ANEXO III – ROTEIRO DE PROJETO
(Recomenda-se que o projeto seja elaborado em formato de texto, após os quadros de
identificação da Instituição Proponente e Colaboradora(s), se houver)

Título do Projeto
Unidade Federativa de
interesse
Pesquisador(a) responsável
(Proponente)
Instituição Executora
Endereço
Equipe

(Obs: Identificação da equipe e descrição do perfil
profissional do coordenador e da equipe executora
com identificação da área de concentração/cursos
envolvidos)

Instituição Colaboradora
Pesquisador responsável
Endereço
Atribuição no Projeto

(Obs: repetir os itens acima para cada instituição colaboradora.)
Descrição do objeto a ser executado
Previsão de prazo para a execução
Contextualização da proposta

Metodologia

A) Justificativa
B) Objetivos geral e específicos
C) Relevância e impacto do projeto para o
desenvolvimento científico, tecnológico ou
de inovação
D) Caracterização do problema a ser
resolvido;
E) Local e abrangência de realização do
projeto
F) Público Beneficiado (dimensionamento
do número de municípios, gestores e
profissionais que serão contemplados com
as atividades de formação)
G) Instrumentos e procedimento de coleta
de dados da análise situacional

considerando os parâmetros estabelecidos
no Anexo I
H) Desenvolvimento da metodologia e
conteúdo da capacitação para os dois
públicos descritos nos resultados esperados
I) Critérios de seleção e elegibilidade
para participação e plano de chamamento
dos participantes.
J) Procedimentos de implementação das
capacitações
K) Proposta metodológica de uma análise
avaliativa sobre os efeitos da formação na
organização dos serviços de saúde e no
processo de trabalho das equipes
considerando os parâmetros estabelecidos
no Anexo II
L) Análise crítica das possíveis
dificuldades e respectivas ações para
superar esses os obstáculos
Produtos esperados como resultado
de cada um dos eixos definidos no
item 1.2, com previsão de
cronograma de entregas anuais.
Relevância dos resultados do projeto
para a APS
Recursos financeiros de outras
fontes aprovados para aplicação no
projeto
Disponibilidade efetiva de
infraestrutura e de apoio técnico para
o desenvolvimento do projeto;
Informações relativas à capacidade
técnica e gerencial do proponente
para a execução do objeto
Contrapartida da instituição
executora
Estratégias de difusão científica e
tradução do conhecimento previstas
para divulgação dos resultados e
produtos do projeto
Referências

•

Referências bibliográficas e
documentais utilizadas

