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APRESENTAÇÃO 

 

O SCS como qualquer outro Centro Urbano, é a parte da cidade onde as 

contradições sociais se tornam mais evidentes, pois ali coexistem e coabitam uma grande 

diversidade de pessoas, como pessoas em situação de rua, empreendedores, advogados, 

servidores públicos e ambulantes. Este território, além de evidenciar tamanhas 

desigualdades, ainda lida com o cenário de abandono físico e estrutural, visto que o 

comércio padrão, por exemplo, que é o marco originário da área, perde espaço para o e-

commerce e para os shoppings centers, acarretando no desprezo pela área. Ainda assim, o 

SCS é o local mais estratégico para o desenvolvimento cultural, social e comercial do 

Distrito Federal. Sua localização privilegiada permite a criação de uma diversificada rede de 

atuação, pois, a menos de 5 minutos de distância, está a Rodoviária Central, um local com 

um fluxo de 700 mil pessoas por dia e, na sua vizinhança, encontra-se os Setores 

Hoteleiros Sul e Norte, onde lideranças nacionais e internacionais se hospedam. Diante 

desse cenário, surge o No Setor em 2018, ainda como coletivo cultural, com o propósito de 

transformar o centro de Brasília por meio da ocupação e da ressignificação do espaço 

público, apresentando o Setor Carnavalesco Sul como o seu projeto inaugural. 

Em 2019, o Instituto Cultural e Social No Setor, enquanto associação sem fins 

lucrativos se formalizou a partir das constantes ações sociais e da facilitação no acesso a 

alguns serviços públicos no Setor Comercial Sul, entendendo que era necessário dar um 

passo adiante e constituir uma organização que fosse capaz de representar uma 

comunidade e unir os diferentes membros e segmentos que compunham o grupo No Setor. 

Sendo assim, durante Assembleia Geral de Fundação, foi constituída a associação privada 

sem fins lucrativos Instituto Cultural e Social No Setor (INS), possibilitando um maior 

envolvimento das pessoas com o nosso propósito transformador. Além de uma ferramenta 

importante que nos possibilita acessar novos meios de potencializar os nossos resultados, o 

INS é a forma jurídica que possibilita a representação de uma comunidade, um grupo de 



pessoas que se integram, afiliam-se e se associam, sem fins lucrativos, por uma intenção 

em comum: a transformação do Setor Comercial Sul em referência em cultura, turismo e 

inovação, através da responsabilidade socioambiental. 

 

Em seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o Instituto está habilitado 

para: 

 

- Operadores turísticos; 

- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 

- Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

- Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços 

sociais 

- Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente; 

- Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas 

anteriormente; 

- Produção e promoção de eventos esportivos. 

 

REALIZAÇÕES DE DESTAQUE EM 2020: 

 

● NO SETOR CONVIDA - Evento online onde especialistas, acadêmicos e 

personalidades da arte são convidadas a apresentar à população as suas experiências 

sobre assuntos cotidianos. Já tratamos sobre música, saúde feminina, patrimônio dos 

espaços públicos, literatura, luta antimanicomial, jornalismo cultural, arte entre outros; 

● SCS TOUR - As histórias do SCS e de Brasília se misturam na construção do 

turismo e da cultura patrimonial e imaterial da cidade. O passeio, a pé, é feito por ruas, 

becos, praças, prédios, arte, história, arquitetura e cultura do Setor Comercial Sul. O trajeto 

começa na quadra 01 e leva cerca de 2 horas, passando por importantes marcos no centro 

da capital do país. 

● CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS - A área social sempre 

esteve no foco do Instituto por se entender que a ocupação de um espaço público deve 

corresponder ao que o território necessita. As pessoas em situação de rua e 

vulnerabilidade, que estão no lugar muito antes de  qualquer intervenção urbana, estão 

incluídas em praticamente todas as ações do No Setor. 



● SISTEMA DE MONITORAMENTO (SIM) - criado pelo Instituto, possui o perfil dos 

pessoas em situação de rua que moram ou passam pelo SCS. Em 2020, o momento crítico 

da pandemia proporcionou maior contato com esse grupo de pessoas, gerando a 

necessidade de cadastrar as quem passasse por lá, e quais eram suas demandas, para que 

pudéssemos buscar soluções para cada situação. As maiores necessidades registradas 

foram: roupas, documentos e emprego. Este último, de acordo com os dados que 

coletamos, é o principal motivo que leva tanta gente para as ruas. 

● GESTÃO DO BANHEIRO PÚBLICO - Assumimos a manutenção do banheiro 

público da quadra 05, fechado há mais de 10 anos, através do projeto "Adote uma Praça". 

Ele tem sido o principal local de higienização das pessoas em situação de vulnerabilidade, 

além de atender aos demais frequentadores do SCS. A abertura só foi possível graça à 

rede de parceiros do Instituto No Setor 

● SETOR CARNAVALESCO SUL 2020 - Plataforma Carnavalesca Territorial do 

Setor Comercial Sul implantada em 2018, que tem crescido substancialmente, atingindo a 

marca de 100 mil foliões em 2020. 

 

REALIZAÇÃO DE DESTAQUE EM 2021: 

● FESTIVAL SETOR CRIATIVO SUL: VIRADA CRIATIVA - Termo de Fomento 

(MROSC) nº. 06/2021, executado em parceria com o Instituto Rosa dos Ventos. Variadas 

intervenções, pautadas em cinco eixos: cultural, ambiental, econômico, social e político. 

Inicialmente pensada como atividade presencial, a Virada Criativa teve que ser readequada 

para o ambiente virtual, e contou com uma série de debates e apresentações artísticas, 

cênicas, visuais e de intervenções urbanas, todas transmitidas pela Twitch TV do No Setor. 

O conteúdo gravado se encontra no canal do No Setor no YouTube. 

