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 1. DADOS CADASTRAIS  
  

 1.1 - DA ORGANIZAÇÃO  
  

 

Nome da entidade  
Instituto Brasil Adentro  

 CNPJ  
07.590.297/0001-31  

Rua da Igreja, Lote 04 Bairro Núcleo Bandeirante Cidade Brasilia 

Complemento  Sala 102 Estado DF CEP  71.730-060  

Telefone: (61) 3365-4495  Celular: (61) 98485.9375  

E-mail: contato@brasiladentro.org.br  

Site: http://www.brasiladentro.org.br  

 1.2 – DO RESPONSÁVEL PELA  
ORGANIZAÇÃO  

 

Nome completo: Lucas Calasans Correa da Costa Mendes 

CPF: 716.839.331-68   RG: 020.466 CRA/DF 

  Endereço:  SMPW QD 25 CJ 02 
LOTE 03  

Bairro: Park Way Cidade: Brasilia 

Complemento: Casa A Estado: DF CEP: 71.745-502 

Telefone: (61) 3365.4495  Celular: (61) 984859367 

E-mail: lucasmendesdf@gmail.com  

Cargo: Diretor Executivo  

Eleito em: 09/09/2019  Vencimento do mandato: 
08/09/2022  

 1.3 – DADOS BANCÁRIOS  

Banco: Banco de Brasília   

Agência: XXXXXX Número da Conta: xxxxxxxxxx  

1.4 – DIRETORIA   

Nome complete: Lucas Calasans Correa da Costa 
Mendes 
  

Cargo: Diretor Executivo 
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  2. PROJETO  

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 
2.1 APRESENTAÇÃO 
 
“A juventude precisa de oportunidades em diversos setores da sociedade para que possa articular um 
projeto de ação de construção para o futuro, já que estamos falando do “futuro da nação”, “orientadas 
pela ideia de que os jovens representariam o futuro em uma perspectiva de formação de valores e 
atitudes das novas gerações” (SPOSITO; CARRANO, 2003, p. 17) 

 
A presente proposta está comprometida com as diretrizes da política da Secretaria do Trabalho do 
Governo do Distrito Federal, dentro do Projeto de Qualificação Profissional, sendo sua estratégia 
construída em conformidade com os eixos de atuação estabelecidos nesta política, em especial com 
aqueles voltadas para o estimulo a qualificação profissional, a inovação e o empreendedorismo. A abertura 
de negócios inovadores é algo essencial para o desenvolvimento do país. E se o beneficiário é o futuro da 
nação, como o chavão bem diz, eles precisam ser estimulados e apoiados no caminho do 
empreendedorismo com integridade.  
 

O projeto “Empreender 360º” pretende estimular o empreendedorismo entre os cidadãos do Distrito 
Federal, que são apoiados pelo Projeto de Qualificação Profissional, para que busquem investir em si 
próprios, transformando ideias em negócios, principalmente com a necessidade de estar articulado com 
um conceito de desenvolvimento sustentável, de forma ecossistêmica, onde o ambiente e os parceiros que 
farão parte do futuro de cada um, alavanque e faça prosperar as ideias e torna-las viáveis e atrativas para 
o mercado. Com isso estaremos incentivando e fomentando o aquecimento da economia formal e 
autônoma, contribuindo para a melhor distribuição de renda entre os cidadãos capazes e detentores de 
direitos, portanto, protagonistas de seus próprios sonhos.  
 
Os eixos ressaltados nesta proposta estão norteados pela importância da qualificação profissional e a 
busca de oportunidades que terão como meta constituir empreendedores produtivos de forma sustentável, 
focado no mercado e na gestão participativa, tendo como principal objetivo a geração de renda e a 
inserção no mercado, respeitando as diretrizes estabelecidas pela política da Secretaria do Trabalho do 
Governo do Distrito Federal.  
 
O projeto compreende o atendimento de 192 (Cento e noventa e dois) alunos, pelo período 200 horas de 
encontros presenciais, com apoio de tecnologia para o suporte ao conteúdo plataforma dedicada e 
atividades internas e externas.  
 
No encerramento de cada turma, será realizado um encontro de formatura e palestra proferida por 
empresários e ou gestores públicos, oportunidade em que serão entregues os certificados – realização por 
turma, reunindo 24 (vinte e quatro) alunos em cada. 
 

Título do Projeto: 
 
 Empreender 360º 

Período de Execução Total do Projeto 
Início: 
Mês 1 

Término: 
Mês 12 

Locais de Execução do Projeto:   
Unidade II da Subsecretaria de Integração de Ações Sociais – SIAS. 

Total de beneficiários do projeto: 192 (Cento e noventa e dois) alunos. 
Percentual de evasão: 20%. 
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O Empreende 360º pretende reunir especialistas conceituados, que vão desenvolver metodologias e 
estratégias diferenciadas para garantir resultados positivos, de forma que o esforço dispendido por todos 
os envolvidos nas ações do projeto pressuponha a formação de mais empreendedores no nosso país, 
contribuindo para melhorar a posição do Brasil no ranking mundial do Empreendedorismo. 
Diante da experiência do Instituto Brasil Adentro na área da gestão de projetos voltados para os temas do 
empreendedorismo, o Instituto se sente apto a apresentar a presente proposta para a Secretaria do 
Trabalho do Governo do Distrito Federal, na certeza de contribuir com as suas políticas públicas 
destinadas a ampliar e aperfeiçoar o nível de qualificação dos jovens do Distrito Federal. 
 
SOBRE O INSTITUTO 
 
Criado em 2005, o Instituto Brasil Adentro surgiu com o objetivo de desenvolver atividades culturais, 
esportivas, sociais e ambientais, visando a melhoria na qualidade de vida das pessoas; a socialização 
entre comunidades; o resgate e preservação dos acervos culturais e artísticos; a educação e preservação 
ambiental em todo o país. O Instituto tem sede própria e equipe técnica qualificada, composta por 
Administradores e Gestores. Sendo uma organização social, sem fins lucrativos, no dia 04/03/2008, por 
meio de publicação do Ministério da Justiça, no Diário Oficial da União, recebeu a qualificação de OSCIP – 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Em 2018 obteve seu o registro junto ao Conselho 
dos Direitos da Criança e do Adolescentes do Distrito Federal – CDCA. 
 
