
 
 

APRESENTAÇÃO POLOS DE CIDADANIA 
EDITAL PROAP 01/2017 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- PROGRAMA POLOS DE CIDADANIA 
APRESENTAÇÃO 
 
O Polos de Cidadania é um programa interdisciplinar e interinstitucional de 
ensino, pesquisa e extensão, criado em 1995, na Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), voltado para a efetivação dos 
direitos humanos e para a construção de conhecimento a partir do diálogo 
entre os diferentes saberes. 
 
A atuação do Polos envolve múltiplas linhas, quais sejam: atendimento 
psicossocial e jurídico; realização de cursos, palestras, seminários e 
capacitações; encaminhamento de casos; produção tecnocientífica; pesquisas 
diagnósticas e avaliativas participativas; elaboração e encenação de esquetes 
teatrais populares de rua; assessoria aos movimentos sociais e comunitários; 
organização e mobilização popular; fortalecimento e criação de redes de 
proteção e promoção dos direitos humanos.  
 



    2-  EQUIPE POLOS CMD  

   O Programa Polos de Cidadania da UFMG- Núcleo Conceição do Mato Dentro foi 
instituído a partir de um convite feito pela Coordenadoria de Inclusão e 
Mobilização Sociais – CIMOS, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e 
pela Promotoria de Justiça de Conceição do Mato Dentro que tem como meta 
criar, acompanhar e orientar ações comunitárias focadas em educação, proteção e 
efetivação de direitos humanos, bem como o fortalecimento das redes locais que 
busquem a valorização da cidadania nas suas múltiplas formas de expressão. 

  

   Com atuação desde julho de 2015 na sede de Conceição do Mato Dentro e na 
área urbana dos seus distritos; uma de suas atividades é o fomento a projetos 
locais em diferentes áreas do conhecimento (cultura, direitos humanos, social, 
meio-ambiente, educação, esporte e lazer, infância e juventude, dentre outros), 
especialmente de ações que sejam voltadas para a garantia e efetivação dos 
direitos de crianças, adolescentes e jovens bem como de propostas que 
valorizem o protagonismo juvenil. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- O QUE É O EDITAL PROAP  
 
Em parceria com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio 
do Programa de Apoio a Projetos da Região Central (PROAP Central),  a 
Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais e o Programa Polos de Cidadania da 
UFMG lançaram em 2015  o primeiro edital para acesso ao Fundo de Apoio 
a Pequenos Projetos, que tem como propósito beneficiar diferentes 
propostas de comunidades, coletivos e grupos sediados em Conceição do 
Mato Dentro e seus distritos, Alvorada de Minas (modalidade rural) e Dom 
Joaquim (modalidade rural). 
 
Em 2015, o edital beneficiou 22 (vinte e dois) projetos, sendo 14 (quatorze) 
da área rural e 08 (oito) projetos da área urbana. Já em 2016, o edital 
contemplou 60 (sessenta) projetos, sendo 47 (quarenta e sete) da 
modalidade rural e 13 (treze) da modalidade urbana. Em 2017, a proposição 
é aprovar, pelo menos, 54 (cinquenta e quatro projetos) de ambas as 
modalidades. O valor a ser pleiteado por todos os projetos é de até 
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- QUEM PODE PARTICIPAR? 
 
Modalidade Urbana: 
Coletivos organizados com, no mínimo, três pessoas, que não sejam da mesma 
unidade familiar (pai, mãe e filhos); 
Entidades  e associações sem fins lucrativos. 
 
Importante! Tanto o coletivo quanto as entidades precisam comprovar 
residência em Conceição do Mato Dentro (sede ou distritos) por meio de um 
comprovante de residência recente (três meses) e outro com data há mais de um 
ano para envio dos projetos via modalidade urbana. 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES! 
Pessoas físicas de forma isolada não podem apresentar projetos; 
Entidades e coletivos que se encontram com projetos em execução 
beneficiados no Edital 2016 ou ainda aqueles que se encontram inadimplentes 
no PROAP não podem apresentar projetos neste edital.   
Um mesmo projeto não pode ser apresentado nas duas modalidades (rural e 
urbana). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- QUAIS DOCUMENTOS PRECISO APRESENTAR? 
 
