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ANEXO 2 - Guia para elaboração de projetos 
Categoria: Produção Cultural para Internet
TÍTULO DO PROJETO
O título deve ser capaz de dar uma idéia concisa e clara da sua proposta.

APRESENTAÇÃO
Apresentar seu projeto, ou seja, descrever de forma objetiva o trabalho que pretende desenvolver.

OBJETIVO
Descrever de forma clara O QUÊ pretende fazer destacando seus principais objetivos.
Os objetivos devem ser formulados visando especificar aquilo que se quer atingir a partir da realização do projeto, apresentando soluções para uma demanda ou respondendo a uma oportunidade.

JUSTIFICATIVA
Explicitar a IMPORTÂNCIA do projeto e as MOTIVAÇÕES que o levaram a apresentá-lo, observando os critérios de avaliação previstos no edital. É importante esclarecer que o projeto responde a uma determinada demanda percebida e identificada por você através de diagnósticos ou pesquisas sobre a região ou comunidade em questão.

O proponente deverá descrever também a RELEVÂNCIA CULTURAL do projeto, ou seja, seu valor simbólico, histórico e cultural e as manifestações artísticas e culturais envolvidas. Além disso, é preciso evidenciar os benefícios gerados pelas ações sugeridas, a partir do alcance visado e da área de atuação da proposta.

CRONOGRAMA
Neste item, o proponente deve apresentar o cronograma das ações propostas com indicações dos respectivos prazos e as atividades que serão desenvolvidas, por exemplo:


Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
Mês 5
Mês 6
Mês 7

Pesquisa 
X
X






Elaboração do página


X
X
X



Entrega de relatório parcial  



X




Revisão 





X


Entrega do produto final da bolsa 






X

Entrega do relatório final






X



PRODUTO FINAL DA PROPOSTA A SER DESENVOLVIDA
O proponente deve apresentar o produto final previsto para seu projeto indicando os resultados a serem atingidos pelo projeto e os benefícios produzidos a partir da sua realização. É importante lembrar que os resultados devem ser mensuráveis e revelar o alcance dos objetivos específicos. Se possível apresentar dados quantitativos e/ou qualitativos.

CONTEÚDO A SER ABORDADO E DISPONIBILIZADO ON LINE
Descrever o conteúdo que será disponibilizado on line, sua temática, objeto específico, informações quantitativos e/ou qualitativos.

PÚBLICO-ALVO
Identifique, em tópicos, o(s) público(s) ao qual o projeto se destina, presumindo, sempre que possível, uma quantidade direta e indireta do público a ser atingido, faixa etária, formação acadêmica, área de atuação, condições de vida, etc.

MAPA DO SITE
Descrever a estrutura de páginas que existirão no site.



