MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Utilizando a plataforma Google Forms

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO
1. Nome Completo
2. Data de Nascimento
3. Profissão ou ocupação
4. E-mail
5. Celular (com DDD)
6. Acessa o WhatsApp com este número de celular?
Sim
Não
7. Cargo ou função na instituição?

INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO
8. Nome da Instituição
9. Endereço Completo (com CEP)
10. Telefone (com DDD)
11. Nome (s) do representante (s) legal da instituição
12. Tipo de Instituição:
Associação
Colônia de Pescadores
Cooperativa
Outro (especificar):
13. Número do CNPJ (Deverão ser inseridos apenas os 14 números do cadastro,
sem ponto, barra ou traço)
14. O CNPJ está ativo?
Sim
Não
Caso a resposta seja negativa, o que falta para regularizar?
15. Qual(is) município(s) de abrangência da Instituição? (marque todos que se
aplicam)
Região da Costa Verde:
Angra dos Reis
Itaguaí

Mangaratiba
Paraty
Rio de Janeiro - Sepetiba
16. A instituição faz parte de alguma Unidade de Conservação do território? Se
sim, qual(is)?
Sim (informar os nomes das UCs)
Não
17. A instituição representa quantas pessoas (contribuintes, associados(as),
cooperados(as)?
18. No total, quantas pessoas são beneficiadas (envolvidas indiretamente) pela
instituição?
19. Destas quantas estão formalizadas como contribuintes, associados, cooperados,
entre outros?
20. Qual é o principal grupo representado pela instituição? (marque todos que se
aplicam)
Pescadores e pescadoras artesanais
Marisqueiros, marisqueiras, catadores e catadoras artesanais
Envolvidos e envolvidas no beneficiamento
Maricultores e maricultoras artesanais
21. Qual o principal gênero representado pela Instituição?
Masculino
Feminino
Ambos
Outros

HISTÓRICO DE RECURSOS RECEBIDOS

22. A instituição já recebeu algum tipo de apoio ou aporte financeiro via edital?
Sim
Não

Se sim, o recurso foi disponibilizado por qual(is) instituição(ões)?
Se sim, qual foi o valor aproximado do somatório do valor recebido?
Até R$ 10 mil
Aproximadamente R$ 50 mil
Aproximadamente R$ 100 mil
Aproximadamente R$ 250 mil
Acima de R$ 500 mil

INFORMAÇÕES DA PROPOSTA
Esta etapa é destinada a descrição da proposta, ressaltando os desafios e as possíveis
soluções que pretendem ser desenvolvidas. Ao final desta fase, há um campo para
anexar um vídeo sobre a sua instituição e principais demandas.
23. Qual o valor aproximado do projeto que pretendem desenvolver?
R$ 150 mil
R$ 200 mil
R$ 250 mil
R$ 300 mil
R$ 350 mil
R$ 400 mil
R$ 450 mil
R$ 500 mil
24. Qual é o principal problema ou desafio identificado? (máximo de 150 palavras)
25. Qual o principal objetivo do projeto? (O que?) (máximo de 150 palavras)
26. Qual é a justificativa do projeto? (Por quê?) (máximo de 150 palavras)

27. Qual é a solução proposta para reduzir o problema identificado? (máximo de 150
palavras)
28. Quais as principais atividades a serem desenvolvidas neste projeto? (Como?)
(máximo de 150 palavras)
29. Qual benefício o projeto trará para a comunidade? Quais os principais
impactos/resultados do projeto? (máximo de 150 palavras)

30. Quantas pessoas serão beneficiadas direta e indiretamente pelo projeto
(aproximadamente)? (Para quem?)
Até 20 pessoas
Entre 21 e 50 pessoas
Entre 51 e 100 pessoas
Entre 101 e 200 pessoas
Acima de 201 pessoas
31. O projeto tem potencial de ser continuado após o encerramento deste apoio?
Sim
Sim, porém serão necessários recursos adicionais
Não
No momento não é possível fazer esta previsão
32. O projeto poderia ser replicado em outras localidades?

Sim
Sim, com alguns ajustes
Não
DOCUMENTAÇÃO
33. Necessário anexar cópia dos seguintes documentos nos links abaixo:
Inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
Estatuto social vigente, com o devido registro em cartório;
Ata de eleição da diretoria em exercício, com o devido registro em cartório;
Documento de identidade (RG e CPF) do(s) representante(s) legal(is) da
instituição e do responsável pela proposta

Inserir vídeo de até 3 minutos. O vídeo poderá ser gravado no celular e o arquivo
inserido abaixo. Não há necessidade de edição e tratamento da imagem e do som.
Para gravar o vídeo, basta ficar diante de um dos lugares mais conhecidos de sua
comunidade, ou seja, um lugar que identifique de onde você está falando, sempre
durante o dia.
Você pode pedir a ajuda de um amigo e gravar de uma distância de mais ou menos 1
metro, sempre com o celular na horizontal (deitado). Essa posição é melhor para
mostrar a sua imagem e o local que você escolheu.
Se preferir, pode usar um bastão de selfie ou fazer um "vídeo selfie" normal. Você
começa dizendo o seu nome e a cidade onde você está e tem até 3 minutos para dar o
seu recado, respondendo às perguntas abaixo:
•

Qual é o seu nome e função na instituição?

•

Qual é o papel da instituição na comunidade?

•

Qual é o principal problema?

•

Qual é a principal solução?

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
34. Caso sua instituição seja selecionada, quem você indicaria como segundo
participante da mentoria para elaboração do projeto?
Nome Completo:
E-mail:
Celular (com DDD):
Função desta pessoa na instituição:
35. Eu me comprometo a participar da mentoria virtual e presencial para elaboração
do projeto.

Sim
Não
36. Autorizo que os dados aqui fornecidos sejam analisados pelo FUNBIO, que se
compromete com o armazenamento seguro e sigiloso dos mesmos, em
conformidade com a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados.
Sim
Não

