ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Contexto, justificativa, objetivo geral e Plano
de Trabalho

Data
Brasília – DF

OBJETIVO GERAL
O Geral deve ser expresso em uma frase (não é
descritivo), demonstra a mudança na
realidade
apresentada que o projeto pretende promover.
Tem uma perspectiva de médio e longo prazo, não
necessariamente atingido durante a execução do
projeto, mas este deve contribuir para o seu alcance.

** Dica: deve estar ligado aos objetivos do
edital e às linhas temáticas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os específicos também são apresentados em frases
curtas, são conquistas que levarão ao objetivo geral,
qualificam melhor os caminhos do projeto, de
preferência serão atingidos durante a execução do
projeto.
** DICA: Para os projetos PPP-ECOS, devido a natureza
dos pequenos projetos, evitar muitos objetivos que
demandam desdobramentos de muitas atividades .

ATIVIDADES
As atividades expressam o passo a passo que o projeto
vai implementar para alcançar seus objetivos
específicos.
Nesse momento da elaboração é fundamental pensar
todas as atividades necessárias.
Dica: Conversar na comunidade, buscar soluções
criativas, trocar ideias com pessoas que já realizaram
algo parecido é bem importante para o planejamento
de atividades assertivas e ao mesmo tempo que
caibam no “bolso” da associação e no “tempo” das
pessoas envolvidas no projeto .

INDICADORES
É a forma que os executores do projeto encontra para
demonstrar que as ATIVIDADES foram realizadas (INDICADOR
DE DESEMPENHO) e que os RESULTADOS estão sendo ou
foram alcançados (INDICADOR DE IMPACTO).
Para que serve?
Monitorar e avaliar o grau de sucesso do projeto, tanto para
os financiadores quanto para os proponentes/executores do
projeto.

** Um bom indicador, revela se o projeto está no caminho
certo ou requer alguma mudança. Por exemplo: o baixo
número de participantes nas ações do projeto pode
indicar que os temas trabalhados ou a forma não estão de
acordo com a expectativa das comunidades envolvidas.
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Exemplo:
OBJETIVO GERAL: Promover o uso sustentável da floresta e a autonomia das mulheres do
assentamento São Lucas.
Objetivos espec.
Atividades
Indicadores
Resp
Forno instalado e Gerente
1 - Melhorar a
1.1 – adquirir e Instalar forno industrial para
cozinha
qualidade dos
produção de pães e biscoitos
da
comunitária em fábrica
produtos por meio
funcionamento.
da estruturação da
cozinha
1.2 – Produzir nova identidade visual dos rótulos e Produtos com
Maria
nova identidade
comunitária
produzir mil rótulos para impulsionar a
visual, rótulos
comercialização dos produtos.
adquiridos.
30 mulheres
2 - Promover a
2.1 Realizar um curso de produção de doces e
Ana
capacitadas para Carla
formação das 30 geleias para 30 mulheres.
produção de
mulheres do grupo
doces e geleias.
de produção do
assentamento..