No caso de pessoas que irão compor o coletivo: 
• Cópia simples da identidade e CPF de cada um dos integrantes; 
• Cópia simples de comprovante de residência em Conceição do 
Mato Dentro ou seus distritos (dois comprovantes, sendo um com data 
recente, até três meses e outro datado há mais de um ano). 
 
Esta documentação deverá ser apresentada por todas as pessoas que 
compõe o coletivo. 
 
Observações importantes- Comprovantes de residência que sejam de 
outros municípios serão desconsiderados e o projeto não será submetido 
à avaliação do Fórum Gestor. Os projetos que não apresentarem a 
documentação juntamente com a proposta serão desclassificados e não 
serão submetidos à avaliação do Fórum Gestor. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
5- DOCUMENTAÇÃO NO CASO DE PESSOA JURÍDICA: 
 
- Cópia simples do estatuto social e suas alterações; 
- Cópia simples da ata de eleição e de posse da atual diretoria; 
- Cópia simples da identidade e do CPF do representante legal da 
entidade; 
- Cópia simples do cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ); 
- Comprovante de endereço da sede, em Conceição do Mato Dentro ou 
em seus distritos (que esteja em nome do responsável da entidade com 
data recente (comprovante com menos de três meses, considerando 
contas de água, de luz, fatura bancária ou telefone e outros). 

 



 
 
 
 
 
 
 
6- ÁREAS CONTEMPLADAS: 
 
* Ações extensionistas vinculadas às escolas públicas; 
* Cultura;  
* Diversidade de Gênero; 
* Direitos Humanos; 
* Educação; 
* Esporte e Lazer; 
* Formação e capacitação de multiplicadores; 
* Infância e Juventude;  
* Meio-Ambiente;  
* Mobilidade Urbana; 
* Saúde; 
* Social; 
* Turismo de Base Comunitária; 
* Outras áreas correlatas. 

 
 



7- SOBRE OS PROJETOS: 
 
Serão priorizados os projetos que tenham como público beneficiário a criança, 
jovem ou o adolescente, especialmente proposições realizadas pelos próprios 
jovens, bem como de iniciativas que visem sua atuação com o foco na garantia e 
na efetivação de direitos humanos.  
 
Além disso, projetos que contemplem o acolhimento e a participação de 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e/ou crianças e 
adolescentes em medida protetiva terão pontuação específica na avaliação dos 
projetos. 
 
Ações que atendam aos distritos também terão prioridade na avaliação das 
propostas recebidas. 
 



 
8- OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
* O valor aprovado não é repassado diretamente aos responsáveis pelo projeto, 
mas ocorre por meio da aquisição de materiais, equipamentos, produtos bem 
como pelo pagamento dos serviços; 
* O projeto poderá ser aprovado em um valor a menor do solicitado. Caberá ao 
responsável do projeto estar de acordo ou não com este valor; 
* O repasse para os coletivos ou entidades que tiverem projetos aprovados se 
dará em materiais/produtos previstos na planilha ou por meio do pagamento de 
serviços prestados (os profissionais contratados precisam ter MEI- 
Microempreendedor Individual- mais informações vide site do SEBRAE); 
* Lembrar do cálculo do frete na previsão de mercadorias quando for elaborar a 
planilha de custos; 
* O prazo máximo para realização dos projetos é de 01 (um) ano, a contar da 
assinatura do contrato. 

 
 



 
9- SOBRE A CONTRAPARTIDA DO PROJETO: 
 
*  A contrapartida é um item muito importante do projeto, além de ser uma ação 
obrigatória. Ela não pode estar prevista na planilha do projeto e deve ser uma 
ação voltada para ou para formação de multiplicadores (atividades formativas) ou 
uma ação com o foco na garantia e efetivação dos direitos humanos (atendendo, 
por exemplo, comunidades em situação de vulnerabilidade social). 

 
 



 
 

10- FIQUEM ATENTOS AO PRAZO DE INSCRIÇÃO DOS 
PROJETOS! 