Durante os 14 anos de existência, o Instituto realizou diversas ações de caráter social e técnico, com 
recursos próprios e em parceria com entidades públicas e privadas, em diferentes segmentos, em especial 
na gestão de projetos educacionais, ambientais, inovação e empreendedorismo. Em 2018, o Instituto 
capacitou e certificou mais de 13 turmas de jovens, entre 18 e 29 anos, totalizando 1.400 alunos, no curso 
Empreendedor do Futuro, em parceria com a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças 
Adolescentes e Juventude do Governo do Distrito Federal. 
  
2.2 JUSTIFICATIVA  
  
O mapeamento realizado pela Global Entrepreneurship Monitor (2016), no relatório “Empreendedorismo 
no Brasil – 2016” com apoio do SEBRAE, FGV, UFPR e IBQP, apresentou a variação da Taxa de 
Empreendedor Estabelecido – TEE no Brasil, com grande oscilação, de até 5,5% para indivíduos entre 18 
e 24 anos e 24,2% para respondentes com idades entre 45 e 54 anos. Isso significa que no Brasil, a cada 
100 pessoas com idade entre 45 e 54 anos, 24 são responsáveis por empreendimentos com mais de 42 
meses de funcionamento. De forma geral, no país, a TEE ficou mais baixa para os indivíduos mais novos e 
mais alta (acima de 20%) para indivíduos com mais de 35 anos. 
 
Em tempos de desemprego em alta, a falta de experiência faz com que os jovens sejam os que mais 
sofrem com o reduzido número de vagas. Dados do mercado de trabalho divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, entre os trabalhadores entre 18 e 24 anos, a 
taxa de desemprego é mais que o dobro da taxa da população em geral. Enquanto a taxa geral ficou em 
12,4% no segundo trimestre de 2018, entre os jovens esse percentual salta para 26,6%. Os números 
apresentados pelo instituto revelam ainda que, do total de 13 milhões de desempregados no país, 32% 
têm entre 18 e 24 anos, o que corresponde a um contingente de 4,1 milhões de jovens nesta faixa etária 
em busca de emprego. Este número é superado apenas pelos trabalhadores com idade entre 25 e 39 
anos, que correspondem a 34,6% do total de desempregados – cerca de 4,5 milhões. Juntos, estes dois 
grupos etários respondem por 67% dos desempregados no país. Já os trabalhadores entre 40 e 59 anos 
representam 22,7% do total de desempregados, somando 2,9 milhões de pessoas. 
 
 "Essa taxa é muito maior entre os jovens por conta das barreiras que são impostas a ele para ingressar 

no mercado de trabalho. Capacitar uma pessoa para o mercado de trabalho custa caro. Por isso o 
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mercado tende a buscar quem já tem experiência profissional", explica Cimar Azeredo, que gerencia a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). 
No Distrito Federal, 308 mil pessoas não têm um motivo para acordar cedo todos os dias. Elas amargam a 
espera por um emprego e ócio não é mais bem-vindo. Apesar de o número ter caído em relação a 2017, 
quando a capital registrou mais de 338 mil pessoas sem trabalho, o novo governador do DF, Ibaneis 
Rocha (MDB), tem se esforçado e direcionado, por meio da Secretaria do Trabalho, programas e projetos 
voltados para a qualificação dos jovens, além de ampliar as ações que estimulam a introdução dos 
cidadãos no mercado de trabalho. 
 
Se fosse para traçar um perfil específico, o desempregado da capital federal, seria uma mulher negra e 
beneficiário. De acordo com a Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), elas são 54%, enquanto os 
homens são 46%. Por faixa etária, a procura por emprego é maior entre 16 e 24 anos, com 43,3%, 
seguido por 25 e 39 anos (32,8%), e 40 e 49 anos (12,3%). Negros também são maioria: 74,2%. As 
regiões administrativas do Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto das Emas, SIA, Estrutural e Varjão 
concentram a maior percentagem de desemprego do Distrito Federal.  
 
Diante do panorama de desemprego com a baixa colocação empreendedora do Distrito Federal em 
relação aos demais estados, torna-se necessário realizar ações de fomento em empoderamento do 
beneficiário para a geração de emprego e renda nos diversos segmentos da economia. Conforme 
apresentado pelo Portal do Microempreendedor Individual – MEI do Governo Federal (BRASIL, 2017) em 
29/07/2017, o total de Empresas Optantes no SIMEI, do Brasil, por Faixa Etária é de 7.302.390, onde a 
faixa do beneficiário (16-30 anos) corresponde a 23,0%, estando na terceira posição atrás da faixa de 31 a 
40 anos e de 41 a 50 anos. 
 
Por outro lado, a maioria dos alunos quer mais do que é ofertado pelas instituições educacionais quando o 
assunto é empreender. A abertura de negócios inovadores é algo essencial para o desenvolvimento do 
país como um todo. Como constatamos anteriormente, resultados de recentes estudos apresentam o 
cenário no Brasil um tanto desanimador: apenas 38,78% das instituições educacionais oferecem iniciativas 
de empreendedorismo e somente 6,2% tratam do tema de forma profunda.  
 
Trazendo a teoria para o lado mais prático, para criar uma Jornada Empreendedora e melhorar a conexão 
com o mercado, será oferecido um curso completo que irá avaliar o perfil do aluno através de um teste 
psicométrico, aulas presenciais com apoio da tecnologia em uma plataforma dedicada de conteúdo, 
orientações financeiras, marketing e social voltadas para a ação empreendedora  e diretrizes de 
Integridade todos os conteúdos desenvolvidos por mentores do mercado sobre temas do ecossistema 
empreendedor. Ou seja, manter e alimentar o contato dos alunos com mentores do mercado é 
imprescindível para aumentar as possibilidades de novos negócios e de aprendizado. 
 
