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PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO

DÀDos E rNFoRMaçÕes DA osc
Razão Social: Associaçáo de Apoio às Portadoras do Câncer de Mama - AMAMA

Endereço Completo: EQND47/48 Area Especial - Comercial Norte - Taguatinga Norte/DF

CNPJ : 47 .27 9.1 33i000 1 -98

[/unicípio: Taguatinga DF UF: DF
_ CEP:

Site, Bloq, Outros: www.institutoamama.com.br

Norne do Representante Legal: Fabiana Nlonteiro Da Silva

Cargo: Diretora Geral

RG:2197488 Orgão Expedidor: SSP/DF CPF: 700.818.4A1-87

Telefone Fixo: 61 3352 4753 Telefone Celular: 61 998087595

E-Mail do Representante Legal: monteirobibika@hotmail.com

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Francisca Maria [\4onteiro Da Silva

Função na parceria: Assistente Social

RG: 1802.183 CPF:701.739 1-20

Telefone Fixo: 3352 4753 Telefone Celular: 61 999481121

E-Mail do Responsável: franpalmitesta@gmail.com

ourRos pARTícrpES (ATUAçÃO rm REDE)

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:

Município: UF: CEP:

Site, Blog, Outros:

Nome do Representante Legal

Cargo

RG: Orgáo Expedidor: CPF

Telefone Fixo: Telefone Celular:

E-Mail do Representante Legal:
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ANEXOS
[x] Termo de Atuação em Rede

[x] Portfólio da OSC

lxl Outros

APRESENTAçÃO

Criado em 09 de maio de 2005, o lnstituto AMANIA foi criado por duas mulheres, Fabiana Monteiro e Helen,
após Helen ser diagnosticada com câncer de marna, enfrentarâm as dificuldades que urfia paciente pas$a.
O lnstituto AMAIVIA é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada a oferecer aos portadores de câncer, Ros
timites de suas disponibilidades, apoio nas áreas (assistencial, educacional, cultural, recreativa e emocional), e,
cuja missão é oferecer atendimento integral e rnultiprofissional ao paciente oncológico e sua família,
considerando os aspectos físieos, sociais ê emocionais do ser humano. O objetivo do lnstituto Amama é a
Sístematização e disseminação de atendimento em saúde, por meio do serviço sócio assistencial e a
Reallzaçâo de programas com foco em promoção de saúde e prevenção ao câncer, melhorando a qualidade
de vida e a adesão ao tratamento oncoftigico, prioritariamente de
Famílias em situação de vulnerabilidade social. O lnstituto AMAI\ÁA oferece os seguintes atendimentos:
Odontologia, Ginecologia, Pedagogia, Psicólogo e Pediatria para toda comunidade, e simultaneamente o
atendimento gratuito para os portadores de câncer.

DESCHÇÃO DO PROJETO

TíTULO DO PROJETO:Tudo Por EIas

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2 meses

lNÍcto: Abrit 2oz2 TÉRMINO: ttlaio 2022
Por EIas, tem por missão promover para 100 mulheres, cursos de

conversâs, palestras informativas e o bem-estar para mulheres, acometidas pelo câncer, vítimas de violêncía
e em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal. Vide Cronograma Executivo

EJETO: O projeto

DO OBJETO Oferecer, gratuitamente, cursos de (1) Fylerendeira e (2) Cabelereiro (corte, escova,
idratação e maquiagem), para capacitar diretamente 100 mulheres e em situação de vulnerabilidade social.

mas de violência doméstica que foram acometidas pela doença do câncer, com idade a parti dos 18 anos, e
ndíretamente ligadas ao público direto, comor familiares, comunidade que por meios sociais frequentados por

mulheres, que permite a contabilidade de aproximadamente 300 pessoas impactadas, bem como ministrar
e palestras de conscientização, a fim de proporcionar sororidade e o empoderamento destas

heres, como caráter transformador, na melhoria da qualidade de vida e em sua autoestima
macroterritorialidade onde se executará o projeto será o Macroterritório Sudeste ([\licroterritórios: Regíôes

inistrativas de Samambaia, Ceilând[a, Taguatinga, Sol Nascente e Brazlândiai desde que as usuárias do
residam nesse fulacroterritorio.

Serão absorvidos no proieto TUDO POR ELAS, segundo artigo 54 e seus incisos le ll da Lei de no 6637
de2010712020, as pessoas com defíciência intelectual -ZA% das vagas será ofertado para as pêssoas
cóm necessidades especiais.

a

c

Realizar 02 cursos de capacitação (1) l\tlerendeira I (2) Cabelereiro (corte, escova, hidratação e
maquiagem);
Realizar 02 Workshops sobre Empreendedorismo
Realizar 04 palestras informativas sobre Violência Doméstica e Sensibilização em Ações de Ali
Nutrição. /

e

a Promover um evento culturalde Encerramento do Projeto (festa para âs beneficiadas, parceiros e
volu



Ê8i.4*t aê{;a&À .. úB*!uàJÀ.d: - :tti.t§&

USTIFICATIVA
crise trazida pelo novo Coronavírus ressalta e intensífica um problema antigo do Brasil: a Desigualdade Social

r de culminar na morte de milhares de brasileiros, fechamento de serviços ê encurtamento de opções de
, evidenciou problemas sanitários do país, principalmente, em áreas periféricas e com pessCIas em situação

rua, que, na maior parte das vezes, não têrn sequer a chanÇe de comprar a medida mais básica de proteção
o vírus, a máscara

conformidade com os dados do Boletim N13 da CODEPLAN de 14 de julho de 202Q, Brasília ocupa o 10o
no ranking nacional de confirmaçÕes de casos de Covid-19, tendo cidades do entorno como Taguatinga,

e Sol NascentelPôr do Sol como destaques em contagio e mortes.
existe outro problema a Ser enfrentado, por muítas mulheres: os altos índices de violência doméstica e

miliar contra a mulher, principalmente mulheres acometidas pelo câncer e em §tuação de vulnerabilidade social,
todo o país demonstram a necessidade de programas de prevenção e recuperação dessas mulheres para

sua autoestima e continuarem no firrne propósito de viverem uma vida livre de víolência, com saúde
mental.

