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O Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), presente 

em mais de 170 países e territórios, faz par-
cerias em todas as instâncias da sociedade 
para ajudar na construção de nações que 
possam resistir a crises, sustentando e con-
duzindo um crescimento capaz de melho-
rar a qualidade de vida de todos. Oferece 
uma perspectiva global aliada à visão local 
do desenvolvimento humano para contri-
buir com o empoderamento de vidas e com 
a construção de nações mais fortes e resi-
lientes.

O PNUD é parceiro do Movimento Nacio-
nal pela Cidadania e Solidariedade e, por 
mandato, promove a agenda política dos 
ODM em suas ações. Todos os projetos do 

PNUD no país visam contribuir para o pro-
gresso e o cumprimento dos ODM.

O foco do trabalho do PNUD Brasil bus-
ca abranger, cada vez mais, o desenvolvi-
mento de capacidades, o fortalecimento e 
a modernização institucional de estados e 
municípios, com uma crescente participa-
ção do setor privado e da sociedade civil 
nos projetos.

Com base nessa experiência de sucesso 
com a promoção dos ODM, o PNUD se po-
siciona também como agência-líder das Na-
ções Unidas na condução de consultas e no 
engajamento direto de cidadãos no Brasil 
e no mundo ao debate e à construção da 
agenda de desenvolvimento humano pós-
2015.

O Sesi PR, em sintonia com seu compro-
misso de promover o desenvolvimen-

to, a qualidade de vida e o respeito ao meio 
ambiente, aderiu ao Movimento Nacional 
pela Cidadania e Solidariedade em prol dos 
ODM em 2004. Para concretizar essa ade-
são, idealizou tecnologia social tendo como 
eixos o diálogo e a informação. 

Inicialmente, liderou a estruturação de 
observatório para monitorar os indicado-
res do milênio e, assim, garantir informa-
ções atualizadas sobre os municípios do Pa-
raná, as quais deram origem ao Portal ODM 
(www.portalodm.com.br), que abrange, 
atualmente, todos os estados e municípios 
do País.

Em seguida, estruturou o Núcleo ODM 
Estadual, dando início aos diálogos – fo-
cados na reflexão sobre a realidade local 
– que mobilizaram os três setores, levando 
à formação de uma rede de pessoas e or-

ganizações voluntárias que trabalham em 
torno dessa agenda comum em prol do de-
senvolvimento. 

Esse trabalho viabilizou a construção de 
ferramentas, sintetizadas no seguinte con-
junto de publicações, agora disponibiliza-
das a todos os Núcleos ODM do País com 
a intenção de contribuir com seus traba-
lhos: Vol. 1 – Interpretação e Análise de 
Indicadores; Vol. 2 –  Mobilização; Vol. 3 
– Planejamento de Núcleo ODM; Vol. 4 – 
Dialogando sobre Desenvolvimento; Vol. 
5 – Mostra de Projetos.

Essa iniciativa só foi possível graças à par-
ceria entre o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), o Movi-
mento Nacional pela Cidadania e Solidarie-
dade (MNCS) e a Secretaria Geral da Presi-
dência da República. Um exemplo de ação 
cooperativa transformadora.

Bom trabalho! 

PNUD

SESI Paraná
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O Movimento Nacional pela Cidadania 
e Solidariedade (MNCS), constituído 

em 2004, é uma iniciativa apartidária e ecu-
mênica da sociedade civil, com a missão de 
mobilizar e articular empresas, governos, 
organizações, movimentos sociais e a so-
ciedade civil em geral para realizar ações 
voltadas ao alcance dos Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio (ODM)  em todo 
o País.

Os ODM, inspirados nas grandes confe-
rências da ONU da década de 1990, tradu-
zem um plano mínimo de desenvolvimento 
mundial definido na Cúpula do Milênio de 
2000, com o principal desafio de garantir 
bem-estar e qualidade de vida às pessoas, 
cuidando, especialmente, de temas como 

renda, educação, saúde, moradia, água e 
saneamento.

O MNCS – compreendendo que esse de-
safio não se restringe exclusivamente a um 
único setor, ao contrário, aplica-se a todos 
os brasileiros preocupados com um mundo 
melhor – tem atuado intensamente, desde 
2004, para disseminar os ODM e seus indi-
cadores, articulando uma rede comprome-
tida em contribuir para seu alcance.

Tendo como foco levar os ODM a todos os 
municípios, com satisfação, participa deste 
projeto de capacitação devido às possibili-
dades que oferece de apoiar e potenciali-
zar os trabalhos de seus Núcleos ODM es-
palhados por todo o Brasil, tornando a rede 
ODM cada vez mais forte e atuante.

Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade

Secretaria-Geral da Presidência da República

O Brasil se tornou um país mais justo e 
participativo. A melhoria da qualida-

de de vida da população está ancorada na 
decisão de se adotar políticas públicas de 
inclusão e de combate à pobreza e na mo-
bilização social.

O ano de 2015, quando se encerra o ci-
clo dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio, está batendo à porta e o Brasil se 
destaca na nova geografia mundial como 
um país que soube combater a fome e suas 
raízes estruturais, que se apoiou em instru-
mentos afirmativos de direitos e que rea-
firmou a necessidade do combate às injus-
tiças sociais.  O cumprimento de metas dos 
ODM serve para demonstrar que foi trilha-
do o caminho certo e que o Brasil pode se 
orgulhar do protagonismo nos ODM e de 
servir de referencial para outras nações. 

Essa vitória é de todos. Os avanços con-
quistados só foram possíveis em função do 

trabalho de milhares de pessoas por esse 
país afora, que não se renderam aos pro-
blemas sociais, econômicos e ambientais 
cada vez mais desafiadores e com exigên-
cia de novas respostas.

Mais uma vez a sociedade civil atende à 
convocação para o trabalho, ao chamado 
para a capacitação e qualificação em tor-
no dos ODM. Isso, por si só, já seria motivo 
de comemoração, mas todos querem mais, 
muito mais.

Com a confiança nesse trabalho é que 
vai ser feita a transição dos ODM para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). É forte a certeza de que o país se 
preparou com êxito para esse novo desafio. 
O recomeço é, na verdade, a renovação da 
crença de que a justiça social e a constru-
ção de um Brasil mais equânime são as prin-
cipais guias que orientam o rumo a seguir.
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Apresentação

As cinco publicações que compõem este 
conjunto – 1) Interpretação e Análise 
de Indicadores, 2) Mobilização, 3) Pla-

nejamento de Núcleo ODM, 4) Dialogando 
sobre Desenvolvimento e 5) Mostra de Proje-
tos – sintetizam proposta metodológica via-
bilizada pelo Projeto Movimento ODM Brasil 
2015, e se destinam a apoiar os Núcleos ODM 
em sua missão de mobilizar e articular a socie-
dade brasileira para realizar ações em prol do 
desenvolvimento em todos os cantos do País.

Partindo do pressuposto de que os ODM 
afetam diretamente a todos os cidadãos e 
apresentam grau de complexidade inques-
tionável, a metodologia sugere a participação 
dos três setores para o seu alcance. Os gover-
nos estaduais e municipais, estabelecendo 
e implementando políticas e programas; as 
empresas, realizando investimentos sociais 
transformadores orientados pelos ODM; as 
organizações do terceiro setor, executando 
planos que contribuam para a superação dos 
desafios identificados.   

Sugere, ainda, que essa participação seja 
qualificada a partir do conhecimento da reali-
dade local, em reflexões coletivas que favore-
çam a ação sinérgica e cooperativa.

Assim, a publicação 1) Interpretação e Aná-
lise de Indicadores orienta quanto à forma de 
analisar e interpretar a situação dos indicado-
res do milênio no país, além de ensinar a consul-
tar o Portal ODM (www.portalodm.com.br), 
que contém informações sobre todos os esta-
dos e municípios brasileiros. O conhecimento 
da realidade desperta interesse. Decisões com 
base em informações potencializam o alcance 
dos resultados desejados.

Na publicação 2) Mobilização, estão deta-
lhados os procedimentos a serem adotados 

para mobilizar instituições de determinada 
localidade com o objetivo de constituir o Nú-
cleo ODM, estruturando-se, inicialmente, Gru-
po de Trabalho responsável pela coordenação 
das primeiras atividades do Núcleo. Trata-se 
de despertar o interesse da comunidade local 
sobre a relevância de uma ação conjunta para 
o alcance dos ODM e, em consequência, de 
uma vida melhor para todos.