● GESTÃO DE HORTA URBANA - Manutenção e otimização de uma horta urbana 

no SCS, trazendo benefícios para toda comunidade local, pois gera ocupação saudável de 

espaços ociosos, assegura um mínimo de segurança alimentar para as pessoas em 

situação de rua, constitui um espaço terapêutico para este grupo, além de contribuir para o 

microclima local, promovendo conscientização ambiental entre os frequentadores. 

● PANORAMA SCS - Executado em parceria com o Centro de Excelência em 

Turismo da Universidade de Brasília, o Panorama SCS (https://www.panoramascs.com/) é 

uma ferramenta digital para virtualizar as memórias e as histórias do Setor Comercial Sul, 

funcionando como complemento e registro do trabalho executado durante o SCS Tour. 

● MEMÓRIA E IDENTIDADE DO SETOR COMERCIAL SUL - Executado em parceria 



com o Centro de Excelência em Turismo (CET) da Universidade de Brasília, o projeto 

Memória e Identidade do Setor Comercial Sul é a base de informações do projeto 

Panorama SCS, no qual os alunos selecionados do CET se dividem para entrevistar e 

coletar as histórias e as memórias do Setor Comercial Sul e das pessoas que habitam e 

transitam pela região. 

● FEIRA NO SETOR - projeto em execução. – realização de uma feira semanal, com 

foco na circulação e fortalecimento da Economia Criativa, que reúne venda e 

comercialização de produtos e serviços de pequenos artistas e produtores do DF integrada 

a atividades de capacitação, formativas, de debates, intervenções urbanas e ocupação dos 

espaços públicos do Setor Comercial Sul. 

TÍTULO DO PROJETO: SETOR DE CAPACITAÇÃO SOCIAL 

PERÍODO DE VIGÊNCIA:  

INÍCIO: 31/12/2021 TÉRMINO: 30/04/2023 

OBJETO: Promover a reinserção no mercado de trabalho e geração de renda para pessoas 

em situação de vulnerabilidade econômica e social, por meio de ações de qualificação e 

capacitação profissional de 250 alunos no Setor Comercial Sul e Macrorregião, área central 

de Brasília.  

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  

SETOR DE CAPACITAÇÃO SOCIAL - O projeto promoverá ações de qualificação 

profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social do Setor 

Comercial Sul e Macrorregião área central de Brasília com o intuito de reinserir essas 

pessoas no mercado de trabalho e promover geração de renda com enfoque territorial, tendo 

a cadeia produtiva da Cultural e de Economia Criativa como parceira na realização dessa 

tarefa. 

 

O projeto vai atuar em dois eixos: 

1. Diagnóstico Econômico e Social do Setor Comercial Sul - será 

realizada uma pesquisa da realidade econômica e social do Setor Comercial Sul, 

levantando indicadores econômicos e sociais, com objetivo de melhor orientar as 

ações, projetos e políticas públicas formuladas por atores que incidem territorialmente; 

2. Ações Formativas para a População em Situação de Rua, 



Ambulantes e Guardadores de Carro do Setor Comercial Sul e da Macrorregião 

Central de Brasília. Serão oferecidos cursos de capacitação com foco na cadeia 

produtiva do Carnaval e da Economia Criativa.  

JUSTIFICATIVA: 

 

A pandemia do novo coronavírus levou a taxa de desemprego a recordes em 20 

estados brasileiros em 2020, informou, em março de 2021, o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia  Estatística). As maiores taxas foram verificadas em estados do Nordeste e as 

menores, no Sul. Os dados do IBGE confirmam também que mulheres e negros foram mais 

penalizados pela crise no mercado de trabalho. Brasileiros com menor escolaridade 

também tiveram taxa de desemprego superior à média nacional. No ano, a taxa de 

desemprego ficou em 13,5%, a maior desde 1993, segundo levantamento da consultoria 

iDados. No quarto trimestre de 2021, a taxa de desemprego no país foi de 13,9%, a maior 

para o período de toda a série histórica do IBGE, iniciada em 2002.   

No Distrito Federal a realidade não tem sido diferente, chegando em janeiro de 2021 

em aproximadamente 242 mil desempregados. O número representa crescimento de 37% 

desde janeiro de 2020, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

iniciou um monitoramento mensal para analisar os impactos da pandemia do novo 

coronavírus. A necessidade de se fortalecer e integrar políticas públicas de atendimento 

comunitário orientará nossas ações, priorizando o diálogo com os mais diversos atores que 

incidem no Setor Comercial Sul e adotando como perspectiva de atuação uma governança 

multinível. 

Diante dos desafios impostos pelo agravamento da Pandemia de Covid 19, se faz 

necessário o fortalecimento da capacidade de Geração de Emprego e Renda nos territórios 

do Distrito Federal. O Setor Comercial Sul, área vital do centro de Brasília, pode 

desempenhar o papel de modelo na construção de resiliência às crises que estamos 

enfrentando, sejam elas sanitárias, econômicas ou sociais. O Instituto Cultural e Social No 

Setor se propõe a atuar na integração de ações, projetos e políticas públicas que incidem 

territorialmente, contribuindo para a qualidade do atendimento e acolhimento das pessoas 

em situação de vulnerabilidade econômica e social que habitam ou circulam pelo Setor 

Comercial Sul. 

A necessidade de se fortalecer e integrar políticas públicas de atendimento 

comunitário orientará nossas ações, priorizando o diálogo com os mais diversos atores que 

incidem no Setor Comercial Sul e adotando como perspectiva de atuação uma governança 

multinível, descentralizada e com muitos atores.  



O projeto está em sintonia com os objetivos da Política Distrital de qualificação 

profissional, por meio dos objetivos: 

I – promover a qualificação social e profissional e a certificação profissional, com 

vistas a contribuir o aumento da probabilidade de obtenção e manutenção de emprego e 

trabalho decente; 

II – proporcionar a participação do público alvo em processos de geração de trabalho 

e renda, inclusão social, redução da pobreza, combate à discriminação, diminuição da 

vulnerabilidade das populações; 

Este plano de trabalho trata de parceria para execução de ações no âmbito das 

políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Trabalho do Distrito Federal, com o 

intuito de promover o fortalecimento do segmentos da cadeia produtiva do Setor Comercial 

Sul, através de ações de formação para o mercado de trabalho, com foco nos segmentos de 

maior potencial identificados no Setor Comercial Sul, promovendo atividades e ações de 

intermediação para a geração de postos de trabalho, e facilitando a conexão entre 

contratantes e prestadores de serviços 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

 

PRÉ-EXECUÇÃO: 

- Contratação de equipe e fornecedores; 

- Planejamento Estratégico para Execução do Projeto; 

- Validação do Cronograma de Execução do Projeto. 

 

EXECUÇÃO: 

1. Diagnóstico Econômico e Social do Setor Comercial Sul: 

- Desenvolvimento da Metodologia do Censo SCS; 

- Aplicação da Pesquisa de Campo; 

- Sistematização dos resultados da pesquisa e divulgação do Censo SCS 

nos canais oficiais do Instituto Cultural e Social No Setor e órgão de fomento 

 

2. Ações formativas 

- Desenvolvimento do Plano Pedagógico das Atividades formativas; 

- Divulgação das Atividades formativas; 



- Seleção dos participantes do Projeto 

- Realização das Atividades formativas e de capacitação; 

- Emissão de Certificado; 

- Realizar atividades de intermediação entre empregados e 

empregadores, empreendedores e prestadores de serviços. 

 

3. Divulgação dos Resultados do Projeto 

- Sistematização dos resultados do Diagnóstico e disponibilização em 

formato e-book para divulgação; 

- Divulgação dos Resultados nos meios de comunicação e através da 

Rede do Instituto Cultural e Social no Setor e de parceiros. 

 

PÓS-EXECUÇÃO: 

- Elaboração de Relatórios e Prestação de Contas; 

- Elaboração de relatório final, últimos pagamentos e entrega de 

prestação de contas do SETOR DE CAPACITAÇÃO SOCIAL 

 

As inscrições nas ações formativas ofertadas pelo Setor de Capacitação Social serão 

realizadas no site www.trabalho.df.gov.br. 

 

 

 

A) Ações de Capacitação e Qualificação Profissional 

Metodologia: 

O Setor de Capacitação Social utilizará metodologias ativas no Planejamento de todas 

as suas ações formativas. As Metodologias Ativas (MA) baseiam-se em problemas,  e duas 

serão utilizadas na execução do Projeto: Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e a 

Metodologia da Problematização (MP). A problematização é uma das Metodologias Ativas 

(MA) tem como objetivo instigar o estudante mediante problemas, pois assim ele tem a 

possibilidade de examinar, refletir e posicionar-se de forma crítica. A Aprendizagem Baseada 

em Problemas (ABP) possui como objetivo estabelecer um método pedagógico focado no 

aprendiz, com aprendizagem ativa e colaborativa. 

 

Com duração de três meses, os cursos serão oferecidos às segundas, quartas e 



sextas, com 3 horas de aula por dia, totalizando 9 horas por semana e carga horária total de 

100 horas. 

Os cursos serão divididos em duas categorias, de acordo com o público-alvo:  

1. Capacitação e Qualificação Profissional: População em Situação de Rua 

- Modalidade Presencial 

 

Público-alvo: população em situação de rua do Setor Comercial Sul e da Macrorregião 

Central de Brasília. 

Serão ofertadas 10 vagas por curso e será desenhado com foco em atender as 

especificidades do público-alvo. 

Cursos Ofertados - Categoria 1: 

 Curso 1 - Cenografia  

Ementa: O curso, por intermédio de conhecimentos básicos, capacitará os 

interessados em ingressar profissionalmente na área. O curso abrange também o estudo das 

cenografias de áreas como cinema, televisão, exposições, eventos, entre outras. As aulas 

teóricas e práticas são complementadas por meio de contato com diversos profissionais 

experientes do setor.  

Conteúdo: 

- Introdução à Cenografia; 

- Demonstração da cenografia; 

- Orçar um cenário; 

- Construir um cenário; 

- Principais Peças Cenográficas; 

- Montagem Cenografia; 

- Armazenamento Cenográfico; 

- Tipologia de Eventos 

- Logística  

- Negociando a sua mão de obra; 

Carga Horária: 100 horas  

 

Curso 2 - Sistemas de Sonorização  

Ementa: O curso propõe a formação do profissional por meio de conhecimentos 



ligados à comunicação pelo som. O curso abrange estudos teóricos e práticos de diversos 

meios de produção de som, como música, ruídos ou voz. Trata-se da formação do 

sonoplasta com ênfase na dramaturgia sonora, teoria musical, repertório, técnicas em 

sonoplastia e práticas sonoras. As propostas do curso envolvem discussões sobre tipos de 

eventos e segmentos de atuação profissional. 

Conteúdo: 

- Fundamentos do Som; 

- Fenômenos sonoros e audição humana; 

- Equipamentos de Áudio; 

- Eletricidade e Eletrônica em Áudio; 

- Sistemas de Sonorização; 

- Desvendando Mesa de Som Digital; 

- Práticas de Mixagem em mesas de SOM 

Carga Horária: 100 horas  

 

Curso 3 - Montagem e Operação de Eventos 

Ementa: O curso propõe a formação do profissional por meio da capacitação em 

logística de eventos, planejamento e ocupação de espaços, tipologia de eventos, montagem 

e desmontagem de estruturas e acompanhamento, fiscalização e alternativas para 

fornecedores 

Conteúdo: 

- Conceituação dos Eventos, Risco e Marca; 

- Dimensionamento de Palco; 

- Dimensionamento de A e B; 

- Classificação das categorias; 

- Noções de escala; 

- Noções de esforço sobre estrutura; 

- Dimensionamento e seleção de espaço; 

- Itens do projeto de implantação 

-  Instalações provisórias; 

- Recuperação do espaço; 

- Cálculo da quantidade de roletas; 

- Cálculo do número de pessoas por metros quadrados; 

- Locais: Tráfego, condições climáticas, horários de acesso, horário de 

trabalho; 



- Montagem dos escritórios, salas de produção e apoio; 

- Acompanhamento, Fiscalização e alternativa de Fornecedores; 

- Cálculo da quantidade de banheiros químicos necessários em um 
evento. 

