
Os objetivos
específicos
devem ser
adequados às
possibilidades
dos recursos e
prazo de
realização do
projeto para que
sejam viáveis
de serem
atingidos..
Devem se referir
à
possibilidades
a serem
alcançadas
para atingir a
finalidade última
ou objetivo.
geral.

1.1 Quantificar (em
números absolutos ou
relativos) em que
medida se deseja
alcançar o objetivo
específico enunciado.

1.2 Indicar as
mudanças esperadas
na realidade enfocada,
ao final do projeto.
Descrever o bem ou
serviço que resulta da
ação, destinado ao
público-alvo.

1.3 Indicar os
elementos que serão
utilizados para verificar
o alcance dos
objetivos e metas
enunciados.
Ex:. Nº de pessoas
atingidas.
% de crianças
envolvidas.
% de redução do
subregistro de
nascimento durante o
ano de .....

1.4 Indicar os
instrumentos
que serão
utilizados para
aferição dos
indicadores.

Ex. Lista de freqüências,
Avaliação dos participantes.
Registro das atividades., etc.

2.1 2.2 2.3

3.1 3.2 3.3
7. METODOLOGIA
A metodologia deve responder a questão “Como vamos fazer?”.
Deve contemplar a descrição justificada de cada etapa/fase constitutiva do processo bem como as estratégias de ação que
serão utilizadas para o alcance de cada meta indicada quadro do item 6. “OBJETIVOS ESPECÍFICOS / METAS / RESULTADOS
ESPERADOS”.
Em caso de capacitação, informar: tema, conteúdo, objetivos pretendidos, público alvo, número de participantes, duração e local
de realização.

CAPACITAÇÃO: (TEMA)
PÚBLICO ALVO:
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
CARGA HORÁRIA
LOCAL DE REALIZAÇÃO

Após a descrição sobre as atividades específicas e/ou etapas que serão desenvolvidas para alcançar e viabilizar as metas e
objetivos propostos sintetizá-las no seguinte quadro:

BENS E SERVIÇOS POR METAS E ETAPAS
Nº ESPECIFICAÇÃO QUAN-TIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL CONCE-DENTE PROPONENTE
META 01
Etapa 01
1 Ex: Assistente Técnico
2 Ex: Correios
3 Ex: Xerox

Subtotal
Etapa 02
1
2
3

Subtotal
Total Meta O1

META 02
Etapa 01
1
2
3

Subtotal
Total Meta 02
Total Projeto
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