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Olá! Bem-Vindo ao Fundo Social da Cooperativa Sicredi Univales MT/RO! 

 

Saudações Cooperativistas! 

Você está solicitando o apoio da Cooperativa Sicredi Univales MT/RO através do Fundo Social, o qual foi 
aprovado pelos associados em assembleia, para apoiar ações, iniciativas e projetos que desenvolvam as 
comunidades e gerem melhoria na qualidade de vida dos associados! 

Desde já agradecemos o interesse em buscar a Cooperativa Sicredi Univales MT/RO como apoiadora e 
parceira em seu projeto, visto que entendemos que quando fazemos juntos, podemos fazer a diferença em 
nossas comunidades. 

 

Temos um Convite Especial para você! 

Para todas as entidades solicitantes de Apoio Social convidamos para se associarem ao Sicredi, caso ainda 
não sejam. Se sua entidade já é associada procure manter seu cadastro atualizado, é uma forma de nos 
comunicarmos com mais efetividade.  

Solicite aos nossos gerentes os documentos necessários para abertura de conta e/ou atualização cadastral! 

 

ACESSANDO O FUNDO SOCIAL 

1. Orientações gerais para encaminhamento de Projetos 

A entidade deverá cadastrar o projeto no website https://www.sicredi.com.br/nacomunidade/fundosocial, o 
gestor da agência e coordenadores de núcleo poderão visitar à entidade caso os mesmos não a conheça, ou 
para conhecer os novos projetos ou iniciativas que a entidade está realizando, a fim de respaldar a solicitação. 

Deverá ainda anexar com o projeto 03 (três) fotos que melhor apresentem a entidade. 

Se faz necessário apresentar 03 (três) orçamentos relativos ao apoio solicitado, seja para aquisição de bem 
(s) objeto (s), seja para pagamento de serviço (s). Nos casos onde não houver fornecedores suficientes para 
cotação de preços, deverá ser colocada no projeto uma justificativa da ausência da quantidade de orçamentos 
exigida. 

2. Prazos de inscrição/apresentação dos Projetos para 2022 

Conforme edital do Fundo Social 

Comitê de Ações Sociais do Fundo Social Univales 
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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DA ENTIDADE A SER BENEFICIADA 

1. INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE  

Nome fantasia: 

Razão social: 

CNPJ: 00.000.000/0000-00  Início das atividades: xx/xx/xxxx 

Endereço: Rua ou Avenida, nº, complemento, Bairro, Cidade, UF 

Telefones (fixo e celular): (xx) xxxx-xxxx 

Site/Rede Social: 

E-mail: 

Nº da conta corrente da entidade no Sicredi: 

Nomes dos responsáveis legais da entidade: 

Pessoa de contato na entidade (nome e telefone): 

Área de ação da entidade (bairros, municípios): 

Nº de colaboradores/funcionários: 

Nº de pessoas beneficiadas: 

Fontes de receitas da entidade: descrição e R$ 

Despesa total mensal da entidade: R$ 

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO  

Título do projeto: 

Este projeto já foi inscrito no Fundo Social em anos anteriores? (   ) Sim (   ) Não 

Este projeto já existe? Desde quando? 

Valor estimado do projeto (investimento total ou orçamento anual): R$ 

Valor solicitado: R$  

Descrição dos patrocinadores e apoiadores:  
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3. JUSTIFICATIVA:  

Este item deverá responder o que será desenvolvido e por que existe a necessidade do 
projeto na entidade e na comunidade. Deve explicar a relevância do projeto para os 
usuários, instituição e se existem políticas públicas para qual sua atuação está voltada. 
Sugestão: até 50 linhas. Não há necessidade de fundamentação teórica, justificar na 

prática. 

 

4. OBJETIVO (S):  

Este item deve responder para que vai ser realizado o projeto. Poder conter apenas o 
objetivo geral, ou objetivo geral e objetivos específicos, sempre, relacionados com os 
resultados que se pretende alcançar com o projeto. Ou seja, pode ser sucinto, mas focados 
nos resultados que se quer alcançar. Descrever com clareza e concisão. Sugestão: até 
15 linhas. 

 

5. PÚBLICO BENEFICIADO:  

Este item refere-se à:  para quem (inclusive número) e quais as características do público 
a ser beneficiado pelo projeto. Sugestão: até 10 linhas. 

 

6. DESCRIÇÃO DA AÇÃO OU METODOLOGIA 

Descrever com clareza e concisão (até 20 linhas) as etapas necessárias, quais e como 
serão desenvolvidas as atividades para atingir os objetivos propostos, incluindo a alocação 
de recursos humanos necessários para a efetivação da proposta, possibilitando o 
entendimento da execução do projeto. Por exemplo, em caso de uma oficina de informática, 
para qual se pretende a destinação de recursos para a aquisição de equipamentos de 
informática, as etapas devem prever: compra, instalação de equipamentos, adequação de 
espaço físico, contratação de instrutor, início das oficinas, duração do curso, etc. Caso o 
objetivo seja a qualificação de ação, projeto ou programa, já em andamento, favor referir.  

7. IMPACTO 

Este item refere-se à quais são os resultados esperados e repercussão do projeto para o 
público a que se destina, mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. Sugestão: 
até 20 linhas.  
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8. PARCERIAS E INTERFACES:  

Este item deve identificar os apoios externos com quem será executado o projeto. Por 
interfaces entende-se órgãos da esfera pública (federal, estadual ou municipal) que 
poderão estar cedendo suas estruturas técnicas, humanas, administrativas, financeiras e 
de materiais, ao projeto. Por parceria entende-se empresas e /ou entidades e/ou 
organizações das comunidades que possam apoiar ou patrocinar o projeto. 

 

9. RECURSOS:  
 

9.1 Materiais  

Na descrição dos recursos deve constar todo e qualquer material necessário para a 
execução do projeto. (Por exemplo.: uma campanha de fundos para compra de 
equipamentos de fisioterapia deve-se descrever os aparelhos, benefícios e necessidades.). 

Importante: O valor constante deverá estar de acordo com o orçamento de menor valor, 
dentre os três orçamentos anexados ao projeto.  

Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total 

    

    

    

    

    

    

 

Obs: é obrigatória a apresentação de 03 orçamentos ou a justificativa da ausência de 
fornecedores para compor a quantidade exigida de orçamentos. 

9.2 Financeiros:  

Neste item deve constar o valor total do projeto e quanto será financiado pela entidade, 
parcerias/interfaces (comprovando a existência dos valores = contrapartida). 
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10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
  

DURAÇÃO, ETAPAS, INÍCIO E TÉRMINO  

Este item deve informar o tempo previsto para a execução de cada uma das etapas e 
atividades descritas na metodologia, por exemplo, em caso de aquisição de equipamentos 
de informática: compra, instalação de equipamentos, adequação de espaço físico, 
contratação de instrutor, oficina, curso, etc. Identificando em cada uma destas 
etapas/atividades o tempo previsto para seu início e término. (Pode ser em tabela.) 

 

11. AVALIAÇÃO:  

Prever a metodologia de acompanhamento e avaliação o alcance dos objetivos e dos 
resultados esperados (impacto). Sugestão: até 20 linhas  

 

Cidade-UF, XX de XX de 2022. 

 

 

 

_____________________________________________________ 
NOME (do responsável técnico, se houver <= apagar instruções) 

 
______________________________________________________ 
NOME (do responsável legal pela instituição <= apagar instruções) 


