Guia de Elaboração de Projetos

O que é elaboração de projetos?
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De acordo com a Organização das Nações
Unidas (ONU), elaborar projeto é planejar
atividades coordenadas que buscam objetivos
específicos dentro de prazos de tempo e
orçamentos determinados.

Qual o objetivo da oficina de
elaboração de projetos
ministrada pela IBS?
O objetivo geral da oficina é proporcionar ao
participante o acesso ao conhecimento e a
vivência na construção da elaboração de um
projeto social, que nesta primeira atividade,
tanto pode ser focado, no primeiro edital do
Fundo de Sustentabilidade Hydro, como em
outra demanda espontânea do participante.
Os objetivos específicos são:
1. O participante poderá desenvolver
habilidades para compreender o que é um
projeto social;
2. Será convidado a desenvolver
autoconhecimento;
3. A construir uma proposta de projeto de
forma coletiva;
4. E a sentir-se preparado
e motivado para iniciar a elaboração
de um projeto junto à sua associação.
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Parte I - 1.1 Qual a estrutura da
proposta a ser encaminhada?*
1. Sumário;

IBS - INICIATIVA BARCARENA SUSTENTÁVEL

2. Informações sobre a organização (escrever o
nome completo e histórico da organização,
endereço completo, telefone, e-mail, ano de
fundação, número atual de membros da
entidade, nome e função da pessoa legalmente
responsável pela mesma);
3. Apresentação da justificativa e objetivos da
proposta;
4. Explicar especificamente qual a contribuição
comunitária e/ou ambiental o projeto
contemplará;
5. Descrição quantitativa e qualitativa dos
beneficiários;
6. Atividades propostas e cronograma de
implementação e responsabilidades;
7. Informações sobre orçamento e gestão
financeira;
8. Uma descrição sobre a medição dos
resultados, proposta de
monitoramento e avaliação.
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*Sugestões indicadas pelo edital 001/2019 do Fundo de Sustentabilidade
Hydro.

1.2 Documentos obrigatórios para
a inscrição
Documentos Básicos:
1. Cartão de Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas (CNPJ); CNPJ ativo;
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2. Status de Inscrição Estadual (IE), se houver;
IE ativa;
3. Status de Inscrição Municipal (IM), se
houver; IM ativa;
Documentos Complementares:
1. Dados bancários (comprovante de
titularidade); cópia de cheque, cartão e/ou
extrato emitido pelo banco;
2. Contrato Social; e última alteração
registrada, se houver, documento registrado
na Junta Comercial;
3. Ato Constitutivo, Estatuto, última Ata de
Eleição de diretores registrada, no caso de
Sociedade Anônima (SA) e/ou outros
documentos constitutivos, devidamente
registrados; documento registrado
na Junta Comercial.
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1.2 Histórico de atuação da
entidade proponente
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A entidade proponente deve formular um
texto, de até 50 linhas, que responda às
seguintes dúvidas:
1. Como e por que foi criada?
2. Qual a área de atuação da entidade?
3. Quais as principais atividades da mesma?
4. Com qual segmento da população atua?
5. Citar trabalhos realizados
6. Relatar conquistas obtidas
7. Explicar quais são as principais
dificuldades enfrentadas por ela
8. Com quais grupos ou entidades se
relaciona?

