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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE APOIO

Este formulário é uma ferramenta para auxiliar o diálogo entre os produtores locais e a FCBC, no 
sentido de organizar as informações e otimizar ações conjuntas. O simples preenchimento não 
define o deferimento do apoio total ou em parte, que será apreciado pela equipe técnica e 
equipe diretiva da FCBC. O agendamento de reunião será feito somente após a entrega e 
avaliação deste formulário.

1 DADOS DO PROPONENTE

1.1 Nome

1.2 Email

1.3 Telefone

1.4 Endereço:

2 DADOS DA PROPOSTA

2.1 Título da proposta: 

2.2 Data ou período de realização:

2.3 Local de realização:

2.4 Objetivos 
O que você pretende realizar?
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2.5 Justificativa
Porque esta proposta é relevante?

2.6 Público alvo
Descreva o perfil do público alvo de sua proposta

2.7 Estimativa de público
Aproximadamente, qual é a estimativa de público que será contemplada por sua proposta?
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2.8 Orçamento total
Descreva todos os custos de sua proposta

2.9 Cronograma de ações
Descreva o que e quando será realizado

2.10 O evento é pago ou gratuito?

         Pago

         Gratuito

         Outro, descreva abaixo
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2.11 Em caso de evento pago, qual a contrapartida social?
Descreva

3 SOLICITAÇÃO DE APOIO

3.1 Incentivo da Fundação Cultural
Qual será o apoio necessário para esta proposta

  Divulgação 

  Apoio logístico

  Autorizações para uso de espaço

  Cartas de anuência

  Outros, descreva abaixo: 
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3.1 Sua proposta terá mais apoiadores?
Caso houverem, liste abaixo

4 EXPERIÊNCIA DO PROPONENTE NA ÁREA DA PROPOSTA
Descreva sua experiência na área da sua proposta

5 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
Caso ainda existam informações importantes a considerar, insira aqui

Balneário Camboriú,  de  de 

______________________________________________

Assinatura do proponente
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