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Entregar, obrigatoriamente, via impressa e digital (em CD), em formato PDF  

1 DADOS SOBRE A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  
(A proposta deve tratar, obrigatoriamente, de aspectos ambientais da área da APA e do entorno (até 100m, dos limites da APA), propondo 
ações que abordem questões, problemas, impactos e potencialidades ambientais nessas áreas.) 

Título:  
 

Área temática da proposta:  (Marcar mais de uma área temática, em caso de proposta multidisciplinar)  
 (   )   Educação ambiental        (    )   Cultura        (    )   Artes        (    )  Infraestrutura      (    ) Fauna     (    ) Flora 

 (   ) Outras. Especificar:  

Entidades e/ou instituições envolvidas ou parceiras 

 

Público-alvo (Caracterizar e quantificar segundo vínculo comunitário na APA e entorno – escola, grupo, igreja, associação, etc., bem como 
faixa etária, bairro de moradia) 

VÍNCULO COMUNITÁRIO FAIXA ETÁRIA BAIRRO DE MORADIA QUANTIDADE   
(pessoa) 

    
    
    

Observações: 

2 DADOS DO(S) PROPONENTE(S) (De um a cinco proponentes) 

NOME COMPLETO (sem abreviações) CURSO DE 
GRADUAÇÃO MATRÍCULA CONTATOS  (telefone e e-mail) 

    
    
    
    
    

 

3 DADOS DA EQUIPE DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA (Adicionar linhas, se necessário) 

NOME COMPLETO (sem abreviações) CATEGORIA FUNÇÃO CONTATOS  (telefone e e-mail) 

    
    
    
    
    

 Categorias:  
(1) Discente/curso            (2) Mestrando/programa             (3) Doutorando/programa             (4) Docente/unidade acadêmica             (5) TAE/unidade acadêmica     
(6) Colaborador externo/instituição ou grupo 

 Funções: (1) Coordenador    (2) Vice coordenador     (3) Membro    (4) Colaborador 
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 4 JUSTIFICATIVA 
Contextualizar os aspectos ambientais (questões, problemas e impactos) prioritariamente focalizados na proposta a ser desenvolvida, 
descritos de forma objetiva e com o apoio de literatura específica; historiar os motivos que suscitaram a elaboração desta proposta 
(diagnóstico); mostrar o mérito acadêmico e a relevância social da proposta,  

 

5 REFERÊNCIAS (Formato ABNT) 

 

6 OBJETIVOS (Iniciar cada objetivo com verbo no infinitivo) 

Objetivo geral: 

 
 
Objetivos específicos: 

 

7 PROCEDIMENTOS  
(Atividades a serem desenvolvidas para atingir os objetivos; estas devem estar compatíveis com o cronograma). 

Procedimentos metodológicos: 

 

Participação do público-alvo: 

 

8 PERÍODO DE EXECUÇÃO (No mínimo seis meses e no máximo dez meses) 

 

9 CRONOGRAMA (Deve estar compatível com os procedimentos e o período de execução da proposta. Adicionar linhas, se necessário) 

 

ATIVIDADES PERÍODO DE REALIZAÇÃO  

  

  

  

  
 
Observações: 
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10 RESULTADOS ESPERADOS NA APA 
(Descrever os benefícios que poderão ser ocasionados pela realização da proposta na APA) 

 
 
 
 
 

Local e data: ________________, _____/____/______ 

Assinatura do(s) proponente(s): 
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