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ANEXO I 

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO SOCIAL 
 
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Nome da entidade, CNPJ e telefones para contato 
1.2. Título do projeto 
1.3. Coordenador do projeto 
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO E JUSTIFICATIVA (o que e por quê) 
Neste item a entidade deve explicar brevemente do que se trata o projeto e a 
razão pela qual ele é necessário e útil à sua finalidade social. 
 
3. OBJETIVO E IMPACTO (para que) 
Neste item devem ser identificados os propósitos, os resultados e efeitos práticos 
esperados, bem como a repercussão concreta do projeto em seu público-alvo. 
 
4. PÚBLICO BENEFICIADO (quantas pessoas, para quem e quais) 
Neste item a entidade deve especificar as características do público a ser 
beneficiado com o projeto. 
 
5. DESCRIÇÃO DA AÇÃO OU METODOLOGIA (como) 
Neste item devem ser descritas e detalhadas as etapas e os procedimentos 
previstos para execução do projeto e de cada uma das atividades que o 
compõem, além dos equipamentos e recursos materiais e humanos necessários à 
sua implementação. 
 
6. PARCERIAS 
Neste item devem ser indicadas as pessoas (físicas ou jurídicas, de direito público 
ou privado) em associação com as quais será o projeto realizado, descrevendo-se 
a natureza do vínculo ou da relação estabelecida com cada uma delas e a sua 
participação nos procedimentos de execução. 
 
7. RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS 



 
Neste item devem ser descritos todo e qualquer material necessário à execução 
do projeto, pormenorizando-os até o menor elemento de um grupo de bens ou 
elementos necessários à concretização de determinada atividade. O valor 
indicado deve estar de acordo com o menor valor constante de três orçamentos 
que devem ser apresentados juntamente com o projeto. 
Deve ser identificado e descrito o material (dados que possam distingui-lo de 
outros da mesma espécie), quantas unidades dele serão necessárias, seu preço 
unitário e o valor total (unidade X valor unitário). 
Deve ser identificado o valor total do projeto e especificado quanto dele será 
financiado com recursos próprios da entidade e de seus parceiros (se for o caso), 
e quanto será custeado pela Justiça Federal. 
A apresentação destes dados deve ser feita, preferencialmente e para facilitar a 
visualização, em tabelas. 
 
8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Neste item deve ser informado o tempo previsto para execução de cada uma das 
etapas e atividades descritas no item “5”. Devem ser identificadas as datas 
previstas para início e término de cada uma das etapas/atividades. 
Local e data. 

 
 
 

Assinatura do responsável pela elaboração do projeto 
 
 

Assinatura do representante legal da entidade 
 
 
 
 
 
 