Para que o interesse despertado sobre 
os ODM não seja desperdiçado, o Grupo de 
Trabalho deverá agendar a Oficina de Plane-
jamento, articulando, ao mesmo tempo, a as-
sinatura do Termo de Adesão ao Movimento 
Nacional pela Cidadania e Solidariedade e a 
identificação de interessados em compor o 
Colegiado do Núcleo ODM, que será eleito e 
empossado no dia da Oficina.  A publicação 3) 
Planejamento de Núcleo ODM explica como 
fazer. 

Por fim, as publicações 4) Dialogando so-
bre Desenvolvimento e 5) Mostra de Projetos 
apresentam duas importantes ferramentas 
para fortalecer todo o processo. A primeira 
oferece estratégia para ampliar as adesões 
ao Movimento, criando ambiente favorável à 
identificação das potencialidades das pessoas 
e das localidades, assim como a disposição 
para agir. E depois de algum tempo, para man-
ter a animação dos grupos, é preciso celebrar 
as conquistas – as pequenas e as grandes – as-
sim como o capital social que está sendo for-
talecido. A Mostra de Projetos, que é simples 
de fazer e custa pouco, oferece essa possibili-
dade.

Dito isso, fica a lembrança: Eu posso tornar 
o mundo melhor; você pode também. Nós, jun-
tos, organizados nessa grande rede nacional, 
podemos ainda mais. SIM, NÓS PODEMOS!
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Projetos são instrumentos valiosos, 
servindo de pontes de ligação entre 
a vontade e a realidade. São ações es-

truturadas a partir de intenções, reflexões 
e desafios acerca de uma realidade local, 
identificada por um grupo ou organização 
social que busca contribuir, de alguma ma-
neira, para “mudanças possíveis”.

Não há dúvida de que são inúmeros os 
projetos sociais realizados por prefeituras, 
empresas, ONG, instituições de ensino, reli-
giosas ou de classe, associações comunitá-
rias, clubes de serviços, entre outras, com 
vistas a transformar dilemas sociais e modi-
ficar realidades.

Porém, projetos socioambientais não 
devem ser realizações isoladas. Para que se 
fortaleçam e até mesmo sejam reaplicados 
em outras realidades, multiplicando bons 
resultados, devem estar sempre interagin-
do, por meio de diferentes modalidades de 
relação, com outros programas ou políticas 
voltadas para o desenvolvimento social. 

A sociedade civil, com sua heterogenei-
dade, vem se fortalecendo e desenvolven-
do novas formas de organização (ONGs, 
redes, entre outras), tornando-se cada vez 
mais protagonista da ação social. A expe-
riência de atuação em prol dos Objetivos 
do Milênio, que articula os três setores da 
sociedade, demonstra que o engajamento 
de diversas organizações na definição de 
agendas de ação conjunta provoca resulta-
dos mais efetivos e de verdadeiro impacto 
social. 

Uma das maneiras de tornar esta intera-
ção mais forte é a promoção de Mostras de 
Projetos.

Esta publicação apresenta as diretrizes 
para a realização de uma Mostra de Proje-
tos, que auxiliará a continuidade das ações 
desenvolvidas pelos Núcleos ODM, além 
de constituir-se em espaço de valorização 
e reconhecimento dos voluntários brasilei-
ros que se articulam em prol do desenvolvi-
mento do país.



11

2. Conceitos 
básicos



Módulo 5 - Mostra de Projetos12

Projeto Movimento ODM Brasil 2015

Os projetos são instrumentos capazes 
de modificar a realidade. 

• O desenvolvimento de um novo equipa-
mento é um exemplo de projeto que 
insere inovação em uma empresa. 

• A realização de oficinas de artesanato e 
música apresentam alternativas para o 
entretenimento e ócio juvenil, um impor-
tante desafio social. 

• A recuperação de mata ciliar de um rio 
do bairro contribui para amenizar situa-
ções de assoreamento, além de repre-
sentar um compromisso e respeito com 
o meio ambiente. 

Os projetos podem ser classificados em 
diversos tipos. A classificação por setor é 
muito utilizada, organizando os projetos 
em: engenharia, educativo, comunicação, 
marketing, social, tecnologia da informa-
ção, entre outros. 

Os projetos sociais propõem uma ação 
com finalidade pública, quer dizer, estão 
voltados para a melhoria da qualidade de 
vida e o acesso a direitos e serviços sociais 

(STEPHANOU, MÜLLER e CARVALHO, 2003, 
p. 25).  São oportunidades para o exercício 
da cidadania e de transformação das locali-
dades. 

Quando temos uma grande ideia, como 
torná-la uma realidade?

Como incluir diferentes perspectivas e 
chegar a algum “lugar comum”?

Idealizado por Juanita Brown e David 
Isaacs, a metodologia World Café auxi-

lia de forma significativa os processos de 
conversação, mesmo em grandes grupos. 
Em linhas gerais, trata-se de um exercício 
de diálogo construtivo, capaz de acessar a 
inteligência coletiva e criar possibilidades 
para ação. 

2.1 Projetos

2.2 World Café

O QUE SÃO PROJETOS?

“Processo único, consistindo de 
um grupo de atividades coorde-
nadas e controladas, com datas 
para início e término, empreen-
dido para alcance de um objetivo 
conforme requisitos específicos, 
incluindo limitações de tempo, 
custo e recursos.” NBR 10006.

“Um esforço temporário em-
preendido para criar um produ-
to, serviço ou resultado exclu-
sivo. A sua natureza temporária 
indica um início e um término 
definidos” PMI/PMBoK, 4 a Ed.
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Partindo-se do princípio de que as pes-
soas já possuem, individualmente, criativi-
dade e sabedoria para enfrentar desafios, 
no World Café pequenas rodadas de con-
versação vão se realizando e se conectan-
do na medida em que as pessoas compar-
tilham ideias de forma cruzada e, com isso, 
descobrem novas soluções em torno das 
questões que realmente importam em suas 
vidas, em seus trabalhos ou em suas comu-
nidades. 

Conforme a rede de novas conexões au-
menta, cresce também a troca de conhe-
cimento. A sabedoria coletiva do grupo se 
torna cada vez mais acessível, novos signi-
ficados são elaborados, conexões surgem 
e, assim, possibilidades inovadoras de ação 
emergem. O processo é simples, mas é ca-
paz de produzir resultados surpreenden-
tes. 

Para que isto se concretize, o World Café 
se orienta em 7 princípios: 

1. Contextualização sobre os propósitos 
do diálogo, para que sejam convidados 
participantes que realmente tenham 
interesse no tema, mesmo que com 
opiniões distintas, pois, quanto mais 
diverso o grupo, mais rica pode tornar-se 
a iniciativa capaz de congregar diferen-
tes pontos de vista.

2. Desenvolvimento de espaço agradá-
vel, acolhedor e hospitaleiro, pois, 
quanto maior o acolhimento, mais à von-
tade as pessoas estarão e, possivelmen-
te, mais criativas, confiantes e motivadas 
a compartilhar experiências. 

3. Proposição de questões relevantes 
que inspirem a conversa sobre o tema 
proposto; realizar perguntas inspirado-
ras é fundamental e pode produzir pro-
fundos resultados.

4. Encorajamento à participação; para 
que todos os presentes possam contri-
buir com ideias e perspectivas.

5. Escuta ativa para descobrir pontos de 
convergência que, ao final, ajudarão na 
descoberta de soluções.

6. Estabelecimento de conexões entre 
os diferentes pontos de vista, enquan-
to acontecem os diálogos cruzados os 
participantes comunicam ideias-chave 
ou temas com as novas mesas, compar-
tilham perspectivas, enriquecem a pos-
sibilidade de insights ou soluções sur-
preendentemente novas.

7. Compartilhamento de descobertas 
coletivas, por meio de uma conversa-
ção em plenária, para que todos possam 
identificar pontos comuns.

Conheça os idealizadores da pro-
posta em: 

youtube.com/watch?v=1cv82Yl0H7M 

Conheça mais sobre o World Café em:  
www.theworldcafe.com
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3. A Mostra de 
Projetos
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3.1 O que é? 

3.2 Quais os resultados esperados?

A Mostra de Projetos é um espaço de 
diálogo e reconhecimento das iniciati-

vas desenvolvidas nas localidades/regiões 
que contribuem para o desenvolvimento e 
a qualidade de vida das pessoas. A Mostra 
promove o encontro entre lideranças públi-

cas, empresariais, sociais e indivíduos, com o 
objetivo de divulgar as práticas inovadoras 
e promotoras do desenvolvimento; oportu-
niza a troca de experiências entre projetos 
que colaboram para o desenvolvimento; e 
constitui um Banco de Boas Práticas. 