undo Schraiber e D'Oliveira (1999, p- 12), a vioÉncia contrâ a mulher não encontra "um lugar soçial e um
de intervenção e saberes que reconheça QCImCI objeto seu". O que significa que ela nâo tem uns "lócus"
sua linguagern é emprestada dos $etores que com ela trabalham e seu enfrentamento enquadra-se nas

ologias destes setore§. Assim, parâ o setor jurídico-policiala violência doméstica é um crime e para a
, s urna doença; resultando em desencontro com as reais demandas da muther vitimada.

câncer de mama é hoje urn relevante problema de saúde pública. É a neoplasia maligna mais incidente em
ulheres na maior parte do mundo. De acordo corn as últimas estatísticas mundiais do Globocan 2018 (BRAY,
18), foram estimados 2,1 mi[hôes de casos nÕvos de câneer e 627 mil óbitos pefa doença.
Brasil, as estimativas de incldência de câncer de mama para o angde 2019 são de 59.70ü casos novos, o que

29,5o/o dos cânceres em mulheres, excetuando-se o câncer de pele não melanoma. Em 2016,
16.069 mortes de rnulheres por câncer de mama no país. Apesar de as estimativas de sobrevida em

anos mostrarem uma tendência de aumento em países desenvoMdos, ainda se observa uma grande
global.

o exposto, o P§eto Tudo Por Elas justifica-se poÍ ser uma proposta de caráter preventivo e restauradôr Çom
intuito de empoderar as mulheres fisicamente e psicologicamente e para romper o ciclo da violência a que estâo

, bem como melhorar sua qualidade de vida, valorizando sua beleza, e assim contribuir Ro aumento da
autoestima e do seu bem-estar físico.

Projeto utilizará como principal estratégia a sororidade e o empoderamento feminino corro um
transformador, o fortalecimento do amor próprio e o destaque das belezas com as seguintes proposições:

palestras de conscientização e empoderamento, workshops e oficinas de capacitação e um evento cultural,

A metodologia do Projeto Tudo por Elas tem por base a reunião de Mulheres num ambiente acolhedor, criativo e
inclusivo, que favorece seu empodêraÍnento e aprofunda as relações afetivas entre mulheres, ámpliando e
estreitando vínculos sociais, diminuindo a solidão, melhorando a autoestima. Os cursos de Capacitação que
serão ofertados: (1) Merendeira / (2) Cabelereiro (corte, escova, hidratação e maquiagem);

as beneficiárias, atravós de cursos opoÊunizando uma capacitação profissional e gerar renda para
mulheres.

principais ações do projeto serão:
cursosdecapacitaçãocom2turmascadacurso/4palestrasinformativaslZworkshops,elumeventocultural

Setrab/DF disponibilizará o editale o Link para as inscriçÕes dos cursos de capacitação no site
. Projeto será realizado em (03) três rnesés, com execução em 10 de março 2A22

2ü22

InscriçÕes dos cursos estarão disponíveis no sr'fe da Setrab/DF a partir do dia fi1}312022 até 31

a



e convocação no díaA4fi412022

cula e entrega de documentos nos dias 05104/2A22 alé 08Í4412022

nício das atividades dia 1A10412A22.

valor da hora-aula e de R$ 18,75 por aluno.

150.000 1 100 /80 = 18,75)

"Tudo Por Elas"

tNSCRTÇÕES rcla3/2}22 - 3LlA3/2a22

RESULTADO E CONVOCAÇÃO 04/a4/2A.22

MATRíCULA E ENTREGA DE DOCUMÊNrOS ü51A4í2022- A8/M/2O22

NíCIo DAS ATIVIDADES $/0412A22
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Meta de atendimento é de 100 mulheres capacitadas em Merendeira e em Cabelereira/maquiadora - 50

em câda curso - e inrpactar 300 pessoas Çom as palestradas e benefícios do projeto (no mínimo 80% do
uantitativo estimado), considerando que as quantidades poderão sofrer alteraçôes durante a execução do

p§eto em virtude de fatos aÍheios aos oficineiros e equipe técnica.
cursos contaráo com aulas Práticas e Teóricas

Sanitária

lnstituto AMAMA, visando à segurança sanitária de todos os envolvidos fta equipe, utilizará um plano de
de acçrdo com a Portaria 148, de 18 de agosto de 2A21, para o enfrentamentô da COVTD- 'tr9, antes

iniciar suas âtividades. Corno se segue abaixo:

as participantes selécionadas e equipe serão orientados sobre a Covid-19, acerca do que é a doença, qual
agente transmissor, modo de transmissão, sintomas e medidas de prevenção a ovitar a disseminação da

que devem ser seguidas dentro e fora do ambiente de trabalho (Reunião Orientatora);
a temperatura de cada pessoa antes de entrar no Instituto;

mpar os pés no tapete sanitizante com solução de água sanitária, antes de adentrar o lnstituto com a finalidade
reduzir a contaminaçâo;

máscaras em todos os espaços do lnstituto e na circulação entrê os mesmo§, de acordo Çom a normativa
via decreto governamental, considerando que seu uso é obrigatório em quaisquer vias

blicaslprivadas.
de forma correta as mãos de 40 a 60 segundos com sabonete líquido e secar em toalhas descartáveis

tazer a antissepsia das mãos com álcool gel T1olo;

poderá ser compartilhado os objetos de uso pessoal;
o tocar olhos, nariz e bocâ, caso aconteça fazer imediataínente a hÍgienizaçáo das mãos;

o pessoal da equipe ou participantês que apresentem sintomas de gripe ou resfriado;
a cada duas horas as máscaras por uma limpa;
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ponibilizar solução alcoólica 70%, destinada a higienização
o distanciamento de 2m entre as pessoas, evitando aglomerações.