Neste contexto, o Instituto Brasil Adentro, vislumbrou a importância de oferecer preferencialmente aos 
alunos atendidos por programas sociais do DF, uma oportunidade de Empreender, contribuindo para 
reverter este cenário de desemprego com baixa colocação empreendedora do Distrito Federal, em relação 
aos demais estados brasileiros. 
 
O projeto reforça sua concepção no “Empreender 360°”, por meio das atividades de estimulo ao 
autoconhecimento, identificação do perfil  de cada aluno,  da aplicação de boas práticas de gerenciamento 
de projetos e negócios com linhas motivacionais e técnicas com acesso às informações técnicas e 
administrativas para conceber e tornar concreta uma ideia, além das orientações e dicas sobre controle 
financeiro, marketing, social e modelos de conduta e integridade nos negócios e na vida pessoal, noções 
básicas de compliance.  
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O Instituto Brasil Adentro tem experiência na área da gestão de projetos voltados para os temas do 
empreendedorismo. Mantém parceria permanente com o grupo de profissionais do mercado e realizaram 
juntos diversas ações tendo como premissa o empreendedorismo. 

 

2.3 DESCRIÇÃO DO OBJETO  
 
O mundo corporativo está se reinventando continuamente para atender a uma nova geração de talentos 
humanos que está chegando ao mercado com todo gás. Para atender esta demanda, os gestores públicos 
e de empresas privadas, precisam repensar os seus compromissos, suas estratégias de desenvolvimento 
e seus propósitos, colocando nova energia a disposição dos cidadãos que estão prestes a entrar no 
mercado. Por outro lado, pesquisas comprovam que o beneficiário acredita que empreender está 
associado à realização de propósito e sonhos, contrapondo o retorno financeiro como premissa. Dentro 
deste cenário é possível perceber pessoas mais consciente sobre o caminho a ser percorrido para 
idealização e construção de um negócio. Para todos, a inovação também não é essencial, mas parte de 
uma atitude empreendedora com originalidade. 
 
Neste sentido, tendo sido originada a demanda pelo Programa Fábrica Social da Subsecretaria de 
Integração de Ações Sociais – SIAS, o projeto Empreender 360°, pretende oferecer 192 (Cento e noventa 
e dois) vagas preferencialmente aos alunos egressos ou ativos, em contraturno, daquele programa, em 
aulas presenciais com auxílio de tecnologia, totalizando 200 horas. Será admitido o percentual de evasão 
de até 20%. 
 

O projeto obedecerá 5 FASES de execução: introdução (contratação de pessoal e planejamento tático-
operacional), execução da qualificação – ciclo 1 (aulas, monitoramento operacional e avaliação), execução 
da qualificação – ciclo 2 (aulas, monitoramento operacional e avaliação), execução da qualificação – ciclo 
3 (aulas, monitoramento operacional e avaliação) e fechamento (avaliação e prestação de contas final). 

 
2.4 DETALHAMENTO DAS AÇÕES 
 
OBJETIVO GERAL: 
A qualificação “Empreender 360°” tem por objetivo qualificar 192 (Cento e noventa e dois) alunos, 
preferencialmente os egressos ou ativos, em contraturno, do Programa Fábrica Social da Subsecretaria de 
Integração de Ações Sociais – SIAS, com foco na construção do pensamento estruturado, visando o 
desenvolvimento pessoal e profissional nas vertentes de Marketing, Finanças, Social e 
Empreendedorismo, fortalecendo seu protagonismo. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Os objetivos específicos para o Projeto Empreender 360º, são os seguintes: 
  

a)  Sensibilizar os alunos e promover seu engajamento empreendedor; 
b)  Desenvolver atividades que promovem o autoconhecimento dos alunos;  
c)  Identificar e desenvolver competências individualizadas;  
d)  Estimular os alunos às boas práticas de gerenciamento de projetos e negócios, com linhas 

motivacionais e técnicas; 
e)  Disponibilizar o acesso às informações técnicas e administrativas para conceber e tornar concreta 

ideias empreendedoras; 
f)  Estimular os alunos à visão empreendedora de si mesmo e sua capacidade de empreender tanto 

em sua vida pessoal como na vida profissional; 
g)  Apresentar conceitos e práticas de controle financeiro e economia colaborativa; 
h)  Apresentar modelos de conduta e integridade nos negócios e na vida pessoal; 
i)  Alcançar e motivar alunos de classes menos favorecidas empoderando-os;  
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j)  Fornecer orientação para a abertura de novos negócios (MEI, ME, EPP, Cooperativas e 
Associações, etc), visando a manutenção nos seus postos de trabalho e solidificação da iniciativa 
empreendedora; 

k)  Prepara os alunos para que identifiquem e utilizem as diversas etapas do Marketing, para criar e 
entregar valor em seus serviços e produtos; 

l)  Desenvolver nos alunos uma visão de educação financeira para vida pessoal e negócios, 
capacitando-os para administrar receitas, despesas, mantendo uma visão de consumo consciente 
e de sustentabilidade; 

m)   Formar integralmente os alunos como cidadãos (do ponto de vista intelectual, técnico, cultural e 
social), incluindo conhecimentos relativos à cidadania, saúde e segurança laboral, educação 
ambiental, direitos humanos, sociais e trabalhistas, orientação profissional e para o trabalho e 
sustentabilidade. 

 
PÚBLICO ALVO: 

O Projeto “Empreender 360º”, terá como público alvo cidadãos entre 18 e 54 anos de idade, 
preferencialmente que estejam inscritos e ou participando de projetos de qualificação profissional, em 
contraturno, na Secretaria de Trabalho do Governo do Distrito Federal, Subsecretaria de Integração de 
Ações Sociais – SIAS, possibilitando também a ocupação de outros perfis, desde que estejam engajados 
em aumentar o seu conhecimento e desenvolver atividades empreendedoras. Ao todo serão 
disponibilizadas 192 (Cento e noventa e dois) vagas. 

