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APRESENTAÇÃO 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

O IMS - Instituto Mãos Solidárias é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que tem por 

objetivo o bem-estar social e a inclusão de crianças e adolescentes por meio do desenvolvimento de 

projetos sociais de interesse público, principalmente nas áreas da cultura, educação e esporte. O 

Instituto é sediado no trecho II e III no Sol Nascente, local em que já atua há 7 (sete) anos auxiliando os 

moradores locais com todos os problemas existentes na vivência diária da maior comunidade da 

América Latina. Possuímos um banco de dados com mais de 3.000 (três mil) famílias da região que são 

amparadas com cestas básicas, atividades esportivas, cursos de capacitação e atendimentos com 



profissionais da área da assistência social e psicologia. 

Temos realizado ao decorrer destes anos todas as contribuições possíveis à comunidade do Sol 

Nascente, que é assolada por um quadro grave de vulnerabilidade social e econômica. O papel 

desempenhado transcende em muito o impacto direto e os resultados concretos dos projetos e 

programas desenvolvidos na medida em que contribuem para a mudança das relações interpessoais 

que permeiam a própria comunidade, promovendo a melhoria da autopercepção comunitária e da 

relação entre a comunidade e o Estado. 

Buscamos atuar como efetivos propulsionadores da ação comunitária, por meio do incentivo 

ao surgimento e desenvolvimento de movimentos populares. Acredita-se que as mazelas enfrentadas 

pelos integrantes dessa comunidade apenas podem ser mitigadas por meio da superação dos limites 

dos interesses individualistas, de maneira que eles mesmos se constituam como efetivos atores de 

transformação social, atuando em auxílio às definições e implementações de políticas públicas na 

região.  

Nossa missão é se consolidar como um aprazível espaço de convivência comunitária, e em 

especial, tornar-se referência no atendimento a crianças e adolescentes, contribuindo para a formação 

da consciência humana, solidária e cidadã. Os eixos assumidos pela instituição buscam a inclusão social 

e econômica de crianças, adolescentes e suas famílias, por meio de atividades que possibilitem seu 

completo desenvolvimento humano, desde o oferecimento de reforço escolar até o respectivo ingresso 

no mercado de trabalho. 

Nossa missão é se consolidar como um aprazível espaço de convivência comunitária, e em 

especial, tornar-se referência no atendimento a crianças e adolescentes, contribuindo para a formação 

da consciência humana, solidária e cidadã. Os eixos assumidos pela instituição buscam a inclusão social 

e econômica de crianças, adolescentes e suas famílias, por meio de atividades que possibilitem seu 

completo desenvolvimento humano, desde o oferecimento de reforço escolar até o respectivo ingresso 

no mercado de trabalho. 

A gestão social e a governança democrática são os pilares do Instituto Mãos Solidárias (IMS), 

que vêm contribuindo para a construção de um espaço institucional comprometido com a inclusão 

social e o desenvolvimento humano. Os valores da solidariedade e da consciência cidadã passam a ser 

variáveis da construção de uma gestão assistencial completa. 

Possuímos notável atuação na área da assistência social, pautada pelos princípios e diretrizes 

desta política, na qual buscamos fortalecer os vínculos familiares e prevenir situações de risco por meio 

do desenvolvimento das potencialidades de cada um dos integrantes das famílias. Ou seja, busca-se 

oferecer não só atividades de reforço escolar e profissional, como também se intende despertar 

interesse por atividades artísticas, culturais e desportivas com vistas à formação humana integral e ao 

pleno desenvolvimento das potencialidades de cada um. A sociabilização comunitária e o ingresso no 

mercado de trabalho são vistos como consequências desse pleno desenvolvimento.  

Temos ampla experiência no âmbito do desenvolvimento de projetos desportivos de cunho 

socioeducativo que contribuem em grande medida à inserção social e à integração comunitária. Todos 

os projetos realizados pelo Instituto Mãos Solidárias (IMS) são desenvolvidos por equipe qualificada e 

multidisciplinar, que opera para proporcionar as condições necessárias para esse pleno 

desenvolvimento. Atuamos por entre projetos que têm objetivos, público-alvo e atividades diferentes, 



mas com a única missão de oferecer às famílias em situação de vulnerabilidade social as condições 

necessárias para a construção de um ambiente em que crianças, adolescentes e demais integrantes do 

núcleo familiar possam desenvolver todo seu potencial pessoal, profissional, social e comunitário. 

Adotamos o modelo de aulas coletivas por entender que ele promove o despertar de habilidades de 

comunicação e interação, estimulando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, sensorial e motor. As 

turmas são separadas por faixas etárias e níveis de aprendizagem.  

Dentre os diversos projetos desenvolvidos citam-se os seguintes:  

 

(I) Projeto crescer: consiste no oferecimento às crianças de um ambiente alegre, de socialização, 

recreação, arte, cultura e lazer; 

(II) Projeto Música: visa desenvolver o senso artístico, apurando os sentidos, a fala, o vocabulário, a 

capacidade de abstração e a interpretação, tanto dos sons quanto dos elementos textuais e não 

textuais;  

(III) Projeto Karatê: e Projeto Jiu-Jitsu: apresenta o esporte, como meio de socialização que 

desenvolve habilidades físicas, motoras, técnicas, táticas, bem como princípios e valores;  

(IV) Projeto Capoeira: desenvolve a força corporal e a flexibilidade, reduz o estresse e a ansiedade, 

melhora o condicionamento físico, a confiança e a autoestima;  

(V) Projeto Creche Pequeno Príncipe: nasce da corrente necessidade um atendimento escolar de 

qualidade e visa um atendimento escolar de excelência, desenvolvendo atividades que supram as 

necessidades pedagógicas dos integrantes da comunidade. 

(VI) Projeto Pequeno Cidadão: promove a formação de valores éticos, disciplina, boas maneiras, 

protagonismo, autonomia, convivência social e o fortalecimento da sociabilidade; 

(VII)  Projeto Escola de Inglês: introduz o aprendizado do inglês desde a primeira infância, quando a 

criança tem mais facilidade para aprender uma segunda língua; 

(VIII) Projeto Informática: possibilita ao aluno a qualificação para ingresso no mercado de trabalho, 

melhorando sua autoestima e qualidade de vida; 

(IX) Projeto Crescendo e Transformando: visa promover o bem-estar de famílias em situação de 

vulnerabilidade social; 

(X) Projeto Ação Assistencial: provê assistência às famílias em situação de vulnerabilidade social, 

que carece de suprimentos necessários à sua subsistência ou de infraestrutura mínima; 

(XI) Projeto do Alojamento para pessoas em situação de rua: o instituto realizou a gestão do 

alojamento em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES), provendo o 

acolhimento das pessoas em situação de rua durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), com 

disponibilidade de atendimento simultâneo de 200 (duzentas) pessoas. 

 

É oferecido, ainda, atendimento assistencial multidisciplinar às famílias contempladas, que 

além dos atendimentos com profissionais da área da assistência social e psicologia, recebem assistência 

médica e odontológica, possibilitando o acompanhamento da saúde e adequado aprendizado de 

higiene bucal por meio da instalação de centros de atendimentos móveis que possibilitam a prestação 

dos serviços por profissionais voluntariados, contribuindo grandemente à nossa causa: de propugnar 

as mais diversas formas de atendimento, de forma a mitigar as mazelas e dificuldades decorrentes da 



situação de vulnerabilidade social existente na comunidade atendida e proporcionar o acesso a direitos. 

Neste diapasão tem-se que o Instituto Mãos Solidárias, por meio da atuação nos diversos 

projetos voltados à prevenção e remediação da situação de fragilidade social e econômica que assola a 

grande maioria da população pertencente à comunidade do Sol Nascente, tem logrado alcançado 

notável êxito em sua missão de promover o acesso aos serviços básicos, a melhoria nas condições de 

infraestrutura e a garantia de suprimentos básicos para subsistência; de promover melhorias nas 

condições de vida e na autoestima das pessoas; de proporcionar oportunidades de capacitação, 

geração de trabalho e renda; de incentivar o empreendedorismo; de fortalecer as bases do ensino 

formal e promover a ampliação de conhecimento multidisciplinar; promover a integração comunitária 

e o fortalecimento dos vínculos familiares; de fortalecer a identidade pessoal e étnico-cultural, assim 

como o respeito à diversidade; proporcionando o pleno desenvolvimento humano, sobretudo no que 

toca ao desenvolvimento da consciência solidária e cidadã e a transmissão dos valores necessários 

para a sobrepujarão das adversidades. 

 

SOBRE O PROJETO PANIFICA MAIS 

O projeto objetiva a criação de um Centro de Capacitação Profissional e Tecnológico em 

Panificação e Confeitaria na sede do Instituto Mãos Solidárias (IMS) localizada no Setor Habitacional 

Sol Nascente TrechO 3 chacara 81 Conjunto A lotes 21 a 26; Ceilândia - DF, CEP 72236-800; garantindo 

aos integrantes da respectiva comunidade qualificação profissional norteada pela qualidade, 

produtividade e sustentabilidade. O escopo do projeto também engloba o oferecimento de programas, 

palestras e eventos gratuitos voltados à população em geral, com o objetivo de difundir de 

conhecimentos acerca do mercado da Panificação e Confeitaria, acerca dos benefícios da capacitação 

profissional e acerca da importância dos valores da autonomia, do protagonismo e da solidariedade. 

 

DADOS DEMOGRÁFICOS E INDICADORES SOCIAIS DO SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE 

 

O Sol Nascente consiste em uma localidade até então pertencente à Região Administrativa de 

Ceilândia. Conforme dados disponibilizados pela Companhia de Planejamento de Brasília (CODEPLAN), 

o Mapa 1 a seguir disposto indica os limites da atual RA de Ceilândia (A), assim comosuas confrontações 

com as Regiões Administrativas do Sol Nascente e Pôr do Sol. 