comportamentos sociais, tais corno aperto dê mãos, abraços e beijos;
a higienização, várias vezes ao dia, nas instalações, móveis, maquinários, maçanetas, interruptore$,

das rnãos;

eiras e equipamentos de todo estabelecimento, etc.

ciarias diretas: O projeto TUDO POR ELAS tem como público alvo promover o bem-estar a diretamente 100
heres e em situação de vulnerabilidadê social, vítimas de víolência dontéstica gue foram acometidas pela

do câncer, com idade a partir dos 18 anos, e indíretarnente ligadas ao público direto corrlo, familiares,
gue por meios sociais frequentados por essa mulheres que permite a contabiÍidade de

300 pessoas impactadas, bem como ministrar Workshops e palestras de conscientização, a fim
proporcionar sororidade e o empoderamento destas mulheres, como caráter transformadôr, na methoria da
lidade de vida e em sua autoestima. A macroterritorialidade onde se executará o projeto será o fi4acroterritÓrio

{Microterritórios: Regiões AdminÍstrativas de Sarnambaia, Ceilândia, Taguatinga, Sol Nascente e

), desde que as usuárias do lnstituto residam nesse Macroterritório, beneficiarias indiretos: Será
por todas as pessoas diretamente ligadas ao público direto coÍTro, familiares, comunidade, meios socia

BENEFICIADO:

as.uma conta 300omul

CONTRAPARTIDÀ De acordo Çam o § 1'do Artigo 37 da Lei n" 13.01912014, náo haverá contrapartida

[x] NAO SÉ APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00]

CRONOGRAMA EXECUTIVO

lNÍcro TERMINOPRÉ-EXECt.'çÃO
Â de Equipe

equipe Técnica e Administrativa será selecionada, através de
valendo o valor médio do salário do profissional. 0 vator será

pela tabela de preços da categoria

equipe Técnica será composta por: 01 Coordenador Administrativo,
Assistente Social, 01 Corltador, 01 profissionais da área de

, 01 Cabelereiro (a), 1(um)profissional em mídia

, 01 Assistente administrativo, 01 Técnico de nutrição, 02
0 pagarnento desses profissionais será pago através de

FiscalAvutrsa. Todos os palesttanles seráo voluntários do projeto.

: O presente Plano de Trabatho não apresenta rubrica de
recolhidos. Em hipótese a haverá pagamento via RPA. Este

haveria previsão de recolhimento de encargo. De aeordo com o Art.
Do Decreto n' 37.84312016, no que se refere aos incisos 5 e ô,

que:
toda A mão de obra centratada será via prestação de serviços,

de contrato temporário e emissão de nota fiscal, nâo havendo
uma responsabilidade sobre os valores de tributos ê encargos

rados.
não existir contratação via CLT e RPA não temos previsão de

e tributos sociais e trabalhistas.
se tratar de contratação e via pessoa jurídica não há nenhum

2421

de valor rescisório e trabalhista

i1 de dez 'Aar 2021
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nscrição e Seleção das Mulheres

inserção das beneficiadas será através de um cadastro realizado no
A{rama, local onde será desenvolvido o projeto, para seleção,

parti cipantes deverão preencher os seguintes requisitos: mulheres
de violência doméstica, acometidas pelo câncer, e em situação

vulnerabilidade social
SETRAB disponibilizará o edital e o link para inscrições dos cursos de

no site mryw.trabal ho. df . gov. br, os participantes deverão
aos seguintes crltérios:

No rnornento da inscrição as beneficiarias deverão optar pela oficina
vai participar

A inscrição será feita por inscriçáo na sede da Associação Amama.
Preenchimento de Ficha de inscrição, constando as seguintes

nome oU nome social, data de nascimento, idade, RG,
PF, endereço, telefone , sexo, necessídade especial, caso tenhA

ma; quantidade pessoas rta resídência, se tem problema
se houver mais de 100 inscritas para as of[cinas, será

eçionada as gue realizaram as inscrições primeiro, haverá o número
na ficha de cada participante assim identificando quem fez a

primeiro, o mesmo serye se houver mais de 20 pessoas que
a rnesma oficina

houver desistência $erá convocada a próxima Beneficiaria da lista
espera

pode haver faltas nas oficinas ofertadas, sendo quê há limites de 3
faltas isso pode prever substituição da beneficiaria, somente será

se houver comprovàção com atestado médico.
comBrovação de participação das beneficiarias no projeto será feita

de lista de presença.

Mar 2A22 Abril2A22

a sÊr pago no final do projeto. Todas as ContrataçÕes serão via
Prestação de Serviços e terá a emissão de Nota Fiscal.

contratação da equipe, será realizada uma reunião para repassar
projeto e suas ativídades, definir e delegar, todas as funções dentro

Para essa atividade será preciso adquirir: bloco de anotações,
azuis, folder informativo sobre o projeto e suas atividades,

uâ, e um lanche pâra a equipe Técnica e administrava.

