
 

 

FORMULÁRIO DE ENVIO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO 
 

PROJETO DE EDUCAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome do projeto Indicar nome ou apelido do projeto. 

Objeto 
Deve ser especificado o propósito do projeto. Exemplo: Oferta de cursos 

de Educação Profissional para equipe de produção. 

Justificativa 

Neste item deve ser apresentado, em linhas gerais, o contexto que 

motivou a empresa a desenvolver um projeto de educação e qual a 

importância deste projeto para os colaboradores. 

Especificações do 
objeto 

Neste item devem constar os detalhes do objeto. Exemplo: cursos, carga 

horária prevista, número de turmas, número de vagas. 

Público-alvo Indicar qual perfil dos colaboradores. (Alta gestão, lideres, produção, etc.). 

METODOLOGIA 

Execução do projeto 
Neste item deve ser descrita a metodologia de execução do Projeto 

(Descrição de atividades e etapas do projeto). 

Equipe envolvida 
Citar a equipe que será necessária em cada etapa do projeto 

(planejamento, acompanhamento e avaliação). 

Infraestrutura/ 

Local da realização 

Descrever ambientes em que serão realizados os cursos/serviços previstos 

no projeto; (Fotos podem vir como anexo). 

CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

No cronograma de execução devem constar a previsão de datas e 

atividades desde o planejamento até a etapa de avaliação. 

AVALIAÇÃO 

Aqui deve ser descrita a metodologia de avaliação do Projeto durante seu 

andamento e após sua conclusão. Deverão ser citados os documentos que 

poderão servir de evidência (Ex.: frequências, listas de recebimento de 

certificado, pesquisas de satisfação, etc.). 

ORÇAMENTO Neste item deve conter o orçamento previsto para a execução do projeto. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
Neste item devem ser elencados os resultados esperados. 

 

 O formulário acima indica os pontos que devem constar no projeto.  

 O projeto deverá conter até 10 laudas com a seguinte formatação sugerida: 

- Fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12; 

- Capa, sumário e os demais itens constantes no formulário, anexos, apêndices; 

- Poderá conter a logomarca da empresa; 

 Conforme item 6 do edital, o objeto do projeto deve ser baseado nos serviços e/ou produtos do SESI e/ou do 

SENAI, ou seja, Educação Básica, Educação Profissional, Educação Continuada, ações educativas e de difusão 

do conhecimento (não há obrigatoriedade de realização do projeto exclusivamente com o SESI e o SENAI). 