A Mostra de Projetos deve propiciar 
ambiente para estreitamento de par-

cerias e articulação de rede de pessoas e 
instituições que trabalham em prol do de-
senvolvimento. Além disso, é espaço para 
aprimoramento dos projetos, por meio de 
orientações e sugestões dos participantes, 
os quais terão a oportunidade de conhecer 
as iniciativas desenvolvidas no município/
região. Ao final do evento, as iniciativas 
participantes irão compor o Banco de Boas 
Práticas, que inspirará um número ainda 
maior de pessoas a engajarem-se aos ODM. 

O QUE É UMA BOA PRÁTICA? 

O termo deriva do inglês “best 
practice” e caracteriza uma ati-
vidade, ação ou experiência que 
demonstrou alcançar satisfatoria-
mente o resultado desejado. Serve 
de referência e inspiração para a 
reflexão e aplicação em outras or-
ganizações.

O QUE É UM BANCO DE BOAS 
PRÁTICAS?

Um Banco de Boas Práticas é um 
ambiente virtual que reúne as me-
lhores práticas de organizações 
que desenvolvem iniciativas pro-
motoras do desenvolvimento. Seu 
objetivo é compartilhar e socializar 
iniciativas bem-sucedidas de deter-
minada localidade/região. 
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3.4 Como fazer? 

3.3 Por que realizar uma 
Mostra de Projetos?

Para reconhecer e dar visibilidade às iniciativas de desenvolvimento local que contribuem 
para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), possibilitando a 

troca de experiências, potencializando projetos já existentes e inspirando a criação de no-
vos projetos. 

As atividades que compõem a organização e realização da Mostra de Projetos podem ser 
divididas em três momentos: antes, durante e depois. 

As semanas que antecedem a realização 
da Mostra de Projetos são essenciais 

para garantir o sucesso do evento. Mobi-
lizar a participação, receber as inscrições 
e preparar o local são providências que 
viabilizarão a realização da Mostra. 

O sistema RDA, utilizado para organizar 
o Seminário de Mobilização, também é uma 
ferramenta que pode auxiliar na organiza-
ção da Mostra de Projetos:

1o R eúna a equipe: constituir 
equipe para organizar o evento 

é fundamental para garantir o alcance 
de todos os objetivos do encontro. Além 
disso, é uma oportunidade para incentivar 
a colaboração e o trabalho em equipe.

A organização da equipe em comis-
sões facilita o trabalho. Cada comissão 
se responsabilizará por um conjunto de 
atividades. Sugere-se a definição de quatro 
comissões: Mobilização, Comunicação, 
Logística e Secretaria.  

2o D istribua as atividades entre 
as comissões: cada comissão 

deverá conhecer as atividades pelas quais 
será responsável. Recomenda-se organizar 
reunião inicial para distribuir responsabili-
dade e fortalecer o ambiente de comemo-
ração. 

É responsável por:

• MOBILIZAR AS INSCRIÇÕES 

Em alinhamento com a Comissão Orga-
nizadora – Comunicação, preparar material 

1o Reúna a equipe 
2o Distribua as atividades
3o Acompanhe

3.4.1  ANTES – A organização

Comissão Organizadora – Mobilização
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para incentivar a inscrição das instituições 
que apresentarão os projetos. Cartazes 
impressos, banners nas páginas web e liga-
ções telefônicas são estratégias que podem 
ser utilizadas para animar a participação das 
organizações com a apresentação de seus 
projetos. O apêndice B (p. 37) traz algumas 
sugestões de organizações que podem ser 
convidadas a apresentar projetos, assim 
como a assistirem a Mostra.

Em parceria com a Comissão Organi-
zadora – Secretaria, definir sistema para 
inscrição dos projetos. Diversos recursos 
informáticos podem facilitar esse processo, 
como, por exemplo, o Google Drive. 

• PREPARAR LISTA DE CONVIDADOS 

Os convidados são pessoas que presti-
giarão a apresentação dos projetos. Além 
de autoridades, recomenda-se envolver 
lideranças sociais, instituições de ensino, 
líderes empresariais e a comunidade, dessa 
forma a rede e a troca de experiências será 
mais enriquecedora.

Em parceria com a Comissão Organiza-
dora – Secretaria, definir instrumento para 
a inscrição dos participantes. 

• PREPARAR E ENVIAR OS CONVITES 

Impressos ou enviados por correio 
eletrônico, os convites devem incluir 
informações sobre local, data e horário de 
realização da Mostra. É importante inserir 
o logotipo dos parceiros locais no convite, 
sempre que autorizado – a utilização de 
logos deve respeitar as orientações de 
cada organização parceira. O apêndice F (p. 
41) apresenta uma sugestão de convite. 

• VISITAR PARCEIROS LOCAIS

A Mostra de Projetos é espaço de reco-
nhecimento e fortalecimento das iniciativas 
promotoras dos ODM na localidade/região. 
Nesse sentido, é importante garantir o 
envolvimento e participação dos parceiros 
locais do Núcleo ODM na Mostra. 

• ACOMPANHAR A MOBILIZAÇÃO 
DIARIAMENTE  (CHECAR A LISTA DE 
CONVIDADOS E AS CONFIRMAÇÕES)

Acompanhar as inscrições dos projetos a 
serem apresentados assim como dos parti-
cipantes da Mostra de Projetos. Estabelecer 
sistema para acompanhar as confirmações 
das autoridades. 

• AUTORIDADES E REPRESENTAÇÕES 
LOCAIS DOS PARCEIROS NACIONAIS 
DOS ODM 

Incentivar a participação dos parceiros 
nacionais na Mostra de Projetos contribui 
para o fortalecimento do trabalho dos 
ODM no país. Nesse sentido, é importante 
encaminhar convite à Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordes-
te, Petrobrás, Sebrae, Furnas e Sesi-PR.

É responsável por:

• GARANTIR A DIVULGAÇÃO DA MOSTRA 
DE PROJETOS. PARA TAL, PODERÃO 
SER ADOTADAS DUAS ESTRATÉGIAS:  

Divulgação na imprensa: para garantir 
que os objetivos da Mostra de Projetos 
sejam alcançados, é importante a participa-
ção de instituições que realizam iniciativas 
promotoras do desenvolvimento (apresen-
tadores) e o engajamento de representan-
tes dos três setores (ouvintes). Os meios 
de comunicação são muito eficazes nesse 
processo de mobilização. Disponibilizar 
informações sobre o evento para a impren-
sa local (rádio, jornal, TV, e outros veículos 
da região/localidade) facilita esse processo.

Uso de materiais gráficos: cartazes 
impressos, banners nas páginas web, folders 
ou flyers são instrumentos complementares 
de apoio à divulgação do evento. A Comissão 
Organizadora – Mobilização poderá realizar 
a distribuição desses materiais. 

Comissão Organizadora – Comunicação
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É responsável por:

• DEFINIR PARCEIRO LOCAL PARA REALI-
ZAÇÃO DO EVENTO 

A Mostra de Projetos realizada em 
formato World Café exige que o local seja 
organizado em mesas, preferencialmente 
redondas, e que acomodem todos os 
participantes sentados. Cada mesa reunirá 
entre 8 a 10 pessoas. Engajar parcerias 
locais para a cessão do espaço é uma opor-
tunidade de fortalecer a rede em prol do 
desenvolvimento do país. 

• BUSCAR PARCEIROS PARA PATROCI-
NAR A ÁGUA, CAFÉ, ETC.  

Recomenda-se oferecer, aos participan-
tes, água e café, com o acompanhamento 
de alguns petiscos. A Mostra de Projetos 

não prevê período para intervalo, por isso o 
café poderá ser servido no início do evento 
ou no encerramento, oportunizando mais 
um momento para troca de informações, 
experiências e contatos. 

• VERIFICAR A INFRAESTRUTURA DO 
LOCAL (MESAS, CADEIRAS, EQUIPA-
MENTOS DE SOM E PROJEÇÃO)  

Teste os equipamentos de som e de 
projeção no dia anterior ao evento. É 
indispensável garantir um sistema de som 
eficiente já que, durante a Mostra de Proje-
tos, o facilitador deverá dar instruções aos 
participantes, o microfone será a garantia 
de que a informação chegará a todos.

Será projetada a apresentação, com 
orientação, sobre a metodologia do encon-
tro, por isso é necessário o Datashow e o 
computador. 

As apresentações serão realizadas 
em grupos e, portanto, os participantes 
deverão ser acomodados em mesas e 
cadeiras em equipes de 8 a 10 pessoas. Os 
apresentadores, responsáveis pelos proje-
tos participantes da Mostra, participarão 
dessas equipes. As mesas deverão estar 
numeradas e identificadas com um ODM.

