INSCRIÇÕES DE PROJETOS

Instruções para o envio de projetos para o edital de Edital de Projetos Instituto
Nissan_2019. Os projetos devem ser submetidos através do link:

http://nissan.portalongfacil.com.br/Login.aspx

Ao clicar no link dará início ao seu cadastro, clicando em “Não tem cadastro clique
aqui”:

Dados da Organização
Os dados da organização serão inseridos no momento do cadastro no sistema de envio de projetos.

CNPJ:
Razão Social:
Fantasia
Inscrição Municipal
CEP
Endereço:
Bairro
Cidade
Estado
País
Telefone 1
Celular
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Dados do Responsável pelo Cadastro
Nome
Telefone
Email

História da Organização
1) Qual o objeto do seu estatuto?
Inserir exatamente o objeto como consta em seu estatuto ou contrato social.

2) Conte a sua história
Escreva como foi o início da instituição e o que motivou a sua criação.

3) O gestor da organização é funcionário público?
( ) Sim

( ) Não

Em caso positivo, mencionar o órgão:

4) Seu projeto está aprovado em Leis de Incentivos?
( ) Sim

( ) Não

Em caso positivo, mencionar a lei:

5) A sua organização pretende atuar no entorno de qual empresa da Nissan?
Nesta opção é obrigatório apontar o Instituto Nissan.

Projeto
6) Nome
(Indique o nome do projeto.)

7) Área de Atuação
Escolher qual das opções previamente apontadas se enquadram na área de atuação do seu projeto.

8) Identifique o problema que se pretende solucionar?
Especifique os problemas sociais prioritários que o seu projeto pretende intervir.

9) Descreva como quer minimizar o problema. Qual o seu sonho?
Você tem um sonho para mudar o problema que você identificou e pretende solucionar. Neste item você
irá explicar o seu sonho, que é o seu projeto. Descreva como o seu projeto será executado.
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10) Qual metodologia será utilizada no projeto?
Será necessário explicar a metodologia escolhida para realização das atividades previstas no projeto.

11) Duração do projeto em meses
Quanto tempo está previsto para a realização do projeto que está sendo submetido. Atenção, mesmo que
as atividades do projeto tenham um tempo de ação que ultrapasse este financiamento, o que é relevante
nesta resposta é apenas o tempo em que ele será apoiado por este edital.

12) Estado
Especifique o estado no qual o projeto será realizado. As opções que aparecem são somente os estados
atendidos pelo Instituto Nissan.

13) Município
Especifique o município no qual o projeto será realizado. As opções que aparecem são somente os
municípios atendidos pelo Instituto Nissan.

14) Bairro/Comunidade
Especifique o bairro/comunidade no qual o projeto será realizado. As opções que aparecem são somente
os bairros/comunidades atendidos pelo Instituto Nissan.

Beneficiário
15) Descreva o perfil do seu beneficiário
Neste campo é importante que o perfil do seu beneficiário seja detalhado com suas características
principais mais relevantes. Os seus beneficiários são os participantes que se beneficiam diretamente com
as atividades do projeto.

16) O Projeto atende pessoas com deficiência?
Entre os beneficiários do projeto tem pessoas com algum tipo de deficiência.

( ) Sim ( ) Não

17) Número de beneficiários diretos
Especifique aqui a estimativa do número de pessoas que participarão diretamente do projeto por faixa
etária.

Faixa etária
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-60
+ de 60

Quantidade

3

Equipe
Inclua os dados da equipe que trabalhará diretamente no projeto.

#

Nome

Função

Formação

Carga Horária

Forma de
Contratação

1

Escreva o
nome
completo do
colaborador

Escreva a função
que este
colaborador irá
exercer no
projeto.

Descreva o mini
currículo do
colaborador.

Especifique carga horária
deste colaborador no
projeto. Atenção: o
relevante neste campo
não é a carga horária total
dedicada à instituição,
mas, apenas, a carga
horária do trabalho desta
pessoa no projeto.

Escolha entre as
opções, qual aquela
que se enquadra
para este membro da
equipe. (Autônomo,
CLT, Estagiário, MEI,
Pessoa Jurídica,
Voluntário.)
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Inclua outros
colaboradores
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Indicadores
18) Qual o principal objetivo do seu projeto?
Descreva qual o principal objetivo do seu projeto, ou seja, aonde o seu projeto pretende chegar. Qual
cenário ele quer construir.

19) Inclua as ações que o seu projeto irá executar e como você pretende medir os
resultados.
#

Atividade

Resultados

Indicadores

Meios de
Verificação

Período de
Verificação

1

Especifique as
atividades que serão
realizadas pelo
projeto.

Descreva quais são
os resultados
esperados para esta
atividade.

Especifique os
indicadores para
medir os
resultados.

Especifique os
meios de
verificação
para cada
indicador.

Especifique a
periodicidade do meio
de verificação.
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Inclua outras
atividades

3

4

Divulgação
Inclua todos os itens de divulgação do seu projeto. Você poderá incluir mais de um item.

#

Objetivo de
Comunicação

Público
interesse

Estratégias

Mídia

Quantidade

Período

1

Descreva para que
este item de
divulgação é
importante.

Defina para
quem a
divulgação do
projeto está
direcionada.

Descreva como
se dará a
divulgação.

Descreva
onde a
divulgação
será
realizada.

Aponte quantas
peças de
divulgação serão
necessárias.

Descreva o
período de
divulgação
deste item.
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Orçamento
Utilize a planilha de Excel para facilitar o preenchimento no sistema: “Planilha Orçamentária”.

Parceiros
Preencher caso tenha parceiros no projeto inscrito.

#
1

Nome

Tipo de Contribuição

Valor

Especifique o nome do Parceiro do projeto.

Indique o tipo de contribuição
do parceiro: Financeiro,
pessoal, material.

Caso o parceiro
contribua com valor,
especifique o montante
investido.
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Documentos
Separe os documentos exigidos pelo edital e certifique-se de que ele esteja em formato pdf no momento
de anexá-lo no sistema.

Video
Grave um vídeo de até dois minutos com o principal gestor da sua organização, falando sobre este
projeto. Coloque o vídeo em alguma plataforma online com acesso privado (youtube, vimeo, etc) inclua no
sistema o link do vídeo para que possa ser visualizado pela comissão julgadora.
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