Carga Horária: 100 horas 
 

Curso 4 - Limpeza e Conservação de Espaços/ Projetos Culturais 

Ementa: O curso propõe a formação do profissional por meio da capacitação em 

Limpeza e conservação, apresentando os procedimentos e recursos utilizados nas tarefas 

diárias, para promover uma boa prática durante a realização dos serviços de limpeza e 

conservação,  possibilitando a otimização do tempo e recurso. 

Conteúdo: 

- Coleta de Dados, Informações dos Shows, Artistas e Eventos; 

- Negociando a sua mão de obra; 

- Eventos Lixo Zero; 

- A importância da gestão de resíduos na realização de eventos culturais; 

- Relacionamento Interpessoal e Intrapessoal; 

- Trabalho em Equipe 

- Atitudes e Habilidades; 

- Equipamentos; 

- Acessórios; 

- Produtos; 

- Conceitos de Limpeza Básica; 

- Tipos de Limpeza (TETO, PAREDE E PISO); 

- Manuseio de Equipamentos; 

- Acessórios e Produtos; 

- Segurança do Trabalho 

Carga Horária: 100 horas 

 

Curso 5 - Assistente de Produção 

Ementa: o curso tem como objetivo introduzir aos profissionais às ferramentas, 

práticas e metodologias mais eficientes no universo do financiamento público e privado de 

projetos culturais no Brasil, como também ampliará a visão estratégica dos participantes 

quanto à dinâmica do mercado e dos negócios imersos em sua realidade cultural, fortemente 

impactada pelo fenômeno da pandemia do Coronavírus. 



Conteúdo: 

- Projetos Culturais; 

- Licenças e autorizações 

- Gestão de Projetos Culturais; 

- Produção Cultural; 

- Leis de Incentivo; 

- Prestação de Contas; 

- Direitos Culturais; 

- Fontes de Financiamento; 

- Captação de Recursos; 

- Editais; 

- Comunicação de Projetos Culturais; 

- Empreendedorismo 

Carga Horária: 100 horas 

 

2. Capacitação e Qualificação Profissional: Ambulantes e Guardadores de 

Carro - Modalidade Presencial 

 

Público-alvo: pequenos empreendedores informais ambulantes e guardadores de 

carro do Setor Comercial Sul e da Macrorregião Central de Brasília. 

Serão ofertadas 40 vagas por curso e será desenhado com foco em atender as 

especificidades do público-alvo. Esta qualificação também terá o objetivo de formalizar os 

pequenos empreendedores que ainda não estão formalizados. 

 

Cursos Ofertados - Categoria 2: 

 

Curso 6 - Atendimento ao Cliente 

Ementa: O objetivo do curso é capacitar profissionais para o atendimento ao cliente, 

apresentando as diferenças entre tratamento e atendimento, desenvolver habilidades para 

lidar com situações inesperadas e complexas e, também, aprender como fidelizar o cliente a 

partir de um serviço prestado de forma atenciosa e diferenciada. 

Conteúdo: 

- Introdução ao Atendimento ao Cliente; 



- Dilemas do atendimento: Tratar bem ou atender bem; 

- O profissional do atendimento; 

- Agregando valor ao meu negócio; 

- Fidelizando os clientes; 

- Gerenciamento do relacionamento com o cliente; 

- Como lidar com as reclamações; 

- Pesquisa de satisfação: conhecendo o meu atendimento. 

Carga Horária: 100 horas 

 

Curso 7 - Finanças para o pequeno negócio 

Ementa: o objetivo deste curso é desenvolver nos profissionais habilidades básicas 

para a gestão financeira de empreendimentos. Apresentando o que é finanças, como 

começar o planejamento financeiro, a estrutura de gastos, os processos de precificação, a 

análise de resultados, da avaliação do fluxo de caixa. Capacitação para utilização de 

ferramentas de controle financeiro. 

Conteúdo: 

- Introdução a Finanças 

- Precificação; 

- Fluxo de Caixa 

- Lucro/Prejuízo - ponto de equilíbrio; 

- Mix de Produtos; 

- Como montar sua DRE; 

- Como Planejar Cenários; 

- Capital de Giro 

- Acompanhar Resultados; 

- Investimentos 

Carga Horária: 100 horas 

 

Curso 8 - Modelo de Negócio - Transformando Ideias em Empreendimentos 

Conteúdo: O curso tem como objetivo capacitar os profissionais a tirar sua ideia de 

negócios do papel e colocá-las em prática. Desenvolvendo habilidades para utilização de 

ferramentas de desenho de empreendimentos.  

Ementa:  

- Missão, Visão e Valor; 



- Análise de SWOT; 

- A importância do empreendedorismo no mundo atual; 

- A necessidade de ferramentas de gestão para o sucesso no 

empreendimento; 

- Detecção de oportunidades de negócio focadas nas necessidades de 

mercado; 

- O New Canvas e a diferença em relação ao Canvas tradicional; 

- A dimensão “Proposta de Valor” do New Canvas: o que entregamos e 

quais necessidades satisfazemos?; 

- A dimensão “Cliente / Mercado” do New Canvas: quais segmentos de 

clientes atender, como se relacionar com este segmento, como entregaremos o valor 

proposto e como gerar receita; 

- A dimensão “Operações” do New Canvas: quais recursos, atividades e 

parceiros são vitais para o nosso negócio e como mensurar os custos; 

- A dimensão “Concorrência” do New Canvas: como identificar quem 

concorre conosco e de qual grupo estratégico fazemos parte e qual a importância de 

se levar em conta a concorrência para a formulação do modelo de negócio. 