Havendo a disponibilidade e a parceria 
com alguma instituição da localidade, cada 
mesa poderá ter um computador à dispo-
sição dos apresentadores, que deverão 
trazer sua apresentação salva em pendrive. 
Nesse caso, os computadores deverão ser 
instalados e testados no dia anterior ao da 
Mostra de projetos. 

Pode-se solicitar que os apresentadores 
tragam seus próprios computadores para 
utilizar durante sua apresentação. Nesse 
caso, além de garantir as instalações elétri-
cas (como pontos de energia para conectar 
os equipamentos) será necessário dispo-
nibilizar técnicos de informática no dia do 
evento para eventuais emergências. 

Importante lembrar: 

Cada região/localidade tem suas par-
ticularidades. É necessário conhecê-
-las para definir a melhor estratégia 
de comunicação. Em oportunidades 
as mensagens eletrônicas serão o ins-
trumento mais eficaz, em outras, será 
o carro de som.    

Comissão Organizadora – Logística
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 É responsável por:

• ELABORAR O REGULAMENTO DA 
MOSTRA DE PROJETOS  

É necessário elaborar um guia que oriente 
as organizações que participarão da Mostra 
expondo suas iniciativas. Esse é o papel do 
Regulamento. Nele deve conter informa-
ções como o período e forma de inscrição, 
as condições de participação, o método de 
avaliação, a forma de apresentação dos 
projetos, a data e local de realização da 
Mostra, entre outras. O apêndice G (p. 42) 
apresenta um modelo de regulamento.  

• DEFINIR SISTEMA PARA INSCRIÇÃO 
DOS PROJETOS

É necessário estabelecer um sistema 
para que as instituições interessadas façam 
o registro dos projetos que apresentarão na 
Mostra. Recomenda-se utilizar ferramen-
tas tecnológicas, pois facilita o controle da 
Comissão de Organização. Existem ferra-
mentas online que podem ser utilizadas, 
como, por exemplo, o Google Drive. 

O Regulamento deve incluir informações 

sobre a forma de inscrição selecionada e 
recomenda-se finalizar o período de inscri-
ção de projetos 7 dias antes da realização 
do evento, para que a Comissão de Organi-
zação organize a distribuição dos projetos 
nas mesas de trabalho.

• DEFINIR SISTEMA PARA INSCRIÇÃO 
DOS CONVIDADOS/OUVINTES

Possibilitar que as inscrições sejam 
feitas com antecedência permite escolher 
e organizar o espaço da Mostra de Projetos 
de maneira mais adequada. Por outro lado, 
é recomendável imprimir fichas e organizar 
espaço para que participantes realizem sua 
inscrição no dia do evento. 

Comissão Organizadora – Secretaria

O QUE É O GOOGLE DRIVE?

É um serviço de armazenamento e sincronização, oferecido gratuitamente 
pela Google. Através desta ferramenta é possível salvar arquivos (do Word, 
Excel, fotos) e acessar em qualquer ponto com disponibilidade de internet. 

É útil também para aplicar pesquisas, organizar eventos, coletar dados e 
desenvolver testes, vinculando uma planilha a um formulário Google. As 
respostas serão remetidas automaticamente na planilha e poderão ser ex-
portadas para um documento do Pacote Office.

Saiba mais em: https://drive.google.com/ 

Como avaliar o evento?

A opinião dos participantes permite 
conhecer os pontos positivos do en-
contro e os ajustes que podem ser fei-
tos. Imprima fichas e solicite que ao 
final do evento apresentadores e ou-
vintes registrem suas opiniões sobre 
a Mostra de Projetos. 
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• IDENTIFICAR PARCERIA INSTITUCIO-
NAL PARA CERTIFICAÇÃO

Considerar a emissão de certificado aos 
apresentadores e aos convidados/ouvintes 
da Mostra de Projetos. Recomenda-se 
propor parcerias com Universidade, Secre-
taria Municipal/Estadual ou organização 
do terceiro setor que estejam autorizadas 
a emitir a certificação de participação. O 
certificado não apenas valoriza o evento, 
mas também reconhece a participação dos 
envolvidos. O apêndice L (p. 49) é um exem-
plo de certificado para os apresentadores, 
e o apêndice M (p. 50), de declaração para 
os ouvintes. 

• DEFINIR ESTRATÉGIA DE COMUNICA-
ÇÃO COM OS REPRESENTANTES DOS 
PROJETOS INSCRITOS

É fundamental garantir que os repre-
sentantes dos projetos recebam algumas 
orientações sobre a Mostra com antece-
dência. Nesse sentido, é importante: comu-
nicar a confirmação da inscrição; distribuir 
informações sobre a apresentação dos 
projetos – a Comissão de Organização 
poderá definir um roteiro de apresentação. 
O apêndice K (p. 48) sugere um roteiro. 

• ELABORAR LISTA DE PROJETOS E 
DISTRIBUIR NAS MESAS DE TRABALHO

A metodologia da Mostra de Projetos 
propõe que as iniciativas sejam apresenta-
das em mesas de trabalho, em três ou mais 
rodadas de apresentações (o tópico 3.4.2 
Durante – A execução descreve o funciona-

mento completo da Mostra). Para a primeira 
rodada, os projetos devem ser organizados 
por ODM – mesas com o ODM 1 reunirão as 
iniciativas que contribuem para eliminar a 
fome e a miséria, por exemplo. Alocar três 
projetos em cada mesa de trabalho (esse 
número pode variar em função do número 
de projetos inscritos).  A lista com a indi-
cação da mesa onde cada projeto deverá 
acomodar-se deverá ser preparada antes 
do evento (por isso a recomendação de que 
as inscrições para apresentação de projetos 
encerrem uma semana antes da realização 
do evento) e ser afixada fora da sala, para 
que os apresentadores possam identificar a 
sua posição. O apêndice I (p. 46) apresenta 
um modelo de lista de projetos. 

• PROVIDENCIAR MATERIAIS, COMO: 
CANETA, CRACHÁ, PASTA, BLOCO, 
PUBLICAÇÕES, ETC. 

Ainda que de caráter facultativo, a 
Comissão de Organização poderá oferecer 
materiais aos participantes. O “kit partici-
pante” reúne caneta, bloco, publicações 
sobre os ODM, organizados em pastas, 
sacolas ou bolsas. 

• IMPRIMIR OS MATERIAIS QUE SERÃO 
UTILIZADOS 

 - Lista de Presença para confirmar a 
participação dos pré-inscritos – modelo 
apresentado no apêndice E (p. 40).

 - Ficha de Inscrição – apêndice C (p. 38).
 - Ficha de Avaliação – apêndice D (p. 39).
 - Lista com os projetos inscritos e sua 
distribuição nas mesas (para a primeira 
rodada) – apêndice I (p. 46).

 - Ficha de acompanhamento dos projetos 
apresentados – apêndice J (p. 47). 

• PREPARAR O CERIMONIAL

A Comissão de Organização deverá 
avaliar a pertinência de realizar o cerimo-
nial. Sempre que autoridades públicas, 
como prefeito ou governador, confirmarem 

O e-mail é uma ferramenta de comu-
nicação bastante eficiente. Lembre-se 
de considerar, por outro lado, formas 
alternativas de comunicação em loca-
lidades onde o acesso à internet é res-
trito (pessoalmente, telefone, etc.).
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a participação, recomenda-se organizar 
cerimonial para a abertura do evento. A 
Publicação “Mobilização” apresenta orien-
tações sobre o cerimonial. 

• PREPARAR A APRESENTAÇÃO SOBRE 
O MOVIMENTO NACIONAL PELA CIDA-
DANIA E SOLIDARIEDADE 

É importante contextualizar o trabalho 
que o Brasil realiza em prol dos ODM, por 
isso recomenda-se preparar apresentação 

com o histórico dessa Agenda Mundial. A 
Publicação “Mobilização” traz uma apre-
sentação-padrão do Movimento Nacional 
pela Cidadania e Solidariedade. 

3o A companhe: o facilitador da 
Mostra deverá gerenciar a 

Comissão de Organização acompanhando 
a realização das atividades. O apêndice A 
(p. 34) apresenta o roteiro checklist que 
orientará essa atividade.

3.4.2  DURANTE – A execução

A Mostra de Projetos é um momento 
de valorização, reconhecimento e troca de 
experiências entre iniciativas promotoras 
do desenvolvimento nas localidades. Além 
disso, é espaço para inspirar outras organi-
zações na realização de projetos que con-
tribuam com os ODM. É importante incenti-
var que os participantes troquem telefone, 
e-mail – é uma forma de fortalecer a rede e 
potencializar a coinspiração. 

