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EDITAL “TRANSFORMANDO ENERGIA EM CULTURA” COSERN 2019 

Instruções para preenchimento do formulário de Inscrição 

 

Este é apenas um formulário de suporte à sua inscrição. Caso deseje, você pode 
utilizá-lo para preparar os textos necessários em cada campo antes de inseri-los no sistema de 
inscrição. É apenas uma facilidade, não sendo obrigatória sua utilização.  

Para realizar a sua inscrição, acesse o site www.cosern.com.br e clique no link "Faça 
sua Inscrição". Você será direcionado para o Sistema Gust, onde deverá inserir as informações 
solicitadas e submetê-las. 

 

Dados do Proponente Pessoa Jurídica  

CNPJ:  
Razão Social:  
Nome Fantasia:  
Inscrição Municipal:  
Endereço:  
Bairro:  
Cidade:  
Estado:  
CEP:  
País:  
Telefone:  
Celular:  

 

Dados do Proponente Pessoa Física  

CPF:  
Nome:  
Endereço:  
Bairro:  
Cidade:  
Estado:  
País:  
CEP:  
Telefone:  
Celular:  

 

 

 

http://www.cosern.com.br/
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Dados do Responsável pelo Cadastro 

Nome:  
Telefone:  
Email:  

 

Proponente  

1) Conte a sua história 
Escreva a história da instituição ou grupo cultural e o que motivou a sua criação.  
 
 

Projeto 

2) Nome 

Indique o nome do projeto. Não é necessário escrever a palavra “projeto”. 

 

3) Identifique os problemas que o projeto pretende solucionar: 

De maneira clara e direta, descreva os problemas sociais prioritários que o seu projeto pretende solucionar. 

 

4) Explique o seu projeto 

Neste item, você irá explicar o seu projeto: quais as atividades que serão realizadas e como o seu projeto 

contribuirá para a redução do(s) problema(s) identificado(s), e qual metodologia você irá utilizar para a execução do 

projeto. 

5) Municípios 

Especifique os municípios no qual o projeto será realizado.  

 

6) Bairros/Comunidades 

Especifique os bairros/comunidades no qual o projeto será realizado.  

7) ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável relacionados 

Marque a qual/quais ODS seu projeto contribui. 

(   ) ODS 1 – Erradicação da Pobreza 

(   ) ODS 4 – Educação de Qualidade 

(   ) ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico 

(   ) ODS 10 – Redução das desigualdades 

(   ) ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis 
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(   ) ODS 17 – Parcerias e meios de implementação 

8) Impacto nos ODS 

Explique como o seu projeto irá impactar os ODS. 

 

Público-Alvo 

9) Descreva o perfil do público que será beneficiado pelo seu projeto 
Neste campo é importante descrever as principais características do perfil do seu beneficiário direto, ou seja, os 

participantes que se beneficiam diretamente com as atividades do projeto. Especifique a faixa etária atendida. 

 

10) Número de beneficiários diretos  
Especifique aqui a estimativa do número de pessoas que participarão diretamente do projeto. 

 

Equipe 

11) Inclua os dados da equipe que trabalhará diretamente no projeto. 
Neste campo é importante adicionar a função que este colaborador irá exercer no projeto, a sua formação 

profissional, a forma de contratação que foi utilizada (CLT, Estagiário, MEI, Pessoa Jurídica ou Voluntário), a carga 

horária e a frequência deste colaborador dedicada ao projeto. 

 

Indicadores/Atividades 

12) Qual o principal objetivo do seu projeto? 
Descreva qual o principal objetivo do seu projeto, ou seja, onde o seu projeto pretende chegar. Qual cenário ele 

quer modificar. 

 
 

13) Como será o processo de avaliação do impacto gerado? 
Defina os indicadores, metas, fontes de verificação e periodicidade. É necessário definir cada um destes itens. 

 

Divulgação 

14) Explique como o projeto será divulgado. 
Detalhe o plano de divulgação do projeto (veículo, frequência, quantidade). 

 

Contrapartidas 

15) Especifique as contrapartidas do Projeto 
Benefícios para a Cosern – Grupo Neoenergia relativo ao patrocínio concedido 
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Orçamento 

16) Utilize a planilha de Excel para o preenchimento das informações e anexe aqui. 
 

17) Valores do Projeto 

Valor Total do Projeto: R$ 

Valor Total aprovado na Lei Câmara Cascudo: R$ 

Valor já Captado: R$  

Nome do Patrocinador confirmado:  

Valor Solicitado neste edital: R$  

 

Aprovação na Lei Estadual de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo 

18) Projeto já aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo  

(      ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Não, mas já foi submetido 

 

19) Caso já tenha o certificado de enquadramento, anexe o PDF. 

(upload do certificado) 

 

Parceiros 

20) Cite os parceiros de execução do projeto e o tipo de contribuição de cada um 

(financeira, de pessoal, material, entre outros). 

 

Patrocínio em anos anteriores 

21) Caso o seu projeto já tenha recebido patrocínio da Cosern, indique o ano e o nome do 

projeto. 

 

Vídeo 

22) Faça upload do seu vídeo 
Grave um vídeo de até 3 minutos com o principal gestor falando sobre este projeto. Coloque o vídeo em uma 

plataforma online com ACESSO PÚBLICO (ex: Youtube, Vimeo, etc). Copie e cole o link do vídeo aqui. Não envie 

vídeos institucionais. 

 

 