Carga Horária: 100 horas 

 

Curso 9 -  Comunicação Social e Marketing Digital 

Ementa: O curso busca dar oportunidade aos profissionais de conhecer as 

possibilidades e as ferramentas que o marketing oferece para conseguir alavancar negócios 

criativos. Com a crescente popularização da internet e do consumo cultural online a partir da 

pandemia, que ampliou a demanda por soluções digitais inovadoras e criativas para produtos 

culturais, o marketing digital tornou-se uma das alternativas mais viáveis e rentáveis para 

empresas e organizações criativas e, por isso, se faz necessário considerar em seu 

planejamento a sua inclusão. 

Conteúdo:  

- Ações de Engajamento do Consumidor; 

- Análise e tendência de Mercado; 

- Cultura Digital; 

- Empreendedorismo Digital; 

- Empreendedorismo e Inovação; 

- Experiência do Usuário; 



- Ferramentas de Comunicação Social na Era Digital; 

- Indicadores e Métricas; 

- Projeto Integrado; 

- Projetos para Marketing; 

- Mídia Online; 

- Mídia Paga 

Carga Horária: 100 horas 

 

 

Curso 10 - Desenvolvimento de Produtos  

Ementa: O curso tem por objetivo capacitar profissionais para atuar no 

desenvolvimento e lançamento de produtos, oferecendo informações, conhecimentos e 

ferramentas essenciais para o exercício de tais atividades, levando em consideração as 

necessidades dos consumidores e as oportunidades tecnológicas. O curso aborda desde a 

concepção da ideia e geração de conceitos, passando pelas diferentes etapas de 

desenvolvimento até atingir o processo de lançamento do produto no mercado. 

Conteúdo: 

- Inovação e Sustentabilidade do Negócio;  

- O Processo de Geração de Ideias e sua Priorização; 

- Formação de Times de Projeto Multidisciplinares; 

- O Desenvolvimento de um Novo Produto;  

- Desenvolvimento do Conceito e sua Evolução em Atributos de Produto; 

- Prototipagem e a Validação do Desempenho do Produto com o 

Consumidor;·. 

- Comunicação dos Benefícios do Produto; 

- Construção do Plano de Lançamento. 

Carga Horária: 100 horas 

A seleção dos participantes deve ser feita através de Chamada Pública e mobilização 

territorial realizada pela instituição e seus parceiros. O Instituto Cultural e Social No Setor 

abordará no processo de escolha, todos os recortes de igualdade de gênero, racial e de 

promoção da diversidade, priorizando os grupos em maior vulnerabilidade social do território 

(Setor Comercial Sul). O Setor de Capacitação Social também utilizará audiodescrição nos 

materiais instrucionais de todas as ações formativas, fortalecendo as ações de inclusão de 



Pessoas com Deficiência. 

Ao final de cada curso a equipe do projeto fará avaliação da atividade formativa, com 

avaliação de impacto e aplicação de questionário com os profissionais qualificados, para 

avaliação da metodologia e dos instrutores.  

 

Qtde de 
Cursos 

Total de 
Alunos 

Valor por 
Aluno 

10 
cursos 

250 
alunos 

R$ 
1.200,00 

 

Curso Qt de 
Alunos 

Carga 
Horária 

HORA/AULA
/ALUNO 

Cenografia  10 100 horas R$ 12,00 

Sistemas de Sonorização 10 100 horas R$ 12,00 

Montagem e Operação de Eventos 10 100 horas R$ 12,00 

Limpeza e Conservação de Espaços/ Projetos 
Culturais 

10 100 horas R$ 12,00 

 Assistente de Produção 10 100 horas R$ 12,00 

Atendimento ao Cliente 40 100 horas R$ 12,00 

Finanças para o pequeno negócio 40 100 horas R$ 12,00 

Modelo de Negócio - Transformando Ideias em 
Empreendimento 

40 100 horas R$ 12,00 

Comunicação Social e Marketing Digital 40 100 horas R$ 12,00 

Desenvolvimento de Produtos 40 100 horas R$ 12,00 

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR  

31 de Dezembro de 2021 a 31 de Maio de 2022: Pré-execução 

01 de Junho de 2022 a 31 de Março 2023: Execução  

01 de Abril de 2023 a 30 de Abril de 2023: Pós-execução  

 



CRONOGRAMA 

Diagnóstico Econômico e Social do SCS: 

- Junho de 2022 /Publicação do Censo SCS em formato e-book; 

- Julho de 2022 /Evento de Divulgação do Censo SCS; 

Atividades Formativas: 

- Setembro de 2022 a Janeiro de 2023 | Atividades Formativas para 

População em Situação de rua; 

- Setembro de 2022 a Janeiro de 2023/ Atividades Formativas para 

ambulantes e guardadores de carro. 

 

Setor de Capacitação Social 

Inscrições Agosto de 2022 

Resultado e 
Convocação 

Agosto de 2022 

Matrícula e 
Entrega de 
Documentos 

Agosto - 
Setembro de 
2022 

Início das 
Atividades 

Setembro de 
2022 

 

A execução do Projeto levará em consideração o cenário imposto pela Pandemia de 

Covid -19. O Instituto Cultural e Social No Setor enxerga como estratégico a construção de 

cenários e possibilidades de ajuste deste projeto com o intuito de fortalecer e implementar 

todas as medidas de profilaxia dos efeitos da pandemia, seguindo todas as recomendações 

da Organização Mundial de Saúde e protocolos determinados pelo Ministério da Saúde e 

pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal.  

A equipe estará sempre atenta para que durante toda a execução dos objetos as 

pessoas estejam de máscara, o distanciamento social seja respeitado e álcool gel e outros 

itens de higiene sejam oferecidos, ao mesmo tempo em que será reforçado a necessidade 

de vacinação de primeira e segunda dose contra a Covid-19. 

