PRÊMIO ITAÚ-UNICEF 2018
FICHA DE INSCRIÇÃO - CATEGORIA 1 – OSC EM AÇÃO
DADOS DE ACESSO
Nº CNPJ da organização*:
Nome da organização*:
E-mail da organização*:
Telefone da organização*:
Nome do responsável pela inscrição*:
Senha*:

Confirmar e-mail*:

Repetir a senha*:

I – DADOS DA ORGANIZAÇÃO
Nome da organização*: _____________________________________________________________________________________
N° CNPJ*: ________________________________________________________________________________________________
CEP*: ____________(Não sei o CEP)____________
Endereço*: _______________________________________________________ n°*: ______ Complemento: ___________________
Bairro*: ___________________________________________________________________
Cidade*: _____________________________________________________________________________ UF*: _______
Telefone 1*: (____)________________________________________________________
Telefone 2: (____)________________________________________________________
E-mail*: _________________________________________________________________
Nome do responsável pela inscrição*: _______________________________________________________________________
Nome do representante legal: ___________________________________________________________________________________

Como tomou conhecimento do Prêmio Itaú-Unicef?


Canal Futura



Órgãos públicos



Undime



Cenpec



Outras OSCs



Itaú



Congemas



Rádio



Itaú Social



Conselhos



Redes Sociais



Unicef



Correspondência física Itaú-Unicef



Educação&Participação



Outros meios. Quais? __________

As questões indicadas com asterisco (*) são obrigatórias.
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RECURSOS FINANCEIROS
IMPORTANTE: Conforme previsão do regulamento do Prêmio Itaú-Unicef 2018, o agrupamento dos projetos é efetuado considerando o porte
financeiro da Organização. O preenchimento do quadro abaixo É OBRIGATÓRIO e determinará o porte no qual o projeto será agrupado para fins de
avaliação.

1.

Informe os recursos financeiros que a organização recebeu em 2017*.



Não teve fontes de recursos em 2017.
Fontes de recursos da organização
a
Governo Federal
b
Governo Estadual
c
Governo Municipal
d
CMDCA/ FUMCAD
e
Doações ou contribuições individuais
f
Empresas privadas, institutos e fundações empresariais
g
Fundação Itaú Social
h
Agências/ Organismos internacionais
i
Unicef
j
Entidades religiosas
k
Vendas de produtos e serviços
l
Outras OSCs/ Organizações
m
Outros. Quais
n
TOTAL

Valor total dos recursos

Confirme o valor total dos recursos financeiros por extenso: ______________________________________________________________

2. A organização está juridicamente constituída como*:


Associação sem fins lucrativos (ONG, OSC, OSCIP, OS)



Organização Governamental



Fundação mantida exclusivamente por recursos públicos



Fundação ou Instituto Empresarial



Escola de Ensino Fundamental ou Médio, pública, privada ou comunitária



Integrante do Sistema S (SENAC, SESC, SENAI, SESI, SENAT, SEBRAE, SENAR, SEST e outros)



Outra denominação. Qual? ________________________________________________________________________________

3.

Data de fundação da organização _______ / _______ /__________

4.

Como surgiu a organização? Quais foram os fundadores e as motivações para a sua criação? (Máx. 1.200 caracteres)

5.

Descreva como a organização se articula no território.

6.

A OSC participa de alguma rede ? Qual(is)? (Máx. 2.500 caracteres)

7.

Como se dá o planejamento e a avaliação das ações desenvolvidas pela organização?

8.

A organização realiza prestação de contas referente à utilização dos recursos financeiros? Como? (Máx. 1.500 caracteres)

As questões indicadas com asterisco (*) são obrigatórias.
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II - DADOS DO PROJETO
9.