O encontro ocorrerá em três momentos: 
(1) Recepção, (2) Condução dos Trabalhos e 
(3) Encerramento. A Comissão Organizado-
ra deverá distribuir atividades. 

1) RECEPÇÃO

É responsável por:

• VALIDAR/REALIZAR AS INSCRIÇÕES

Aqueles participantes que realizaram a 
inscrição com antecedência deverão ape-
nas confirmar a inscrição, assinando a lista 
de presença; os demais participantes deve-
rão realizar a inscrição no ato. 

• ENTREGAR OS MATERIAIS

Realizar a entrega dos materiais, como 

caneta, bloco, etc. Recomenda-se entregar 
o crachá para identificação de todos os par-
ticipantes. 

A Comissão Organizadora – Mobilização 
apoiará a equipe de Secretaria, realizando 
as seguintes atividades: 

• ORIENTAR OCUPAÇÃO DAS MESAS DE 
TRABALHO

Apoiar os apresentadores de projetos na 
identificação da mesa onde deverão aco-

Comissão Organizadora – Secretaria

Comissão Organizadora – Mobilização

Recomendações:

- Sugerir que pessoas representantes 
do mesmo projeto dividam ativida-
des: uma responsabiliza-se pela apre-
sentação da iniciativa e as demais são 
ouvintes, acomodando-se em mesas 
de trabalho diferentes. É uma oportu-
nidade de fortalecimento da rede de 
contatos e de troca de experiências. 

- Caso uma mesa de trabalho tenha al-
cançado sua capacidade máxima, aco-
modar outros participantes em outras 
mesas. 
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modar-se para a primeira rodada da Mostra 
– conforme a Lista de Projetos afixada. Os 
ouvintes poderão escolher a mesa onde se 
acomodar aleatoriamente, respeitando a 
capacidade máxima de 10 pessoas em cada 
mesa de trabalho. 

Deverá se responsabilizar por:

• Pode-se solicitar que os apresentado-
res tragam seus próprios computadores 
para utilizar durante sua apresentação. 
Nesse caso, além de garantir as instala-
ções elétricas (como pontos de energia 
para conectar os equipamentos) será ne-
cessário disponibilizar técnicos de infor-
mática no dia do evento, para eventuais 
emergências. 

• Verificar a correta distribuição das mesas 
e cadeiras, assim como o funcionamento 
dos equipamentos de som e multimídia 
(microfones, computadores, Datashow). 
Verificar se as apresentações (do Mo-
vimento Nacional pela Cidadania e So-
lidariedade e a da Mostra de Projetos), 
vídeos ou músicas a serem utilizados es-
tão com o operador do equipamento.

• Caso sejam disponibilizados computa-
dores nas mesas de trabalho, testar os 
equipamentos e apoiar os representan-
tes de projetos a salvar suas apresen-
tações. No caso de serem utilizados os 
equipamentos dos participantes, desti-
nar alguns técnicos de informática para 
apoiar na resolução de urgências. 

• Orientar sobre a colocação do café/ape-
ritivos e água.

• Checar a instalação dos banneres (se 
houver). 

• Garantir a limpeza do espaço, em espe-
cial das áreas de utilização comum.

Deverá se responsabilizar por:

• Fazer o registro fotográfico de todo o 
evento. Essas fotos registrarão a história 
dos ODM na localidade. 

• Fazer as filmagens do evento, caso seja 
considerado necessário.

• Elaborar um texto sobre o evento e dis-
tribuir aos meios de comunicação. A 
imprensa é importante aliada na divul-
gação das iniciativas desenvolvidas nas 
localidades/regiões, em prol do desen-
volvimento local. Além disso, uma maior 
visibilidade dos ODM pode contribuir 
para o engajamento de outras organiza-
ções. 

2) CONDUÇÃO DOS TRABALHOS
O apêndice H (p. 45) propõe um mode-

lo de programação da Mostra, estruturado 
em três momentos: (i) Abertura, (ii) Contex-
tualização e (iii) Rodada de apresentações. 

(i) Abertura

No caso de optar-se por realizar Cerimo-
nial, seguir as orientações apresentadas na 
Publicação – Mobilização. 

A abertura poderá incluir um pronuncia-
mento do Núcleo ODM responsável pela 
realização da Mostra de Projetos, dando as 
boas-vindas aos participantes. 

(ii) Contextualização

Momento para contextualizar sobre as 
decisões mundiais para o desenvolvimento, 
que culminaram com a Cúpula do Milênio e 
conhecer o histórico e o trabalho realizado 
em prol dos ODM no Brasil. Recomenda-se 
utilizar apresentação-padrão do Movimento 
Nacional pela Cidadania e Solidariedade, que 
está disponível na Publicação – Mobilização. 

Comissão Organizadora – Logística

Comissão Organizadora – Comunicação
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(iii) Rodada de apresentações

As orientações e condução da dinâmica 
dos trabalhos deverão ser conduzidas por 
um facilitador; este deverá dar as boas-vin-
das aos participantes, de forma bastante 
acolhedora, reforçando o motivo pelo qual 
todos estão reunidos: reunir lideranças pú-
blicas, empresariais, sociais e indivíduos, 
com o objetivo de divulgar as práticas ino-
vadoras e promotoras do desenvolvimen-
to, além de oportunizar a troca de expe-
riências entre projetos que colaboram para 
o desenvolvimento.

Os participantes estarão acomodados 
em mesas de trabalho, divididos, inicial-
mente, conforme ODM aos quais se vin-
culam os projetos. Cada mesa de trabalho 
reunirá representantes de pelo menos três 
projetos e convidados/ouvintes. 

METODOLOGIA:

A Mostra de Projetos será realizada em 
rodadas de apresentação, que ocorrerão 
nas mesas de trabalho. Sugere-se realizar 
pelo menos três rodadas. Em cada rodada 
os participantes serão acomodados em me-
sas de trabalho diferentes, por isso, ao final 
do evento, cada apresentador terá exposto 
seu projeto 3 vezes, para grupos diversifi-
cados. Além disso, terá tido a oportunida-
de de escutar 6 iniciativas desenvolvidas 

por outras instituições. A mesma situação 
ocorrerá com os convidados/ouvintes, que 
rodarão entre as mesas de trabalho e terão 
a oportunidade de conhecer 9 projetos di-
ferentes. 

Em cada rodada, os apresentadores te-
rão 10 minutos para expor seu projeto. Ao 
final das apresentações, serão destinados 5 
minutos para perguntas e esclarecimentos. 

Durante a condução da Mostra de Pro-
jetos é importante ter uma estratégia que 
oriente os participantes quanto ao seu 
tempo de apresentação. Além disso, é in-
teressante ter um instrumento que sinalize 
o momento de realizar a troca de mesa de 
trabalho. 

Cada mesa de trabalho deverá definir 
um anfitrião que permanecerá sempre na 
mesma mesa de trabalho e será de sua res-
ponsabilidade: 

• Coordenar as atividades da sua mesa de 
trabalho;

• Cuidar para que todos tenham oportuni-
dade de participar; 

• Registrar as principais ideias e pontos 
marcantes dos projetos apresentados 
em cada rodada (o apêndice J (p. 47) su-
gere documento para esse registro);

• Acolher novos participantes nas “rodada 
de mesas”;

A distribuição dos projetos por ODM 
é válida apenas para a 1a rodada. A in-
tenção é que nos demais momentos 
os grupos sejam misturados, para que 
o diálogo se torne mais rico e diver-
sificado. O número de projetos por 
mesa de trabalho varia de acordo com 
o número de iniciativas inscritas.

O uso de um cronômetro digital e de 
recursos sonoros, como um sino ou 
música, por exemplo, podem auxi-
liar no momento de indicar aos par-
ticipantes a necessidade de trocar o 
apresentador ou fazer a troca das me-
sas. 
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• Garantir que novos projetos cheguem à 
sua mesa (lembrando que em cada gru-
po de trabalho devem acomodar-se três 
projetos) e que tenha, no máximo, o nú-
mero de pessoas que a mesa suporte.

As rodadas terão a estrutura apresenta-
da na figura abaixo.

Ao final de cada rodada, o facilitador da 
Mostra de Projetos dará orientações sobre 
a rodada de mesa de trabalho. Os convida-
dos/ouvintes podem escolher uma mesa 
livremente, dando preferência aos grupos 
de pessoas com quem ainda não tiveram 
contato. Os representantes de projetos se-
rão orientados a se acomodarem em mesas 
diferentes.

