
Elaboração 
da Proposta 
de Trabalho



CEMAIS
E GAPOP



QUAL A IMPORTÂNCIA 
DA SUA OSC?



SONHAR, SONHARMOS!

Imaginar uma realidade bem diferente 
e criar coletivamente um novo futuro

Lembrar da missão e valores da OSC e 
da capacidade de execução

Sonho:

Realidade:



SONHO

+

REALIDADE

PROJETO



QUAL É O 
SEU 

PROBLEMA?



PROBLEMA 
CENTRAL

PROBLEMAS SOLUÇÕES

• Local
• Relacionado ao problema 

central
• Identificados 

independente do edital 
ou da viabilidade de 
solução

• Local
• Relacionado aos 

problemas identificados
• Pode haver uma solução 

para vários problemas
• Deve ter relação com as 

linhas do edital
• Faz parte do sonho



Abuso de álcool e 
outras substâncias

PROBLEMAS SOLUÇÕES

• Local
• Relacionado ao problema 

central
• Identificados 

independente do edital 
ou da viabilidade de 
solução

• Local
• Relacionado aos 

problemas identificados
• Pode haver uma solução 

para vários problemas
• Deve ter relação com as 

linhas do edital
• Faz parte do sonho



AGORA É SUA VEZ!



SOLUÇÃO

REALIDADE LOCAL

METAS

PROBLEMA



CHECK LIST

• Organize seu tempo

• Junte a documentação 

• Compartilhe suas ideias

• Escreva e releia o projeto

• Peça para alguém que não 
conhece ler e comentar sobre 
o que entendeu

• Só entregue se acreditar na 
proposta e na execução dela



A PROPOSTA 
DE TRABALHO



Um projeto deve ser pontual, 
eventual e limitado no tempo

• Local e focal
• Limites 
• Objetivos claros e quantificáveis 
• Orçamento real

O PROJETO



Novas ideias para 
transformar a 
realidade das 
crianças e 
adolescente de BH

Foco na inovação



Edital 01/2018 - Atendimento 
de adolescentes e jovens, de 
12 a 21 anos, em 
cumprimento ou egresso de 
medidas socioeducativas

• Cultura, arte e educação

• Profissionalização, trabalho 
e aprendizagem

• Esporte e lazer



Edital 02/2018 - Atendimento 
de crianças e adolescentes de 
0 a 18 anos

• Promoção dos direitos de 
crianças e adolescentes

• Proteção e defesa dos direitos

• Protagonismo e participação de 
crianças e adolescentes

• Controle social da efetivação 
dos direitos



A escrita deve ser clara e objetiva

Considere sempre que quem irá ler o 
seu projeto não conhece a sua 
instituição ou as ações que já foram 
realizadas

A ESCRITA



1. Dados Cadastrais



1. Apresentação

• Quem é você? (estatuto)

• O que você faz?

• Onde você atua?

• Quem você atende?



3. Histórico

• Portfólio das atividades que possuem 
relação com o projeto 

• O que foi feito e quem foram os 
parceiros que viabilizaram as ações

• Importante conter dados dos 
atendimentos e dos resultados 
alcançados



4. Objeto

• Ideia geral do projeto

• Deve ser relacionado a linha de 
atuação conforme definido no edital

• O objeto é traduzido em bens 
materiais ou serviços

• Deve ser simples e genérico

• É diferente do objetivo geral



Exemplo:

Formalização de parceria, 
com transferência de 
recursos, entre a Prefeitura 
Municipal de Belo 
Horizonte (PBH) e 
Organização da Sociedade 
Civil (OSC) visando a 
promoção de ações 
culturais com adolescentes 
na faixa etária de 14 a 16 
anos



