
ÃMODULO V - AVALIAÇÃO

PROJETO DE INTERVENPROJETO DE INTERVENÇÇAOAO-- PROJETO DE INTERVENPROJETO DE INTERVENÇÇAO  AO  
LOCALLOCAL PILPILLOCAL LOCAL ––PILPIL

-- DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO
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ÉÉPIL PIL –– O QUE O QUE ÉÉ??

U l d i t ãUm plano de intenção, um 
roteiro detalhado de açõesroteiro detalhado de ações 
fundamentadas, para atingir 
objetivos propostos, partindo 
de um diagnóstico da realidadede um diagnóstico da realidade 
local.
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ÓÓDIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO
-Orientará a retomada Pré-PIL
-Re- visitar a realidade
-Colocar “novo olhar” para...
Confi ma sit ação-Confirmar situação 
identificada inicialmenteidentificada inicialmente
-Coletar informações, dados 

1

ç ,
relevantes, para elaborar PIL



PIL PIL –– POR QUE?POR QUE?

- Para realizar intervenção 
em sit ações eaisem situações reais...

- Caracteriza-se como um- Caracteriza-se como um 
projeto de ação
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projeto de ação



PILPIL

Nasce da percepção e... Nasce da percepção e 
identificação de umaidentificação de uma 
situação problemaç p
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PROBLEMA?PROBLEMA?

-Nasce experiências ...Nasce experiências ...
-Seleção tema ou assunto ç
observado na realidade
Sit ã l t í l-Situação relevante, passível 

de ser problematizadade ser problematizada
-Confronto, na prática, dos

1

Confronto, na prática, dos 
aspectos teóricos estudados...



PIL PIL –– PARA QUE ?PARA QUE ?

-PONTO DE PARTIDA PARA 
SOLUCIONAR UM PROBLEMASOLUCIONAR UM PROBLEMA
ESPECÍFICOESPECÍFICO
-PARA INTERVENÇÃOPARA INTERVENÇÃO 
TRANSFORMAÇÃO DE

1

Ç
DETERMINADA REALIDADE



PIL PIL –– COMO?COMO?
ROTEIROROTEIRO

1- Dados de Identificação do ç
proponente

(nome, instituiçao, endereço 
correspondencia e mailcorrespondencia, e-mail, 
fone, fax.)

1
fone, fax.)



PILPIL COMO?COMO?PIL PIL –– COMO?COMO?
ROTEIROROTEIRO (cont )(cont )ROTEIRO ROTEIRO (cont.)(cont.)

2 D d d Id tifi ã d2- Dados de Identificação do 
projetoprojeto

(titulo, período execução,(titulo, período execução, 
área abrangencia, a quem se 

1
destina)



PIL PIL –– COMO? COMO? 
ROTEIRO ROTEIRO (cont.)(cont.)

3- Apresentação (quem3 Apresentação (quem 
somos?)
Explicita breve histórico 
i tit i ã bj tiinstituição, seus objetivos, 
área de atuação É aárea de atuação ... É a 
contextualização 

1

co te tua ação



PIL PIL –– COMO? COMO? 
ROTEIROROTEIRO ( t )( t )ROTEIRO ROTEIRO (cont.)(cont.)

3 J ifi i3- Justificativa 
Etapa cent al e plicita o- Etapa central, explicita o 

problema a ser resolvido, p ,
realidade a ser transformada

A t b- Apresenta base 
teórica/conceitualteórica/conceitual
- Argumenta importância, 

1beneficios, contextualiza..  



PIL PIL –– COMO? COMO? 
ROTEIRO ROTEIRO (cont.)(cont.)

4. Objetivo geral
Explicitar de forma ampla o 
que se quer alcançar com oque se quer alcançar com o 
PILPIL
5. Objetivos específicos5. Objetivos específicos
Definir ações concretas para 

1

ç p
atingir objetivo geral



PIL PIL –– COMO? COMO? 
( )ROTEIRO ROTEIRO (cont.)(cont.)

6. Atividades
D i i i ti id d- Descrever principais atividades 

necessárias realização PILnecessárias realização PIL
- Destacar informações, dados ç ,
importantes

1- Estabelecer forma Gestão do PIL



PIL PIL –– COMO? COMO? 
( )ROTEIRO ROTEIRO (cont.)(cont.)

7 C7. Cronograma
Informar datas períodos-Informar datas, períodos, 

relação sequência atividadesç q
8. Parceiros
- Instituições, atores e 

í i i 1possíveis parcerias