Nome do projeto *: ____________________________________________________________________________________
Data de início do projeto *: _____ / _____ / ______
Nome do Coordenador do projeto: ____________________________________CPF do Coordenador: __________________
Endereço do local onde o projeto é realizado:
Rua, Avenida*: ______________________________________________________________ n°*: ______ Complemento: _______________
CEP*: _________________ Bairro*: _________________________________ Cidade*: _________________________ UF*: ____________
Telefone 1*: ( _____ ) ___________________________________________ Telefone 2: ( _____ ) __________________________________
E-mail*: _______________________________________________________ Site:______________________________________________

10. Informe até três eixos temáticos do projeto:


Arte/Cultura



Esporte



Direitos da criança e do adolescente



Cidadania



Etnia/Raça



Tecnologia



Comunicação



Meio Ambiente



Inclusão da pessoa com deficiência



Desenvolvimento Local



Gênero



Outros. Quais?________



Educação



Assistência Social

11. Apresente o projeto, resumidamente, destacando os principais pontos (Até 500 caracteres)
12. Como e por que surgiu o projeto? Informe os três principais objetivos e dados relevantes sobre o contexto onde ele é desenvolvido. (Máx.
1.500 caracteres)
13. Quais são os princípios que fundamentam as ações realizadas com as crianças, adolescentes e jovens? Como esses princípios se expressam nas
atividades cotidianas do projeto?
14. Apresente a equipe de trabalho do projeto, conforme quadro abaixo:
Nome do profissional

Formação profissional

Função que
exerce no projeto

Há quanto tempo
atua no projeto

Vínculação:
contratado ou
voluntário

Inserir limite de 20
linhas

15. Informe no quadro abaixo o número de atendidos pelo projeto em 2017.
Faixa etária
Gênero

Menos de
6 anos

6 a 9 anos

10 a 12 anos

13 a 15 anos

16 a 18 anos

Mais de 18
anos

Total

Masculino
Feminino
Total

16. Quais são as atividades oferecidas diretamente às crianças, adolescentes e jovens? Informe como são distribuídas ao longo da semana e quem
participa. (Máx. 4.000 caracteres)
17. Com base no projeto oferecido às crianças, adolescentes e jovens, como ele contribui para a formação de um sujeito integral? Exemplifique
com ações concretas.
18. Quais foram os resultados alcançados pelo projeto na perspectiva do desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e jovens?
As questões indicadas com asterisco (*) são obrigatórias.
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19. Como o projeto contribui para que as crianças, adolescentes e jovens conheçam e exerçam seus direitos? Destaque as atividades que
exemplifiquem essa contribuição. (Máx. 2.100 caracteres)
20. Como o projeto contribui para a circulação das crianças e dos adolescentes em outros espaços da comunidade?
21. Como o projeto se integra à cultura do território e dialoga com os interesses e demandas das crianças, adolescentes e jovens e sua cultura?
22. Como se dá a participação das famílias no projeto? Descreva.
23. O que você entende por inclusão social?
24. De que maneira o projeto considera a diversidade humana em suas ações? Como essa questão é trabalhada no projeto? (Máx. 2.100
caracteres)
25. O projeto contribui para a melhoria do desempenho escolar dos participantes? Informe quais são as principais aprendizagens das crianças e
adolescentes ao participarem das atividades oferecidas.
26. Há crianças e adolescentes do projeto que estão em situação de evasão ou abandono escolar? Em caso afirmativo, descreva as ações
realizadas. (Máx. 2.100 caracteres)
27. O que você considera inovador no projeto inscrito? (Máx. 2.100 caracteres)
28. Informe abaixo os recursos financeiros do projeto inscrito, em 2017.


Não teve fontes de recursos em 2017
Fontes de recursos do projeto socioeducativo
a

Governo Federal

b

Governo Estadual

c

Governo Municipal

d

CMDCA/ FUMCAD

e

Doações ou contribuições individuais

f

Empresas privadas, institutos e fundações empresariais

g

Fundação Itaú Social

h

Agências/ Organismos internacionais

i

Unicef

j

Financiamento coletivo

k

Entidades religiosas

l

Vendas de produtos e serviços

m

Outras ONGs/ Organizações

n

Outros. Quais

Valor total dos recursos

TOTAL
Confirme o valor total dos recursos financeiros por extenso: _____________________________________________________________
29. O que não foi perguntado e você gostaria de informar? (Máx. 1.000 caracteres)
30. Nome do contato para informações sobre a ficha de inscrição*: __________________________________________________________
E-mail*: ______________________________________ Telefone*: ( _____ ) _________________ Celular*: (_____) _______________
As questões indicadas com asterisco (*) são obrigatórias.
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