5. Descrição

• É o resumo do projeto

• Criar um nome

• Relação entre a realidade local, o 
objeto e as metas

• Informar resumidamente o quê, 
pra quem (faixa etária), onde e 
como



6. Metas e ações

• Para cada meta, podem ser 
definidas uma ou mais atividades



Metas

Resultado quantificado a 
ser alcançado em um 
período determinado de 
tempo

• Mensurável

• Específica

• Temporal 

• Alcançável

• Significativa



Ações

O que será feito para 
alcançar as metas 
propostas

• Verbo infinitivo

• Clara e objetiva

• Possível de ser 
realizada



6. Metas e ações

META AÇÕES PROPOSTAS

Capacitar 40 adolescentes entre 14 e 16 
anos por meio de 04 oficinas de 
audiovisual com 20hs cada

Realizar 04 oficinas de fotografia, 
filmagem, criação gráfica e animação 

Encaminhar 20 adolescentes 
participantes da oficina para um 
intercambio de 60 dias na França para 
formação em um curso de 
aperfeiçoamento profissional de 180h 
contendo 06 módulos

Selecionar os adolescentes

Realizar da viagem de intercambio para 
França

Realizar 01 mostra de 40 trabalhos 
criados pelos adolescentes 
participantes das oficinas

Promover a curadoria do espaço e 
preparação dos trabalhos desenvolvidos

*Esta tabela é meramente exemplificativa



7. Justificativa

• Por quê executar esse projeto e por 
quê o FMDCA/BH deve financiá-lo?

• Descreva a realidade local 
informando os problemas 
identificados e as características 
socioeconômicas

• Deixe claro qual a importância do 
seu projeto para a comunidade



8. Prazo

• Período de conclusão das metas

• Devem estar inclusos o cálculo 
total cada uma das ações

• As propostas podem ter de 06 a 24 
meses



8. Prazo

META INÍCIO TÉRMINO

Capacitar 40 adolescentes entre 14 e 16 anos por 
meio de 04 oficinas de audiovisual com 20hs cada

Mês 01 Mês 03

Encaminhar 20 adolescentes participantes da 
oficina para um intercambio de 60 dias na França 
para formação em um curso de aperfeiçoamento 
profissional de 180h contendo 06 módulos

Mês 04 Mês 09

Realização de 01 mostra de 40 trabalhos criados 
pelos adolescentes participantes das oficinas

Mês 07 Mês 12

*Esta tabela é meramente exemplificativa



9. Cronograma

• Relacionar as metas e ações ao 
período de execução e aos meios 
de demonstração da conclusão da 
meta proposta



Indicadores

Indicativo de cumprimento da 
meta

Apresenta a razão entre o total 
realizado e o previsto

• Proporção

• Taxa

• Média



Meios de verificação

Documentos que comprovam 
a realização das ações 
propostas

Extremamente necessário para 
demonstração da execução do 
projeto

• Fotografia

• Lista de Presença

• Relatório



9. Cronograma

META AÇÕES E PRAZOS
INDICADORES E MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO

Capacitar 40 adolescentes entre 14 e 
16 anos por meio de 04 oficinas de 
audiovisual com 20hs cada

Realizar 04 oficinas de fotografia, filmagem, 
criação gráfica e animação 

Percentual de presença dos 
adolescentes – Lista de 
presença, fotografias

Encaminhar 20 adolescentes 
participantes da oficina para um 
intercambio de 60 dias na França para 
formação em um curso de 
aperfeiçoamento profissional de 180h 
contendo 06 módulos

Seleção dos adolescentes 
Média de aproveitamento do 
jovem – Trabalhos  e provas 
sobre o conteúdo 

Realização da viagem de intercambio para 
França

Taxa adolescentes realizando 
a viagem – Passagens, lista de 
presença

Realização de 01 mostra de 40 
trabalhos criados pelos adolescentes 
participantes das oficinas para 500 
pessoas

Curadoria do espaço e preparação dos 
trabalhos desenvolvidos

Índice de público com 
avaliação positiva do evento –
Inscrições, fotografias

*Esta tabela é meramente exemplificativa



10. Metodologia

• É a forma de execução do projeto

• Descrever cuidadosamente tudo que será 
feito e como será feito

• Relacionar a execução com a participação 
de outros parceiros, equipe técnica, 
voluntários, entre outros

