MODELO DE PROJETO – APMT (ORIENTAÇÃO)
O que é um projeto?

1 - ESCOLHA DO PROJETO

É um conjunto de ações que são
executadas de forma coordenada,
ao qual são alocados os insumos
necessários, em tempo
determinado, para um fim
específico focados no objetivo.

 Qual é o histórico da comunidade?
 O projeto é atrativo?
 Quanto tempo durará o projeto?
 Existe outras organizações envolvidas?

Ciclo de vida de um projeto
Todo projeto tem um a duração
finita, por ter de atingir o seu
objetivo no tempo que foi
determinado. Ele tem um início,
meio e fim, passando por várias
fases que nós chamamos de ciclo
da vida.
 Fase conceptual
 Fase de planejamento e
organização
 Fase de implementação
 Fase de encerramento

 Avaliando os custos?
2 - PLANEJANDO O PROJETO
 Formar uma comissão que irá administrar.
 Estabelecer objetivos e metas realistas.
 Desenvolver um orçamento – entradas x saídas.
 Procurar envolver parceiros.
3 - DIVULGANDO O PROJETO
 Elaborar uma campanha para a comunicação do projeto.
 Usar os meios de divulgação através do marketing.
 Faça um resumo informativo impresso.

Observações iniciais
Após avaliar a comunidade na qual
se propõe prestar um serviço
social, educacional, religioso, etc.
procure pesquisar os seus pontos
fortes e fracos, e identificar as
oportunidades de prestação de
serviços. Faça algumas perguntas
tais como:

 Use a tecnologia de informação. Ex: Internet e etc..
4 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS
 Elabore respostas objetivas de onde será investido o recurso.
 Seja ético no uso do valor levantado.
 Busque se relacionar com pessoas.
 Promova eventos para captar recursos.
 Pesquise sobre instituições nacionais e internacionais que tem
interesse em sua área de atuação. Ex: Governamentais,
ONG´s, Fundações, Igrejas e etc..
 Preste relatórios da aplicação dos recursos e como este valor
está beneficiando vidas.
 Envolva empresas. Procure saber os princípios éticos.
5 - AVALIAÇÃO
 Saber se funcionou.
 Objetivos e metas foram alcançados?
 Quais os obstáculos.
 Corrigir o processo se não estiver dentro do plano ou replanejar.
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