Todas as rodadas seguirão a estrutura 
apresentada. Após a última rodada, desti-
nar espaço para que os anfitriões relatem 
algumas das experiências, percepções vi-
venciadas em cada grupo de trabalho.

3) ENCERRAMENTO
O facilitador encerrará a atividade agra-

decendo a participação de todos, ressal-
tando pontos positivos do encontro e valo-
rizando as iniciativas apresentadas, essa é 
uma maneira de inspirar o desenvolvimen-
to de novos projetos.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA CADA RODADA
Tempo estimado Atividade

5 minutos
Integração dos grupos.
Cada participante deve se apresentar falando o nome, local/muníci-
pio que reside e instituição onde trabalha/estuda.

10 minutos Apresentação de projeto, que poderá seguir roteiro.

10 minutos Apresentação de projeto.

10 minutos Apresentação de projeto.

5 minutos Perguntas e esclarecimentos.
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3.4.3  DEPOIS – O Banco de Projetos

Algumas atividades práticas devem 
ocorrer após a realização da Mostra de Pro-
jetos, como devolução de espaço, equipa-
mentos, emissão de certificados. Uma das 
mais importantes é a criação/manutenção 
do Banco de Projetos. 

A Comissão Organizadora deverá assu-
mir algumas responsabilidades: 

• ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO

Registrar a história do trabalho realiza-
do é importante, por isso, recomenda-se a 
elaboração de um relatório da Mostra de 
Projetos contendo os dados dos partici-
pantes, projetos apresentados, percepções 
e aprendizados, etc. 

•  ATUALIZAR LISTA DE CONTATOS

Compilar lista dos participantes e atuali-
zar lista de contatos. Aqueles que participa-
ram da Mostra e ainda não participam das 
atividades do Núcleo ODM poderão sentir-
-se engajados e mobilizados a participar. 

• ENCAMINHAR CERTIFICADO AOS PAR-
TICIPANTES

Preparar e encaminhar os certificados 
dos representantes dos projetos apresen-
tados e aos convidados/ouvintes. 

• ATUALIZAR/CRIAR BANCO DE PROJE-
TOS

Disponibilizar espaço virtual para guar-
dar informações sobre os projetos apre-
sentados. Em conjunto com a Comissão Or-
ganizadora – Comunicação, divulgar esse 
espaço para que se constitua em espaço de 
inspiração de iniciativas promotoras do de-
senvolvimento. 

• ENCAMINHAR E-MAIL DE AGRADECI-
MENTO PARA TODOS OS PARTICIPAN-
TES.

• ELABORAR TEXTO SOBRE O EVENTO E 
DISTRIBUIR AOS MEIOS DE COMUNICA-
ÇÃO.

• DEVOLVER OS EQUIPAMENTOS.

• ENCAMINHAR CARTA DE AGRADECI-
MENTO AOS PARCEIROS.

Comissão Organizadora – Secretaria

Comissão Organizadora – Mobilização

Comissão Organizadora – Comunicação

Comissão Organizadora – Logística
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4. Teste seus 
conhecimentos
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Perguntas

1. O que são projetos?

3. Numa perspectiva 
de desenvolvimento 
local, ao se promover 
uma Mostra de 
Projetos, quais 
resultados podem ser 
alcançados? 

2. Como podem ser 
classificados os 
projetos?

4. Quem poderia 
participar da iniciativa 
Mostra de Projetos?
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5. Na Mostra de Projetos, 
que categorias podem 
ser sugeridas para a 
inscrição de projetos 
sociais?

7. Como comunicar a 
iniciativa de realização 
de uma Mostra de 
Projetos?

6. Com relação à 
certificação dos 
projetos selecionados 
para a Mostra de 
Projetos, o que 
precisa ser articulado 
antecipadamente?

8. Em linhas gerais, como 
você organizaria a 
Programação de uma 
Mostra de Projetos?
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Respostas

1. O que são projetos?

Projetos são instrumentos valiosos, servindo de pontes de ligação entre a vontade de fazer 
algo em prol da humanidade/comunidade e a realidade.

2. Como podem ser classificados os projetos?    

Os projetos podem ser classificados em diversos tipos. A classificação por setor é muito uti-
lizada, organizando os projetos em: engenharia, educativo, comunicação, marketing, social, 
tecnologia da informação, entre outros.

3. Numa perspectiva de desenvolvimento local, ao se promover uma Mostra de 
Projetos, quais resultados podem ser alcançados?

Estreitamento de parcerias e articulação de rede de pessoas e instituições que trabalham em 
prol do desenvolvimento.

4. Quem poderia participar da iniciativa Mostra de Projetos?

a) Projetos da Iniciativa Privada; b) Projetos de Órgãos Públicos; c) Projetos da Sociedade Civil.

5. Na Mostra de Projetos, que categorias podem ser sugeridas para a inscrição de 
projetos sociais?

Os projetos serão inscritos em uma das seguintes categorias:

a) Projetos em andamento; b) Projetos em implantação; c) Projetos finalizados.

6. Com relação à certificação dos projetos selecionados para a Mostra de Projetos, o 
que precisa ser articulado antecipadamente?

Identificar parceria institucional para a certificação.

7. Como comunicar a iniciativa de realização de uma Mostra de Projetos?

Divulgar para a imprensa local: rádio, jornal, TV, e outros veículos de comunicação da locali-
dade.

8. Em linhas gerais, como você organizaria a Programação de uma Mostra de Projetos?

Boas-vindas / Abertura / Apresentação cultural / Apresentação da Metodologia da Mostra

Rodadas de conversa / Avaliação / Encerramento.
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Apêndice A Roteiro Facilitador (Checklist)

Responsável Data
1. Definir as equipes que realizarão e apoiarão a 

mostra (Logística, Comunicação, Mobilização e 
Secretaria)

2. Definir parceiro local para auxiliar na realização 
da Mostra

3. Identificar e confirmar outras parcerias

4. Elaborar o Regulamento da Mostra

5. Identificar parceria institucional para a certifica-
ção

6. Definir a data, local e programação da Mostra 

7. Verificar duplicidade de eventos nesta mesma 
data

8. Confirmar a data, local e programação

9. Elaborar e-mail (ou convite impresso) convidando 
as instituições do poder público, iniciativa privada 
e terceiro setor

10. Encaminhar convite às autoridades e representa-
ções locais dos parceiros nacionais dos ODM: CEF, 
BB, Banco do Nordeste, Petrobrás, Sebrae, Furnas 
e Sesi-PR

11. Encaminhar texto para a imprensa local (rádio, 
jornal, TV, e outros veículos do local/município)

12. Buscar parceiros para patrocinar a água, café, 
almoço, etc.

13. Providenciar materiais, como: caneta, crachá, pas-
ta, bloco, publicações, etc.

14. Acompanhar a mobilização diariamente (checar 
lista de convidados e confirmações)

15. Acompanhar as inscrições diariamente

16. Comunicar os representantes dos projetos inscri-
tos a confirmação da inscrição

17. Distribuir informação aos representantes dos 
projetos sobre o roteiro de apresentação para o 
dia do evento

ANTES
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Responsável Data
18. Providenciar grupo cultural para apresentação, se 

for o caso

19. Verificar a infraestrutura do local (mesas, cadei-
ras, equipamentos de som e projeção)

20. Verificar cerimonial (se necessário)

21. Preparar a apresentação do Movimento e dos 
indicadores do Estado

22. Confirmar café, água, etc.

23. Confirmar presença das autoridades

24. Verificar materiais como: caneta, crachá, pasta, 
bloco, publicações, etc.

25. Elaborar lista com os projetos inscritos e distribui-
ção nas mesas

Responsável Data
1. Montagem dos kits com o material que será dis-

tribuído aos participante, se necessário

2. Verificar texto do cerimonial (se houver)

3. Estruturar secretaria (lista de presença, crachás, 
etc.)

4. Testar vídeos e apresentações 

5. Instalar as bandeiras 

6. Verificar banheiros e papel higiênico 

7. Imprimir listas com projetos e organização mesas

Responsável Data
1. Verificar a estrutura do local. Colocar banner (se 

houver)

2. Conferir som e projeção

3. Conferir secretaria

4. Garantir a fala dos parceiros (Cerimonial) 

5. Apresentar o Movimento, Indicadores e a propos-
ta

6. Facilitar a dinâmica de apresentação dos projetos

7. Aplicar a avaliação e encerrar

UM DIA ANTES

DURANTE
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Responsável Data
1. Recolher material

2. Encaminhar informações para a imprensa

3. Escrever e-mail de agradecimento para todos os 
participantes 

4. Digitar lista de presença 

5. Fazer o relatório e enviar para todos os 
participantes e para o Colegiado Nacional 
(nospodemos@gmail.com)

6. Encaminhar certificado aos participantes

7. Publicar projetos no Banco de Projetos

APÓS
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Apêndice B Relação de organizações a serem 
mobilizadas para os seminários (sugestão)

Entidade Responsável Data
1. Movimentos sociais urbanos, como Catadores de 

Materiais Recicláveis, Movimentos de luta por 
moradia, Economia Solidária. 

