
 

MAPAS DE TERRITORIOS DO PIAUÍ 

ELABORAÇÃO  DE 
PROJETOS E  CAPTAÇÃO  DE 
RECURSOS FINANCEIROS / 

POLÍTICAS  PÚBLICAS 
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Financiadores: 
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MAIO DE 2017 

Cento dos Saberes Delta Ecocais (UFPI/ CEPLATES / FE-

TAG / EFA COCAIS/ EFA PEDRO II/ CEAA) 

E-mail: csdeltaecocais@gmail.com 

(86)9988001272 

OBJETIVO GERAL DO 

PROJETO  

Contribuir para a consoli-

dação, fortalecimento e 

gestão social dos Territó-

rios dos Cocais e da Planí-

cie Litorânea, com destaque para a superação 

das desigualdades de renda, gênero e de articu-

lação com instâncias de gestão social nos Terri-

tórios. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA  

Território Rural da Planície Litorânea– PI: 11 

municípios. 

Bom Princípio do Piauí, Buriti dos Lopes, Caju-

eiro da Praia, Caraúbas do Piauí, Caxingó, Co-

cal, Cocal dos Alves, Ilha Grande, Luís Correia, 

Murici dos Portelas e Parnaíba. 

 

 

 

 

Território da Cidadania dos Cocais-PI: 22 muni-

cípios. 

Barras, Batalha, Brasileira, Campo Largo do 

Piauí, Domingos Mourão, Esperantina, Joaquim 

Pires, Joca Marques, Lagoa de São Francisco, 

Luzilândia, Madeiro, Matias Olímpio, Milton 

Brandão, Morro do Chapéu do Piauí, Nossa 

Senhora dos Remédios, Pedro II, Piracuruca, 

Piripiri, Porto, São João da Fronteira, São João 

do Arraial e São José do Divino. 

PARNAÍBA - PI 



APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

Acessar informações para captação de recursos 

financeiros direcionados a projetos sustentáveis 

tem sido um dos grandes desafios dos atores soci-

ais e institucionais que atuam com a sociobiodiver-

sidade e desenvolvimento territorial na atualidade. 

A reduzida divulgação das ofertas, o burocrático 

acesso aos financiamentos, a complexa prestação 

de contas e os editais que atuam exclusivamente 
em execução de curto prazo, têm excluído as 

organizações menos estruturadas e não contem-

plam as especificidades territoriais.  

As instituições fomentadoras de mecanismos fi-

nanceiros de apoio a projetos mostram que possu-

em insuficiente oferta de instrumentos de divulga-

ção para atender o público que se propõe, reduzi-

da capilaridade operacional e equipes limitadas 

para atender todo território nacional. 

De uma forma geral, as organizações e comunida-

des mostram dificuldades em gerenciar a comple-

xidade de recursos oriundos de variadas fontes, 

com diferentes estratégias administrativo-
financeiras e de prestação de contas.  Evidencian-

do a necessidade de capacitação em captação, 

elaboração e gestão de fundos com transparência 

e efetividade. 

A desarticulação da oferta e da demanda de finan-

ciamento explicita a necessidade de ampliação de 

processos de comunicação que atendam as neces-

sidades mais emergentes.  

Considerando o contexto acima descrito, temos a 

satisfação de ofertar uma curso de construção de 

conhecimentos em ELABORAÇÃO DE PROJE-

TOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEI-

ROS / POLÍTICAS PÚBLICAS, direcionados a 
conselheiros territoriais, sindicalistas, pesquisado-

res, professores universitários, técnicos, extensio-

nistas e gestores públicos  

PROJETO GESTÃO DOS TERRITÓRIOS DOS COCAIS-PI E DA PLANÍCIE LITORÂNEA-PI 

CURSO: ELABORAÇÃO  

DE PROJETOS E  CAP-

TAÇÃO  DE RECURSOS 

FINANCEIROS / POLÍ-

TICAS  PÚBLICAS 

 

A proposta do curso busca atuar de forma 

associada com atividades de ensino focado na 

capacitação em gestão social compartilhada 

dos conselheiros dos colegiados em regime 

de alternância, com ênfase em gênero e ju-

ventudes do/no campo para apoiar a inclusão 

sócioprodutiva, emancipação das organiza-

ções sociais, acesso às políticas públicas de 

desenvolvimento territorial e fortalecimento 

da economia solidária.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
Diagnóstico de RECURSOS DESTINADOS a projetos e pro-

gramas; 

O que precisamos saber para ELABORAR um projeto? 

Como analisar a VIABILIDADE ECONÔMICO-

FINANCEIRA de projetos? 

O que precisamos saber para NEGOCIAR um projeto? 

O que precisamos saber para CONSTRUIR PARCEIRIAS em 

um projeto? 

O que precisamos saber para GERIR um projeto? 

O que precisamos saber para CAPTAR recursos? 

O que precisamos fazer para ARRECADAR recursos para um 

projeto? 

O que precisamos fazer para MAPEAR MINHA REDE OU 

NET WORK? 

O que precisamos fazer para QUALIFICAR o projeto? 

O que precisamos fazer para PRESTAR CONTAS dos recursos? 

ESTUDOS DE CASOS  

EXERCÍCIOS 

Banco de dados ODK COLLET  

 

 
Duração: 16 horas 

Local: Cúria Diocesano em Parnaíba 
Rua Josias Moraes, 676 

Centro – Parnaíba - Piauí 

 

FACILITADORES 

Prof. Dr. Josenildo Souza e Silva 

UFPI/Centro de Saberes Delta Ecocais 

http://lattes.cnpq.br/2111270969416733 

Prof. Dr. Gereissat Rodrigues  

Secretário de tecnologias do MCTI 

http://lattes.cnpq.br/2111270969413456 

 
Dr. Renato Santos Martins 

Coordenador de Tecnologia da CEPRO 

 http://lattes.cnpq.br/7718765005591090  