último sábado de cada mês será realizado uma reunião de
e de avaliação do projeto e benefieiados. Para essa

será utilizado bloco de anotaçôes, caneta$ azuis, água e um

dos materiais gráficos utilizados na divulgação e nas

Serão distribuídos os materiais gr"áficos para o§
e comunidade, cômo forma de informação e divulgação do

de Serviços Gráfícos, Aquisição de ttíaterial de lnsumo e
das Funções Administrativas.

para a equipe

(folder e apostilas, Certificado).

rticípantes

tt(ar 2022

a seleção, das oficinas as quais.gueíram participar e será
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de Cabelereiro e Maquiagenr:

o cronograma de atividades, para as beneficiárias.

irtformando se podem participar das atividades oferecidas

deRoda ô AS1lúorkshop Conversas Palestras aterão departicipação
dee fam ilia eresbeneficiadas, amigos.

câncer,
à dopandemia novo avíCoron rus astodas lheresmu que

comacometidas deverão atestadoapresentar

emtendo vista saoprojeto, mulheres fazemque doque parte
de risco.po

DE CAPAC|TI\ÇÃO Abril2022

urso de Merendeira:

nção dos
Abordará as diferenças entre alimentação e nutrição, a
nutrientes, a higiene no preparo dos alimentos, bern como

processos de estocagem e conservação de alimentos. A
sistema da alimentação escolarrtância da merendeira no

de nutrição e alimentação saudável, cardápios da alime
e princípios de boas práticas nas d iversas etapas da prod ução

d mentos Este cLlrso tem por objetivo esclarecer AS profissiona e

de iras e despertar o incentivo a edu cação al imentar ambiental
itária e a servir-se dela como instrumento na prática no processo

nsinolaprend izagem bem CO m0 oportunizar a formação de cidadãos
e atuantes na comunidade em que vivem.

obj etivo e refo rçar AS rela ções com a hig iene pessoal e pa ra a
pulação de al imentos busca ndo valoriza r sempre d SA ude e o be
do aluno. A educação c ô faz com um conj unto de fatores. Dentro

a NOSSA reali dad e educaci 0na a h/I E REN DA ai nda e UM grande
vador pa ra que o aluno frequente a escola. â mporta nte q UE

SE nvi Ço tenha uma boa qualidad e e para ISSO dS [\ilerendeiras
estar conscientizadas acerca da realização de um trabalho

humano junto a esses alunos.

HORARIA TOTAL: 80 HORAS sendo que, por turno, haverá
encontros por semana com 03 horas durante a semana e 1 encontro
sábado de 01 hora cada, no período de 0B semanas totalizando g0

de atividades mensal, sendo que 20 horas será de aulas teóricas
60 horas de aulas práticas, totalizando carga horaria de g0 horas do

ERO
MATUTINO E VESPERTINO
DE PARTICIPANTES: 50 (ZS partícipantes em cada tumo e

distribuídas a cada participante (02) duas apostilas: 1- Boas
de ManipuÍação dê Alimentos para Merendeiras;2-

nto de Al

crição: curso de cabelereiro para eualificação profissional, onde o
Abril2O22 Maio 2A22

Então,

Abril2022 Maio 2022
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aluno aprenderá os principais conhecimentos e técnicas para cuidado e
tratamento dos cabelos; composição, ciclo biológico, çrescimento dos
fioq o modo correto de lavar, hidratar, cauterizar, descongestionar;
corno fazer escova, babyliss; os principais cortes de cabelo feminino e
rhasculino, penteados báshos, noções de coloração.
Éntre as técnicas ensinadas estão: Com este curso de cabeleireiro
básico o aluno aprenderá qual é a composiçáo e como cresce o cabelo;
Tipos e cores de cabelo; como lavar, hidratar, cauterizar o êabêlo
corretamente; Cortes de cabelo femininos e masculinos; E rnuito mais.
Este curso de cabeleireiro básico é ideal autônornos, estudantes e
leigos interessados em trabalhar na área.

CARGA HOf,ÁRlA TÔTAL: 80 HORAS sendo que, porturno, haverá
04 encontros por semana com 03 horas durante a sêrnana e 1 encontro
no sábado de 01 hora cada, no período de 0S semanas totalizando 80
horas de atividades rnensal, sendo que 2O horas será de aulas teóricas
e 60 horas de aulas práticas, totalizando cargà horaria de 80 horas do
curso.
TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO
NUMERO DE PARTICIPANTES: 50 (25 participantes em cada turno e
turma).
$erão distribuídas a cada participante (02) duas apostilas: 1- Boas
Práticas e emprÊendedorismo; 2- Conteúdo sobre aulas teóriea e
pratica do profissional de cabelereiro.

Discrição: O curso de lVlaquiagem tem o objetivo de oÍerecer
conhecimento básico na área bem como capacitar estudantes,
maquiadores profissíonais ou qualquer pessoa que busca desafios e
novos aprendizados. E uma ótima oportunÍdade também para quem
está na busca de migração de caneira. A Pensar Cursos visa atender o
público que guer aprender àuto maquiagem ou maquiar clientes. Por
isso, o projeto oferece Çursos com o intuito de levar o conhecimento de
qualidade ê corn acesso rernoto.
Êntre as técnicas ensinadas estão: preparação da pele, aplicação de
produtos, correção e harmonização fâcial, maquiagem ideal para cada
ocasiâo, entre outros métodos. Noções sobre a estrutura da pele;
Formatos de rostos; Tipos de olhos; Tipos de maquiagem; 4 erros que o
maquiador deve evitar; lmportância de ter materiais de trabalho
higiênicos; quando não há profissionalismol quais técnicas sâo erradas
e seus excessos; Falta de respeito ao perfil da cliente; 5 erros de
rnaquiadores inicianteç.