De acordo com a CODEPLAN a localidade contava com 7.472 habitantes no ano 2000, e mais 

que decuplicou sua população entre 2000 e 2010 – época em que a taxa de crescimento populacional 

chegou até 25,96% por ano. Em 2010, segundo dados do CODEPLAN, a população somava um montante 

de 75.116 habitantes. Estima-se, atualmente, que a população tenha chegado em 83.424 pessoas em 

2015 e projeta-se que tenha 91.066 habitantes1.  

O número de habitantes supera a população da comunidade da Rocinha do Rio de Janeiro, 

onde viviam aproximadamente 69 mil pessoas em 2010 segundo dados mais recentes do IBGE. Após 

 
1 Companhia de Planejamento de Brasilia – CODEPLAN. Sol Nascente/Pôr do Sol: um retrato demográfico e 

socioeconômico, 2019, p. 6. 



2010 houve uma diminuição na taxa de crescimento populacional anual da região do Sol Nascente, mas 

ainda há uma considerável expectativa de crescimento, já que a região apresentou as taxas de 

crescimento do contingente populacional de 2,12% entre 2010 e 2015 e 1,32% a.a. entre 2015 a 20202. 

Apesar da constante chegada de imigrantes para a comunidade, a CODEPLAN afirma que 53% da 

população do Sol Nascente são naturais do Distrito Federal. Entre os imigrantes, a maior parte saiu do 

Maranhão e do Piauí. No Sol Nascente, onde 48% da população mora há pelo menos 15 anos.  

Quanto aos indicadores de educação formal, o Sol Nascente/Pôr do Sol apresentou 56,35% da 

população não tendo ensino médio completo e apenas 5,57% tendo ensino superior completo em 

2015, situação pior que a de Ceilândia, que possuía 47,13% da população com ensino médio incompleto 

e 11,74% com ensino superior completo. Atualmente, ainda se percebe uma maior defasagem na 

formação educacional, já que Ceilândia passou a ter 30,88% da população sem ensino médio e 19,02% 

que possuíam ensino superior, enquanto o Sol Nascente/Pôr do Sol apresentou 42,64% da população 

sem ensino médio completo e 10,67% com ensino superior completo3. 

No que toca à renda real per capita de Sol Nascente/Pôr do Sol e Ceilândia, segundo dados 

preliminares da Pesquisa Distrital por amostra de domicílio (PDAD) a Ceilândia registrou renda per 

capita de R$ 1.108,49 em 2015 e de R$ 1.090,90 em 2018 e a região do Sol Nascente/Pôr do Sol 

apresentou renda per capita de R$ 695,07 em 2015 e R$ 642,13 em 2018. Ou seja, pode-se inferir que 

a crise econômica de 2014/2017 atingiu de maneiras variadas as duas localidades observadas, com uma 

queda da renda per capita real em Sol Nascente/Pôr do Sol e, ao mesmo tempo, um pequeno aumento 

dessa variável em Ceilândia4. 

Considerando as pessoas com 14 anos ou mais, 50,4% estavam ocupadas (173.582 

pessoas).Tendo como referência o período dos últimos 30 dias, enquanto a população desocupada 

compreendeu 10,1% dessa mesma faixa etária (34.795 pessoas). Para os ocupados, foi questionada a 

atividade da empresa em que estes exerciam o seu trabalho principal, sendo o setor de Serviços o mais 

informado,  segundo 64,2% dos respondentes do PDAD. Finalmente, a posição na ocupação mais 

comum foi empregado (exceto doméstico), para 65,3% dos entrevistados (Figura 4.45 e Tabela 4.24)5. 

Sobre a formalização dos trabalhadores, 59,6% informaram ter carteira de trabalho assinada 

pelo atual empregador. Sobre a cobertura da Previdência Social pública (INSS), 73,4% declararam fazer 

contribuição6. Segundo afirma a CODEPLáN,à aà uestãoà eleva teàpa aàoà e adoàdeàt a alhoàdizà
espeitoà à pa elaà daà populaçãoà ueà ãoà estuda,à e à t a alha,à osà ha adosà e - e .à Pa aà aà
populaçãoàe t eà àeà àa os,à , %àseàe o t ava à estaàsituaçãoà . àjove s à 7. 

Desta forma o projeto irá beneficiar diretamente em torno de 100 (cem) integrantes da 

comunidade do Sol Nascente e suas respectivas famílias, propiciando qualificação profissional e 

 
2 Companhia de Planejamento de Brasilia – CODEPLAN. Sol Nascente/Pôr do Sol: um retrato demográfico e 

socioeconômico, 2019, p. 6. 
3 Companhia de Planejamento de Brasilia – CODEPLAN. Sol Nascente/Pôr do Sol: um retrato demográfico e socioeconômico, 
2019, p. 9. 
4 Companhia de Planejamento de Brasilia – CODEPLAN. Sol Nascente/Pôr do Sol: um retrato demográfico e socioeconômico, 
2019, p. 9. 
5 Companhia de Planejamento de Brasilia – CODEPLAN. Pesquisa Distrital por amostra de domicílio – PDAD, 2018, p. 46. 
6 Companhia de Planejamento de Brasilia – CODEPLAN. Pesquisa Distrital por amostra de domicílio – PDAD, 2018, p. 49. 
7 Companhia de Planejamento de Brasilia – CODEPLAN. Pesquisa Distrital por amostra de domicílio – PDAD, 2018, p. 45. 



melhores oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, fortalecendo o núcleo familiar pelo 

provimento de meios de subsistência, e, em última ratio, garantindo maior efetividade no acesso aos 

seus diversos direitos. 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
TÍTULO DO PROJETO: Panifica Mais: Curso de Panificação e Confeitaria, que visa a capacitação de 
100 (cem) alunos em curso profissionalizante em panificação e confeitaria; 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 4 (quatro) meses 

INÍCIO: Setembro de 2022 TÉRMINO: Dezembro de 2022 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: Curso de Qualificação profissional 

INÍCIO: Setembro de 2022 TÉRMINO: Dezembro 2022 

OBJETO: Curso de Qualificação profissional 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Contribuir ao processo de formação profissional de moradores do Sol Nascente/DF – a maior 

comunidade da América Latina - que se encontram em situação de alta vulnerabilidade econômica e 

social, com o intuito de possibilitar o ingresso no mercado de trabalho e o efetivo exercício de profissão 

no setor da panificação e confeitaria.  

O projeto objetiva a criação de um Centro de Capacitação Profissional e Tecnológico em 

Panificação e Confeitaria na sede do Instituto Mãos Solidárias (IMS) localizada no Setor Habitacional 

Sol Nascente Setor Habitacional Sol Nasente chacara 81 conjunto A lotes 21 a 26; Ceilândia - DF, CEP 

72.236-800; garantindo aos integrantes da respectiva comunidade qualificação profissional norteada 

pela qualidade, produtividade e sustentabilidade. O escopo do projeto também engloba o 

oferecimento de programas, palestras e eventos gratuitos voltados à população em geral, com o 

objetivo de difundir de conhecimentos acerca do mercado da Panificação e Confeitaria, acerca dos 

benefícios da capacitação profissional e acerca da importância dos valores da autonomia, do 

protagonismo e da solidariedade. 

O setor desempenha um importantíssimo papel na economia brasileira. Segundo Instituto 

Tecnológico ITPC, o  Brasil é composto por 63,2 mil panificadoras, que receberam, no ano de 2017 cerca 

de 43 milhões de clientes8. A panificação está entre os seis maiores segmentos da indústria do Brasil, 

com participação de 36% na indústria de produtos alimentares e 6% na de transformação. O setor 

gerou em 2017 mais de 700 mil empregos diretos, sendo 245 mil (35%) envolvidos diretamente na 

produção9. 

Portanto o oferecimento de oportunidades de profissionalização certamente contribuirá em 

grande medida para a comunidade do Sol Nascente, ao proporcionar aos seus integrantes qualificação 

 
8 SEBRAE – Serviço de apoio às Micro e Pequena Empresas. Estudo de Mercado, Industria: panificação, 2017, p. 8. 
9 ABIP -Associação Brasileira Da Indústria Da Panifiação. Indicadores da Panificação e Confeitaria Brasileira, 2020, p. 5. 
Disponível em: https://www.abip.org.br/site/wp-content/uploads/2021/01/Indicadores2020-abip.pdf  



profissional e o efetivo ingresso no mercado de trabalho. 

 

JUSTIFICATIVA 

O SETOR DA PANIFICAÇÃO 

 

O Brasil é o segundo país com maior consumo de produtos derivados do trigo, que chegou em 

2020, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria do  Trigo (Abitrigo), aos 12 milhões de 

toneladas de consumo apesar do aumento do preço de venda - em aproximadamente 1,38% - 15,94%, 

de acordo com a localização e porte do empreendimento10 - decorrentes de reflexos do aumento dos 

custos dos insumos. 

Apesar do ano de 2020 ter sido marcado pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), com 

diversos decretos de suspensão de atividades, restrições aos atendimento presenciais, e uma crise 

econômica e social que atingiu de norte a sul o país, a Associação Brasileira da Indústria de Panificação 

e Confeitaria (ABIP) avalia que o setor conseguiu minimizar os grandes efeitos colaterais da crise, frente 

aos demais segmentos. Com expertise, integração, associativismo e criatividade a panificação brasileira 

se reinventou, segurou ao máximo as demissões e não deixou de inovar. Conforme levantamento do 

Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria (ITPC), em parceria com a Associação Brasileira da 

Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), o setor de Panificação e Confeitaria brasileiro, apesar da 

crise, registrou um faturamento R$ 91,94 bilhões em 202011. 

No mercado brasileiro da panificação, que se encontra em constante expansão, existem 

predominantemente padarias de pequeno e médio porte. Em 1984 estimava-se que havia acerca de 42 

mil padarias no Brasil, enquanto atualmente estima-se que há em torno de 70 mil padarias - das quais 

93% (noventa e três por cento) são padarias de médio e pequeno porte - com aproximadamente 127 

mil empresários gerenciando negócios do setor de produção e distribuição da panificação e 

confeitaria12. A variação na quantidade de padarias é consequência do aumento da demanda e a busca 

de novos mercados por empreendedores, que passaram a investir ou mudaram para o ramo de 

panificação. Nos últimos anos esse número se estabilzou ao redor de 70,5 mil padarias espalhadas pelo 

país, que geram aproximadamente 890 mil empregos diretos13.  