 

ESTRUTURA DO PROJETO 

RECURSOS HUMANOS 



Coordenação-Geral - profissional responsável por coordenar todas as ações do 

projeto, garantindo o cumprimento das metas e objetivos do projeto. Forma de contratação 

de pessoa jurídica, cálculo médio de 30 horas semanais de prestação de serviço. 

Profissional responsável: Rafael Moraes Reis– vínculo com o projeto – o profissional é 

voluntário e Gerente de Projetos do Instituto Cultural e Social No Setor, participou da 

elaboração do projeto. 

Assistente Administrativo - profissional responsável pelas contratações 

administrativas, controle de produtos e serviços prestados, solicitação de nota fiscal, 

realização de pagamentos, controle financeiro e prestação de contas. Profissional 

responsável: Giselle Ferreira de Lima – vínculo com a entidade – a profissional é 

voluntária do Instituto Cultural e Social No Setor. 

Assistente Financeiro - contratação de profissional para controle da ficha dos 

participantes do projeto, controle do material e controle de estoque e comercialização. 

Profissional responsável: Lara Oberdá Carneiro Marques – vínculo com o projeto – a 

profissional é voluntária do Instituto Cultural e Social No Setor. 

Coordenador do Eixo Social - profissional que será responsável pela estruturação 

do Eixo Social da pesquisa a ser realizada no território (Diagnóstico SCS) e pelo 

acompanhamento e atendimentos aos participantes do projeto. Profissional responsável: 

Felipe Velloso Santana – vínculo com o projeto – o profissional é Diretor Social e um dos 

Fundadores do Instituto Cultural e Social No Setor. 

Coordenador do Eixo Econômico- profissional que será responsável pela 

estruturação do Eixo Econômico da pesquisa a ser realizada no território (Diagnóstico 

SCS) e pelo acompanhamento e intermediação com a cadeia produtiva da Cultura e 

Economia Criativa. Preenchendo ficha individual dos empresários e articulando a inserção 

do público-alvo do projeto. Profissional responsável: Caio Dutra Salomão Dias – Diretor e 

Fundador do Instituto Cultural e Social No Setor. 

Design Instrucional: - profissional responsável pela elaboração e validação dos 

Planos de Ensino e desenvolvimento dos materiais de suporte às atividades formativas. 

Profissional responsável: o profissional será selecionado mediante processo seletivo e 

será contratado pelo regime de STPJ. 

 

Plano de Comunicação 

A comunicação do projeto será implementada pela Assessora de Comunicação do 



Instituto Cultural e Social No Setor, remunerada pela instituição, que terá a tarefa de fazer e 

enviar releases para a imprensa, bem como publicar o andamento do projeto nas redes 

sociais do Instituto Cultural e Social No Setor. Será criado um Instagram específico do 

projeto para divulgação constante das ações e resultados. O Designer Gráfico contratado 

desenvolverá a identidade visual do projeto, bem como as peças de divulgação nas redes 

sociais. 

Designer – profissional para desenvolvimento da identidade visual do projeto e 

elaboração das peças gráficas; profissional para desenvolver espaço virtual para apoio a 

comercialização e divulgação dos produtos fabricados. 

Profissional responsável: Mariana Bittencourt – vínculo com o projeto – a 

profissional é voluntária do Instituto Cultural e Social No Setor 

Social Media - profissional para gestão e acompanhamento das redes sociais do 

projeto, e para elaboração de estratégia de disseminação dos resultados do projeto pelas 

Plataformas de Mídias Digitais - Artur Ferreira França - o profissional é voluntário do 

Instituto Cultural e Social No Setor. 

  

LOCAÇÃO DE SEDE 

As atividades do projeto serão desenvolvidas na sede do Instituto Cultural e Social 

Sul, com locação do primeiro piso do prédio localizado no mesmo prédio,  com estrutura de: 

espaço de qualificação, sala de secretaria/recepção, cozinha, banheiro, escritório para 

materiais e atendimento. 

  

INSTRUTORES DOS CURSOS 

 

1. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – os instrutores desse curso 

serão selecionados por edital de chamamento a ser publicado e divulgado em junho 

de 2022. 

 

2. AMBULANTE E GUARDADORES DE CARRO - os instrutores desse 

curso serão selecionados por edital de chamamento a ser publicado e divulgado em 

junho de 2022. 

 

OBJETIVOS E METAS: 

OBJETIVOS:  



 

1. Realizar diagnóstico econômico e social do Setor Comercial Sul por 

segmentos econômicos com foco na cadeia Produtiva da Economia Criativa e da 

Cultura; 

2. Realizar atividades formativas de qualificação profissional para grupos 

em situação de vulnerabilidade econômica e social; 

3. Promover a reinserção no mercado de trabalho e a geração de renda 

para o público alvo do projeto. 

METAS:                 

META 1: Pesquisa, Sistematização e publicação de Diagnóstico Econômico e Social 

do Setor Comercial Sul “Censo - Setor Comercial Sul - Desafios e Perspectivas no cenário 

pós-pandemia''.       

META 2: Realização de 10 cursos de qualificação profissional para pessoas em 

situação de vulnerabilidade econômica e social do Setor Comercial Sul e Macrorregião área 

central de Brasília. 

META 3: Intermediação para o mercado de trabalho e geração de renda para os 

profissionais participantes do projeto. 

INDICADORES 

Metas Indicadores de 

Monitoramento 

Meios de 

Aferição 

META 1: Pesquisa, 

Sistematização e publicação 

de Diagnóstico Econômico e 

Social do Setor Comercial 

Sul “Censo Setor Comercial 

Sul - Desafios e 

Perspectivas no cenário 

pós-pandemia''.          

Publicação do CENSO SCS  - Ebook com a 

publicação da 

Pesquisa; 

- Base de Dados 

com as informações 

coletadas 

 

META 2: Realização 250 pessoas qualificadas -ficha de inscrição 



de 10 ações de qualificação 

profissional para pessoas 

em situação de 

vulnerabilidade econômica e 

social do Setor Comercial 

Sul e Macrorregião área 

central de Brasília.  