CARGA HORÁRIA TOTAL: 4O HORAS
Sendo que, por turno, haverá 01 encontros por semana com O2 horas
cada, no período de 04 sernanas totalizando 40 horas de atividades
mensal. Sendo que 5 horas será de aulas teóricas e 35 horas de aulas
práticas.
TURNOS: MATUTINO É VESPERTINO
NUIvIERO DE PARTICIPANTES: 20 (participantes em cada turno e
turma).
$erá distrihuída a cada participante (02) apostila: í- Maquiagem
profissional e 2 sobre Empreendedorismo.
Total de Carga horaria do curso de Cahelereiro e maquiagem 120
horas

ncra Feminino
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lmportância da dentro do Feminismo

Desconstruir o conceito utópico de sororidade, concebendo
lugar deste uma fonna de união fuminina que pênse êm como as

entre as mulheres funcionam na prática, consíderando as

Abril2022 Abr* 2A22
Descrição: Ações que promovam esclarecimentos sobre, políticas
públicas para mulheres, O objetivc das palestras é sensibilizar, orientar
e prevenir a respeito da violência física e metal, contra a mulher, como
uma medida de prevenção no combate a esse crime, na perspectiva da
conscientização, para podermos quebrar paradignras e concepçÕes que
por nruitas vezes deixa essas mulheres prisioneiras dessa violência.
Serão oferecidas cartilhas informativas.
Local: lnstituto Arnama
Duraçâo: 80 minutos, sendo os últimos 20 rninutos para intervenções da
plateia.
Palestrante: Voluntário da OSC
Período proposto: 3' semâna
Serão distribuídas 300 cartilhas para as beneficiárias e público
participante.

Abril 2A22 Maio 2022

Sensibilização em Ações Alimentar e Nutricional

Descrição: Palestra informativa sobre direito de todos ao acesso regular
e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem
comprometer a satisfação de outras necessidades essenciais,
respeitando a diversidade cultural e que sejann ambientais, econômica e

socialmente sustentáveis.
O lnstituto Amama distribuirá 500 cestas básicas para as famílias em
situação de vulnerabilidade social cadastradas e que foram atendidas
no instituto. Será confeccionada uma lista de acordo com o cadastro do
lnstituto para comprovação do recebimento da Cesta.
Local: lnstituto Amama
Duração: 80 rninutos, sendo os últirnos 20 minutos para interuençÕes da
plateia.
Período proposto: 4" semana.
Palestrante: Voluntário da OSC
Serão distribuídas 300 cartilhas para as beneficiárias e público
participante.

WORKSF{OP DE EMPREENDEDORISMO

Descrição: Tem como objetivo aiudar o empreendedor a cortpreender
na pÉtica quâís são as habiÍidades e as competências que precisa
desenvolver pará ter um posiciÕnâmento competitivo e ter sucesso
nessa jornada êmpreendedora-
Materiais utilizados: computador, Lanche lndividual.
Quantidade: 02 Workshops, com duração de 2 horas cada.
Período proposto: 2" semana e 4'semana.
Serão distribuídas 300 cartilhas para as beneficiárias e público
participantie

Abril2O22 Maio 2022

inseridas nesse contexto.

AbriJ 2422
2022

.&.ffi
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da execução do projeto, com fotos e depoirnentos de

Serão utilizados recursos audiovisuais, principalmente slides, buscando
dispor de um aprofundamento dos conceitos necessários para traçar o
conceito de sororidade. A parlir destes meíos de exposição, será
discutida a definição de sororidade e o porquê de isso não acontecer fla
prática;
AIérn disso, também busca construir um ambiente aberto à partilha de
vivências e experiências entre as participantes das oficinas.
Local: lnstituto Amama
Duração: 120 minutos
l\ilediador: Voluntário da OSC
Serão distribuídas 300 caftilhas para as beneficiárias e público
participante.

Abril2A22 AbrA2922lmportância de Cuidar de quem Cuida: Saúde Mental das Mulheres

Descrição: Partilha de saberes quanto a importância dos cuidados
religiosos, filosoficos e/ou quais tipos de prática de pertencimento que
proponha o acolhimento de mulhenes em sofrimento psicologico em
decorrência da doença. Certas de que a comunidade tradicional de
terreiros e instituições religiosas realiza historicamente o cuidado físico
e rnental das comunidades por elas atendidas, convidamos sacerdotisas
(pastoras, benzedeiras e ministra de eucaristia e/ou liderança
comunitárias para participarem.
Local: lnstituto AN/IAMA
Duração: 120 minutos
fvlediador: Voluntário da OSC
Serão distribuídas 300 cafiilhas para as beneficíárias e público
partícif:ante

I'llaio 2422 frAaio 2022

encerramento do projeto, farernos uma atividade comemorativa
aos profissionais voluntário$, toda equipe do lnstituto

e todos os beneficiários diretos e indiretos. Teremos várias
parâ as beneficiárias ê suas crianças, desfile de nossas

empoderadas, guloseirnâs e brinquedos infláveis, lanches
salgados, cachorro quente, sucos de caixinha 200m1 e refrigerantes) e

ao vivo.
is utilizados: l\rlesas, Cadeiras, Tendas 10x10, (salgados,

quente, sucos de caixinha 200 ml, refrigerante.

equipamentos de som, notebook, projetor multimídia,
, brinquedos infláveis, mêsas e cadeiras serão

ceÉificados das oficinas de capacitação serão entregues no dia
festa de encerramento.

de Encerramento

isponibilizados pela OSC,

os com o proieto.

Mato 2022 Maio 24.22

POS-EXECUÇÃO:
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Prestação de Contas:

Prestação de contas iunto a SETRAB da execução ds projeto.

f,Áaia 2022 Maia 2A22

Quantidade de Turmas: 10 turmas, Aulas Práticas e Teóricas

Período proposto das Oficinas: '1" sêmana a 12' semana

Cursos TURMAS/CARGA HORARIA QUANTIDADE DE
BENEFICIARIO

Merendeira 2 turmas/8O horas 50
Íríaquiagem 2turmasl1Z0 horas 50

Grade Horária:

OÍicinas Turmas Horário Dias da Semana
lillerendeira
Duas Turmas

Turma A Turma A1- 09:00 - 11:00 hs
15:30 * 16:30 hs 2'feira, 4a feira e $exta Feira,

aulas Teórica e Pratiça

Cabele re irolklaqu ia gem
Duas Turmas

Turma B Turma 81
Turma B Turrna 82
maquiagem

09: 00 - 11:00 hs
14:00 - 16:00 hs
09:00 * 11:00 hs
14:00 - 16:00 hs

2aÍeira,4a feira e Sexta Feira,
aulas Teórica e Pratica
Autas teóricas e pratica de
maquiagem aos Sábados

Cronograma de execução dos eursos de capacitação

§EG. TERÇ QUART QUINT" SEX SABADOTurno

[tÍerendeira Merendeíra Í\Iaquiagem

Desígner de
sobrancelha

Cabelereiro/Maquíagem Workshop

Merendeira
Cabelereiroi
Maquíagem

Palestras
informativas

t\íanhã

fi/Ierendeira Merendeira Merendeira

Cabelereiro/
Maquiagem

CabelereirolMaquiagem Cabelereirol
Maquiagem

Workshop
Tarde

,[

&#*rô**
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METAS:

1.1.1 INDICÂDOR ríStCO 1.1.2 DURAÇÃO
N'DA META ETAPA/FA

SE
DESCRTÇÃCI

Unidade Quantidade lnício mm/aa Término mm/aa

Contratação da Equipe Administrativa e Técnica.

Mar 24221.1 Contratação da Equipe
Administrativa

Unidade 3 Mar 2ü22

1.2 Contrataçãa da Equipe
Técnica

Unidade 7 Mar 2022 Mar 2022

1.3 1" reunião de repasse
do projeto e suas
atividades. definir e
delegar, todas as
funções dentro do
projeto

Unidade 01 Abril2022 Abrfi2A22

Reunião informativa
sobre a prevenção a
Covid-19 para os
selecionados e contrata

Unidade 02 Abril2022 Maio 2A221.4

1.0

1.5 Reunião mensal Unidade 01 Mar 2422 $Aaio 2022

lnscrição e Seleção das beneficiárias para participar do Projeto Tudo por Elas2.0

2"1 Selecionar os
beneficiários BaÍa
participar das oficinas
do P§eto Tudo por
Elas

Unidade 100 04 Mar
2022

08Mar 2422

Aquisição de Materiais de Consumo e Equipamentos.3.0

3.1 Compra dos
materiais de
con8umo e papelaria,
e equipamento§.

Unidade Mar 2022 Abril2Q22

Aquisição de Materiais Gráficos

Unidade \rlar 2022 Mar 24224.1 Elaborar cartilhas,
folder e apostilas

4.0

4.2 Confeccionar
apostilas, folder e
cartilhas

Unidade Íúar 2022 Abril2022

Oficinas e Atividades do prajeto

5.1 Curso de l\derendeira Unidade a2 Abril2022 Maio 2422

5.2 Curso de
C a belere irolt\l aq u i a g

ern

Unidade 02 Abril2A22 l{laio 2Q22

5.3 Palestras
lnformativas

Unidade o4 Abril 2422 I'llaio 2022

5.4 Workshop de
empreendedorismo

Unidade 02 Abril 2A22 Maia 2022 \A
5.5 Festa de Unidade 01 2022 Nliaio 2022
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MARCCIS EXECUTORES

AÇÃo tNícro TÉRMINO

ldentificar possíveis
problemas e elaborar
métodos de
reparação garantindo
que as atividades
ocorram da melhor
forma possível

nPo DE avar-nçÃo:

FrcHA DE INSCR|çÃO

AVAL]AçÃo PERMANENTE

INSTRUMENTO

. USTA DE PRESENÇA
DAS OFICINAS

- LISTA DE PRESENÇA
DAS PALESTRAS e
WORKSHOPS

. REGISTRO
rotoenÁrrco

Abril2022 \llaio 2O22

AVALTAçÃo pÉRroorcA DE RESULTADoS: pARECER rÉcrurco

Profissionais que ministrarão as oficinas farão um parecer técnico
quanto ao desempenho de cada mulher participante,
comparativamente ao antes e considerando diferentes aspectos de
seus comportamentos durante a execução e participação no
Projeto.
E as [/ulheres responderão um questionário avaliativo sobre o
desenvolvimento do projeto, com as seguintes questões:

I - O projeto tudo por elas contribui para melhoria da§ condiçÕes
de vida dos beneticiários envolvidos?
2 - Ern que proporção o pÍôjeto Tudo por ela§, consegue /
conseguiu contribuir para CI aumento e melhoria na integração
social de cada beneficiário

Todas estas quêstões avaliatÍvas serão transformadas em indicadores de
desempenho ou resultados. CIs efeítos e impactos serão medidos
mediante pesquisas arraliativas

Abril2022 lttlaio 2022

AVALIAçÃO FINAL OU DE IMPACTO: RELATêR|O DE FINAL DE
EXECUçÃO DA COORDENAçÃO
Relatórios, fotos e diários de campo sobre o desenvolvimento do projeto
e impacto causado no público atendido

$rtaío 2022 I'tlaio 2A22

MONTTORAMENTO E AVALTAÇAO DA PARCERTA

lEncerramento

de Visitas

Atividades e
Oficinas

Datas Visitas



Oficinas de
capacitação
Palestras
lnformativas
Workshop de
empreendedoris
mo
Festa de
encerramento