 
ESTRUTURA DO PROJETO: 

O projeto Empreender 360º necessita de estrutura física (sala de aula) e da gestão especializada, 
capazes de articular e encadear suas ações de forma eficiente para garantir o alcance dos resultados 
pretendidos e o atendimento das metas estabelecidas na proposta. Serão 12 (doze) meses de trabalho 
dedicados para cumprir as metas pretendidas, sendo 02 (dois) meses iniciais de planejamento, 
mobilização e articulação; 09 (nove) meses de efetivo trabalho nas dependências da UNIDADE II – SIAS – 
e 01 (um) mês para apuração de resultados finais, que também será utilizado para fechamento das ações 
e prestação de contas. Trata-se de um projeto que compreende atividades diversas a serem 
desenvolvidas no período de duração das suas ações que, em resumo enseja a formação de 08 (oito) 
TURMAS, com 24 (vinte e quatro) alunos cada, onde serão proferidas 200 horas de aula presencial com 
apoio tecnológico em plataforma dedicada e pós-encontro com palestras temáticas e certificação dos 
alunos. O total de alunos atendidos pelo curso Empreender 360º será de 192 (Cento e noventa e dois) 
pessoas, visando a motivação de ideias empreendedoras, utilizando sessões de aprendizado focado e 
especializado no tema. 
 

Os encontros Empreender 360º serão realizados nas dependências da UNIDADE II – SIAS, 
disponibilizando infraestrutura compatível para a sua realização. Salas de aprendizagem e laboratórios 
completos, onde o Instituto Brasil Adentro irá disponibilizar projetores de imagens e equipamentos de som 
(caso necessário) nas instalações como também banners, painel backdrop, fotografia e filmagem e kit 
pedagógico. Antecedendo aos encontros, será realizada uma consistente campanha de mobilização, 
visando captação dos alunos com material promocional adequado e aprovado pelo órgão competente 
indicado pela gestão da SIAS. 
 
METODOLOGIA: 

O projeto de qualificação “Empreender 360º” apresentado, visa trabalhar as temáticas do 
Empreendedorismo conduzindo os alunos para o conhecimento e aprendizado de boas práticas, 
desenvolvendo um ecossistema empreendedor e o engajamento de alunos, motivando-os, identificando 
seus perfis empreendedores para a geração de negócios e fortalecimentos de seus trabalhos.  

As inscrições serão realizadas por pessoal do Instituto Brasil Adentro, um mês antes do início de 
cada ciclo (ver cronograma de execução), via site, presencialmente na sede do Instituto Brasil Adentro e 
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na Unidade II da Subsecretaria de Integração de Ações Sociais – SIAS, por e-mail e por telefone. Vale 
ressaltar que será dada preferência ao público de baixa renda (inscritos nos programas da SETRAB), 
sendo obrigatório o preenchimento de uma ficha de inscrição específica. Serão disponibilizadas 24 
(vinte e quatro) vagas para cada turma, totalizando 192 (Cento e noventa e dois) alunos. 

Para as campanhas de divulgação pré-execução e pós-produção serão elaboradas peças 
(folder, banner, cartaz e vídeos) para serem utilizadas em canais de comunicação com o público direto e 
indireto. Serão utilizadas redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube e WhatsApp) e o site do Instituto 
Brasil Adentro para divulgação. As peças a serem utilizadas respeitarão as orientações oficiais exigidas. 

O Projeto terá como público-alvo cidadãos entre 18 e 54 anos de idade, que preferencialmente 
sejam egressos, estejam inscritos ou participando de projetos de qualificação profissional (respeitando o 
percentual de PNe´s), dentro da Secretaria de Trabalho do Governo do Distrito Federal, possibilitando 
também a ocupação de outros perfis, desde que estejam engajados em aumentar o seu conhecimento e 
desenvolver atividades empreendedoras.  

Ao todo, serão oferecidas 192 (Cento e noventa e dois) vagas para a qualificação “Empreender 
360°”. As turmas serão compostas por 24 (vinte e quatro) alunos cada, sendo 01 (um) pela manhã e 01 
(um) à tarde, para o ciclo 01 e sendo 01 (um) pela manhã e 02 (dois) à tarde para os ciclos 02 e 03. 
Serão um ciclo de 48 (quarenta e oito) alunos e outros dois ciclos de 72 (setenta e dois) alunos, 
totalizando 192 (Cento e noventa e dois) alunos. 

O curso será realizado em 10 semanas. Cada ciclo terá 200 horas de aulas distribuídas em 50 
dias - 4 (quatro) horas por dia. Assim, serão totalizados 3 (três) ciclos em 30 (trinta) semanas, (tendo 
uma semana de intervalo entre os ciclos), 200 (duzentas) horas de aula em cada ciclo. Não foram 
computados feriados e recessos, havendo, sim, a possibilidade deste cálculo sofrer alteração ao longo 
da execução do projeto.  

A qualificação “Empreender 360°” será realizada na Unidade II da Subsecretaria de Integração 
de Ações Sociais - SIAS do DF, disponibilizando infraestrutura compatível para a qualificação proposta: 
salas de aprendizagem e laboratórios completos, onde poderão ser utilizados computadores e internet. 
As aulas serão presenciais. Para cada turma haverá dois instrutores preparados para facilitar e 
promover a aprendizagem no dia-a-dia dos alunos, revezando-se nos conteúdos desenvolvidos 
diariamente, utilizando-se de vários recursos, incluindo a plataforma digital.  

O conteúdo programático será dividido em módulos temáticos (grupos disciplinares). A 
plataforma digital a ser utilizada pelos alunos faz com que encontrem em um só lugar, testes e 
exercícios sobre a teoria Effectuation, Empreendedorismo, Finanças, Marketing e Grade Social. Os 
usuários vão interagir com o conteúdo e com algumas das ferramentas práticas que auxiliarão e 
inspirarão os trabalhos, incluindo um Teste Psicométrico a ser realizado na primeira semana, como 
parte do desenvolvimento do autoconhecimento, início do desenvolvimento de toda a construção de 
aprendizagem dos alunos nesta qualificação.  