1.3 Entidades referências
A entidade proponente deve indicar entidades
parceiras que possam dar referências sobre o
trabalho por ela desenvolvido.
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Parte II - Orientações sobre as
informações que devem constar em
um projeto
1. Título
2. Nome da pessoa responsável pelo projeto
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3. Função que esta pessoa ocupa na
organização
4. Contexto - fazer uma descrição de até 30
linhas sobre a realidade local, na qual o projeto
está inserido
5. Justificativa - descrever, em até 20 linhas, os
motivos pelos quais a entidade elabora o
presente projeto
6. Objetivos - indicar, em até 10 linhas, quais
impactos sociais pretende causar aos grupos
sociais beneficiários
7. Previsão da data inicial e da data final do
projeto
8. Descrição das atividades - descrever, em até
100 linhas, as atividades a serem executadas,
juntamente com a programação detalhada e
explicação a respeito das metodologias
utilizadas
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9. Resultados imediatos - é necessário indicar, em
até 20 linhas, os serviços, os produtos e as
situações concretas que o projeto pretende produzir
em curto prazo, a partir da realização das
atividades
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10. Meios de verificação - deve-se indicar, em até
10 linhas, de que forma, pretende-se verificar a
obtenção dos resultados imediatos previstos nos
objetivos definidos no projeto
11. Executores(as) - informar o número de pessoas
envolvidas na implementação do projeto,
destacando o número de mulheres e jovens
12. Colaboradores(as) - informar quais outras
pessoas e/ou entidades vão colaborar com o projeto
13. Beneficiários diretos - informar o número de
pessoas beneficiadas diretamente com o projeto.
Neste item, devem ser especificados dentre o
número total de beneficiados, quantos são do sexo
feminino e quantos são jovens
14. Participação dos beneficiários - é necessário
explicar, em até 20 linhas, como será a participação
dos beneficiários na elaboração e execução do
projeto
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15. Monitoramento - deve-se indicar, em até 10
linhas, de que maneira e por quem o projeto será
acompanhado durante seu período de realização
16. Avaliação - explicar, em até 10 linhas, como
está planejada a avaliação do projeto; em quais
momentos estão previstas avaliações parciais
e/ou finais sobre ele
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17. Orçamento geral do projeto - este será
detalhado na página seguinte*
18. O projeto deverá apresentar o cronograma
das atividades a serem realizadas - este será
detalhado na página 10*.
19. Contrapartida não financeira - indicar, se
houver, as contribuições não financeiras
para a realização do projeto. Exemplo:
cessão de equipamento, serviços
voluntários, produtos, entre outros.
20. Informações adicionais - caso necessário,
acrescente, em até 50 linhas, outras informações
que a entidade julgue importantes
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Item 17 detalhado - Orçamento
geral do projeto
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Muito importante!
1. O orçamento deve ser apresentado com o
máximo de clareza
2. Com base nas atividades, que a entidade pretende
desenvolver, deve-se fazer um levantamento de custos,
detalhando os itens necessários e o valor de cada um
3. Em caso de despesas com prestação de
serviços, como consultorias, oficineiros (as), assessoria a
encontros e atividades, entre outros, devem ser calculados
e previstos os encargos sociais decorrentes como: INSS,
IRPF, ISS
4. É importante lembrar que o Fundo não financia projetos
com orientação EXCLUSIVA para infraestrutura, obras,
reformas, pagamento de aluguel, publicações, viagens e
congressos.
6. Em caso de projetos produtivos, é necessário
o envio de estudo de viabilidade econômica.
7. Quando houver gasto com compra de
equipamentos ou aluguel de veículo; ônibus,
entre outros, é necessário apresentar
três cotações de preços
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Item 18 - O projeto precisa
apresentar o cronograma de
atividades a serem realizadas como
no exemplo abaixo:
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Muito importante!
1. Para acessar o edital do Fundo de
Sustentabilidade Hydro, o projeto deve
cumprir todas as exigências de
documentação solicitada;
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2. O projeto deve ser encaminhado à equipe
do Fundo até as 23h59 do dia 14/02/2020
para o e-mail editalbarcarena@gmail.com,
para que seja analisado;
3. Durante o período de avaliação o Comitê
de Seleção poderá solicitar esclarecimentos
aos proponentes;
4. No dia 14/03/2020, o resultado final dos
projetos selecionados será divulgado pelo
Fundo, no site da Hydro
(https://www.hydro.com/pt-BR);
5. A implementação dos projetos será de
04/2020 até 03/2021, com um mínimo de 03
meses e máximo de 12 meses de duração;
6. A equipe Fundo fornecerá todas as
informações sobre os procedimentos de
monitoramento e acompanhamento dos
projetos;
7. A IBS fornecerá apoio técnico para uma
boa gestão dos projetos financiados;
8. A contratada deverá apresentar
relatórios financeiro e descritivo conforme
os repasses financeiros e final.
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Observações finais para projetos
voltados para o edital 001/2019 do
Fundo de Sustentabilidade Hydro
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1. Mantenha uma cópia do projeto na entidade
para seu controle;
2. O projeto deverá ser enviado por e-mail
para avaliação (editalbarcarena@gmail.com);
3. Em caso de dúvidas, entre em contato:
editalbarcarena@gmail.com
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Fontes
Instituto para o Desenvolvimento do
Investimento Social:
https://www.idis.org.br/elaboracao-deprojetos-o-que-e-e-por-que-realizar/
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CESE - Projetos que mudam vida:
https://www.cese.org.br/

Informações gerais
Onde: Barcarena - Pará
Quando: os grupos de trabalho da Iniciativa
Barcarena Sustentável se encontram
pelo menos uma vez por mês
Contato: contato@barcarenasustentavel.org.br
Site: http://barcarenasustentavel.org/

