO
(A quem se destinam às ações do projeto. Apresentar a caracterização socioeconômica da
população beneficiada – renda, ocupação, escolaridade, composição familiar, procedência, gênero
e principais demandas existentes ou manifestadas pelos beneficiários e outras variáveis
consideradas importantes para esta caracterização.
Podem ser desdobrados em público alvo diretos e indiretos, desde que tenham sido previstas
ações para ambos os públicos. Quantificar a demanda, (explicitando a quantidade de pessoas e de
famílias a serem beneficiadas).
Nº de famílias: Total de pessoas:
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8 PARCERIAS
(Descrever as parcerias propostas e potenciais, enumerando os parceiros e suas respectivas
responsabilidades/competências - o que caberá a cada um e/ou áreas das organizações
envolvidas)

9 METODOLOGIA
(Descrever as estratégias a serem utilizadas na intervenção, as etapas do trabalho a ser
desenvolvido, os instrumentos, técnicas previstas e registros de sistematização a serem utilizados,
justificando e fundamentado a escolha adotada. Deve haver compatibilidade entre o público alvo do
projeto - características do grupo - e a metodologia adotada, indicando o potencial do projeto para
a sustentabilidade, para o desenvolvimento e para a participação efetiva da comunidade no
processo. O enfoque deve basear-se em metodologia participativa, envolvendo o usuário e sua
família. Justificar a escolha da abordagem metodológica proposta no projeto).

10 CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo Geral:
1 Objetivo
Específico Metas Atividades Período (meses)
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(Listar todas as atividades necessárias à realização do projeto em seqüência lógica e cronológica,
agrupando-as em fases, se necessário. Distribuir as atividades no tempo, definindo prazos para
sua realização.)

11 RESULTADOS ESPERADOS
(Enumerar os resultados esperados após a execução do projeto. Explicitar os ganhos e benefícios
auferidos pelo público-alvo e impactos mais imediatos constatados na realidade alvo da intervenção.
Descrever as mudanças pretendidas mais imediatas).

12 AVALIAÇÃO
(Definir quais serão os tipos de avaliação utilizados, quem irá avaliar, quando e como irão ocorrer
as avaliações – periodicidade, explicitar os indicadores para cada fase – indicadores de processo,
de resultado e de impacto e definir o responsável, a periodicidade, o modo de verificação, para cada
meta definida. Sugere-se a periodicidade trimestral)

13 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
(Apresentar a equipe técnica – profissionais responsáveis pela elaboração e execução do projeto –
explicitando a qualificação, papel na equipe e total de horas de trabalho.)

Nome Formação
Acadêmica

Atribuição na
Equipe

Número de
Horas

Semanais
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14 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(Listar todas as fontes de consulta para a elaboração do projeto e obras utilizadas nas citações se
houver).
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15 ANEXOS
(Anexar todos os documentos considerados importantes para a compreensão do projeto, tais como:
pesquisas, tabelas, formulários, questionários, termos de parceria, contratos, fotografias, imagens –
vídeo, mapas, plantas, dentre outros. Podem ainda constar dos anexos: descrição minuciosa da
metodologia se for extensa, bem como detalhamento dos custos, dentre outros).

Local e data: ____________, _________/______/_________

Responsável Técnico pelo projeto
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