
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Conselho de Direitos do Idoso

ANEXO V- ROTEIRO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DESCRITIVO

I – Identificação do Proponente:

a. Identificação da organização proponente

Nome da organização:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

b. Representante legal pela organização proponente

Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

c. Responsável técnico pelo projeto

Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

d. Aceite do termo de responsabilidade

Declaro que li  o Edital  de Chamamento Público nº 01/2021 e estou ciente de todas as  instruções para o preenchimento da ficha de inscrição
eletrônica, e que sou inteiramente responsável pelas informações cadastradas e sua veracidade, bem como dos arquivos enviados, eximindo-se o
Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal e a Secretaria de Jus�ça e Cidadania do Distrito Federal de quaisquer atos ou fatos decorrentes de
informações incorretas e/ou incompletas, sob pena de sanções administra�vas, civis e penais aplicáveis nos termos da lei.

II - Cadastro do Projeto

ITEM DESCRIÇÃO
Nº DE
CARACTERES

Eixo*

Selecione em qual eixo a proposta está inserida, de
acordo com detalhamento do Anexo I:

• Eixo Temático I: Mapeamento para enfrentamento
para o combate a violação de direitos à Pessoa
Idosa;

• Eixo Temático II: Programa de Emprego e Renda
voltados à Pessoa Idosa;

• Eixo Temático III: Promoção de Campanhas
Educativas e de Mídia;

• Eixo Temático IV: Promoção do Esporte, Lazer e
Cultura;

Não se aplica
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• Eixo Temático V: Formação e capacitação de
Conselheiros Municipais e Estaduais;

• Eixo Temático VI: Formação para Cuidadores
formais e informais no âmbito familiar;

• Eixo Temático VII: Pesquisa e Produção de
conhecimento sobre o processo de envelhecimento
humano;

• Eixo Temático VIII: Uso de Novas Tecnologias
voltadas à Pessoa Idosa;

• Eixo Temático IX: Reforma, Estruturação de
Unidades de Acolhimento Institucional
(Instituição de Longa Permanência para Idosos –
ILPI);

• Eixo Temático X: Implementação de Centros Dia
para

Pessoa Idosa

Título* Aponte o nome da proposta apresentada.

Máximo de 150
(cento e
cinquenta)
caracteres com

espaços.

Fundamentação legal*
Identifique a legislação em que seu projeto está
fundamentado. Ex: Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso).

Máximo 300
(trezentos)
caracteres com

espaços.

Abrangência*
Aponte o(s) nome(s) do(s) município(s) em que serão
executadas as ações propostas.

Máximo de 300
(trezentos)
caracteres com

espaços.

Apresentação da
organização proponente*

Explicite de maneira sucinta a história da instituição,
quando ela surgiu, o que motivou sua criação, quais são
seus objetivos, missão e valores;

Explicite o comprometimento e experiências na
temática; Ressalte as parcerias anteriormente
estabelecidas, os apoios e financiamentos obtidos em
outros projetos.

Máximo de
1.000 (mil)
caracteres com
espaço.

Diagnóstico do
problema*

Descreva a realidade que será objeto da parceria;
Descreva o contexto ou situação em que os problemas ou
as necessidades que motivaram      a                       
proposta                 foram identificados e como eles
justificam sua execução. Se possível, utilize dados e
informações da realidade para demonstrar e sustentar o
diagnóstico apresentado.

Máximo de
2.500 (dois mil e
quinhentos)
caracteres com
espaço.

Objetivo geral*

Demonstre de forma ampla e geral o que se pretende
alcançar com a implementação do projeto, devendo
expressar a transformação almejada ao final de sua
execução;

Deve exprimir uma situação positiva a ser alcançada,
buscando solucionar ou contribuir para amenizar o
problema identificado existindo relação com as
estratégias apresentadas e com a solução do problema a
ser enfrentado pelo projeto.

Devem observar as diretrizes contidas no anexo I deste
edital.

Máximo de
1.000 (mil)
caracteres c om
espaço.

Objetivos específicos*

Demonstrem de forma detalhada as ações que devem ser
realizadas para alcançar o objetivo geral;

Devem ser concretos e viáveis, devidamente
relacionados com as atividades que serão desenvolvidas
durante o projeto e com os resultados previstos;

Máximo de
1.000 (mil)
caracteres com
espaço.
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Devem estar ligados a algo concreto e viável que se
busca alcançar no âmbito do projeto, devendo também
ter conexão com os resultados e as atividades propostas,
ou seja, as atividades apresentadas são importantes para
o alcance dos objetivos e assim dos resultados propostos.

Devem observar as diretrizes contidas no anexo I deste
edital.