2. Movimentos do campo, como CONTAG, FETRAF, 
Via Campesina.

3. Movimentos Sindicais

4. Movimentos Culturais

5. Comunidades Religiosas

6. Organizações de Juventude

7. Organizações que atuam em defesa de direitos, 
em especial, gênero, raça, LGBT e Direitos 
Humanos

8. Organizações de Pessoas com deficiência

9. Organizações Empresariais e Sistema S (SESC, 
SENAC, SEBRAE, SENAI, SESI, SEST/SENAT e 
SENAR)

10. Pessoas envolvidas na Educação Popular, como a 
RECID e Escolas Sindicais

11. Representantes em Conselhos de Políticas 
Públicas

12. Gestores Federais na região

13. ONG

14. Representantes do Governo do Estado onde 
ocorre o evento

15. Autoridades municipais

16. Organizações de municípios

17. Assembleia Legislativa

18. Câmara dos Vereadores

19. Partidos políticos

20. Universidades

21. Clubes de Serviço como Lions, Rotary, Maçonaria

22. Mídia local (rádios, jornais, TV)
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FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:

Grau de Instrução (Ensino Fundamental, Médio ou Superior): 

Nome da Empresa/Instituição que represento:

Sou:

E-mail: Telefone:

Bairro: Cidade: Estado: CEP:

Endereço: Nº: Compl.:

Data de nascimento: ____/____/_______

Sexo: Feminino

Masculino

1º Setor (Poder Público)

2º Setor (Empresa, Indústria)

3º Setor (Sociedade Civil Organizada)

Apêndice C Ficha de inscrição

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:

Grau de Instrução (Ensino Fundamental, Médio ou Superior): 

Nome da Empresa/Instituição que represento:

Sou:

E-mail: Telefone:

Bairro: Cidade: Estado: CEP:

Endereço: Nº: Compl.:

Data de nascimento: ____/____/_______

Sexo: Feminino

Masculino

1º Setor (Poder Público)

2º Setor (Empresa, Indústria)

3º Setor (Sociedade Civil Organizada)
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FICHA DE AVALIAÇÃO - MOSTRA DE PROJETOS

Avalie a atividade, marcando a opção desejada:

ITENS Excelente Bom Regular Fraco

ITENS Sim Não

1. Conteúdo relevante para o aprimoramento 
pessoal e profissional

2.

3.

Articulador com domínio do conteúdo

Expectativas atendidas

4. Você conhecia os ODM?

5.

6.

Você pretende dar continuidade às ações propostas?

Descreva os pontos positivos:

7. Descreva os pontos que devem ser melhorados:

8. Deixe seu depoimento:

FICHA DE AVALIAÇÃO - MOSTRA DE PROJETOS

Avalie a atividade, marcando a opção desejada:

ITENS Excelente Bom Regular Fraco

ITENS Sim Não

1. Conteúdo relevante para o aprimoramento 
pessoal e profissional

2.

3.

Articulador com domínio do conteúdo

Expectativas atendidas

4. Você conhecia os ODM?

5.

6.

Você pretende dar continuidade às ações propostas?

Descreva os pontos positivos:

7. Descreva os pontos que devem ser melhorados:

8. Deixe seu depoimento:

Apêndice D Ficha de avaliação
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Apêndice E Modelo de Lista de Presença
N

o
m

e
Instituição

E
-m

ail
Telefo

ne

MODELO DE LISTA DE PRESENÇA
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Apêndice F Modelo de convite
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Apêndice G Modelo de Regulamento

MOSTRA DE PROJETOS 20XX

Escolher tema

REGULAMENTO

O Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, por meio do Núcleo ODM XX, visan-
do potencializar e contribuir com o desenvolvimento local, torna público o regulamento da 
Mostra de Projetos 20XX.

DO OBJETIVO

Artigo 1o - Dar visibilidade a projetos que contribuem com o desenvolvimento local, de-
senvolvidos no Estado/Município do XX, permitindo intercâmbio e articulação com outras 
iniciativas municipais, regionais e nacionais.

DO OBJETO

Artigo 2o - O objeto da Mostra de Projetos 20XX é a apresentação e o compartilhamento de 
projetos que estimulem o desenvolvimento local. 

DA CATEGORIA 

Artigo 3o - Os projetos serão inscritos em uma das seguintes categorias:

I – Projetos em andamento 

II – Projetos em implantação

III – Projetos finalizados 

DOS PARTICIPANTES

Artigo 4o - Para a participação na Mostra, devem-se observar as seguintes condições: 

I – A participação pode ser individual ou coletiva, na forma de pessoa física ou jurídica;

§ 1o - A inscrição coletiva está descrita no parágrafo único do artigo 7o. 

§ 2o - A inscrição implicará na plena aceitação e concordância de todas as condições presen-
tes neste Regulamento.

Artigo 5o - Os participantes selecionados autorizam que seus Projetos sejam disponibili-
zados no Banco de Boas Práticas (se houver).
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§ 1o - Os candidatos se responsabilizam pela autoria do projeto apresentado, inclusive no 
que respeita a eventuais impugnações administrativas e/ou judiciais versando sobre plágio.

§ 2o - A propriedade intelectual e os direitos correspondentes aos trabalhos selecionados 
serão assegurados aos seus autores.

DA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE PROJETOS

Artigo 6o – As inscrições para a Mostra de Projetos serão realizadas a partir do preenchi-
mento dos Anexos I e II, que estarão disponíveis no site do Movimento Nacional pela Ci-
dadania e Solidariedade (www.nospodemos.org.br) a partir de XX/XX/XXXX. Os Anexos 
também estão disponíveis no final deste regulamento.

Parágrafo único: Somente serão aceitas as inscrições realizadas a partir do site (se for 
presencial, informar onde acontecerão as inscrições)

Artigo 7o - Para realizar a inscrição, o participante deverá acessar o site do Movimento Na-
cional pela Cidadania e Solidariedade (www.nospodemos.org.br), clicar na página do Esta-
do XX na seção Mostra de Projetos, clicar no link dedicado à inscrição “Mostra de Projetos 
XXXX” e preencher online os Anexos I e II. (Online ou no formato que a Organização definir).

§ 1o - No momento da inscrição, os Anexos I e II deverão ser preenchidos de forma completa 
e enviados uma única vez. Caso algum anexo esteja incompleto, a inscrição será desconsi-
derada. 

§ 2o - Para a inscrição de mais de um participante por projeto, o responsável pela inscrição 
deverá listar o nome dos demais integrantes. 

Artigo 8o – Após o preenchimento da inscrição, o candidato receberá um e-mail de confir-
mação de sua inscrição. 

Parágrafo único: só serão aceitos os projetos que forem enviados no máximo 3 (três) dias 
antes da realização da Mostra de Projetos na sua cidade ou região, conforme calendário 
disponível no site do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade.

DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS PARA CERTIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS MOS-
TRAS DE PROJETOS REGIONAIS/MUNICIPAIS

Artigo 9o – Serão certificados todos os participantes que atendam os requisitos dos artigos 
3o, 4o e 7o.

Parágrafo único: Os certificados serão enviados eletronicamente para o e-mail informa-
do no momento da inscrição, no prazo máximo de 30 dias, após a apresentação do proje-
to (se houver).

DAS MOSTRAS DE PROJETOS MUNICIPAIS/REGIONAIS

Artigo 10o - As Mostras de Projetos serão organizadas pelo Movimento Nós Podemos XX/
Núcleo ODM XX, com apoio das Prefeituras Municipais, indústrias, empresas, Instituição de 
Ensino, ONGs e instituições do terceiro setor.
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§1o - As Mostras de Projetos serão realizadas nos seguintes municípios: XXXX, XXX, XXX. 

Artigo 11o - A metodologia proposta é a do World Café. 

Artigo 12o – A organização das Mostras, formas de apresentação, diálogos, exposição de 
banners com palestras, e outros aspectos serão decididos pelos organizadores levando 
em consideração os itens deste regulamento e, principalmente, facilitando a participa-
ção de todos os interessados.

Artigo 13o - Os representantes de cada projeto poderão trazer materiais para a apresenta-
ção dele (fotos, folders, banners, produtos). 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 14o - Serão desclassificados os trabalhos que não atenderem as regras deste Regu-
lamento.