O Instituto Brasil Adentro será o responsável pelo desenvolvimento e disponibilização da 
plataforma de conteúdo, com vídeos e exercícios, com o apoio de instrutores.  

Além da plataforma, em sala de aula serão trabalhados conteúdos acompanhados de 
apresentação de slides, vídeos, apostilas e outros recursos didáticos como jogos, dinâmicas, técnicas 
específicas e trabalhos em grandes e pequenos grupos. 

Ao final de cada um dos ciclos, será realizada uma semana de avaliação do projeto, seguido de 
um evento de certificação dos alunos no auditório existente na Unidade II da Subsecretaria de 
Integração de Ações Sociais – SIAS, programa Fábrica Social. No total, serão 08 (oito) eventos de 
encerramento, com 4 (quatro) horas de duração para confraternização com todos os participantes, com 
palestras de empresários e ou gestores públicos, apresentação de vídeos e relatórios das atividades 
desenvolvidas, entrega dos certificados para os alunos que tiveram aproveitamento comprovado e 
aplicação de pesquisas de satisfação e sugestões. 

Os palestrantes convidados terão como tema conceitos de empreendedorismo e integridade na 
vida e nos negócios, reforçando o aprendizado dos alunos e estimulando-os a seguirem em seus 
propósitos. 

Ao longo do projeto, serão elaborados Relatórios de Acompanhamento de cada ciclo do 
“Empreender 360°” para o alinhamento das ações gerenciais e técnicas, bem como a alimentação da 
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planilha de indicadores do projeto para que as partes envolvidas no processo possam ter a mensuração 
dos resultados alcançados, facilitando avaliação e retroalimentação dos processos adotados. 

No 12º mês, será elaborado o relatório e a prestação de contas final, contendo, além das 
informações financeiras e básicas da qualificação (matrículas, frequência, certificação etc.), dados 
estatísticos e a avaliação técnica qualitativa do programa (incluindo depoimentos e fotos) pela 
Coordenação, base para possíveis projetos futuros. 

 
2.5 DETALHAMENTO DAS METAS E INDICADORES 
  

Nº DA 
META 

META INDICADORES 

1.  Contratar profissionais para o 
desenvolvimento do trabalho jurídico e 
contábil, 03 profissionais para assumirem 
a Coordenação do projeto, 01 Assessor 
de Imprensa e 01 Design Gráfico. 

- Contratos de trabalho assinados pelos profissionais ou 
empresas selecionados. 
- Planejamento tático operacional definido. 

2.  Contratar empresas que desenvolverão os 
conteúdos das formações, conforme 
descrito neste projeto. 

- Contratos de prestação de serviços com a(s) empresa(s) 
que desenvolverão os conteúdos do curso assinados. 
- Definição do conteúdo final e da data de entrega do 
material para a Instituição.  
- Conteúdo devidamente montado na plataforma digital, 
apostilas e slides prontos.   

3.  Contratar 03 (tres) instrutores (Qualificação) 
para preparo e execução do projeto. 
 

- Assinatura de contrato de trabalho e ambientação dos 03 
(três) novos profissionais. 

4.  Capacitar os instrutores para a execução do 
projeto (aulas). 

- Profissionais cientes de suas atribuições e preparados 
quanto aos conteúdos, materiais e equipamentos a serem 
utilizados no curso. 

5.  Adquirir material (incluindo material gráfico), 
equipamento e alimentos necessários. 

- Materiais, equipamentos e alimentos necessários para a 
execução do projeto disponíveis na Instituição para dar 
início e continuidade ao curso.  
 

6.  Matricular/inscrever os interessados no 
curso. Montar 08 turmas (sendo 01 pela 
manhã e 01 à tarde, contendo 24 alunos 
para o ciclo 01 e sendo 01 pela manhã e 
02 à tarde, contendo 24 alunos para o 
ciclo 02 e 03*), considerando sugestões 
da direção do Programa Fábrica Social da 
Subsecretaria de Integração de Ações 
Sociais – SIAS quanto à distribuição nos 
horários para a participação e melhor 
aproveitamento de todos. 
*respeitando o percentual legal de PNE. 

- Turmas montadas, prontas para dar início às aulas.  
(Esta ação será realizada sempre, aproximadamente, 1 mês 
antes do início de cada ciclo. – Serão três ciclos, com 48 
alunos para o ciclo 01, 72 alunos para o ciclo 02 e 72 alunos 
para o ciclo 03). 

7.  Realizar as aulas (24 alunos por turma, 
sendo 01 turma pela manhã e 01 turma à 
tarde para o ciclo 01 e sendo 01 turma 
pela manhã e 02 à tarde nos ciclos 02 e 
03). 

- Participantes preparados para lidar com seus 
empreendimentos pessoais e profissionais, tendo 
fortalecido suas propostas de vida, protagonismo e 
capacidade para gerar renda, com excelência e integridade.  
 

8.  Avaliar ciclo e elaborar relatórios na 
semana de intervalo entre o fim de um 
ciclo e o início de outro. Preparar 
materiais e equipamentos para o início do 
novo ciclo. 

- Relatórios parciais referentes ao ciclo finalizado 
elaborados e disponíveis (nos três ciclos). 
- Materiais e equipamentos completos e prontos para dar 
início a cada novo ciclo. 

9.  Certificar os alunos das turmas 
concluídas, conforme resultados obtidos 
durante o curso (avaliações e trabalhos – 
aproveitamento mínimo de 60% e 
frequência minima de 75%). 

- Eventos de certificação realizados. (Percentual de evasão 
considerado: até 20%.) 

