
ELABORAÇÃO PARTICIPATIVA DE PROJETOS SOCIAIS: 
 
A experiência de capacitação de monitores de EFA´s e técnicos da AMEFA em facilitação e elaboração participativa de 

projetos. 
 

Um diagnóstico realizado em 2003/2004 apontou uma fragilidade das EFA’s em elaborar projetos de 

captação de recursos para desenvolver suas atividades. Com base nisso, a AMEFA promoveu entre s 
anos de 2004-2009 dois cursos de capacitação em facilitação e elaboração  participativa de projetos 
para  membros da AMEFA e das EFAs, com o propósito de alcançar três resultados: 1) melhorar o 

planejamento e execução das atividades da AMEFA e EFAs e proporcionar a participação dos 
interessados (agricultores, estudantes, educadores e demais parceiros) na elaboração e execução, 
monitoramento e avaliação de seus projetos; 2) Melhorar o aspecto da captação de recursos com 

capacidade de executar as atividades planejadas, atenderem às  necessidades insatisfeitas e prestar 
contas de forma eficiente e eficaz e 3) multiplicar a metodologia de maneira que todas as EFA’s 
dispusessem de pelo menos uma pessoa capacitada em elaboração participativa de projetos;  

Tanto na capacitação da primeira (2004/2005), quanto da segunda turma (2008/2009), a AMEFA  celebrou um contrato com a  
AVATAR, uma empresa de consultoria, localizada no Estado de São Paulo, através do qual se executou um plano de consultoria 
para formação de facilitadores. Foram capacitados 12 multiplicadores na primeira e 18 na segunda turma .  

A metodologia da capacitação se deu com momentos presenciais e atividades intermodulares, sendo quatro oficinas 
para capacitação dos facilitadores, com duração de 40 horas cada, mais um 
seminário de facilitadores da AMEFA no final da capacitação, tanto da primeira, 

quanto da segunda turma. 
Nos intervalos entre uma oficina e outra, que tinha a duração de 140 a 150 dias, 
os participantes do curso, trabalhando em duplas, se encarregavam de aplicar 

em suas EFAs, esse plano de oficina de capacitação de acordo com a metodologia 
desenvolvida na oficina, utilizando o manual de elaboração de projetos da 
AMEFA como referências técnicas,  

O Manual de Elaboração Participativa de Projetos foi produzido e publicado pela 

AMEFA.  

Existem atualmente  seis membros da primeira turma atuando no GEPP1 e na 
conclusão da segunda turma foram incorporados mais onze, num ato público coordenado pela presidente da AMEFA. Sra. 

Faustina, totalizando17 membros do GEPP. 

No que se refere à atuação do GEPP, foi elaborado um termo de compromisso a ser firmado entre a AMEFA, as EFAs 
e cada membro. Este termo tem como objetivo definir os direitos e obrigações entre proponentes e beneficiários para 

garantir o funcionamento do serviço a ser prestado e possibilitar alcançar os resultados desejados, através da realização do 
previsto no cronograma de atividades definido no programa trienal de desenvolvimento institucional da AMEFA e EFA´s. 

Alguns  resultados já são visíveis, conforme previsto nos objetivos, como projetos elaborados e já aprovados nas 

EFAs, na AMEFA e  em entidades parceiras das EFAs; melhoria na gestão das EFAs; membros do GEPP, elaborando, 
avaliando prestando contas de projetos participativos com qualidade suficiente para obterem financiamento e atingirem 
os objetivos propostos pela comunidade; 11 planos de ações  das EFAs e da AMEFA elaborados para o triênio 
2010/2012 

A AMEFA tem um manual de Elaboração Participativa de Projetos que tem sido um poderoso aliado, nem só do público 
das EFAs, mas para qualquer estudante ou profissional, pela sua linguagem simples, sua objetividade fruto de um processo de 

experienciação quando da sua elaboração e avaliação participativa, de forma que o que ali está escrito já foi  utilizado, avaliado 
e reescrito pelos que são os beneficiários diretos. 

PRODUÇÃO: GRUPO DE ALEBORAÇÃO PARTICIPATIVA DE PROJETOS DA AMEFA -GEPP. 
ELABORAÇÃO: IDALINO FIRMINO DOS SANTOS 

                                        
1 GEPP- Grupo de Elaboração Participativa de Projetos – Sua criação é uma estratégia da AMEFA de  manter um tipo de 
serviço, de forma especializada em elaboração execução, monitoramento e avaliação de projetos, com a finalidade de 
potencializar a execução dos Projetos Políticos Pedagógicos da AMEFA. 

Alguns membros do GEPP no VI Seminário da 
AMEFA, em 2009 