• Diferente dos outros itens, este deve ser 
mais descritivo, mas sem excessos



11. Recursos Humanos

CARGO/FUNÇÃO CH SEMANAL
ESCOLARIDADE/

FORMAÇÃO
TIPO DE VÍNCULO

Coordenador 40h

Graduação em 
humanas com 
especialização 
em pedagogia

CLT

Oficineiro 10h

Graduação em 
humanas ou 
artes e 
especialização 
em audiovisual

RPA

*Esta tabela é meramente exemplificativa



12. Plano de aplicação

• Deve conter todos os gastos que o projeto 
necessitará para ser executado

• Para o edital 01/2018 os valores dos projetos 
são de até R$ 300.000,00 (eixo 2.1.1) e R$ 
250.000,00 os demais

• Para o edital 02/2018 o valor dos projetos é 
de até R$ 250.000,00



ORÇAMENTO QUANT CUSTO MENSAL
 CUSTO TOTAL

12 MESES 

1. DESPESAS INDIRETAS 

Aluguel /Condominio 12 1.500,00                                   18.000,00                                

Energia Elétrica 12 500,00                                      6.000,00                                   

Telefonia / Internet 12 400,00                                      4.800,00                                   

Contabilidade 12 600,00                                      7.200,00                                   

Material de Escritório 12 850,00                                      10.200,00                                

Despesas Operacionais 12 600,00                                      7.200,00                                   

2. PESSOAL / BENEFÍCIOS - ENCARGOS SOCIAIS -                                             

Coordenador Projeto 12                                     2.500,00 30.000,00                                

Oficineiro 12                                     1.700,00 20.400,00                                

Vale Refeição / Vale Transporte 12 1.225,00                                   14.700,00                                

PIS / INSS / FGTS 12 1.449,00                                   26.208,00                                

Provisões Trabalhistas / Provisões de Dispensa 12 2.100,00                                   25.200,00                                

Contribuição Sindical / Medicina do Trabalho 12 70,00                                         840,00                                      

5. EVENTO -                                             

Evento 1 5.000,00                                   5.000,00                                   

6. EQUIPAMENTOS -                                             

Computador / Impressora 3 2.000,00                                   6.000,00                                   

Equipamentos de Aúdio 20 1.500,00                                   30.000,00                                

7. COMUNICAÇÃO -                                             

Assessor de Comunicação 12 1.300,00                                   15.600,00                                

Material de comunicaçao 12 800,00                                      9.600,00                                   

8. OFICINAS -                                             

Material Didático 12 1.000,00                                   12.000,00                                

TOTAL DE DESPESAS 29.294,00                                248.948,00                              

*Esta tabela é meramente exemplificativa não correspondendo as rubricas necessárias para o exemplo de 
projeto inserido nesta apresentação.



12. Plano de aplicação

META
DETALHAMENTO DA 

DESPESA
VALOR MÉDIO DE 

MERCADO

Capacitar 40 adolescentes entre 14 e 16 
anos por meio de 04 oficinas de 
audiovisual com 20hs cada

Pessoal R$  60.800,00

Material didático R$ 12.000,00

Encaminhar 20 adolescentes 
participantes da oficina para um 
intercambio de 60 dias na França para 
formação em um curso de 
aperfeiçoamento profissional de 180h 
contendo 06 módulos

Pessoal R$ 40.000,00

Passagens R$ 30.000,00

Realização de 01 mostra de 40 trabalhos 
criados pelos adolescentes participantes 
das oficinas para 500 pessoas

Evento R$ 5.000,00

*Esta tabela é meramente exemplificativa



13. Contrapartida

• Não é obrigatória

• É mensurada em bens ou serviços 
devendo ser comprovada 
posteriormente no caso de execução 
do projeto



OBRIGADA!