10.  Análise dos resultados do Curso. - Análise final do projeto e registro das considerações para 
projetos futuros. 

11.  Prestar contas e finalizar o projeto. 
 

- Encaminhamento do relatório final e encerramento do 
projeto com aprovação da prestação de contas final pelo 
órgão competente.  
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CONTEUDO BASE / PROGRAMA – POR CARGA HORÁRIA: 
 

CURSO EMPREENDEDORISMO 

TEMA CONTEÚDO OBJETIVO DURAÇÃO 
(CARGA 
HORÁRIA) 

RESPONSÁVEL(EIS) LOCAL 

Effectuation História, conceito, 
contextualização e 
práticas relativas à ação 
empreendedora, 
incluindo teste para 
análise de perfil dos 
participantes. 

Sensibilizar os participantes para 
o grande tema do curso e formar 
um ambiente favorável para a 
integração de talentos, com a 
possibilidade de viabilizar 
parcerias complementares, 
dentro de um mesmo propósito, 
partindo do autoconhecimento.  

20 
horas 

Instrutores, 
Coordenação de 
Curso e 
Operacional. 

Unidade II 
- SIAS 

Empreende-
dorismo 

Conceito; perfil 
empreendedor; 
características comuns 
dos empreendedores; 
inspirações; modelo 
V.I.C.A.; 
desenvolvimento de 
ideias e interesses; 
ODS´s; produtos e 
serviços; plano de 
negócios; design; 
criatividade; qualidade; 
registros de trabalho; 
currículo; rede de apoio; 
parcerias; economia 
solidária; empreender na 
vida pessoal e na vida 
profissional; integridade; 
experiência de negócio 
(start up, pitch etc.) 

Promover no aluno o interesse 
pelo empreendedorismo, 
considerando seu olhar para si, 
para o outro e para o ambiente, 
de modo a identificar, a partir de 
seus talentos, a possibilidade de 
empreender (em seu próprio 
trabalho ou em uma ideia de 
negócio). 
Desenvolver no aluno conceitos 
e práticas voltadas à realização 
empreendedora, observando 
ideias, qualidade, criatividade, 
meio, parcerias, mercado, rede 
etc., fortalecendo a integridade 
de pensamento e ações. 
Estratégia e tática de negócio – 
start up. 

72 
horas 

Instrutores, 
Coordenação de 
Curso e 
Operacional. 

Unidade II 
- SIAS 

Finanças 

 

Educação financeira 
pessoal e para negócio; 
gestão financeira para 
novos negócios: receita, 
despesa, custos, lucro, 
prejuízo e regime de 
caixa. 

Identificar conceitos e ações 
relevantes para a vida pessoal e 
o negócio em termos financeiros, 
que terão impacto direto no 
empreendimento; saber agir com 
segurança e estratégica. 

36 
horas 

Instrutores, 
Coordenação de 
Curso e 
Operacional. 

Unidade II 
- SIAS 

Marketing 

 

Conceitos e práticas de 
marketing online e off-
line; análise de público; 
storytelling; vendas; 
atendimento.  

Aprender a utilizar as 
ferramentas de marketing e 
vendas, necessárias para 
alavancar o negócio; 
compreender e atender a 
necessidade do público alvo, 
fidelizando-o. 

36 
horas 

Instrutores, 
Coordenação de 
Curso e 
Operacional. 

Unidade II 
- SIAS 

Social Cidadania, Saúde e 
Segurança Laboral, 
Educação Ambiental, 
Direitos Humanos, 
Sociais e Trabalhistas, 
Orientação Profissional e 
para o Trabalho e 
Sustentabilidade. 
 

Formar pessoas conscientes de 
seu papel na sociedade, de seus 
direitos e deveres como cidadão 
e empreendedor.  

36 
horas 

Instrutores, 
Coordenação de 
Curso e 
Operacional. 

Unidade II 
- SIAS 
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 Ao todo serão 24 (vinte e quatros) alunos por turma, divididos em 03 ciclos, sendo 01 (um) pela 
manhã e 01 (um) à tarde no ciclo 01, somando 48 (quarenta e oito) alunos, sendo 01 (um) pela 
manhã e 02 (dois) à tarde no ciclo 02 somando 72 (setenta e dois) alunos e sendo 01 (um) pela 
manhã e 02 (dois) à tarde no ciclo 03 somando 72 (setenta e dois) alunos, totalizando 192 (cento e 
noventa e dois) alunos. As turmas e carga horária dos grupos disciplinares serão assim divididas: 

 
Ciclo Turmas Horários e 

meses de 
realização 

Nº 
participantes 

Ações Formativas – Horas/grupo disciplinar 
Effectuation Empreende-

dorismo 
Finanças Marketing Social 

 
 
1 

Turma 01  
(manhã) 
 

8h às 12h 
Meses: 3,4 

e 5 

24 alunos 20 h 72 h 36 h 36 h 36 h 

Turma 02 
(tarde) 
 

14h às 18h 
Meses: 3,4 

e 5 

24 alunos 20 h 72 h 36 h 36 h 36 h 

 
 
2 

Turma 03 
(manhã) 
 

8h às 12h 
Meses: 6,7 

e 8 

24 alunos 20 h 72 h 36 h 36 h 36 h 

Turma 04 
e 05 
(tarde) 
 

14h às 18h 
Meses: 6,7 

e 8 

24 alunos 20 h 72 h 36 h 36 h 36 h 

 
 
3 

Turma 06 
(manhã) 
 

8h às 12h 
Meses: 9, 
10 e 11 

24 alunos 20 h 72 h 36 h 36 h 36 h 

Turma 07 
e 08 
(tarde) 
 

14h às 18h 
Meses: 9, 
10 e 11 

24 alunos 20 h 72 h 36 h 36 h 36 h 

Observação: Além do desenvolvimento do conteúdo para os treinamentos, a(s) empresa(s) e/ou 
profissional(is) a ser(em) contratado(s) ao entregar(em) o material (apostilas/ferramental – slides e 
exercícios/avaliação), procederá(ão) a devida preparação dos profissionais que serão contratados como 
Instrutores para utilizarem-no em suas turmas. Ao longo do projeto, estes conteudistas também se 
disponibilizará(ão) a acompanhar a Coordenação Pedagógica, à distância, caso seja necessário, com a 
finalidade de esclarecer dúvidas. 
 