O setor de panificação tem se fortalecido ano após ano no Brasil. Com a implantação de novas 

tecnologias, técnicas de preparo e execução e investimentos em cursos de aperfeiçoamento, os 

profissionais do setor têm conseguido resultados crescentes para a economia brasileira. Os dados 

também mostram que o faturamento com a produção própria ainda é o fator que alavanca o 

 
10 ABIP -Associação Brasileira Da Indústria Da Panifiação. Indicadores da Panificação e Confeitaria Brasileira, 2020, p. 9. 
Disponível em: https://www.abip.org.br/site/wp-content/uploads/2021/01/Indicadores2020-abip.pdf  
11 ABIP -Associação Brasileira Da Indústria Da Panifiação. Indicadores da Panificação e Confeitaria Brasileira, 2020, p. 2. 
Disponível em: https://www.abip.org.br/site/wp-content/uploads/2021/01/Indicadores2020-abip.pdf 
12 SEBRAE – Serviço de apoio às Micro e Pequena Empresas. Estudo de Mercado, Industria: panificação, 2017, p. 8. 
13 ABIP -Associação Brasileira Da Indústria Da Panifiação.. Mudanças no Setor de Panificação e Confeitaria, Congresso 
Internacional da Industria do Trigo, 2019, p. 3. Disponível em: http://abitrigo.com.br/congresso-
2019/apresentacoes/mudancas-no-setor-de-panificacao-e-confeitaria-gionavi-mendonca.pdf  



crescimento do setor. Senão Vejamos, segundo os dados da ABIP referentes ao ano de 202014: 

               

O pão é consumido por 76% dos brasileiros, durante o café da manhã, e 98% consomem 

produtos panificados. Hoje o pão francês representa em torno de 48 % (quarenta e oito por cento) de 

todo o volume de pães produzidos nas padarias, entretanto, é preciso frisar que a busca não é mais 
somente pelo pão tradicional, mas também por produtos secundários, como bebidas, alimentos 

industrializados e demais produtos de panificação e confeitaria. As tendências indicam uma mudança 

de hábitos de consumo, marcados pela busca por de produtos mais saudáveis e com maior qualidade 

nutritiva, tais como: produtos veganos, produtos fitness, pães de fermentação longa (massa madre), e 

produtos com diversos grãos, os quais estão gradativamente ganhando espaço em detrimento dos pães 

de farinha branca15.  

A panificação e o país vivem um momento de transformação de comportamentos de consumo. 

Tais tendências têm como impacto direto nas padarias a necessidade de diversificação de tecnologicas 

empregadas na produção, a necessidade de utilização de insumos de maior qualidade e a necessidade 

de qualificação dos profissionais envolvidos, de forma a buscar o ponto de equilibrio entre a tradição 

do setor da panificação e inovação da produção. 

O mercado de panificação e confeitaria demanda profissionais que tenham capacidade técnica 

para a melhoria dos processos de produção e qualidade dos produtos, e sejam plenamente capazes de 

absorver e implementar as constantes inovações tecnológicas do setor. Assim, faz-se necessário que os 

empresários, colaboradores e profissionais entendam o que se passa no mercado mundial e tenham 

estratégias de implementação, de forma que o avanço do setor seja marcado pela inovação, 

profissionalização dos profissionais e o emprego de novas técnicas e tecnologias. 

Desta forma, dentre os diversos estabelecimentos industriais e comerciais do setor da 

 
14 ABIP -Associação Brasileira Da Indústria Da Panifiação. Indicadores da Panificação e Confeitaria Brasileira, 2020, p. 5. 
Disponível em: https://www.abip.org.br/site/wp-content/uploads/2021/01/Indicadores2020-abip.pdf 
15 ABIP -Associação Brasileira Da Indústria Da Panificação. Mudanças no Setor de Panificação e Confeitaria, Congresso 

Internacional da Industria do Trigo, 2019, p. 6. Disponível em: http://abitrigo.com.br/congresso-

2019/apresentacoes/mudancas-no-setor-de-panificacao-e-confeitaria-gionavi-mendonca.pdf 



alimentação, todos necessitam de mão-de-obra especializada, como serão os egressos deste curso.  

DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

DADOS GERAIS DO CURSO 

Nome do curso: Projeto Panifica Mais - Curso de formação inicial e continuada em panificação e 

confeitaria 

Eixo tecnológico: Produção alimentícia  

Carga horária: 90 (noventa) horas-aula 

Aulas Práticas:  80 (oitenta) horas;  

Aulas Teóricas: 10 (dez) horas; 

De acordo com a Portaria 69/2021, ALTERADA PELA PORTARIA 148/2021 - CAPÍTULO IX - §2º Os cursos 

na modalidade presencial, noturno, a hora/aula será de 45 (quarenta e cinco) minutos. Serão 

ministradas 2 (duas) horas e 15 (quinze) minutos por dia, com 20 minutos de intervalo.  

QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR CONFEITARIA 

MÓDULO UNIDADE CURRICULAR CARGA HORÁRIA CARGA HORÁRIA 

AULAS TEÓRICAS 

Fundamentos da Tecnologia de 

Panificação e confeitaria 4h 

10h 
Princípios de Higiene e Conservação de 

Alimentos; 
3h 

Princípios Gestão de produção e Gestão 

Empresarial; 
3h 

AULAS PRÁTICAS 

Produção de Tortas, Doces e 

Sobremesas 
20h 

80h Produção de Biscoitos e Bolos; 20h 

Produção de Pães, Salgados e Canapés; 40h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO:  90h 

Curso/CBO: 840120 e 325205 



Endereço Completo: S. H. Sol Nascente, S/N Chácara 81, conjunto A, lotes 21 a 26 salas 103, 104, 

105,106 e 107 Ceilândia – DF 

Macroterritório: Sudeste – Cidade Sol Nascente 

R.A: Sol Nascente (XXXII) UF: DF CEP: 72.236-800 

Número de vagas por turma: 25 (vinte e cinco) 

Número total de beneficiados: 100 (cem) 

Duração total do curso: 1 (um) mês; 

Frequência de oferta do Curso: Abertura de 2 (duas) turmas a cada 2 (dois) meses; 

Periodicidade e duração das aulas: 2 (duas) horas e 35 ( e cinco) minutos, contando com 20 (vinte) 

minutos de intervalo. As aulas serão ministradas de de Segunda a Sabado; 

Início e fim dos cursos: A primeira etapa de 2 (duas) turmas iniciará em setembro e findará em outubro; 

a segunda etapa de 2 (duas) turmas iniciará em novembro findará em dezembro;  

Período do curso: Noturno 

Horário do curso: Turma 1 de 18:25 às 21:15 e Turma 2 de 21:25 às 23:00 ; 

Data das inscrições: As inscrições para a primeira etapa serão abertas no site da SETRAB em setembro 

de 2022 com 05 (cinco) dias para incscrições;  02 (dois) dias para resutados das inscrições e 02 (dois) 

dias para a entrega dos documentos; Já para a segunda etapa as inscriçoes serão abertas outubro com 

05(cinco) dias para inscrições;  02 (dois) dias para resutados das inscrições e 02 (dois) dias para a entrega 

dos documentos. 

Resultado e entrega de documentos: As vagas serão preenchidas por ordem de chegada, sendo que a 

inscrição do aluno apenas é formalizada após a entrega dos documentos; 

Documentos necessários para participação: Carteira de Identidade ou outro documento com foto e 

comprovante de residência;  

Local de entrega dos documentos: Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 81, conjunto A, lotes 21 a 

26 salas 103, 104, 105,106 e 107 Ceilândia – DF; 

ACESSIBILIDADE  



O Instituto Mãos Solidárias – IMS em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho do 

Distrito Federal- SETRAB, atendendo ao o Art. 54 e seus incisos I e II da Lei nº 6.637 de 20/07/2020, 

priorizará às pessoas com deficiência física, desde o momento de inscrições (pré-execução) ao final do 

período de execução do projeto aqui proposto. 

 

Ações de Acessibilidade (Equipe de Trabalho) 

 

Apoio especial: a orientação, a supervisão, entre outros elementos que auxiliem ou permitam 

compensar 1 (uma) ou mais limitações motoras.  

Ajuda técnica: facilitação da autonomia pessoal ou possibilitando o acesso e o uso de meio 

físico, visando à melhoria da funcionalidade e da qualidade de vida da pessoa com deficiência. 

Procedimentos especiais: auxilio pessoa que, devido a seu grau de deficiência, exige condições 

peculiares para o desenvolvimento de atividades. 

 

PARTICIPAÇÃO E PERMANÊNCIA 

 

Os cursos serão gratuitos e sem requisito mínimo de escolaridade para ingresso. Será exigido 

do aluno o compromisso de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) quando da respectiva 

inscrição. O Instituto Mãos Solidárias oferecerá uniforme e material didático e o lanche será gratuito 

com a finalidade de melhorar o desempenho acadêmico e minimizar a evasão. Visando ainda garantir 

a permanência e o êxito escolar, aos alunos que apresentarem dificuldade de aprendizagem será 

disponibilizado, pelos instrutores, auxiliar de instrutor, assistentes e auxiliares administrativos, toda a 

assistência pedagógica necessária. Incentivar-se-á a montagem de grupos de estudos a fim de minimizar 

as dificuldades individuais encontradas no decorrer do processo de aprendizagem. Caberá ao professor 

informar ao serviço pedagógico a relação de alunos infrequentes. Esses dados contribuirão para que a 

equipe promova estratégias preventivas e de reintegração dos ausentes. 

DIRETRIZES CURRICULARES 

 

Ordem Modalidades curriculares 

1. Boas práticas de manipulação de alimentos e Segurança do trabalho, higiene e saúde; 

2. Tecnologia de panificação e confeitaria  

3. Técnicas de Panificação  

4. Técnicas de Confeitaria 

5. Gestão empresarial; 

 



CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO/CERTIFICAÇÃO 

A aprovação do aluno em cada componente curricular está vinculada à assiduidade e à evolução no 
processo de aprendizagem.  

A assiduidade será registrada diariamente pelo professor, por meio de chamada ou lista de 

presença. Será considerado APROVADO o aluno que obtiver em todos os componentes curriculares 

frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total do período letivo e passar no 

teste de proeficiência teórico e prático.  

Será considerado reprovado o aluno que obtiver frequência igual ou inferior a 75% (setenta e 

cinco por cento) ao final do período letivo ou falhar no teste de nível de proeficiência. 

O Aluno receberá o Certificado de conclusão do Curso, baseando-se em: 

Avaliação Formativa, que se dará no seguinte formato: 

a. Prova Teórica – Peso 04 (quatro);  

b. Prova Pratica - (Avaliação de Desempenho) – Peso 06 (seis); 

c. Frequência superior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas; 

d. Média 6 (seis) para aprovação e certificação no curso. 

 

CERTIFICADOS 

Após a integralização dos componentes curriculares do Curso de Formação Inicial será 

conferido ao egresso o Certificado de Qualificação Profissional de Padeiro Confeiteiro do Eixo 

Tecnológico Produção Alimentícia, Carga Horária: 90 (noventa) horas. 
 

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

O Padeiro Confeiteiro é o profissional competente para trabalhar no preparo e na fabricação 

de produtos básicos de padaria e de confeitaria, conforme as normas e os procedimentos técnicos de 

higiene e manipulação de alimentos, qualidade, saúde, segurança e preservação ambiental. 

 

ESTRUTURA DISPONÍVEL 

 

A sede do Instituto Mãos Solidárias dispõe de todo o espaço necessário para a instalação do 

respectivo centro de formação, contando com área construída de aproximadamente 300m², dividas em 

aproximadamente vinte salas. O espaço conta com espaço de sobra para a realização dos cursos 

profissionalizantes, eventos, palestras e programas instrutivos. A sala em que estão instalados os 

Laboratórios de Habilidades Básicas e Manipulação de Panificação e Confeitaria tem aproximadamente 

60m². Os Laboratórios estão instalados e em pleno funcionamento, e têm espaço para atender 25 

(vinte e cinco) alunos simultaneamente. A grande maioria dos equipamentos estruturais serão 

disponibilizados pelo Instituto Mãos Solidárias. A seguir a relação de equipamentos e materiais que 

compõe os Laboratórios: 

 



ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PELO INSTITUTO MÃOS SOLIDÁRIAS  

(JÁ INSTALADO) 

Maçarico CULINÁRIO GATILHO REF AQ20117 MIMO 

Fogão 6 BOCA LINHA 30X30 E4D2L 

Banho-maria 

1 Masseira BASCULANTE 25 KG INOX MBI-25 GASTROMAQ 

Batedeira planetária ARNO 4,5L 

Resfriador de água DOSADOR 100L TS INOX RAI 110 VENÂNCIO 

Cilindro laminador GASTROMAQ 30 cm cse-300 

Divisora de massa sem pedestal Epoxi Gpanis 

Modeladora de pão -  Mps 350 gpanis 

Refrigerador duplex 403 lt frost free na cor branco 

Máquina para modelar 

Empanador 

Moinho para farinha de rosca PAO INOX 1CV MFP-80 G PANIZ 

Ralador de frios 300KG/H RY-05 1.5HP YOLE 

Seladora de alimentos FILME INOX AF-500B BARRA CORTE SULPACK 

Embaladora de alimento 

Liquidificador IND 06LT LS-06MB SIEMSEN 

Processador de alimentos 

Mesa com tampo inoxidável e estrutura de aço com pintura 

Misturela 25 LTS THE MIX CUBA INOX PRMQ-25I STYLE PROGAS 

Termômetro CULINARIO DIG ESPETO TC-0069 FERIMTE 

Armário para pão francês (Pintura em epoxi) completo cap./ 20 esteiras (Imeca) 

Armário para pão doce (Pintura em epoxi) completo cap./ 20 assadeiras 

1 Balança digital capacidade 15kg 

Pálite de PVC (estrado plástico 50x50x5) 

Adaptador para saco de confeitar ACOP BICOS SACO 20833 CAROL CF 89 YANGZI 

Bisturi 76 P/CORTE PAES INOX LAMARE 

Conjunto de panela com 5 peças de alumínio com revestimento antiaderente tampa de vidro 
temperado na cor preto. 

Caldeirão reto tipo hotel de alumínio n° 30 19 lt 

Panela de pressão em alumínio, 4,5 lt com fechamento externo, indicador de pressão tecnologia 
turbo top 



Caixa plástica branca 51 x 30 x 10 cm 

Carretilha DUPLAS A64 MIMO 

Chinoix INOX P 16CM REF GX0165 GOURMET-MIX 

Colher de sopa inox 

Garfo refeição inox 12 

Cortadores/aros RED 15X8 INOX REF 0094 CAPARROZ 

Densímetro 

Descaroçador de frutas ASA21 MIMO 

Esp tulaàe ài oxà ’ 

Espátula plástica branca meia lua 

Espátula lisa 

Fa aàdeà o teà ´’ài ox 

Faca de serra 25 cm de lamina 

Forma para pão de forma com tampa, de alumínio 

Forma para bolo ingles 

Lona em algodão 

Placa de MDF branca 60x70cm 

Forma para bolo redonda de cone em alumínio 15x8cm 

Assadeira de alumínio retangular 60 x 30 x 05 cm 

Peneira INOX 24 CM AP24 MIMO 

Rolo de massa ARTICULADO 60X400 REF 4.19 FUTURA 

Placa de corte branca em polietileno 

Placa de corte vermelha em polietileno 

Placa de corte verde em polietileno 

Tigela inox bowl 32cm 

Tigela inox bowl 22cm 

Tanque industrial 

Exaustor 

Avental 

Prateleira 

Pia industrial 

Espremedor industrial 



Moedor elétrico de carne 

Banqueta alta 

Coifa de fogão 

Notebook 

Tela elétrica de projeção 

Cadeiras 

Bebedouro 

Mesa para professor 

Cadeira rodinhas 

Lousa de vidro 
 

DIFERENCIAIS DOS CURSOS 

 
A proposta didático-metodológica que é centrada na participação de quem aprende, 

valorizando-se suas experiências e expectativas para o mundo do trabalho, procurando focar o 
indivíduo como pessoa, observando-se todas as áreas da aprendizagem e individualizando o processo 
ao máximo, para que todos possam participar. 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

 
Como metodologia de ensino entende-se o conjunto de ações docentes pelas quais se 

organizam e desenvolvem as atividades didático-pedagógicas, com vistas a promover o 
desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas a determinadas bases 
tecnológicas, científicas e instrumentais, conforme abaixo: 
1. Síntese do conjunto de princípios pedagógicos que podem ser adotados no decorrer do curso; 
2. Envolver os alunos na avaliação de seu processo educativo visando uma tomada de consciência sobre 
o que sabem e o que precisam e/ou desejam aprender; 
3. Propor, negociar, planejar e desenvolver ações envolvendo os alunos e a equipe docente, visando 
não apenas simular o ambiente profissional, mas também desenvolver habilidades para trabalho em 
equipe, onde os resultados dependem do comprometimento e dedicação de todos e os erros são 
transformados em oportunidades ricas de aprendizagem; 
4. Contextualizar os conhecimentos, valorizando as experiências dos alunos e seus conhecimentos 
prévios, sem perder de vista a construção dos saberes; 
5. Problematizar o conhecimento, sem esquecer de considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e 
a subjetividade do aluno, incentivando-o a pesquisar em diferentes fontes; 
6. Respeitar a cultura específica dos alunos, referente a seu pertencimento social, étnico racial, de 
gênero, etário, religioso e de origem (urbano ou rural); 
7. Adotar diferentes estratégias didático-metodológicas (debates, atividades em grupo, atividades 
individuais, projetos de trabalho, grupos de estudos, estudos dirigidos, atividades práticas e outras) 
como atividades avaliativas; 
8. Adotar atitude interdisciplinar e transdisciplinar nas práticas educativas, isto é, assumir que qualquer 
aprendizado, assim como qualquer atividade, envolve a mobilização de competências e habilidades 
referidas a mais de uma disciplina, exigindo, assim, trabalho integrado dos professores, uma vez que 



cada um é responsável pela formação integral do aluno; 
9. Utilizar recursos tecnológicos adequados ao público envolvido para subsidiar as atividades 
pedagógicas; 
10. Adotar técnicas flexíveis de planejamento, prevendo mudanças e rearranjos futuros, em função da 
melhoria no processo de aprendizagem. 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVOS E METAS: 

1. Objetivo Geral 

 

A manutenção das atividades formativas desenvolvidas no Centro de Capacitação Profissional 

e Tecnológica em Panificação e Confeitaria na sede do Instituto Mãos Solidárias - localizada no Setor 

Habitacional Sol Nascente chacara 81 conjunto A lotes 21 a 26; Ceilândia - DF, CEP 72236-800 – que 

oferecerá Educação Profissional com o intuito contribuir no processo de formação e capacitação 

profissional dos alunos, identificando aptidões e fornecendo os conhecimentos teóricos e práticos 

necessários para o desempenho da profissão. Serão oferecidos cursos de formação inicial e continuada 

com carga horária de 90 (noventa) horas, inseridos no Eixo Tecnológico de produção alimentícia, e 

norteados pela qualidade, produtividade e sustentabilidade. O escopo do curso é a capacitação, o 

aperfeiçoamento, a especialização e a atualização dos beneficiados, conforme seus respectivos 

itinerários formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. 