Abrfi2A22
Maío 2022
Abril2022
t(iaia 2O22
Abril2A22
Maio 2A22

Maio 2A22

Secretaria Trabalho

Secretaria Trabalho

Secretaria Trabalho

Secretaria Trabalho

lndicadores de resultados

Atividades e
Oficinas

Unidades Quantidade
Percentual de
lndicadores

Cursos de
câpacitaçâc/
duas turmas de
cada curso

02 Un
100
participantes

80% dos
beneficiários
partícipando

Palestras
lnformativas

04 Un
300
participantes

80% dos
beneficiários
participando

Workshop de
empreendedoris
mo

02 Un 300
participantes

80% dos
beneficiários
participando

Festa de
êncerramento

01 Un
400
participantes

80% dos
beneficiários
participando

Ãbrl2A22 Maia 2022

CRONOGRAMA FíSICO.FINANCEIRO

. PESSOAL ADMINISTRIVO E
Item Descrição ouantiuau] Unidadede

medida
Valor
unitário

lPesquisa

ln'"s"s

Valor total de

1(um)
Coordenador
Adrninistrativo

Profissional
responsávelpelo
acompanhamento do
proieto

I

I

lmensat
I

03

0,0

ONGs

0,0

1(um) Assistente
Social

Responsável peta
execução social e
palestrante do
proieto l'"""'

c3 0,0
lProfissional
lDisponibilizado

feta 
ot'tcs

0,0

n-^Í:^^ional 0
pelo

hamento
planilhas,

impostos

,0

(um) Contador

e prestação

3

ONGs
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de contas

1(um)Assistente
administrativo

Profissional para
auxiliar a equipe
técnica e
administrativa.

02 [llensal R$ 1.5CI0,00 R$ 3.000,00

Salários.com

1(um) Profissional
da área de
lnstrutor
empreendedor

Profissional
respon§áyel por
ministrar Workshop
de
empreendedorismo

06 hora R$ 55,00 R$ 330,00

Salários.com

1(um) monitor Profissional para
auxiliar os cursos 02 lVlensal R$1.300,00 R$ 2.600,00

Saláríos.com

1(um) monitor Profissional para
auxiliar os cursos

a2 Mlensal R$1.300,00
R$ 2.600,00 Salários.com

1(um)Tecnico de
Nutrição

Profissional
responsável por
ministrar os cursos
de capacitaÇão de
merendeira

02 lVlensal R$1.600,0ü R$ 3.200,00

Salários.com

1(um)
Cabelereira(o)

Profissional
responsável por
ministrar os cursos
de capacitação de
cabelereiro básico

02 [\tlensal R$ 2.300,00 R$ 4.600,00

Salários.com

1(um) profissional
em mídia social

Serviço
êspeêializado em
registro fotográfico
digital de todo o
êvento corn
qualidade
iornalística

a2 Mlensal R$ 2.500,00 R$ 5.000,00

Salários,com

TOTAL R$ 21.330,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Os equipamentos de Sorn, Notebook, p§etor multimídia, serão dispon
de colaboradores.
Os materiais adquiridos como Secador e prancha alisadora, depois do
utilizado nas oficinas de cabeleireira dentro do lnstituto.

ibilizados pela OSC, através

termino do proieto será de

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEI RO

DE MATERIAIS E DE INSUMO
Item Descrição Unidade Valor Valor total de

*ffi



de
medida

ade unitário

Banners
2 Banners do projeto - cada um
medindo: 3,00m x 2,5m (7,5 m'\ m' 15 Rs 285,00 RS 285,00

Banners
12 Banners do plano de comunicação
- cada um medindo: 0,80m x 1,20m
(11,52 m')

m' ,5211 Rs1g,00 R$ 218,88

Cartilhas

Cartilhas para distribuição aos
participantes do projeto (formato
aberto ?9x21em, fechado 21x14,5 cm,
capa papel couché 1709, impressão
4x4 cores. Miolo aproximadamente 12
páginas em papel couché 1 '159,

impressão 4x4 cores. Acabamento
cam 2 grampos).
- Serão distribuídos para auxiliar as
mulheres beneficiadas e a
comunidade a comprêenderern os
temas abordados em rodas de
conversa e palestras informais

1.500
Unidade

R$1,e9 R$ 2,985,00

Folders

Folders de dlvulgação, (formato 29cm
x 22cm, papel couché 2109, brílho ou
fôsôo, impressão 4x4 cores, com 02
dobras).
- §erão distribuídos paÍa dívulgação
e informação do proieto na
comunidade

3.000
Unidade

R$ 1,65 R$ 4.950,00

Camisetas
Camisetas em [\4alha - fio 30.1 com
silkscreen em 414 côres

150
Unidade

R$ 60,00 R$ 9.000,00

Livreto
Apostilas

Livretes Apostilas - Material usado
para acompanhamento das mentorias
e fixação do conteúdo chave abordado
(tamanho 29,7cmx22çm.
Capa papelAP 180g, irnpressão
colorjda, miolo papelAP 759,
impressão PB, acabamento capa em
PVC transparentÇ frente e verso ê
espiral. Obs.: Quantidade de
páginas:32
- Nos cursos de capacitação os
beneficiados receberão 02
apostilas.

200

Unidade

R$ 52,00
R$
10.400,00

lnidada

básica

=7
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básicas 18 ltens ern

1 Arroz tipo 1 - 5kg
1 Açúcar Cristal 5kg
1 Feijão Carioca 1kg
1 Macarrão sêmola 500gr
1 Biscoito Recheado 1109r

Macarrão lnstantâneo 70gr
lVlolho de Tomate 3209r

1 Farinha de Mandioca 5009r
1 Flocão de ttíilho 500gr
1 Biscoito Cream cracker 2009r

00
000,00
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01 Óleo de Soja 900m1
01 Café ?509r
01 Sal Refinado lkg
01 Doce Goiabada 300gr
01 Farinha de Trigo 1kg
01 lvlilho em lata 2009r
01 Papel Higiênico 4x1
01 Leite longa vida 1lt
- Serão distribuídas pará as
participantes e a comunidade em
situação de vulnerabilidade socÍal
(pessoas já cadastradas no lnstituto
AMAMA}.
Lanche (Suco e cachoro-quente) para
serem servidos às 100 alunas e a 10
pessoas da equipe técnica dos cursos
de capaeitação totalizando 110
pessÇâs - nos dias de aulas; sendo
600 lanches para o dia do
Encerramento.