 As aulas serão distribuídas por semana da seguinte forma:   

 
Semana 

Grupo disciplinar 
Effectuation Empreendedorismo Finanças Marketing Social 

1 20h     
2, 3, 4 e 5  32 h 32h  16h 

6  8h 4h 4h 4h 
7, 8, 9 e 10  32 h  32h 16h 
OBS.: O calendário oficial da Qualificação será definido e divulgado após a confirmação da data inicial da 
execução do projeto. 
 
 

2.6 QUADRO GERAL  

 

FASES METAS ETAPAS INDICADORES 
1 Introdução 1. Contratar profissionais 

para o desenvolvimento 
do trabalho jurídico e 
contábil, 03 
profissionais para 
assumirem a 
Coordenação do 
projeto, 01 Assessor de 
Imprensa e 01 Design 
Gráfico. 

1.Assinar contratos dos 
profissionais selecionados para a 
Coordenação Administrativa, 
Coordenação Pedagógica e 
Coordenação Operacional do 
projeto, Assessoria de Imprensa e 
Design Gráfico. 
2.Elaborar e organizar o 
planejamento tático-operacional do 
projeto. 

- Contratos de trabalho 
assinados pelos profissionais ou 
empresas selecionados. 

- Planejamento tático operacional 
definido.  
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 2. Contratar empresas 
que desenvolverão os 
conteúdos das 
formações, conforme 
descrito neste projeto. 

1. Contratar os especialistas que 
desenvolverão os conteúdos do 
curso. 
2. Definição do conteúdo final e da 
data de entrega do material para a 
Instituição. 
3. Montagem do conteúdo na 
plataforma digital.   

- Contratos assinados de prestação 
de serviços com a(s) empresa(s) 
que desenvolverão os conteúdos 
do curso. 
- Definição do conteúdo final e da 
data de entrega do material para a 
Instituição.  
- Conteúdo devidamente montado 
na plataforma digital, apostilas e 
slides prontos.   

 3. Contratar 03 (tres) 
Instrutores 
(Qualificação) para 
execução do projeto. 

1. Assinar contratos de trabalho e 
ambientar os 03 (três) novos 
profissionais. 

- Contratos assinados e 
ambientação dos 03 (três) novos 
profissionais realizada. 

 4. Capacitar os instrutores 
para a execução do 
projeto (aulas). 

1.Esclarecer os novos profissionais 
quanto às suas atribuições, 
conteúdos a serem apresentados, 
materiais e equipamentos do curso. 

- Profissionais cientes de suas 
atribuições e preparados quanto 
aos conteúdos, materiais e 
equipamentos a serem utilizados 
no curso. 

 5. Adquirir materiais. 1. Adquirir material gráfico 
2. Adquirir o material do Kit 
Pedagógico. 

- Materiais necessários para a 
execução do projeto disponíveis na 
Instituição para dar início e 
continuidade ao curso.  
 

2, 3 e 4 
Execução 

6. Matricular/inscrever os 
interessados no curso. 
Montar 08 (oito) turmas 
(contendo 24 alunos 
em cada*), 
considerando 
sugestões da direção 
do Programa Fábrica 
Social da Subsecretaria 
de Integração de Ações 
Sociais – SIAS quanto 
à distribuição nos 
horários para a 
participação e melhor 
aproveitamento de 
todos. 

*respeitando o percentual legal 
de PNE. 

1. Matricular alunos / Ciclo 01 
(sendo 01 pela manhã e 01 à tarde, 
contendo 24 alunos em cada). 
 
2. Matricular alunos / Ciclo 02 
(sendo 01 pela manhã e 02 à tarde, 
contendo 24 alunos em cada). 
 
3. Matricular alunos / Ciclo 03 
(sendo 01 pela manhã e 02 à tarde, 
contendo 24 alunos em cada). 
 
 

- Turmas montadas, prontas para 
dar início às aulas.  
(Esta ação será realizada sempre, 
aproximadamente, 01 mês antes 
do início de cada ciclo. – Sendo 48 
alunos no ciclo 01, 72 alunos no 
ciclo 02 e 72 alunos no ciclo 03). 

 7. Realizar as aulas (24 
alunos por turma, 
sendo 01 turma pela 
manhã e 01 turma a 
tarde no ciclo 01 e 
sendo 01 turma pela 
manhã e 02 turmas a 
tarde no ciclo 02 e 03). 

1. Realização das aulas (Ciclo 1). 
2. Realização das aulas (Ciclo 2). 
3. Realização das aulas (Ciclo 3). 

- Participantes preparados para 
lidar com seus 
 empreendimentos pessoais e 
profissionais, tendo fortalecido 
suas propostas de vida, 
protagonismo e capacidade para 
gerar renda, com excelência e 
integridade.  

 8. Avaliar ciclo e elaborar 
relatórios na semana 
de intervalo entre o fim 
de um ciclo e o início 
de outro. Preparar 
materiais e 
equipamentos para o 
início do novo ciclo. 

1. Avaliação, revisão de material e 
elaboração de relatório (Ciclo 1) 
2. Avaliação, revisão de material e 
elaboração de relatório (Ciclo 2) 
3. Avaliação e elaboração de 
relatório (Ciclo 3) 

- Relatórios parciais referentes ao 
ciclo finalizado elaborados e 
disponíveis (nos três ciclos). 
- Materiais e equipamentos 
completos e prontos para dar início 
a cada novo ciclo. 

 9. Certificar os alunos das 
turmas concluídas, 
conforme resultados 
obtidos durante o curso 
(avaliações e trabahos 
– aproveitamento 
mínimo de 60% e 
frequência minima de 
75%). 

