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ANEXO III — FORMULÁRIO DE PROJETO

01) Edital nº 001/2022:

02) Título do projeto:

Identificação da categoria do Projeto:

Identificação do eixo temático:

03) Faça um breve resumo de seu projeto, apresentando sua ideia:

04) Quais são os objetivos de seu projeto?

O que você quer atingir com o projeto?

05) Justificativa:

Explique os motivos que levaram a propor o projeto. Qual a importância do
projeto? Por que ele deve ser realizado?
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06) Detalhamento das ações do projeto (lista de ações do projeto)

Descreva as ações/atividades previstas no projeto, identificando o tipo de ação,
o tempo previsto de execução, o públicoalvo e a quantidade de pessoas que se
quer alcançar com a ação.

a. Descrição:

b. Tipo da ação (múltipla escolha)

º Produto reprodutível (livros, álbuns, filmes, etc...)

º Produto singular (pintura, escultura, etc...).

' Performance (shows, apresentações, etc...)

' Educativo (oficinas, capacitações, etc...)

º Acervo

' Restaurações

' Manutenção portifólio

. Intercâmbio

' Registro do trabalho

' Manutenção do grupo

' Aquisição de bens para o grupo

' Outra ação. Qual? _

c. Tempo de execução da ação: dias (campo numérico)

d. Público alvo (múltipla escolha)

e. Quantidade de pessoas da sociedade que se espera alcançar com essa
ação: (campo numérico)

07) Valor do projeto:
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08) Cronograma do projeto:
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CRONOGRAMA
Informe o tempo previsto para execução das principais

ações/atividades do projeto. Utilize quantas linhas precisar
Atividades Duração

09) O projeto contará com a participação de outros colaboradores? (Múltipla
escolha - sim e não)

Se sim, preencha o formulário de equipe do projeto, conforme abaixo:

EQUIPE DO PROJETO
Relacione os principais profissionais envolvidos no projeto e suas

respectivas funções. Utilize quantas linhas precisar.Nome Função a ser
desempenhada no projeto

Valor da
remuneração
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10) PLANO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO:

Informe como pretende fazer a divulgação das ações previstas no projeto:

Indique se irá produzir materiais de divulgação por meio digital ou peças
graficas;

Descreva as ações visando a divulgação e difusão do bem cultural produzido
ou do resultado gerado a partir da

realização do projeto para a comunidade, na localidade em que a ação será
realizada:


