Objetivos
Iniciais

Um passo de
cada vez

 Como você pode ver no projeto do Instituto
Magna Moralia, nossas metas são ambiciosas e
para isso precisamos de muito dinheiro. Os
recursos existem e estão disponíveis conforme o
projeto indica. Para buscar esse dinheiro é
preciso estar organizado, constituído e pronto.
Nesse sentido o instituto começa com verba de
R$ 170.000,00 para realizar as seguintes
atividades:
 Testes Morais e Éticos: vamos colocar um
site inicial no ar no momento em que
estamos buscando recursos. Neste site,
teremos 08 testes super interessantes e
didáticos que qualquer pessoa poderá fazer
para entender como está se desenvolvendo
do ponto de vista ético e moral. O teste
ajudará as pessoas refletirem sobre sua
postura no mundo e como deveriam agir
para que o mundo fosse melhor para todos.

Um passo de
cada vez

 Hotsite do Instituto: para esclarecer os
objetivos do instituto para toda a sociedade,
teremos um hotsite que deverá passar as
informações necessárias e o andamento do
desenvolvimento e implantação do instituto.
 Identidade Visual: O instituto também
precisa de uma identidade visual atraente,
moderna, que passe os conceitos de marca
e mostre sua seriedade e organização. Será
desenvolvido também nesta etapa todo o
manual de identidade visual organizacional.
 Registro do Instituto: O instituto necessita
de um registro civil e oficial para que possa
interagir e receber recursos da sociedade.
Como entidade sem fins lucrativos, precisa
também toda a evolução para OSCIP e
reconhecimento oficial dos organismos de
governo e internacionais. Nesta etapa
estaremos iniciando os processos de
registro civil.

Um passo de
cada vez

 Filme para Doação: para conscientizar a
sociedade de forma impactante sobre a
importância do instituto, vamos produzir um
filme de 18 minutos que vai mostrar de
forma inequívoca as atividades que vamos
realizar e sua relevância no conhecimento
dos seres humanos. Vamos resgatar os
conceitos filosóficos importantes e acabar
de vez com a confusão sobre ética e moral.
 Escritório do Instituto: Até todas as doações
chegarem, o Instituto estará localizado num
escritório virtual para que possamos receber
pessoas e ter o endereço fiscal. Os recursos
desta etapa prevê a locação anual de um
local para isso.
 Recompensas: para todos os doadores
enviaremos algumas recompensas por
correio. Assim, é necessária uma verba para
esse envio.

Distribuição
dos Valores
Arrecadados

Descrição das Atividades
Testes Morais e Éticos
Hotsite do Instituto
Identidade Visual
Registro do Instituto
Filme para Doação
Escritório do Instituto
Recompensas
SubTotal
Taxa da Kickante
Total

%
9,7%
2,0%
3,8%
2,9%
58,8%
1,4%
9,3%
88,0%
12,0%
100,0%

Francisco Santos | Presidente
Filósofo-Eticista e Consultor
francisco.santos@institutomagnamoralia.org
+ 55 11 96466-2184

Adriana Baldan | Diretora Executiva

Idealizadores

Educadora e Consultora
adriana.baldan@institutomagnamoralia.org
+55 11 96928-4944

www.institutomagnamoralia.org