- fotografia 

- Nº de Certificados 

Emitidos 

- avaliação de 

instrutores e alunos. 

META 3: 

Intermediação para o 

mercado de trabalho e 

geração de renda para os 

profissionais participantes 

do projeto. 

10 % das pessoas 

acompanhadas e encaminhadas 

com acesso a emprego e renda 

-ficha de 
acompanhamento 
- Relatório Final de 
Prestação de Contas 
com quantitativo de 
empregos 
intermediados 

 

RESULTADOS 

A comprovação das Atividades Desenvolvidas no âmbito do Setor de Capacitação 

Social será realizada através do monitoramento dos seguintes indicadores:  

- Publicação do CENSO SCS; 

- Realização de 10 cursos de qualificação profissional; 

- Qualificação profissional de 250 pessoas; 

- Geração de emprego e renda formal ou informal para 10% do público 

atendido; 

Os conteúdos das atividades de qualificação, formação e capacitação profissional 

utilizarão os processos, métodos, técnicas e normas, regulamentações materiais e 

equipamentos relacionados no desenvolvimento da profissão. 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

 

O projeto vai atender pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, 

que estejam em situação de desemprego e que necessitem de desenvolvimento de 



habilidades para o mercado de trabalho da Economia Criativa e Cultural do Distrito Federal. 

Com atenção e abordagem adaptada aos desafios da garantia dos Direitos Humanos em 

todas as suas dimensões (beneficiários do seguro desemprego, trabalhadores 

desempregados, trabalhadores informais). Priorizando os grupos mais vulneráveis do 

território (Ambulantes já mapeados pela Administração do Plano Piloto, Guardadores de 

Carro e População em situação de rua residente no Setor Comercial Sul). 

 

Localização geográfica: Macroterritório área central (Regiões  Administrativas: 

Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste/ Octogonal, Jardim Botânico e Cruzeiro).  

Foco na população em situação de rua residente e nos trabalhadores informais. 

Comprovação de resultado: Relatório de Gestão e Execução do Projeto.  

Número mínimo de trabalhadores formados na modalidade presencial: 250 

pessoas 

Previsão de Beneficiários diretos: 250 pessoas 

Dessa forma, busca-se fortalecer a capacidade do território (Setor Comercial Sul) 

de se recuperar no cenário pós-pandemia. 

 

CONTRAPARTIDA: 

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

 

 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

PRÉ-EXECUÇÃO Mês 1 Mês 2 

- Contratação de equipe e fornecedores; Mês 1 Mês 2 

- Planejamento Estratégico para Execução do Mês 1 Mês 2 



Projeto;SCS) 

- Validação do Cronograma de Execução do Projeto. Mês 1 Mês 2 

EXECUÇÃO Mês 3 Mês 12 

- Desenvolvimento da Metodologia do Censo SCS; Mês 3 Mês 12 

- Aplicação da Pesquisa de Campo; Mês 3 Mês 12 

- Sistematização dos resultados da pesquisa e divulgação 

do Censo SCS nos canais oficiais do Instituto Cultural e 

Social No Setor e órgão de fomento 

Mês 3 Mês 12 

- Desenvolvimento do Plano Pedagógico das Atividades 

formativas; 

Mês 3 Mês 12 

- Divulgação das Atividades formativas; Mês 3 Mês 12 

- Seleção dos participantes do Projeto Mês 3 Mês 12 

- Realização das Atividades formativas e de capacitação; Mês 3 Mês 12 

- Emissão de Certificado; Mês 3 Mês 12 

- Realizar atividades de intermediação entre empregados e 

empregadores, empreendedores e prestadores de 

serviços. 

Mês 3 Mês 12 

PÓS-EXECUÇÃO Mês 12 Mês 12 

- Sistematização dos resultados do Diagnóstico e 

disponibilização em formato e-book para divulgação; 
Mês 12 Mês 12 

- Divulgação dos Resultados nos meios de comunicação e 

através da Rede do Instituto Cultural e Social no Setor e 

de parceiros. 

Mês 12 Mês 12 

 



MARCOS EXECUTORES 

AÇÃO INÍCIO   TÉRMINO 

META 1: Pesquisa, Sistematização e publicação 

de Diagnóstico Econômico e Social do Setor Comercial 

Sul “Censo - Setor Comercial Sul - Desafios e 

Perspectivas no cenário pós-pandemia''.       

Resultados: Publicação do CENSO SCS 

 

Mês 1 

 

Mês 6 

META 2: Realização de 10 ações de qualificação 

profissional para pessoas em situação de 

vulnerabilidade econômica e social do Setor Comercial 

Sul e Macrorregião, área central de Brasília. 

Resultados: 250 pessoas qualificadas 

Mês 4 Mês 12 

META 3: Intermediação para o mercado de 

trabalho e geração de renda para os profissionais 

participantes do projeto. 

Resultados: 25 pessoas empregadas 

Mês 4 Mês 12 

 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

1 META 1, META 2 e META 3 Março de 2022 - R$ 300.000,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cronograma Físico-financeiro 

Item Descrição Unidad
e de 
Média 

Qtde Valor 
Unitário 

Valor Total 

Meta 1 - Pré-produção / Produção [as metas neste modelo são exemplificativas] 

1.1 COORDENADOR GERAL DO 
PROJETO: contração de STPJ para 
realizar atividades de coordenação de 
todas as etapas relativa a execução do 
Projeto Setor de Capacitação Sul 

Meses 4 R$2.384,29 R$ 9.537,16 

1.2 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 
contração de STPJ para auxiliar na 
realização das atividades 
administrativas relacionadas a execução 
do projeto e ao atendimento do público-
alvo 

Meses 4  R$    
1.500,00 

R$ 6.000,00 

1.3 ASSISTENTE FINANCEIRO: contração 
de STPJ para auxiliar na realização das 
atividades referente às contratações e 
aquisições relacionadas a execução do 
projeto, bem como nas atividades que 
antecedem a prestação de contas. 

