
 
 

 
   

ANEXO II – ROTEIRO DO FORMULÁRIO 

 

Projeto 

Título do Projeto: 

Data inicial do projeto: 

Data final do projeto: 

Município de desenvolvimento do trabalho: 

Estado de desenvolvimento do trabalho: 

Valor total do Projeto (R$): 

Valor a ser custeado pelo PROGRAMA INOVA (R$): 

Valor da contrapartida (R$): 

Valor da contrapartida - Outros parceiros (R$): 

Responsável pelo projeto 

Nome do responsável pelo acompanhamento do projeto: 

Cargo: 

Telefone: 

Celular: 

E-mail do responsável pelo projeto: 

Instituição proponente 

Razão Social da instituição: 

Nome fantasia da instituição: 

CNPJ da instituição: 

Natureza jurídica: 

Data de constituição: 

Endereço: 

Cidade: 



 
 

 
   

Estado: 

CEP: 

Telefone: 

E-mail institucional: 

Site institucional: 

Setor de atuação (indicar o principal): 

Nome do representante legal: 

Cargo: 

Profissão: 

Estado civil: 

CPF: 

RG: 

Telefone: 

Celular: 

E-mail do representante legal: 

Número total de cooperados/associados: 

Número total de cooperadas/associadas mulheres: 

Número total de cooperados/associados homens: 

Número total de cooperados/associados jovens (abaixo dos 35 anos) : 

A instituição proponente também é a beneficiária?          Sim / Não 

Dados do empreendimento beneficiário 

Razão Social: 

Nome fantasia: 

CNPJ: 

Natureza jurídica: 

Data de constituição: 

Endereço: 



 
 

 
   

Cidade: 

Estado: 

CEP: 

Telefone: 

E-mail institucional: 

Site institucional: 

Setor de atuação (indicar o principal) : 

Número total de cooperados/associados: 

Número total de cooperadas/associadas mulheres: 

Número total de cooperados/associados homens: 

Número total de cooperados/associados jovens (abaixo dos 35 anos) : 

Nome do representante legal: 

Cargo: 

Profissão: 

Estado civil: 

CPF: 

RG: 

Telefone: 

Celular: 

E-mail do representante legal: 

Outros empreendimentos beneficiários 

Há outros empreendimentos beneficiários?    Sim / Não 

Razão social do empreendimento 1: 

CNPJ do empreendimento 1: 

Telefone do empreendimento 1: 

E-mail do empreendimento 1: 

Razão social de empreendimento 2: 



 
 

 
   

CNPJ do empreendimento 2: 

Telefone do empreendimento 2: 

E-mail do empreendimento 2: 

Razão social de empreendimento 3: 

CNPJ do empreendimento 3: 

Telefone do empreendimento 3: 

E-mail do empreendimento 3: 

Detalhar outros empreendimentos envolvidos: 

 

 

 

Introdução 

Descreva de forma breve um histórico sobre a idealização do projeto e um diagnóstico sobre a 

situação atual. Atenção: seja objetivo e claro, onde qualquer pessoa possa compreender as linhas 

gerais do projeto através dessa descrição. 

Apresentação (Quem somos?) 

Traçar um breve histórico sobre seu empreendimento com informações sobre: sua fundação, 

ambiente geográfico em que está inserido, suas principais atividades, parcerias e/ou projetos 

realizados, renda média atual dos cooperados e/ou associados, importância social e econômica da 

existência do empreendimento no contexto sócio-geográfico e outras informações que julgue serem 

apropriadas e pertinentes. 

Objetivo Geral (Para que?) 

Definir claramente os objetivos gerais, os quais deverão corresponder à solução de problemas e/ou 

melhorias desejadas. É importante explicitar o que o(s) empreendimento(s) deseja realizar com o 

projeto, que mudanças se quer alcançar, que diferença irá fazer. 

Objetivos Específicos (Para que?) 

Definir claramente os objetivos específicos, os quais deverão corresponder à solução de problemas, 

melhorias e/ou aproveitamento de potencialidades diagnosticadas – indicar no máximo seis 

objetivos específicos. 

Justificativas (Por quê?) 

Abordar de forma quantitativa e qualitativa as origens dos problemas e suas consequências, as 

alternativas para solucioná-las (medidas práticas) e a projeção da realidade que se pretende atingir a 



 
 

 
   

partir da implantação do projeto. 

Metas (O que? Quando? Quanto? Onde?) 

As metas devem estar relacionadas aos objetivos específicos, coerentes com as atividades propostas, 

com os recursos definidos e com o prazo de execução. As metas devem ser mensuráveis, ou seja, 

passíveis de medição e comprovação, propiciando assim o acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento do projeto. 

Trabalhadores diretos (pessoas) 

Indicar a quantidade de beneficiários diretos, para que se possa estabelecer a relação 

custo/benefício, bem como a estimativa de geração de emprego. 

Trabalhadores indiretos (pessoas) 

Indicar a quantidade de beneficiários indiretos, para que se possa estabelecer a relação 

custo/benefício, bem como a estimativa de geração de emprego. 

Resultados Esperados (O que se espera?) 

Consignar os resultados  previstos com  a implantação do projeto e quais os efeitos e reflexos 

esperados sobre o empreendimento e comunidade. 

Prazo de execução (data limite para término: 31/10/2015) 

Relacione as principais atividades do projeto, indicando os prazos de início e conclusão de cada 

etapa. 

Operacionalização 

Como funcionará? Quem implementará? Quem custeará? Quem administrará? 

Anexos 

Os projetos deverão, obrigatoriamente, apresentar no mínimo 03 (três) propostas 
orçamentárias de prestadores de serviços diferentes e legalmente constituídos e habilitados, 
indicando a quantidade de horas de consultorias técnicas por produtos, valor unitário em 
Reais (R$) da hora técnica e o valor total em Reais (R$) da consultoria.  

Formatos permitidos: pdf. 

 