Artigo 15o - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Movimento Nós 
Podemos/Núcleo ODM, que é soberano em suas decisões.
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Apêndice H Programação - Mostra de Projetos

PROGRAMAÇÃO MOSTRA DE PROJETOS

JUSTIFICATIVA: É por meio dos projetos que efetivamente o desenvolvimento pode ser alcança-
do. Criar um espaço de valorização e reconhecimento das iniciativas em prol do desenvolvimento 
é essencial para garantir o engajamento de novas organizações no processo de busca pela quali-
dade de vida.

OBJETIVOS: 
1. Divulgar as práticas inovadoras e promotoras do desenvolvimento
2. Criar espaço de troca de experiências entre projetos que colaboram para o desenvolvimento. 
3. Constituir um Banco de Boas Práticas

CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA Min.*

Recepção dos participantes
Abertura

Receber participantes e au-
toridades

Exposição oral 30’

A Cúpula do Milênio da ONU e os 
Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM) e o Movimento Na-
cional pela Cidadania e Solidarie-
dade.

Contextualizar sobre de-
cisões mundiais para o 
desenvolvimento, que cul-
minaram com a Cúpula do 
Milênio.
Conhecer o histórico e o 
trabalho realizado em prol 
dos ODM no Brasil.

Exposição oral 20’

Metodologia dos trabalhos Orientar os participantes 
sobre o funcionamento do 
encontro

Exposição dialogada 10’

1a Rodada Realizar a apresentação 
dos projetos

Exposição dialogada 40’

2a Rodada Realizar a apresentação 
dos projetos

Exposição dialogada 40’

3a Rodada Realizar a apresentação 
dos projetos

Exposição dialogada 40’

Relato das percepções e aprendi-
zados
Encerramento

Compartilhar os aprendiza-
dos

Exposição oral 30’

REFERÊNCIAS
Serviço Social da Indústria. Departamento Regional do Estado do Paraná. Movimento Nós Podemos Paraná. Nós Po-
demos Mobilizar em Prol dos ODM. Disponível em: http://www.fiepr.org.br/nospodemosparana/uploadAddress/guia_
mobilizacao[25197].pdf. http://www.nospodemosparana.org.br

Serviço Social da Indústria. Departamento Regional do Estado do Paraná. Observatório Regional Base de Indicadores 
de Sustentabilidade. Construção e Análise de Indicadores. Curitiba, 2011.

The World Café. Disponível em: http://www.theworldcafe.com/

Sites: www.nospodemos.org.br   /  www.odmbrasil.gov.br   /   www.pnud.org.br 

* Estimativa considerando a apresentação de 3 projetos por mesa. Considera-se o prazo de 10 minutos de apresentação 
por projeto.
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Apêndice I Modelo de Lista de Projetos

LISTA DE PROJETOS
Mesa Projeto
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MESA N°:
1ª rodada Projetos apresentados

2ª rodada Projetos apresentados

3ª rodada Projetos apresentados

Apêndice J Ficha de acompanhamento 
dos projetos apresentados
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Apêndice K Roteiro para Apresentação

A apresentação deverá ter de 10 a 12 slides, no máximo, abordando os seguintes pontos:

Slide 1 – Título da prática, nome do responsável pela apresentação e ODM para o qual a 
prática mais contribui;

Slide 2 – A Instituição - breve histórico, estrutura e áreas de atuação;

Slide 3 – Objetivo geral e justificativa;

Slide 4 – Descrição da prática – processo de desenvolvimento, participação do público 
atendido, tempo de implantação;

Slide 5 – Público e abrangência da prática: perfil do público beneficiado, área de abran-
gência, número de pessoas atendidas;

Slide 6 – Reaplicação da prática: possibilidades de reaplicação em ambientes diferentes 
dos quais ela foi concebida, adaptações necessárias para sua implementação, desafios e 
soluções;

Slide 7 – Valor investido: recursos e fontes dos valores investidos na prática; 

Slide 8 – Impactos na comunidade: impactos econômicos, sociais e ambientais; indicado-
res da melhoria nas condições de trabalho, formação e renda da comunidade envolvida;

Slide 9 – Reconhecimentos: premiações, certificações, exposições na mídia, etc.;

Slide 10 – Parcerias: parcerias públicas e privadas com outras instituições;

Slide 11 – Fotos.
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Apêndice L Certificado para apresentadores
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Apêndice M Declaração para ouvintes
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Apêndice N Apresentação
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Anexo A     Ficha de Inscrição do(s) Autor(es)

1. Inscrição para a Mostra de Projetos do município:

2. Categoria do projeto:

(   ) I – Projetos em andamento (projetos em execução atualmente)

(   ) II – Projetos em implantação (projetos que estão em fase inicial)

(   ) III – Projetos finalizados (projetos encerrados)

3. Nome do(s) autor(es) do Projeto:

4. CPF ou CNPJ 

Caso o(s) autor(es) do projeto seja(m) Pessoa Física, informe o CPF. Caso seja uma empresa, 
informe o CNPJ.

5. Instituição/Empresa onde estuda/trabalha:

Informe a instituição ou empresa onde o(s) autor(es) do projeto estuda(m)/trabalha(m).

6. Endereço:

Informe o endereço do responsável pelo projeto.

7. Cidade: 

Cidade(s) onde o projeto é realizado.
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8. Telefone do responsável pelo projeto: 

(xx) xxxx-xxxx

9. E-mail do responsável pelo projeto:

10. Identificação: 

(   ) Projeto de Iniciativa Privada

(   ) Projeto de Órgão Público   

(   ) Projeto de Sociedade Civil
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Anexo B     Ficha de Inscrição do(s) Autor(es)

1. Título:

Como o projeto é conhecido?

2. Equipe:

Informe quem são as pessoas que fazem parte da organização do projeto e a formação de cada 
ator.

3. Parceria: 

Quem são as instituições parceiras do projeto?

4. Resumo:

Em no máximo 10 linhas, descrever resumidamente do que se trata o projeto.
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5. Palavras-chave:

Escolher cinco palavras-chave que contemplam ou descrevem o projeto - exemplos: Educação, 
Meio-Ambiente.

6. Introdução:

Em poucos parágrafos, contextualizar a instituição e seus antecedentes, incluindo um pequeno 
histórico da instituição (ano de fundação, cidade/região de atuação, missão) que outros proje-
tos já realizou ou realiza, quais as entidades das quais recebe apoio e os prêmios e sucessos da 
instituição. No caso de pessoa física, apresentar a instituição beneficiada com o projeto.

7. Justificativa:

Explicação do porquê do projeto, buscando ressaltar itens como: importância, área de abran-
gência, beneficiários, indicadores sobre o tema do projeto (diagnóstico inicial).
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8. Objetivo geral:

Qual é o grande objetivo do projeto? Qual a finalidade deste trabalho?

9. Objetivos específicos:

Quais os desdobramentos necessários para se cumprir o Objetivo Geral? Normalmente varia 
entre 03 e 05 o número de objetivos específicos de um projeto.

10. Metodologia:

Quais as estratégias utilizadas pelos responsáveis do projeto para a sua realização e concep-
ção (Passo a Passo).

11. Monitoramento dos resultados:

Quais os indicadores utilizados para monitorar os resultados do projeto? Não deixe de indicar 
os instrumentos de monitoramento - exemplo: O número de participantes é um indicador de 
monitoramento, então, a lista de presença é um instrumento de monitoramento.
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12. Voluntariado: 

Quantos são os voluntários envolvidos e como o projeto promove o voluntariado nas ações 
realizadas?

13. Cronograma:

Demonstrar como o projeto se desenvolveu ao longo do tempo. Sugestão: descreva mês a mês, 
em tópicos, as etapas do projeto.

14. Orçamento:

Apresentar, de maneira geral, quais são os custos (despesas) do projeto.

15. Resultados alcançados:

Informar os resultados mensuráveis alcançados pelo projeto. Para projetos em implantação, 
citar quais os resultados parciais ou esperados.

16. Considerações finais:

Qual a reaplicabilidade do projeto?
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17. Referências:

Houve embasamento teórico na elaboração do projeto? Em caso afirmativo, cite os autores.

18. Anexos

Há algum material de apoio do projeto (mapas, gráficos, listas de presença, fotos, entre ou-
tros) a ser inserido? Caso seja sim, encaminhe o anexo para o e-mail nospodemosparana@
gmail.com, indicando no título do e-mail: MOSTRA DE PROJETOS - MUNICÍPIO XXX - Anexo do 
Projeto XXX.

(   ) Sim

(   ) Não










