
ANEXO I 
 

REQUISITOS E FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

1- REQUISITOS GERAIS: 
  
1.1. Os trabalhos deverão ser apresentados em português, conformando-se às regras gramaticais 
vigentes. 
1.2. Os trabalhos apresentados não poderão conter identificação do(s) autor(es) nem apresentar qualquer 
marca de autoria ou outra informação capaz de identificá-lo(s) em todo projeto. 
 
1.3 - Todos os projetos apresentados deverão conter título e resumo, conforme descrito nos itens 1.4 e 
1.5 deste anexo. 
 
1.4. O título do trabalho deverá conter no máximo 200 (duzentos) caracteres, incluídos os espaços. 
 
1.5. O resumo do trabalho deverá ressaltar de forma clara e sintética o objeto e as conclusões mais 
importantes, devendo ser apresentado em um único parágrafo contendo no mínimo 1.000 (mil) e no 
máximo 2.000 (dois mil) caracteres, incluídos os espaços. 
1.5.1. Os caracteres contabilizados no resumo não serão computados na contagem total do trabalho. 
 
1.6. O corpo do trabalho deverá ser apresentado da seguinte forma: 
a) Caracteres: no mínimo 18.000 (dezoito mil) e no máximo 36.000 (trinta e seis mil) caracteres, contados 
com os espaços, excluídas as referências bibliográficas; 
b) O sistema utilizado para a inscrição dos projetos fará a contagem automática dos caracteres, portanto, 
não serão aceitos espaços em excesso ou quaisquer caracteres que não façam parte do texto ou a ele 
não deem sentido, ou ainda, qualquer espécie de formatação para somente completar o número exigido 
de caracteres; 
c) Alterações de quaisquer natureza não serão permitidas após o envio do trabalho; 
d) Todos os campos do formulário deverão ser preenchidos de acordo com as instruções, não sendo 
aceitos trabalhos com campos não preenchidos; 
e) Formato 
I – Os trabalhos deverão utilizar fonte tipo Arial, tamanho 12, conforme configuração pré-determinada pelo 
sistema eletrônico utilizado para o recebimento das inscrições. 
II - Tabelas, imagens, fluxogramas devem ser inseridos como anexo, com capacidade máxima de 2 MB, 
cada um, e não serão computados na contagem total do trabalho. 
III – Anexos devem ser apresentados no limite de 10 (dez) por projeto. 
  
1.7 A PBH não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas na comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem as transferências de dados. 
  
2 - ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO CORPO DO TRABALHO: 
  

ITEM DESCRIÇÃO 

1 CARACTERIZAÇÃO 
DA SITUAÇÃO 
ANTERIOR 

Explicitar qual o contexto em que o projeto foi/será concebido e 
implementado, descrevendo o problema (situação-problema) ou a 
oportunidade que motivou a mudança. 

2 DESCRIÇÃO DO 
TRABALHO 

Apresentar o tema e indicar a linha do trabalho, sua motivação e 
mencionar a importância do trabalho. 

2.1 OBJETIVOS 
PROPOSTOS E 
RESULTADOS 

VISADOS 

Informar quais eram/são os objetivos do projeto e quais os resultados 
alcançados/esperados. 

2.2 PÚBLICO-ALVO DO 
TRABALHO 

Apontar quem é o público que foi/será afetado pela iniciativa diretamente 
e indiretamente, nesta ordem. Por exemplo: um sistema de avaliação foi 
criado e indica uma melhoria do processo de trabalho da equipe X do 
Órgão/Entidade Y (que seria o público-alvo prioritário do projeto). A 
melhoria do processo, por sua vez, também afetou indiretamente os 
implementadores na localidade e os beneficiários finais da política 
pública. 

2.3 AÇÕES E ETAPAS 
DA IMPLEMENTAÇÃO 

Descrever as principais ações a serem ou que já foram desenvolvidas e 
as principais atividades a serem ou que já foram implementadas para 
atingir os objetivos, apresentando-as de forma cronológica (pode-se 
utilizar um quadro descritivo enviado como anexo). Nesse item podem ser 



incluídos: as estratégias existentes no que diz respeito a mecanismos de 
participação, de transparência, formas de controle e acesso à informação, 
caso existam; uma descrição dos arranjos institucionais do projeto: as 
parcerias realizadas caso existam, com outras iniciativas internas ou 
externas, a parceria ou cooperação entre instituições públicas ou 
privadas, com e sem fins lucrativos, e qual o tipo de envolvimento dessas 
instituições (parceria na implementação, no desenho, integração de ações 
e serviços etc.). 

3 RECURSOS UTILIZADOS 

3.1 DESCRIÇÃO DOS 
RECURSOS 
HUMANOS, 

FINANCEIROS, 
MATERIAIS, 

TECNOLÓGICOS ETC. 

Identificar todos os recursos, a serem ou que já foram, utilizados no 
projeto (recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, de tempo 
etc.). Especificar a quantidade, o valor, bem como a origem dos recursos 
internos (orçamento próprio, parceria, financiamento etc.). Justificar, 
argumentar, demonstrar e comprovar como os recursos serão ou foram 
utilizados de forma eficiente. Poderão ser utilizadas informações de 
diferentes anos do orçamento para demonstrar a economia alcançada, 
dados referentes ao incremento no número de atendimentos, ou qualquer 
outra medida, que demonstre o aumento da eficiência na utilização dos 
recursos existentes. Fica a critério do responsável pela inscrição a 
inclusão de uma planilha de cálculo que poderá ser enviada como anexo. 

4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

4.1 MECANISMOS OU 
MÉTODOS DE 

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE 
RESULTADOS E 
INDICADORES 
UTILIZADOS 

Neste item busca-se averiguar em que medida é/será realizado o 
monitoramento e a avaliação do projeto (qual a metodologia, quais são os 
indicadores). 

4.2 RESULTADOS 
QUANTITATIVOS E 

QUALITATIVOS 
CONCRETAMENTE 

MENSURADOS 

Destacar quais foram/serão os resultados que possibilitaram/possibilitarão 
a superação ou melhoria dos problemas apresentados no item que 
caracteriza a situação anterior (1). Apresentar os resultados mensurados 
a partir dos indicadores, se aplicável. Descrever a principal contribuição 
da experiência na melhoria do atendimento aos direitos dos cidadãos, ou 
ao público-alvo (usuários). 

5 LIÇÕES APRENDIDAS/CONCLUSÃO 

5.1 SOLUÇÕES 
ADOTADAS PARA A 
SUPERAÇÃO DOS 

PRINCIPAIS 
OBSTÁCULOS 

ENCONTRADOS OU A 
SEREM 

ENFRENTADOS 

É necessário identificar, neste item, os obstáculos enfrentados ou a 
serem enfrentados na elaboração e, principalmente, na implementação do 
projeto, e como cada um deles foi superado/enfrentado.  

6 REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

Informar todas as referências bibliográficas utilizadas. 

  
 

 


