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PROJETO JUVENTUDE EMERGENCIAL  

 

ANEXO 03 

DESCRIÇÃO DE PROPOSTA 

EIXO 2 – PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E FRUIÇÃO CULTURAL EM 

DIREITOS HUMANOS  COM FOCO NA PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVÍRUS PRODUZIDAS POR JOVENS E/OU COLETIVOS JUVENIS 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

TÍTULO:_______________________________________________________________________ 

 

2 – TIPO DE INSCRIÇÃO:  

(    ) INDIVIDUAL;  

(    ) COLETIVO JUVENIL. Informe o nome do coletivo: 

_____________________________________________________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE DO COLETIVO: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

3– IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA OU COLETIVO  

3.1 ÁREA DE ATUAÇÃO (descrever em quais áreas já atuou e atua) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

OBSERVAÇÃO: Ao se inscrever como COLETIVO JUVENIL o/a jovem declara 
representar tal coletivo e para os fins deste edital de seleção será o responsável 

por todas as tratativas que envolvem a execução desta proposta. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.2 TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO (descrever em que território a atuação é mais presente, se as 

atividades são realizadas de forma virtual) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.3 SÍNTESE DE PORTFÓLIO (elencar as principais produções e anexar cópias de ações 

realizadas, incluindo link para as redes virtuais comumente utilizadas para divulgação dos 

trabalhos realizados) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4 – DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PARA O PROJETO JUVENTUDES EMERGENCIAL (pessoa 

física e/ou coletivo juvenil); 

As propostas deverão ser apresentadas contendo as seguintes especificações: 

7.1 Apresentação da proposta (relatar informações gerais da proposta): 

7.2 Público (descrever a quem se destina a ação): 

7.3 Objetivo (descrever os objetivos que pretender ser alcançado com a divulgação do 

conteúdo): 
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7.4 Plano de Divulgação (descrever as formas de divulgação do conteúdo, levando em 

consideração as medidas de segurança e o entendimento de que a ação proposta deve ser 

em formato digital): 

7.5 Cronograma (apresentar uma proposta de cronograma das ações a serem realizadas ou 

apresentadas pelo JuventudES Emergencial): 

 

Ação a ser realizada Plataforma que será disponibilizada (Caso seja ao vivo) data proposta 

   

   

   

   

 

 

 

 


