ANEXO III
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
1ª EDIÇÃO URUCUMACUÃ DO EDITAL DE PREMIAÇÃO
Edital n.º 85/2020/SEJUCEL-CODEC PARA DIFUSÃO CULTURAL DOS POVOS TRADICIONAIS
INDÍGENAS

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA:
Título: ____________________________________________________________
Proponente: ________________________________________________________

2. IDENTIFICAÇÃO DO EIXO TEMÁTICO:
Assinale a opção de Eixo Temático ao qual sua proposta concorre, assim como a linha de apoio e forma de
apresentação.
EIXO I – MANIFESTAÇÕES CULTURAIS ( );
EIXO II – PRODUÇÃO ÁUDIO VISUAL ( );
EIXO III – Publicação de Livros e Revistas Culturais ( );

3. IDENTIFICAÇÃO DA LINHA DE APOIO
Selecione o item da categoria (linha de apoio) correspondente ao eixo escolhido descrito na tabela do item 2.1
do edital:
a) Rituais, festas tradicionais, cantos e danças;
b) Línguas Indígenas;
c) Modos de saber e processos próprios de aprendizagem;
d) Narrativas simbólicas, histórias e outras narrativas orais;
e) Textos escritos;
f) Artesanato, pinturas corporais, desenhos, grafismos e outras formas de expressão simbólica;
g) Terras, territórios e meio ambiente; sustentabilidade das culturas indígenas;
h) Cuidados e práticas de saúde;
i) Alimentação e culinária;
j) Modos de construção indígena;
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k) Histórias encenadas;
l) Memória e registro: museus e pontos de memória indígenas, audiovisual, CDs, cinema, vídeo ou
outros meios eletrônicos voltados ao fortalecimento das expressões culturas indígenas;
m) Outras formas de expressões culturais.
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4. IDENTIFICAÇÃO DA FORMA DE APRESENTAÇÃO:
Individual: ( )
Coletivo: ( )
5. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (PESSOA FÍSICA):
*Nome Completo:
*RG:
*Endereço Completo:

*C.P.F:

Bairro:
*Cidade:
*UF:
*CEP:
*Telefone:
*Email:
* Item Obrigatório, de acordo com documentos oficiais de identificação.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
Faça uma apresentação da proposta, descrevendo os motivos que o levou a propor esse conteúdo e formato.
Descreva como será realizada e quais os resultados que pretende alcançar.
01. Qual é o objetivo do projeto?
02. Por que o proponente decidiu realizar este projeto? Qual é a importância do projeto para a comunidade?
03. Onde será realizado o projeto? Diga qual é o local onde as atividades ocorrerão e o nome do município.

DETALHAMENTO DA PROPOSTA
Descreva as principais ações previstas, explicando como pretende realizar cada uma, de acordo com o objeto
escolhido.

05. Quais atividades serão realizadas para atingir os objetivos propostos? Descreva detalhadamente todas as
atividades necessárias.
Obs.1: é importante que as ações previstas encaminhem a execução de todos os objetivos previstos no projeto.
Obs.2: Quando a proposta prevê a realização de apresentação, faz-se necessário apresentar um resumo da
apresentação.
Obs.3: Quando a proposta prevê a realização de atividades de transmissão de saber, o proponente deverá dizer
o tema e descrever como as atividades serão realizadas (rodas de conversa, dinâmicas tradicionais de
transmissão de saberes, rituais, vivencias práticas, etc.) e a duração (horas/atividade).
Obs.4: Quando a proposta prevê a publicação de livros ou produção de vídeos, faz-se necessário indicar seu
conteúdo, apresentando esboços, ilustrações e outras informações que antecipem o resultado da realização do
projeto; e apresentar a previsão da tiragem pretendida, bem como a forma de distribuição. É importante
também descrever o formato do material (dimensões, número de páginas/faixas, material utilizado e gramatura,
etc).

JUSTIFICATIVA
Descreva os benefícios que espera gerar com a proposta, para o público que estiver assistindo

06. O que o proponente pretende alcançar com a realização do projeto?
Obs. Descreva de forma detalhada quais os resultados que pretende alcançar com este projeto.

PÚBLICO ALVO
Informe qual o público alvo de sua proposta (qual faixa etária prioritária que pretende alcançar)

07. Para quem o projeto será realizado?
08. Quem serão os beneficiários das ações?
09. Por que serão beneficiadas?

CONJUNTO DE AÇÕES A SEREM REALIZADAS
Atividades, matérias jornalísticas e publicitárias, registros dos resultados, bem como, incluir o material de
divulgação (que constem a marca do Governo), de acordo com as exigências do edital.
10. Como as ações do projeto serão divulgadas? Apresente um plano de divulgação envolvendo todas as etapas
do projeto.

INFORMAÇÕES SOBRE O USO DO RECURSO (ORÇAMENTO)
Especifique na planilha abaixo que atividades serão feitas e quanto custará cada uma delas, considerando os
seguintes itens: recursos humanos; materiais; equipamentos; alimentação; transporte; outros itens que forem
necessários.
11. Como será gasto o valor do prêmio?
Obs: É fundamental incluir no orçamento todas as atividades previstas no projeto que tenham algum custo,
calculando adequadamente cada valor.

ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DO
ITEM

QUANTIDADE

VALORES
UNITÁRIO TOTAL

Rondônia,__________________, ____de __________________de 2020.
_____________________________________________________
(Assinatura do proponente)