Justificativa*

Explicite e fundamente a pertinência e relevância do
projeto como resposta ao problema identificado. Nessas
informações será importante haver ênfase em aspectos
qualitativos e quantitativos que justifiquem a execução
do projeto, evitando-se dissertações genéricas sobre o
tema; É importante que as considerações contenham
dados e indicadores sobre a temática a ser abrangida pelo
projeto e, especialmente, informações que permitam a
análise da situação em âmbito municipal, regional e/ou
estadual, conforme a abrangência das ações a serem
executadas; Apresente a capacidade técnica,
administrativa e operacional da instituição para
desenvolver o projeto e, principalmente, a experiência
que possui relacionada ao

trabalho a ser desenvolvido.

Máximo de
2.500 (dois mil e
quinhentos)
caracteres com
espaço.

Metodologia/estratégia de
ação*

Descreva a implantação da proposta destacando as
estratégias de viabilização;

Detalhe como as etapas serão implementadas,
apresentando-as de forma cronológica e quais
instrumentos serão utilizados;

Explique como se dá a inter-relação entre as etapas e sua
importância para o alcance dos objetivos e metas

previstos.

Máximo de
2.500 (dois mil e
quinhentos)
caracteres com
espaço.

Atuação em rede

Detalhe a necessidade do envolvimento de instituições
públicas, privadas ou do terceiro setor na execução da
proposta. Destaque o relacionamento entre os atores e as
possíveis           trocas            de              
valores                 realizadas,   tais         como:
informações, serviços, recursos, transparência,
eficiência, legalidade, representatividade, assistência,
dentre outros. Se houver, aponte o grau de articulação já
existente entre a proponente e os parceiros para
desenvolvimento da

proposta.

Máximo de
1.000 (mil)
caracteres com
espaço.

Metas*

Indique as metas a serem atingidas para alcançar os
objetivos do projeto, que devem observar as diretrizes
contidas no anexo I deste edital.

As metas devem, de maneira geral, revelar o alcance dos

objetivos específicos podendo ser expressos de forma
quantitativa ou qualitativa, mensurável e verificável.

Máximo de
1.000 (mil)
caracteres com
espaço.

Indicadores*

Indique os indicadores que aferirão o cumprimento das
metas, que devem observar as diretrizes contidas no
anexo I deste edital.

Indicadores devem fornecer evidências concretas do
alcance dos objetivos e metas do projeto, podendo ser
qualitativos ou quantitativos. Contribuem para assegurar
uma boa gestão do projeto e permitem que os gerentes
de projeto decidam se serão necessários componentes
adicionais ou de correção de percurso para alcançar o
propósito do projeto.

Os indicadores quantitativos referem-se às ocorrências
concretas ou entes empíricos da realidade social,
construídos a partir das estatísticas públicas disponíveis
ou pesquisas de campo.

Máximo de
1.000 (mil)
caracteres com
espaço.
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Os indicadores qualitativos correspondem a medidas
construídas a partir da avaliação dos indivíduos ou
especialistas, com relação a diferentes aspectos da
realidade, levantadas em pesquisas de opinião pública ou
grupos de discussão.

Meios de verificação*
Indique as fontes de informação a partir das quais serão
verificados os dados a respeito dos indicadores.

Máximo de
1.000 (mil)
caracteres

com espaço.

Resultados esperados

Aponte objetivamente o impacto positivo que a proposta
do projeto proporcionará ao público alvo, seja de forma
direta ou indireta.

Antever a situação futura, considerando a solução
proposta para resolver ou minorar o problema
identificado e demonstrando a importância da execução
do projeto

para o alcance do resultado e quais os impactos ou

mudanças qualitativas poderá produzir.

Máximo de
1.000 (mil)
caracteres com
espaço.

Público beneficiário*

Informe o perfil do público beneficiário do projeto (ex:
contexto comunitário, características sociais e
econômicas, faixa etária);

Informe a quantidade estimada de pessoas beneficiadas
diretamente;

Informa a quantidade estimada de pessoas beneficiadas
indiretamente.

Máximo de
1.000 (mil)
caracteres com
espaço.

Recursos financeiros
necessários*

Descreva os custos para a implantação e execução do
projeto, detalhando valores e a fonte do recurso (FDI/DF
ou contrapartida).

Inserir planilha
orçamentária.

Valor global*
Informe o valor total necessário para execução do
projeto.

Valor (R$)

Prazo para execução das

atividades e cumprimento
das metas*

Indique o prazo de execução total das ações planejadas e
cumprimentos das metas.

Nº de meses

Monitoramento e
avaliação

Apresente de maneira clara como será realizado o
monitoramento e avaliação do projeto, indicando: etapas,
pessoas responsáveis, periodicidade, instrumentos que
serão utilizados, conforme previsto no Art.42, inciso
VIII da

Lei 13.019/2014.

Máximo de
2.500 (dois mil e
quinhentos)
caracteres com

espaço.

* Itens obrigatórios

Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR GOMES DE MEDEIRO - Matr.
1689322-0, Secretario(a) Execu�vo(a), em 05/07/2021, às 10:42, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site: h�p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 64976171 código CRC= B97539F4.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Estação Metrô 112/212 Sul - Bairro Asa Sul - CEP 70375-000 - DF

(61) 2104-4231
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