4561
Unidade

R$ 6,30
R$
28.734,34Kit lanche

Locação de tenda tipo piramidal com
calha medindo 10m X 10m

2
Unídade

R$ 2.180,00 R$ 4.360,00Locação de
Tendas
Aluguelde
Brinquedos
infláveis

Pula-pula, Cama Elástica e Piscina de
bolinhas

3 Hora R$380,00 R$ 1.140,CI0

20
Unidade

R$ 60,00 R$ 1.200,00
Aluguelde
mesas e
cadeiras

Jogo de mesa com guatro cadeiras de
plástico para festa

Cento de Salgados variados 2A
Unidade
(cento)

R$65,00 R$ 1.300,00
Buffet de
Salgados

Refrigerante§ 2litros - sabores
variados (pacotes com 6 unidades de
2litros)

10 Pacotes R$ 48,00 R$ 480,00Refrigerantes
2litros

Shampoo Shampoo profissional 05 litros 3
Unidade R$ 99,00 R$ 297,00

Condicionador
Cond icionador profissional
0S litros 3

Unidade
R$109,00 R$ 327,00

Borrifador Borrifador de cabelereiro 4 Unidade
R$ 25,00 R$ 100,00

2 Unidade
R$ 990,00 R$ 1.980,00

Secador
Secador profissional
( Fox lon s 2100 220v)

Prerrdedor de cabe[o sintples 03 Pacote.
R$ 12,8ô R$ 38,58Prendedor de

cabelo

3
Caixas R$170,00 R$ 510,00

Luva de látex
de borracha
natural

Caixa de Luva para procedimento não
cirúrgico 100% em borracha natural
Látex, com 100 unidades

Prancha
alisadora

Prancha alisadora (Vulcan biv. Action
4500) 2 Unidade R$ 1.250,00 Rs 2.500,00

Pente de Cabo
fins Pente fino simples 4 Unidade

R$ 7,10 R$ 28,40

Capas de çorte
b tintura Gapas de cabelereiro 5 Unidade

R$ 55,00 R$ 275,00

Pinça reta Pinça reta para Sobrancetrha 10 Unidade
R$ 25,00 R$ 250,0t)

mento

rçamento

vr?grrrçr ,\
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Lápis
dermatográfico
para
Sobrancelha Lápis de sobrancelha 10

,o.l*n 3e,eo 
l--

399,S0Unid

Kit Henna para
Sobrancelha Kít Henna Profissional 2A

8,90
U nioaoelR$ l*srrt,oo

I

Máscara
descartável

Caixa de lVláscara descartável dupla
ern TNT com 200 PeÇas a2 unidadelR$7s'oo lns 

r so'oo

Escovas
profissional
dupla
pro básica

Escovas profissionaldupla pro básica {
escová marco Boni profitermal
ceramic yello básico 70mm) 01

tt
ioadeln$1ee,oo 

i**II
Un 199,00

Escovas
profissional
retângulo

Escovas profissional retângulo (
escova marco Bonl profitermal
ceramic yello básico 60mm) 01

rl
lns rso,oo [sUnidadel I

'199,00

Esoovas
profissional
media

Escovas profíssional media (escova
marco Boni profis. termal ceramic yello
básico 47mm) 01

io*rou,nn l** ,ou n,
Unidadel i

Pincelpara
base Pincel para base 10

19,90
Un ioaoelns i*s ',nr.oo

I

Pincelpara
Contorno Pincel para Contorno 10

69,90
Un idadelR$ l*s 

urr,oo

Pincelmédio Pincelmédio 10 Un idadelR$

I

lns ge,oo
I

oon

Fó compacto Pó compacto 10
54,90

Un idadelR$

I

lR$ 
54e,oo

Rímelmascarâ Rírnel mascara Í0 unidadeiR$35,e0 
lnS sso,oo

Pa[eta face Paleta face 10
unidadelR$ 44,s0 lns ++o.oo

lluminador lluminador 10
Unidadelpg 4e,e0 inS +oo,oo

Corretivo
liquido Corretivo liquido 10 unidadeiRg 

44,s0 
in$ 

++o,oo

Esponja para
maquiagem Esponia para maquiaqem 10

a
Un idadelR$ l*s 

nr,oo,90

Paleta Nude Paleta Nude 10
49,90

Un idadeiR$

I

ln$ 
+eo,oo

Base liquida
para pele Base liquida para pete 10

79,90
U

I

, lns
nroaÕel l*s 

rnr,oo

ADMTNT§TRTVO E TÉCMCO (R$ 21.330,00) + AQUTSTÇÂO Oe MATERTATS

TOTAL

TOTAL: PESSOAL
1IN,SUMO

126,432,

147.762,15

REPASSE (S) DO CONCEDENTE
[llÉ$/ANO Marl2O22 IV]ÊSIANO tvtÊslANo I\4ÊS/ANO MÊS/ANO

R$147.762,í5
X X XX

MÊS/ANO MES/ANO MESIANO MÊS/ANO MÊSIANO MÊSiANO /,
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ANEXOS

lxl EQUIPE DE TRAtsAI-HO (OBRIGATORIO)

IXI CURRíCULO PADRÃO ON EQUIPE DE TRABALHO

t I CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER)

[x] PLAN0 DE COMUNICAçÃO IAPRESENTAR PLANO DE CONIUNIÇAÇÃO CoM
ESTRATÉGHS DE olrusÃo E PRofuIOÇÃOI {oBRIGAToRIO)

t I PLANo DE MoBILlzaÇÃo DE RECURSoS CoMPLEMENTARES

lxl OUTROS. Portfolio da ONGs

Brasília 24 de fevereiro de 2A22

d/rÊ qÚa,ffi^ .,,
t:./

Fabiana Monteiro Da Silva
Diretora Geral
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