 

2. Objetivos Específicos 

               São objetivos específicos do curso: 

(I) Refletir sobre a implicação das atitudes e comportamentos nas relações profissionais, assim 

como sobre a importância da profissionalidade, da ética e do comprometimento; 

(II) Utilizar os valores e os conceitos éticos no desenvolvimento da autonomia buscando o 



aprimoramento da cidadania, desenvolvimento a capacidade de aprender, avaliar, criticar, 

propor, e tomar decisões; 

(III) Utilizar os princípios básicos de segurança para a prevenção de acidentes; 

(IV) Capacitar o discente para desenvolver atividades em estabelecimentos de panificação, 

confeitaria e similares; 

(V) Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade e tornar 

os alunos atentos às normas de segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; 

(VI) Organizar a área de trabalho e matérias-primas na área de produção e executar as boas práticas 

de manipulação de alimentos; 

(VII) Operar equipamentos e maquinários e manusear as principais matérias-primas do setor de 

panificação e confeitaria; 

(VIII) Elaborar e desenvolver produtos de panificação e confeiteira de alta qualidade; 

(IX) Fornecer técnicas de panificação e confeitaria para que os discentes possam criar novas 

receitas a partir da aprendizagem prática adquirida; 

(X) Oferecer conhecimentos sólidos para a operacionalização das atividades do setor de 

panificação e confeitaria, possibilitando o ingresso no mercado de trabalho;  

(XI) Formar profissionais que contribuam para a elevação da qualidade e dos produtos ofertados e 

disponíveis no DF e Região;  

(XII) Promover a capacitação profissional, a formação humanista, cidadã e empreendedora, 

preparando-os para inserção no mercado de trabalho 

(XIII) Desenvolver a capacidade de trabalhar em equipes com iniciativa, criatividade e sociabilidade;  

(XIV) Conhecer os princípios da gestão empresarial (controle de estoque, custos, recursos humanos, 

consumo, layout e apresentação de mercadorias); 

(XV) Oportunizar vivências educativas e profissionais que estreitem as relações dos alunos para com 

o mercado de trabalho; 

(XVI) Favorecer a inserção social e profissional, mediante o desenvolvimento das relações humanas 

e sociais. 

 

DAS METAS E INDICADORES 

No que trata do cumprimento da meta de inserção no mercado de trabalho equivalente a, no 

mínimo, 5% (cinco por cento) do quantitativo de alunos beneficiados com a execução do projeto (5 

alunos), será comprovada a inserção no mercado de trabalho por meio de contrato de trabalho 

devidamente assinado ou a formalização como Microempreendedor Individual. O Instituto Mãos 

Solidárias se responsabilizará pelo cadastro de novas microempreendedoras individuais (MEI) por meio 

do site: (Portal do Empreendedor) https://www.gov.br/empresas-e-negocios/ptbr/empreendedor, dos 



08 (oito) melhores alunos avaliadas ao final dos cursos, atendendo assim o percentual determinado, 

conforme descrito na Portaria Nº 69/2021 - Setrab alterara pela Portaria Nº 148/2021 - Setrab § 2º - 

Para fins de comprovação da inserção de que trata este artigo, será admitida a seguinte documentação 

por modalidade de inserção: a) registro e abertura de microempresa pelo beneficiário ou participação 

como sócio ou cotista: comprovante de registro ou protocolo, ou licença estadual ou municipal de 

funcionamento. 

METAS QUALIFICATIVAS 

META INDICADOR TIPO FREQUÊNCIA AFERIÇÃO VERIFICAÇÃO RESULTADO 
ESPERADO 

01 Instrução, 

Capacitação e 

Profissionalização 

Cursos no 

formato 

presencial 

 Aulas diárias com 

duração de 2 (duas) 

horas e 45 

(quarenta e cinco) 

minutos. 

Pesquisa de 

Qualidade junto 

aos Alunos 

Relatório de 

Execução do objeto 

considerando o teor 

do relatório técnico 

de monitoramento, 

avaliação e 

acompanhamento 

das atividades. 

Formação de 50% 

(cinquenta por 

cento) dos 

participantes do 

curso, equivalente a 

50 (ciquenta) 

participantes; 

02 Inserção no 

mercado de 

trabalho 

Após 

conclusão do 

curso 

Constatado 1 (um) 

mês após o final do 

curso 

Documentos de 

contratação ou 

formalização 

(Contrato de 

Trabalho ou 

Certificado de 

inscrição de 

Microempreend

edor Individual) 

Inteiro teor do 

contrato de trabalho 

ou certificado de 

inscrição de 

microempreendedor 

individual; 

Inserção no 

mercado de 

trabalho de no 

mínimo 5% (cinco 

por cento) dos 

participantes, 

equivalente a 5 

(cinco) pessoas; 

RESULTADOS ESPERADOS 

Ao final do curso os alunos deverão ser capazes de:  

(I) Elaborar variados produtos de panificação; 

(II) Elaborar variados produtos de confeitaria e afins; 

(III) Elaborar variados produtos de rotisseria e afins; 

(IV) Controlar o processo de produção; 

(V) Ajustar os equipamentos ao processo de produção; 

(VI) Embalar e armazenar produtos acabados; 

(VII) Preparar relatórios correspondentes as suas atividades; 

(VIII) Manejar os principais utensílios e equipamentos de panificação e confeitaria; 

(IX) Prestar assistência técnica e/ou prestação de serviços em sua área de atuação; 

(X) Ser capaz de participar, organizar e supervisionar equipes de trabalho, buscando melhoria na 

integração das relações humanas e profissionais; 

(XI) Conhecer e aplicar as normas de boas práticas de fabricação; 

(XII) Aplicar e disseminar técnicas de conservação, manutenção de equipamentos e material 

permanente na sua área de atuação; 

(XIII) Selecionar, compilar e utilizar informações técnico-científicas; 



(XIV) Auxiliar no desenvolvimento ou modificações de novos produtos, procedimentos ou técnicas; 

(XV) Auxiliar na organização do local de trabalho, no armazenamento e descarte de resíduos; 

(XVI) Usar corretamente enzimas, emulsificantes e qualquer outro tipo de aditivo alimentício; 

(XVII) Realizar a apuração de custos; 

(XVIII) Administrar, gerenciar e planejar o negócio; 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 

Atendendo a PORTARIA Nº 69 - SETRAB, DE 05 DE ABRIL DE 2021 - CAPÍTULO V - Art. 11, 

alterada pela Portaria Nº 148/2021 – SETRAB, onde as ações de Estratégia de Qualificação serão 

direcionadas para Instrução, Capacitação e Profissionalização do Macroterritório Sudeste do Distrito 

Federal. 

O Projeto Panifica Mais tem como público-alvo 100 (cem) alunos por semestre, integrantes 

da comunidade do Sol Nascente, Pôr do Sol e Ceilândia,  maiores de 16 anos.  

Observado o itnerário formativo, assim como adptações necessárias, o curso atenderá 

prioritariamente jovens e adultos, estudantes e/ou trabalhadores, em todos os níveis de escolaridade. 

Em caso de insuficiência/concorrência de vagas serão priorizadas as pessoas em situação de maior 

vulnerabilidade social, e que demonstrem maior aptidão/interesse em seguir a profissão de panificador 

e/ou confeiteiro. 

CONTRAPARTIDA: 

[X ] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 
 
[IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL] 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Etapa de implantação: Realizar as compras do projeto e 

organizar a documentação dos pedidos e recebimentos; 

emissão ou lançamento de nota fiscal, elaboração de planilhas 

e pagamento das compras conforme acordado no Plano de 

Trabalho; receber os pedidos de inscrição e realizar o 

cadastramento dos alunos, garantindo que o cadastro seja 

suficiente para identificar cada um dos participantes. A cada 

etapa de cursos, que vão de agosto a dezembro, totalizando 4 

(quatro) meses de execução do projeto, serão realizadas as 

compras dos insumos bastantes para início das aulas das 2 

(duas) turmas que compõe cada etapa. 

Setembro Setembro 

Etapa de execução plena: Serão ofertados curso 

profissionalizantes de Panificação e Confeitaria durante todo o 
Setembro Dezembro 



percorrer da execução do projeto, com duração de 4 (quatro) 

meses, divididos em 2 (duas) etapas. Cada etapa será 

composto por 2 (duas) turmas de 25 (vinte e cinco) alunos cada 

uma, somando a quantia total de 100 (cem) egressos. 

Etapa de conclusão e prestação de contas: Durante toda a 

Etapa de Execução Plena serão realizados: (I) Lista de inscritos, 

com ficha individual de acompanhamento; (II) Listas de 

presença; (III) Relatórios de atividades; (IV) Registros 

fotográficos das atividades desenvolvidas. Ao final da Etapa de 

Execução serão realizados: (V) Questionários de satisfação 

sobre as atividades do projeto aplicado aos participantes (VI) 

Registro fotográfico dos testes teóricos e práticos de 

proeficiência; (VII) Registro fotografico e documental da 

entrega dos Certificados de Conclusão de Curso; 

Dezembro Dezembro 

 
 

Modalidade: Repasse único com a devida assinatura do Termo de Parceria. 

O repasse de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso, em consonância com o cronograma de 

execução da parceria. A liberação de recursos deverá ser anterior à data prevista para a realização da despesa. 

Valor total do Projeto: R$ 281.404,87 (duzentos e oitenta e um mil e quatrocentos e quatro reais e oitenta e sete 
centavos). 
 
- Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados e geridos em conta bancária 

específica, em instituição financeira pública indicada pela administração pública. 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 



Instituto Mãos Solidárias - Pafinica Mais  
Memória de Cálculo 

DMETA 1 - Contratações Gerais de Recursos Humanos (CONTRATAÇÃO VIA MEI) 

Item Descrição Referência Unidade de medida Quantidade  Valor unitário Valor total 

1.1 

Coordenador-geral - (Nível Superior): 
planejamento, organização, controle e organização 
do projeto; Contratação de 1 Coordenador por 4 
meses 

 (BRF, ITAU, UNIBANCO e 
SAINT GOBAIN 

Mensal 4 R$ 7.500,00 R$ 30.000,00 

1.2 

Assistente administrativo  
(Nível médio): Oferecer suporte às tarefas de 
planejamento, organização, controle e organização 
do projeto; 

NESTLE Mensal 4 R$ 3.145,00 R$ 12.580,00 

1.3 

Recepcionista (Nível Médio): Recepção dos 
beneficiados e do público interessado e coleta de 
dados de inscrição; Contratação de 
1  Recepcionista  por 4 meses 

(HRO, UNIMED, 
DASA) 

Mensal 4 R$ 1.534,50 R$ 6.138,00 

1.4 

Porteiro (Nível Médio): Realizar a guarda e vigia das 
imediações do local de execução do curso e 
encaminhamento dos novos chega; Contratação de 
1  Porteiro por 4 meses 

(GALOIS, PROSSEGUR, 
SESC) 

Mensal 4 R$ 1.800,00 R$ 7.200,00 

1.5 

Assistente de Produção: Contratação de 1 
Profissional responsável por atuar no atendimento 
ao público, realizar as inscrições dos alunos, 
agendar atendimentos, controlar frequência na 
entrada e saída do espaço destinado ao projeto, 
dentro outras funções. 1 profissional por 4 meses. 

(PIONEER, RECORD TV 
SBT) 

Mensal 4 R$ 2.700,00 R$ 10.800,00 

1.6 
Web Designer (Nível Médio): Criação de página do 
projeto e disponibilização de informações em 

(YASLIP, AMERICANAS 
E JN MOURA) 

Mensal 4 R$ 2.500,00 R$ 10.000,00 



atenção ao princípio da publicidade e da 
transparência  

1.7 

Gestor de Tráfego: Contratação de Profissional 
gestor de trafego para Desenvolver o planejamento, 
criação e otimização de campanhas de Mídia Paga. 
Contratação de 1  profissional gestor de 
tráfego por 4 meses 

(AUTONOMO BRASIL, 
FREELANCER, V4 COMPANY) 

Mensal 4 R$ 2.500,00 R$ 10.000,00 

1.8 

Auxiliar de Serviços Gerais (Nível Médio): Limpeza 
das imediações do local de execução do projeto. 
Contratação de  1 
Auxiliar de Serviços Gerais por 4 meses 

(Senai, Brasanistas e 
LUANDRE CONSULTORIA) 

Mensal 4 R$ 1.590,40 R$ 6.361,60 

SUBTOTAL R$ 93.079,60 

Meta 2 - Contratações de Capacitação 

Item Descrição Referência Unidade de medida 
Quantidade 

de itens 
Valor unitário Valor total 

2.1 
Auxiliar de Instrutor (Nível Médio): 
Apoio às atividades de ensino dos instrutores, em 
aulas teóricas e práticas 

Contratação de 1 Auxiliar de 
Instrutor por 4meses 
(Kumon, CNA, POPPET’S 

Mensal 4 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 

2.2 

Instrutor de Panificação e Confeitaria - (Nível 
Superior): Ensinar os alunos conhecimentos 
teóricos e práticos de Panificação e Confeitaria. 
Contratação de 
1  Instrutor Profissional de Panificação e confeitaria 
por 4 meses 

 
(SENAI, WIZARD, MICHELIN 

Mensal 4 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00 

2.3 

Palestra "O poder da ação: empreendedorismo e 
trabalho em equipe" - Apresentação de palestra de 
encerramento com profissional especializado na 
área de protagonismo, empreendedorismo e 
trabalho em equipe com duração de 1 hora e meia 
com o intuito de agregar valor e conhecimento aos 
alunos participantes do curso profissionalizante  

( AVSI Brasil, Colgate e Rappi) Serviço 1 R$ 2.475,00 R$ 2.475,00 



2.4 

Palestra "Emancipação e Autonomia" - 
Apresentação de palestra com especialização na 
área, com duração de 1 hora com a finalidade 
motivar os participantes a desenvolverem sua 
autonomia a partir dos cursos ofertados pelo 
projeto.  

( AVSI Brasil Colgate 
Palmolive e Rappi)  

Serviço 1 R$ 2.463,00 R$ 2.463,00 

SUBTOTAL R$ 22.938,00 

Meta 3 - Contratações de Estrutura, Serviços, equipamentos e Insumos 

Item Descrição Referência Unidade de medida Quantidade  Valor unitário Valor total 

3.1 

Apostilas de estudo Impressão de apostilas com 80 
páginas A4 com conhecimentos teóricos acerca da 
panificação e confeitaria, encadernadas (Shopee, 
fabrica do Livro e CorDigital) 

 (Shopee, Fabrica do Livro 
e Cor Digital) 

Unidade 120 R$ 60,00 R$ 7.200,00 

3.2 

Locação de 01  Projetor (Datashow 2000 Lumens) 
Locação de projetor para ministração das aulas 
teóricas (SWIT, AKConserv e IMTECH) 

 
(SWIT, AKConserv e 
IMTECH) 

Mês 4 R$ 250,00 R$ 1.000,00 

3.3 
Locação de 06 Microcomputadores I3 Intel Core i3 
8GB HD 500GB Locação de microcomputadores 
para ministração das aulas teóricas. 

 
(SWTI, AKConserv e 
IMTECH) 

Mês 4 R$ 350,00 R$ 1.400,00 

3.4 
Locação de 01  BATEDEIRA PLANETÁRIA ELÉTRICA 
05 LITROS BPEL 05 PREMIUM 220V BRAESI  para 
ministração das aulas práticas  

(Nihon, Midia e 
RP)  

Mês 4 R$ 2.625,00 R$ 10.500,00 

3.5 

Locação de 01 Freezer Freezer Tripla Ação 560L 
Porta Cega Imbera EVZ21  para ministração das 
aulas práticas (BSB Refrigeração, armazenamento e 
manutenção de insumos. 

 (BSB, NiHon e RP)   Mês 4 R$ 1.281,66 R$ 5.126,64 

3.6 
Espátula Confeiteiro 6" Di Solle Espátula Confeiteiro 
6" Di Solle, que serão utilizadas nas aulas práticas  

(América, MIDIA 
e Riachuelo) 

Unidade 20 R$ 58,28 R$ 1.165,60 



3.7 

Espátula Confeiteiro Curva 10" Di Solle Espátula 
Confeiteiro Curva 10" Di Solle, que serão utilizadas 
nas aulas práticas  

(América, MIDIA 
e Riachuelo) 

Unidade 20 R$ 56,93 R$ 1.138,60 

3.8 
Bailarina Branca ou Preta 30cm (ALUM) CAPARROZ 
Bailarina Branca ou Preta 30cm (ALUM) CAPARROZ, 
que serão utilizadas nas aulas práticas 

 
(América, Mídia 
e Supreme) 

Unidade 15 R$ 308,15 R$ 4.622,25 

3.9 
 Bailarina Vermelha 30cm (ALUM) CAPARROZ, que 
serão utilizadas nas aulas práticas. 

(Américanas, Mídia e 
Shopee) 

Unidade 4 R$ 330,38 R$ 1.321,52 

3.10 
Aro fundo falso 18cm Aro fundo falso 18cm, que 
serão utilizadas nas aulas práticas para fazer tortas 
e bolos.  

(América, Mídia e BSB) Unidade 35 R$ 55,00 R$ 1.925,00 

3.11 
Aro Mini Torta N 15 Aro Mini Torta N 15, que serão 
utilizadas nas aulas práticas para fazer tortas e bolos  

(América, Mídia e BSB) Unidade 35 R$ 33,88 R$ 1.185,80 

3.12 
Forma torta crespa fundo falso 20x2.6cm 
CAPARROZ Forma torta crespa fundo falso 
20x2.6cm CAPARROZ  

Forma torta crespa fundo 
falso 20x2.6cm CAPARROZ 

Unidade 35 R$ 39,99 R$ 1.399,65 

3.13 
Forma torta crespa fundo falso 13x2.2cm 
CAPARROZ Forma torta crespa fundo falso 
13x2.2cm CAPARROZ  

 
CAPARROZ (Fest Sonho, 
Mídia e Shopee) 

Unidade 35 R$ 45,13 R$ 1.579,55 

3.14 
Açúcar Cristal 5kg Açúcar Cristal 5kg  que serão 
utilizadas nas aulas práticas. 

 (Extra, Submarino e Casas  
Bahia) 

Unidade 30 R$ 30,00 R$ 900,00 

3.15 
Queijo Parmesão 5Kg  que serão utilizadas nas aulas 
práticas. 

 (Extra, Americanas e 
Magalu) 

Unidade 4 R$ 293,91 R$ 1.175,64 

3.16 
Molho de tomate 2Kg  que serão utilizadas nas aulas 
práticas 

 
(Shopee, Magalu 
e Nova Safra) 

Unidade 15 R$ 20,00 R$ 300,00 

3.17 
Chocolate granulado 500g Chocolate que serão 
utilizadas nas aulas práticas 

(Extra, Magalu e americanas) Unidade 40 R$ 13,98 R$ 559,20 

3.18 
Fubá de milho 1kg Fubá de milho 1kg que serão 
utilizadas nas aulas práticas 

 
(Extra, Magalu e 
americanas) 

Unidade 20 R$ 8,97 R$ 179,40 



3.19 
Pote de Azeitona verde sem caroço 2Kg que serão 
utilizadas nas aulas práticas 

Azeitona Verde sem caroço 
2Kg  

Unidade 4 R$ 71,07 R$ 284,28 

3.20 
Pote de Azeitona preta sem caroço 2Kg que serão 
utilizadas nas aulas práticas 

Nova Safra, KM alimentos e 
Shopee) 

