Atenção: esse documento tem como intuito apenas disponibilizar o formulário para
visualização, NÃO sendo válido para efetuar a inscrição.

EDITAL Alimentação +Nutrição
Formulário 1ª fase – Concept Note
Seja muito bem-vindo/a!
Você quer apresentar a sua solução para nós?
Conte como a sua iniciativa ou projeto está contribuindo para a melhoria do
estado nutricional dos brasileiros por meio das temáticas de educação e
conscientização nutricional, acesso à informação e/ou acesso a alimentos
saudáveis.
São cinco perguntas diretas que nos permitirão saber se ela tem aderência aos
princípios e conceitos deste edital.
Dedique-se a responder de forma objetiva, simples e direta a esta primeira etapa.
O processo inteiro dura cerca de 60 minutos e conta com um breve cadastro de
seus dados.
Não será necessário o envio de nenhum documento formal agora. Documentos
adicionais, fotos e vídeo serão solicitados posteriormente somente para as
soluções selecionadas para segunda fase junto a um formulário de
aprofundamento, conforme descrito no Regulamento.

Boa sorte!

Cadastro:
1. Nome completo do responsável pela inscrição:
2. Cargo/papel na iniciativa/organização:
3. E-mail:
Lembrando que é importante que seja seu e-mail mais ativo, pois será o nosso principal
meio de contato com sua organização.

4. Confirme seu e-mail, por favor:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

E-mail alternativo:
Confirme seu e-mail alternativo, por favor:
DDD + telefone:
DDD + celular:
Cidade:
Estado:
A sua inscrição corresponde a qual perfil:
( ) Pessoa física representante de rede/coletivo/movimento
( ) Pessoa jurídica (organização/negócio social/startup)
( ) Outro. Qual?

12. Site:
13. Facebook:
14. Outras mídias sociais:

Conhecendo sua solução:
Nome da sua iniciativa/solução:
1. Ela atende a temática de:
Escolha apenas uma. Se for transversal, escolha o tema preponderante na sua visão.

( ) Educação e conscientização nutricional
( ) Acesso à informação
( ) Acesso a alimentos saudáveis
2. Qual a solução apresentada por sua iniciativa para melhorar o estado
nutricional do brasileiro? (max. 150 palavras)
3. De que forma sua iniciativa se diferencia de outras já existentes no
campo da alimentação e nutrição? (max. 150 palavras)
4. Como esta solução está sendo ou será executada? (max. 200 palavras)
Resuma de forma clara e concisa as principais atividades, tempo de execução, colaboradores e
parceiros (incluindo, alianças, redes e coletivos) que participam/participarão do projeto

5. Qual é o valor total necessário para que os objetivos desta solução
sejam atendidos? (máx. 100 palavras)
Como pensa aplicar o aporte financeiro deste edital

