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TERCEIRA ETAPA – Avaliação do Conselho Técnico

2. DA ANÁLISE  DE MÉRITO  (REPROVADOS)

 DOS CRITÉRIOS AVALIADOS

Para a análise de mérito, foram considerados os seguintes requisitos:

• Estruturante: capacidade de sustentabilidade do projeto por meios próprios ou pelo 
órgão ou entidade proponente, de forma a não necessitar de emendas parlamentares 
para se manter nos próximos anos.

• Qualidade: clareza na descrição do projeto e fornecimento de informações 
necessárias para demonstrar a capacidade do proponente em realizar o projeto, além 
de dados que justifiquem a necessidade do projeto, que apontem os resultados que o 
projeto irá alcançar e detalhamento do que será feito com a verba solicitada.

• Impacto: capacidade do projeto em trazer benefícios para sociedade, seja por 
abranger um número grande de pessoas ou por trazer mudanças substanciais à 
população envolvida. 

RELAÇÃO DE REPROVADOS NA ETAPA DE AVALIAÇÃO DO CONSELHO TÉCNICO.
**A lista abaixo está por ordem crescente de protocolo.
*** Todos receberão e-mail com os respectivos protocolos e a situação do projeto no edital.
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Nº Protocolo
076/072021

224/072021

149/072021

010/062021

015/062021

154/072021

066/072021

110/072021

150/072021

135/072021

160/072021



TERCEIRA ETAPA – Avaliação do Conselho Técnico

3. DA ANÁLISE DE MÉRITO  (APROVADOS)

 DOS CRITÉRIOS AVALIADOS

Para a análise inicial de mérito, foram considerados os seguintes requisitos:

• Estruturante: capacidade de sustentabilidade do projeto por meios próprios ou pelo 
órgão ou entidade proponente, de forma a não necessitar de emendas parlamentares 
para se manter nos próximos anos.

• Qualidade: clareza na descrição do projeto e fornecimento de informações 
necessárias para demonstrar a capacidade do proponente em realizar o projeto, além 
de dados que justifiquem a necessidade do projeto, que apontem os resultados que o 
projeto irá alcançar e detalhamento do que será feito com a verba solicitada.

• Impacto: capacidade do projeto em trazer benefícios para sociedade, seja por 
abranger um número grande de pessoas ou por trazer mudanças substanciais à 
população envolvida. 

RELAÇÃO DE APROVADOS NA ETAPA DE AVALIAÇÃO DO CONSELHO TÉCNICO:
**A lista abaixo está por ordem crescente de protocolo.
*** Todos receberão e-mail com os respectivos protocolos e a situação do projeto no edital.
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Nº Protocolo
019/062021

053/072021

005/062021

103/072021

127/072021

033/072021

139/072021

035/072021

088/072021

023/072021

152/072021

168/072021

122/072021

129/072021