Meses 4 R$1.500,00 R$ 6.000,00 



1.4 AGENTES DE APLICAÇÃO DO 
CENSO/ ASSISTENTE DE PESQUISA: 
contração de STPJ para realizar as 
atividades de coleta de dados e 
informações referentes a o CENSO SCS 
 
Observação: 4 Agentes de Aplicação do 
CENSO/ Assistente de Pesquisa 
durante 5 meses de execução das 
atividades de pesquisa. 

Meses 20 1041,66 R$ 20.833,20 

1.5 COORDENADOR DO EIXO 
ECONÔMICO: contração de STPJ para  
realizar a coordenação das atividades 
referente ao Diagnóstico Econômico do 
Setor Comercial Sul e seus 
desdobramentos tanto nas atividades 
formativas como nas atividades de 
intermediação 

Meses 12 R$2.335,06 R$ 28.020,72 

1.6 COORDENADOR DO EIXO SOCIAL: 
contração de STPJ para  realizar a 
coordenação das atividades referente ao 
Diagnóstico Social do Setor Comercial 
Sul e seus desdobramentos tanto nas 
atividades formativas como nas 
atividades de intermediação  
Observação 

Meses 5 R$2.335,06 R$ 28.020,72 

Sub-Total >>> R$ 98.411,80 

Meta 2 - Custeio e Insumos [as metas neste modelo são exemplificativas] 

2.1 COORDENADOR GERAL DO 
PROJETO: contração de STPJ para  
realizar atividades de coordenação de 
todas as etapas relativa a execução do 
Projeto Setor de Capacitação Sul 

Meses 8 R$ 2.384,29 R$ 19.074,32 

2.2 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 
contração de STPJ para auxiliar na 
realização das atividades 
administrativas relacionadas a execução 
do projeto e ao atendimento do público-
alvo 

Meses 8 R$ 1.500,00 R$ 12.000,00 



2.3 ASSISTENTE FINANCEIRO: auxiliar na 
realização das atividades referente às 
contratações e aquisições relacionadas 
a execução do projeto, bem como nas 
atividades que antecedem a prestação 
de contas. 

Meses 8 R$ 1.500,00 R$ 12.000,00 

2.4 SOCIAL MIDIA: contração de STPJ para 
acompanhamento das atividades de 
divulgação e acompanhamento dos 
resultados da Plataforma Setor de 
Capacitação Social 

Serviço 8 R$ 1.500,00 R$ 12.000,00 

2.5 DESIGNER - contração de STPJ para 
desenvolvimentos das identidades do 
Projeto e elaboração de materiais 
instrucionais 

Serviço 8 R$ 2.000,00 R$ 16.000,00 

2.6 Serviços de Impressão Gráfica: 
contratação de STPJ de impressão de 
materiais de apoio às atividades 
formativas do Setor de Capacitação 
Social e do desenvolvimento do 
documento com o Censo SCS 
 
Observação: Impressão de Apostilas, 
materiais instrucionais, folhas de 
frequência e documentos 
administrativos do Projeto 

Serviço 25141 R$ 0,45 R$ 11.313,45 

2.7 DESIGN INSTRUCIONAL: contração de 
STPJ para realizar a sistematização e a 
elaboração do material pedagógico de 
todos as atividades formativas do Setor 
de Capacitação Social, auxiliando os 
instrutores e oficineiros no 
desenvolvimento de estratégias 
orientadas pelos princípios da 
Andragogia. 

Serviço 6 R$ 1.500,00 R$ 9.000,00 

2.8 ESPECIALISTA: contração de STPJ 
para desenvolver as atividades de 
formação no âmbito do Setor de 
Capacitação Sul 
 
Observação: contração de profissional 

Serviço 20 R$ 2.000,00 R$ 40.000,00 



especializado para o desenvolvimento e 
validação das atividades formativas 
referente aos cursos ofertados pelo 
projeto com a equipe do projeto 

2.9 INSTRUTOR NÍVEL TÈCNICO: 
contração de STPJ para  desenvolver as 
atividades de formação no âmbito do 
Setor de Capacitação Sul;  Justificativa: 

Horas 300 R$ 29,00 R$ 8.700,00 

2.10 Aluguel de espaço físico para ações 
formativas e de atendimento ao público 
alvo do Projeto - Sede do Instituto 
Cultural e Social No Setor, localizado no 
Setor Comercial Sul, SCS Quadra 5, 
Bloco C, Edifício José Haje, sobreloja 
70/74 - 300m²  

Meses 12 R$ 3.400,00 R$ 40.800,00 

2.11 Luz - Sede do Sede do Instituto Cultural 
e Social No Setor, localizado no Setor 
Comercial Sul, SCS Quadra 5, Bloco C, 
Edifício José Haje, sobreloja 70/74   

Meses 12 R$ 150,00 R$ 1.800,00 

2.12 Água -Sede do Instituto Cultural e Social 
No Setor, localizado no Setor Comercial 
Sul, SCS Quadra 5, Bloco C, Edifício 
José Haje, sobreloja 70/74 

Meses 12 R$ 150,00 R$ 1.800,00 

2.13 Internet - 500 mega - Sede do Instituto 
Cultural e Social No Setor, localizado no 
Setor Comercial Sul, SCS Quadra 5, 
Bloco C, Edifício José Haje, sobreloja 
70/74 

Meses 12 R$ 275,00 R$ 3.300,00 

Sub-Total >>> R$ 
187.787,77 

Meta 3 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis [as metas neste modelo são 
exemplificativas] 

3.1 Contador: contratação de Serviço de 
Contabilidade para apoio a execução do 
projeto 

Meses 12 R$ 1.150,04 R$ 13.800,43 

Sub-Total >>> R$ 13.800,43 



Total >>>> R$ 
300.000,00 

 

 

ANEXOS 

[x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ x] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[x ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar:    

 

Data: 09/03/2022 

 
Assinatura do dirigente da OSC: 
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