Unidade 4 R$ 65,30 R$ 261,20 

3.21 
Tapete de silicone culinário para abrir massa 
50X40CM. Tapete de Silicone Culinário 
uso nas práticas culinárias 

 
(CWBUY, Shopee e Amazon) Unidade 23 R$ 35,00 R$ 805,00 

3.22 
Cream Chease bisnaga de 1,5Kg. Cream Chease uso 
nas práticas culinárias 

(Shopee, Fort, Novamixnf) Unidade 8 R$ 52,90 R$ 423,20 

3.23 
Requeijão Cremoso Culinário Catupiry 1,5Kg. 
Requeijão Cremoso Catupiry uso nas 
práticas culinárias 

 (Nova Safra, Tenda Atacado 
e Semar 

Unidade 8 R$ 56,75 R$ 454,00 

3.24 
Açúcar de Confeiteiro Glaçucar 500g. Açúcar de 
Confeiteiro uso nas práticas culinárias 

 (Zona Sul, Pão de Açúcar e 
Shopee)  

Unidade 8 R$ 4,95 R$ 39,60 

3.25 
Manga  de  confeiteiro (saco) - pacote com 100 
unidades médio. Manga de Confeiteiro uso nas 
práticas culinárias 

(Magalu, Mercado Livre, 
Confeitare)  

Pcte 30 R$ 23,90 R$ 717,00 

3.26 
Fermento Químico em pó 1 Kg. Fermento Químico 
em pó uso nas práticas culinárias 

 (Mercado Livre, Shopee e 
Bocão doces)  

Unidade 30 R$ 23,01 R$ 690,30 

3.27 
Fermento Biológico seco 60g  uso nas práticas 
culinárias 

 (Extra, Mercado Freguesia e 
Pão de Acuçar) 

Unidade 20 R$ 8,71 R$ 174,20 

3.28 
Azeite de oliva extra virgem Azeite de oliva extra 
virgem   uso nas práticas culinárias 

(Extra, Magalu e Pão de 
Açúcar 

Unidade 25 R$ 25,00 R$ 625,00 

3.29 
Coco em flocos unidos sem açúcar 2kg  uso 
nas práticas culinárias 

 (Extra, Magalu e Mercado 
Livre) 

Unidade 15 R$ 105,34 R$ 1.580,10 

3.30 
Corante em geral para colorir alimentos 25g  uso 
nas práticas culinárias 

 (Extra, Amazon e Magalu) Unidade 25 R$ 8,12 R$ 203,00 



3.31 
Margarina Cremosa 3kg  uso nas práticas 
culinárias 

 
 (Extra, Shopee e Magalu) Unidade 40 R$ 56,27 R$ 2.250,80 

3.32 
Polvilho azedo 500g uso nas práticas 
culinárias 

(Extra, Carrefour e Pão de 
Açúcar) Unidade 24 R$ 13,98 R$ 335,52 

3.33 
Polvilho doce 1kg  uso nas práticas culinárias  (Extra, Carrefour e Pão 

de Açúcar) 
Unidade 24 R$ 15,00 R$ 360,00 

3.34 
Uvas passas pretas Granel 1kg uso nas 
práticas culinárias 

 
(Amazon, Mercado Livre e 
Carrefour) 

Unidade 10 R$ 24,42 R$ 244,20 

3.35 

Ervas finas 70g  uso nas práticas culinárias - os 
orçamentos 1 e 3, foram convertidos - dividindo o 
valor pela gramagem do pacote e multiplicando por 
70g. 

 (Extra, Carrefour e Amazon) Unidade 50 R$ 8,00 R$ 400,00 

3.36 
Desengordurante e Desengraxante Neutro - 5l  
Limpeza nas áreas de curso 

 (Americanas, Loja ITP e 
Melhor 
Industria) 

Galão 10 R$ 104,53 R$ 1.045,30 

3.37 
Pano Multiuso Rolo com 50 unidades  Limpeza nas 
áreas de curso  

(Mídia, Kalunga e Amazon)  Rolo 20 R$ 24,75 R$ 495,00 

3.38 
Detergente Líquido 500ml - Kit Com 6 Unidades - 
Limpeza nas áreas de curso 

(Amazon, Americanas e 
Shopee) 

Kit 20 R$ 20,00 R$ 400,00 

3.39 
Kit C/ 10 Esponja Mágica De Melamina Atacado 
10x7x3 Cm - Limpeza nas áreas de curso. 

(ML, Magalu e Amazon) 
Kit 10 R$ 32,54 R$ 325,40 

3.40 
Saco para Lixo Reforçado, Rolo com 25 sacos, 200 
litros, Preto Limpeza nas áreas de curso 

(Americanas, Magalu e 
Amazon) 

Rolo 50 R$ 53,12 R$ 2.656,00 

3.41 
Chocolate em pó 50% embalagem 1Kg uso nas 
práticas culinárias  

(Colibri Festas, Empório 
Central Sul e Amazon) 

Unidade 20 R$ 33,17 R$ 663,40 



3.42 
Luva Descartável Viniflex Procedimento Estético 
Culinário Gastronômico Tamanho P - 100un - 
higiene nas práticas culinárias 

(Shopee, Amazon e Magalu)  Caixa 15 R$ 20,40 R$ 306,00 

3.43 
Kit Faca profissional Jogo de Facas 3 Peças Preto 
Uso culinário 

 (Shoptime, Amazon e Estrala 
10) 

Kit 10 R$ 308,41 R$ 3.084,10 

3.44 

Forma Forneável COM tampa para Bolo Caseirinho, 
Inglês, Pão - Pack - 100 unidade  Medida: 17,8 X 6,6 
X 5,5 CM. (Comprimento, Largura e Altura).uso nas 
práticas culinárias 

 (Mercado Livre, Magalu e 
Amazon 

Pack 6 R$ 143,35 R$ 860,10 

3.45 
Propé descartável em TNT sanfonado 20gr pacote 
c/ 100un - uso nas práticas culinárias 

(Magalu, Casa Limpa e 
Amazon)  

Pcte 30 R$ 25,00 R$ 750,00 

3.46 
Touca Descartável TNT Sanfona 1805 / C/100 UN 
higiene nas práticas culinárias 

(Amazon Submarino e 
Americanas) 

Pcte 20 R$ 16,75 R$ 335,00 

3.47 
 Luva Cozinha Térmica Longa Profissional  60 cm 
proteção na prática culinária 

(Mercado Livre, 
MadeiraMadeira e Amazon)  

Unidade 35 R$ 33,00 R$ 1.155,00 

3.48 
Pasta Saborizante baunilha  200g uso nas práticas 
culinárias 

(Loja Doce, Cia do Mold e 
SLM Confeiteiro) 

Unidade 8 R$ 35,00 R$ 280,00 

3.49 
Pasta Saborizante Pistache 250g  uso nas práticas 
culinárias 

(Loja Doce, Cia do Mold e 
SLM Confeiteiro) 

Unidade 7 R$ 39,00 R$ 273,00 

3.50 
Creme de Aveã 350g uso nas práticas 
culinárias 

(Magalu Pão de Açúcar e 
Americanas 

Unidade 8 R$ 23,99 R$ 191,92 

3.51 
Forma para pudim Forneável com tampa 90ml 10 
unidades uso nas práticas culinárias 

(Mercado Livre, Multifestas 
Shopee) 

Pcte 30 R$ 15,12 R$ 453,60 

3.52 

Copo 200ml com Tampa Bolha 100 Unidades 
Diâmetro da Boca: 7,5 cm Diâmetro do fundo: 4,8 
cm  Altura 9,5 cm Sem Furo uso nas práticas 
culinárias 

(Mercado Livre, Festa, 
Pratika e Shopee) 

Pack 2 R$ 77,90 R$ 155,80 

3.53 
Açúcar Gelado 1kg uso nas práticas 
culinárias 

 (Shopee,  Nova Safra e Loja 
Nova Mix 

Unidade 3 R$ 33,53 R$ 100,59 

3.54 Café solúvel 50g uso nas práticas culinárias  
(Extra, Carrefour e Pão 
de Açúcar) 

Unidade 65 R$ 8,80 R$ 572,00 



3.55 Cereja em calda 100g   
(Extra, Pão de Açúcar e 
Campelo) 

Unidade 50 R$ 16,75 R$ 837,50 

3.56 Uva Itália  kg  uso nas práticas culinárias 
(Supermercados Garcia,  
Regente e Angeloni) 

Unidade 50 R$ 15,00 R$ 750,00 

3.57 
Morango Fresco 250g - uso nas práticas 
culinárias 

 (Hiperideal, Extra e Super 
Nosso) 

Unidade 50 R$ 10,45 R$ 522,50 

3.58 
Manteiga sem sal 200g - uso nas práticas 
culinárias 

(Tenda Atacado Clube, Extra 
e Pão de Açúcar)  

Unidade 50 R$ 12,39 R$ 619,50 

3.59 
Leite Condensado 395g uso nas 
práticas culinárias 

 (Shopee,  Extra e Amazon Unidade 100 R$ 6,74 R$ 674,00 

3.60 
Creme de Leite 1 Litro uso nas práticas 
culinárias  

 (Extra, Mercado Livre e 
Shopee) 

Unidade 50 R$ 27,92 R$ 1.396,00 

3.61 
Creme de Leite Fresco 500g - uso 
nas práticas culinárias 

(Comershop, Savegnago e 
Banca 43) 

Unidade 20 R$ 25,90 R$ 518,00 

3.62 
Creme de Chantily 1 litro - uso nas 
práticas culinárias 

(Magalu, Amazon e Mercado 
Livre) 

Unidade 30 R$ 21,00 R$ 630,00 

3.63 
Chocolate ao leite em barra 1kg  uso nas práticas 
culinárias  

(Pão de Açúcar, Funchal 
papeis Genuine e Mercado 
Livre 

Unidade 20 R$ 36,68 R$ 733,60 

3.64 
Chocolate meio amargo em barra 1kg uso nas 
práticas culinárias 

 (Maria  Chocolate, NovaMix 
e Magalu) 

Unidade 20 R$ 39,47 R$ 789,40 

3.65 
Chocolate branco em barra 1kg  1kg uso nas 
práticas culinárias 

(Central Doces, Americanas e 
Pão de Açúcar) 

Unidade 20 R$ 45,00 R$ 900,00 

3.66 
Farinha de Trigo Tipo 1  - para panificação Extra 
Saco 25kg  uso nas práticas 
culinárias 

 
(Mercado Livre, americanas 
e Extra) 

Saco 10 R$ 230,00 R$ 2.300,00 

3.67 
Farinha de trigo integral fina - 25Kg - Saco - uso nas 
práticas culinárias. 

(Gebana, Greensouk e 
Nova  Safra) 

Saco 4 R$ 102,00 R$ 408,00 

3.68 
Filé de peito de frango congelado sem osso 1kg  - 
uso nas práticas culinárias  

(Extra, Carrefour e Pão de 
Açúcar) 

Unidade 55 R$ 24,27 R$ 1.334,85 

3.69 
Doce Goiabada 600g -  uso nas práticas 
culinárias 

(Shopee Arcomix e Pão de 
Açúcar) 

Unidade 20 R$ 10,97 R$ 219,40 



3.70 
Leite em pó Leite 1Kg -  uso nas práticas 
culinárias 

(Extra, Carrefour e e 
Americanas. 