  
* Período de inscrição dos projetos: 

 De 05 de junho a 21 de julho 

Os projetos poderão ser entregues na sede do Programa Polos de Cidadania 
ou na sede da Cáritas na Casa do Romeiro, nas datas previstas acima e 

no horário de 09h às 12h ou de 14h às 17h. 

 

 
 

 



 
 
 
 

COMO COMEÇAR UM 
PROJETO! 

 



 
 

COMO ESCREVER O SEU PROJETO! 

 O QUE É UM PROJETO? 
Várias etapas... 

 
* Uma ideia vaga... 

* Várias ideias que não se convergem em um projeto de fato; 
* Uma proposta clara, mas ainda não configurada como projeto escrito; 

* Um escopo do projeto que precisa ainda ser “lapidado”; 
* Um projeto já fundamentado, prestes a ser iniciado; 

* Um projeto em execução; 
* Um projeto finalizado; 

* Um projeto “arquivado”. 

 

 



 
 

PERGUNTAS IMPORTANTES! 
 

 *O seu projeto é viável do ponto de vista econômico? 

* O seu projeto é sustentável em médio e em longo prazo? 

* Você possui uma equipe capacitada para viabilizar o projeto? 

* Quais são os pontos fortes e fracos do seu projeto? 

 * Quais são outras  possíveis fontes de financiamento possíveis para realizar  

o seu projeto? 

 

 



 
 
 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 
O quê? 
 
A apresentação deve ser resumida e já demonstrar o que você pretende 
realizar com o projeto, quais são as principais ações e ao final, o que você 
pretende executar. 
 
 
Exemplo: O projeto pretende realizar um espetáculo de teatro que vai 
abordar histórias de mulheres que sofreram algum tipo de violência. Serão 
realizadas oito apresentações em diferentes espaços da cidade bem como em 
cinco escolas da rede municipal de ensino que trabalham com Educação de 
Jovens e Adultos – EJA. 

 

 



 
 

 OBJETIVOS  
 
    Verbos de ação 
 
     É o que você pretende alcançar em curto, médio e longo prazo. 
 
 Exemplo: 
 Objetivos Gerais: 
 - Contribuir para a conscientização da violência contra a mulher por 
 meio de um espetáculo teatral; 
          - Possibilitar a formação de público em locais nos quais o acesso à 
 cultura é restrito ou inexistente. 
        
         Objetivos específicos: 
         - Garantir os recursos necessários para a produção do espetáculo; 
        -  Beneficiar diferentes espaços e escolas com as apresentações. 
 

 

 

 



 
 

 JUSTIFICATIVA  
 
    Por quê?  
 
Na justificativa, o principal é apresentar a relevância do seu projeto. Quais 
são os principais motivos que o levam a elaborar a proposta. 
 
 
     Exemplo: 
 Este projeto se fundamenta em conscientizar, por meio da arte, sobre a 
violência que várias mulheres estão submetidas todos os dias no Brasil. 
Além disso, o espetáculo prima não apenas pelo conteúdo, mas possui uma 
equipe capacitada para executar com êxito as ações ora propostas. 
 O projeto também contribuirá para a formação de público, necessidade 
cada vez mais premente no setor cultural.  
 
 
 
  



 
 

* CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
Como? Previsão financeira x Previsão de tempo! 
 
Informar como o projeto será desenvolvido, quais são as principais etapas. 
 
Mês 1 
 Contratação de fornecedores; 
 Início dos ensaios; 
 Criação de cenário, figurino, projeto gráfico. 
 
Mês 2 
Finalização do cenário, figurino, ensaios abertos; 
 Divulgação das peças gráficas em locais estratégicos; 
 Realização da temporada. 
 
Mês 3 
Prestação de contas do projeto, fechamento relatório das atividades. 
 
 
 
      



 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 Programa Polos de Cidadania CMD 

Rua Daniel de Carvalho, 379 Centro 

Conceição do Mato Dentro 

Telefone: 3868 1076 

cmd@polosdecidadania.com.br 
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