Unidade 35 R$ 38,99 R$ 1.364,65 

3.71 
Queijo Mussarela Peça 4kg uso nas práticas 
culinárias 

(trimais, Makro 
Distribuidora Caue)  

Peça 10 R$ 227,17 R$ 2.271,70 

3.72 
Presunto sem capa peça 3,5 kg - uso nas práticas 
culinárias 

(Distribuidora Caue, Zona Sul 
e Supercordeiro) 

Unidade 10 R$ 104,65 R$ 1.046,50 

3.73 
Papel Sulfite 75g Alcalino 210x297 A4 Chamex 
Branco - Caixa com 10 resmas - Ipaper 5000 Folhas 
CX 10 UM - Suporte às aulas práticas e teóricas 

 (Submarino, Kalunga e 
Amazon 

Caixa 10 R$ 300,00 R$ 3.000,00 

3.74 
Papel Higiênico Folha Dupla - Fardo com 64 rolos de 
30m cada - atendimento aos 
alunos. 

 (Casas Bahia, Ponto Frio e 
Ripz)  

Fardo 10 R$ 100,00 R$ 1.000,00 

3.75 
4 Tonner colorido HP Laser Jet Pro - original modelo: 
CF410A  Fabricante  

(Magalu, Submarino e 
Shoptime)  

Unidade 2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 

3.76 
Álcool Etílico Hidratado 70% caixa com 12 Litros - 
higiene dependências e uso pessoal 

 (Mercado Livre,BR cirúrgica 
e Casas Bahia) 

Caixa 5 R$ 120,00 R$ 600,00 

3.77 
Locação de 01 forno elétrico com FTE trifásico 220v 
5 bandejas uso nas práticas culinárias 

 (Mídia Refrigeração, Nihon e 
RP Soluções)  

Mês 4 R$ 1.875,75 R$ 7.503,00 

3.78 

Locação de Fritadeira elétrica 10 lt, com duas cubas 
cinco litros cada cuba, peneira em aço carbono larg: 
18cm, alt: 10 cm, prof: 23 cm. Termostato regulável 
até 320°C, toda em aço inoxidável, medida externa; 
uso nas práticas 
culinárias. 

 (Mídia Refrigeração, Nihon e 
RP Soluções)  

Mês 4 R$ 512,00 R$ 2.048,00 

3.79 
Locação de 01 Cilindro laminador   30 cm cse-300, 
uso nas práticas culinárias 

 (Mídia Refrigeração, Nihon e 
RP Soluções)  

Mês 4 R$ 745,00 R$ 2.980,00 

3.80 
Locação 01 Divisora de massa sem pedestal uso nas 
práticas culinárias 

(Mídia Refrigeração, Nihon e 
RP Soluções)  

Mês 4 R$ 775,00 R$ 3.100,00 

3.81 
Locação de 01 Máquina de crepe 2 discos a gás uso 
nas práticas culinárias  

(Mídia Refrigeração, Nihon e 
RP Soluções)  

Mês 4 R$ 796,25 R$ 3.185,00 



3.82 
Locação 01 Carrinho para armazenar farinha de 
trigo 75kg uso nas práticas culinárias  

(Mídia Refrigeração, Nihon e 
RP Soluções)  Mês 4 R$ 1.250,00 R$ 5.000,00 

3.83 
Locação de 1 Balança Digital 
15Kg uso nas práticas culinárias   

(Mídia Refrigeração, Nihon e 
RP Soluções)  

Mês 4 R$ 220,00 R$ 880,00 

3.84 
Locação 01  Fatiadeira de pão NORM FP-12 VISA uso 
nas práticas culinárias 

(Mídia Refrigeração, Nihon e 
RP Soluções)  Mês 4 R$ 1.600,00 R$ 6.400,00 

3.85 
Locação 01  Fatiadeira de frios ANODIZADO AXT - 
30I NORMATIZADA AUT GURAL uso nas práticas 
culinárias  

(Mídia Refrigeração, Nihon e 
RP Soluções)  Mês 4 R$ 1.557,00 R$ 6.228,00 

3.86 
Locação de 01  Envasadora com Bico Móvel para 
Confeitaria uso nas práticas culinárias 

(Mídia Refrigeração, Nihon e 
RP Soluções)  

Mês 4 R$ 625,00 R$ 2.500,00 

3.87 
Locação de 01 Máquina de Fazer e Modelar 
Salgados e Doces Compacta Mix Compacta Print 
220v uso nas práticas culinárias 

(Mídia Refrigeração, Nihon e 
RP Soluções)  Mês 4 R$ 2.200,25 R$ 8.801,00 

3.88 
Locação de 01 Empanadeira Empana Turbo 5.5, 
Estrutura Inox  uso nas práticas culinárias 

(Mídia Refrigeração, Nihon e 
RP Soluções 

Mês 4 R$ 2.010,00 R$ 8.040,00 

SUBTOTAL R$ 148.209,06 

Meta 4 - Divulgação 

Item Descrição Referência Unidade de medida 
Quantidade 

de itens 
Valor unitário Valor total 

4.1 
Contratação de Sessão de Fotografia Gastronômica 
Contratação de Sessão de Fotografia Gastronômica. 

(Glassdor: Privalia, 
Fotográfico e Quinto Andar) 

Serviço 6 R$ 600,00 R$ 3.600,00 

4.2 

Trafego pago campanha de publicidade mídia social 
do projeto Capacita Mais Contratação de tráfego 
pago no Instagram e Facebook com campanhas 
sobre o projeto para alcançar 1.400 a 4.000 pessoas 
por dia e obter 61 a 176 cliques na página do projeto 
Capacita Mais. 

 
(Meta Business 

Serviço 120 R$ 17,50 R$ 2.100,00 



4.3 
Banner 100x300, Lona Brilho 280g, Suspenso com 
bastão e corda Impressão de 4 Banner. 

(Multigraf, Fabrica de 
Cartões e Place 

Mês 2 R$ 273,73 R$ 547,46 

4.4 
Jalecos Personalizados Aquisição de 30 Jalecos para 
as participantes dos cursos (barbara bordados, 
JalecosMania e Boutique dos Jalecos) 

(Barbara Bordados, Jalecos 
Mania e Botique dos Jalecos) 

Mês 35 R$ 158,00 R$ 5.530,00 

4.5 

Panfleto Personalizados Tamanho A6, em papel 
COUCHÊ 150G | 10X14 | COLORIDO FRENTE E 
VERSO 4X4 Impressão de 2000 panfletos, sendo 
1000 panfletos a serem distribuídos a cada etapa de 
novas turmas. 

Gráfica OnlineSP, Folhetos 
Baratos e Mercado Livre  

Mês 2 R$ 180,00 R$ 360,00 

4.6 
Camisetas - Malha Fria, com impressão de 
logomarcas e arte final de identificação do projeto, 
para distribuição e padronização das alunas. 

(ML, Loja Mirante e 
Shopee) 

Mês 120 R$ 25,45 R$ 3.054,00 

4.7 
Contratação de serviço de carro de Som 
Convidando a comunidade local para o Curso  

(Jose Medieros OLX, Francy 
Ramos e Jair Cabral)  

Diária 9 R$ 220,75 R$ 1.986,75 

SUBTOTAL 17.178,21 

VALOR TOTAL PROPOSTO PELO PROPONENTE R$ 281.404,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TRIBUTOS/ENCARGOS SOCIAIS: 

Todo Material, Equipamento, Serviço e Locação a ser utilizado na execução do projeto, será 

devidamente fornecido por pessoa jurídica, cabendo assim o recolhimento a cada 

fornecedor/empresa/representante de todos os encargos previstos em lei. As obrigações 

tributárias para com o fisco e sociais para com os funcionários das empresas contratadas é 

exclusivamente destas e não do projeto e seus partícipes. Não haverá contratação de outra 

modalidade, ou seja, não será realizada contratação de pessoa física. 

Porém cabe colacionar que os tributos incidentes sobre os serviços a serem prestados no 

presente projeto possuem alíquotas entre 3% e 17%. Os tributos a nível distrital a que estão 

sujeitas as pessoas jurídicas são, em tese: ISS, INSS, PIS/PASEP, COFINS, CSLL, IRPJ e ICMS, a 

serem recolhidos pelas empresas que prestarem os serviços, inclusive no que tange às 

demais obrigações tributárias não onerosas. 

As obrigações trabalhistas constituem uma relação interna de cada empresa com o seu 
funcionário, a depender de uma série de fatores que não podem ser precisados pelo 
contratante do serviço, pois inexiste relação de responsabilidade direta. 
 
 
 

 
ANEXOS 

[x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ x] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[ x] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 
[x] PLANO DE COMUNICAÇÃO [APRESENTAR PLANO DE COMUNICAÇÃO COM 
ESTRATÉGIAS DE DIFUSÃO E PROMOÇÃO] (OBRIGATÓRIO)  

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar:    

 
 
Data: 14/09/2022 

 
 
 
 

AMANDA NERES DA SILVA  
PRESIDNETE INSTITUTO MÃOS SOLIDÁRIAS 

Assinatura do representante legal 
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