1.Realização do evento de 
certificação (Ciclo 1) 
2. Realização do evento de 
certificação (Ciclo 2) 
3. Realização do evento de 
certificação (Ciclo 3) 

- Eventos de certificação 
realizados. (Percentual de evasão 
considerado: até 20%.) 
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5 
Fechamento 

10. Análise dos resultados 
do Curso. 

Análise dos resultados do Curso. - Análise final do projeto e registro 
das considerações para projetos 
futuras. 

 11. Prestar contas e 
finalizar o projeto. 

 

ETAPA 1 - Elaboração de relatórios 
e prestação de contas parciais (1º, 
2º e 3º trimestres). 
ETAPA 2 - Rescisões dos contratos 
referentes à execução do projeto. 
ETAPA 3 - Elaboração de relatório 
e prestação de contas final. 

- Encaminhamento do relatório final 
e encerramento do projeto com 
aprovação da prestação de contas 
final pelo órgão competente. 

  
MÉTODOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

  
O registro de frequência dos alunos será feito todos os dias, no início e no retorno dos intervalos 

das aulas. Haverá também registros fotográficos, além de registros por tarefa cumprida, feito pela 
plataforma digital, sempre que utilizada. Tais registros serão evidenciados em relatórios trimestrais (ciclos). 

Avaliação informal: durante todo o processo, as reflexões e atividades provocarão ação por parte 
dos alunos e, dessa forma, serão sempre verificados os resultados durante as aulas (evidenciados por 
meio de suas ações, interesse, participação, respostas aos exercícios propostos e trabalhos em grupos - 
pequenos resultados do dia a dia). 

Ao final do curso (nos três ciclos) será realizada uma auto avaliação de reação, aprendizado, 
performance e mudança de comportamento, resultados e melhoria contínua e uma avaliação dos 
instrutores, ambiente e material, para fins de ajustes e adequações – se necessário. 

Cada grupo disciplinar (Effectuation, Empreendedorismo, Finanças, Marketing e Social), ao f inal de 
sua grade, terá, no mínimo, uma avaliação formal a ser realizada pelos alunos. O aproveitamento dos 
alunos será analisado a partir desta avaliação (mínimo de 60% de respostas aceitáveis) + participação + 
frequência (mínimo de 75%) + execução dos trabalhos propostos em sala, levando o aluno à certificação 
ao completar o curso.  

A compilação dos resultados será analisada pelos Coordenadores do projeto, devendo ser 
considerados para a elaboração de novas propostas, respondendo a futuras demandas. 

Todos os resultados estarão expostos nos relatórios das prestações de contas para o órgão 
competente. 

 
 

2.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

 

 

Meta/Etapa Especificação das 
ações 

Duração/Mês 
Início Término 

META 1 - Contratar profissionais para o 
desenvolvimento do trabalho jurídico e contábil, 03 
profissionais para assumirem a Coordenação do 
projeto, 01 Assessor de Imprensa e 01 Design 
Gráfico. 

   

 Etapa 1 Assinar contratos dos 
profissionais selecionados 
para serviços contábeis e 
jurídico, Coordenação 
Administrativa, 
Coordenação Pedagógica 
e Coordenação 
Operacional do projeto, 
Assessoria de Imprensa e 
Design Gráfico. 

Mês 
01 

Mês 
01 

 Etapa 2 Elaborar e organizar o 
planejamento tático-
operacional do projeto. 

Mês 
01 

Mês 
01 
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META 2 -  Contratar empresas que desenvolverão os 
conteúdos das formações, conforme descrito neste 
projeto. 

   

 Etapa 1 Contratar os especialistas 
que desenvolverão os 
conteúdos do curso. 
 

Mês 
01 

Mês 
02 

 Etapa 2 Definição do conteúdo 
final e da data de entrega 
do material para a 
Instituição.  

Mês 
01 

Mês 
02 

 Etapa 3 Montagem do conteúdo na 
plataforma digital. 

Mês 
01 

Mês 
02 

META 3 - Contratar 03 (tres) Instrutores 
(Qualificação) para preparo e execução do projeto. 

   

 Etapa 1 Assinar contratos de 
trabalho e ambientar os 
03 (três) novos 
Profissionais (Instrutores). 

Mês 
02 

Mês 
02 

META 4 - Capacitar os instrutores para a execução 
do projeto (aulas). 

   

 Etapa 1 Esclarecer os novos 
profissionais quanto às 
suas atribuições, 
conteúdos a serem 
apresentados, materiais e 
equipamentos do curso. 

Mês 
02 

Mês 
02 

META 5 - Adquirir materiais    
 Etapa 1 Adquirir o material gráfico Mês 

01 
Mês 
02 

 Etapa 2 Adquirir o material do Kit 
Pedagógico. 

Mês 
02 

Mês 
02 

META 6 - Matricular/inscrever os interessados no 
curso. Montar 08 turmas (sempre contendo 24 alunos 
em cada), considerando sugestões da direção do 
Programa Fábrica Social da Subsecretaria de 
Integração de Ações Sociais – SIAS quanto à 
distribuição nos horários para a participação e melhor 
aproveitamento de todos. 

   

 Etapa 1 Matricular alunos – Ciclo 
01 (sendo 01 pela manhã 
e 01 à tarde, contendo 24 
alunos em cada). 

Mês 
02 

Mês 
02 

 
 

Etapa 2 Matricular alunos – Ciclo 
02 (sendo 01 pela manhã 
e 02 à tarde, contendo 24 
alunos em cada). 

Mês 
05 

Mês 
05 

 
 

Etapa 3 Matricular alunos – Ciclo 
03 (sendo 01 pela manhã 
e 02 à tarde, contendo 24 
alunos em cada). 

Mês 
08 

Mês 
08 

 
 
 

Etapa 4 Montagem das turmas / 
ciclo 01, 02 e 03 (sempre 
contendo 24 alunos em 
cada). 
 
 

Mês 
02 

Mês 
08 
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META 7 - Realizar as aulas (24 alunos por turma).    
 Etapa 1 Execução das aulas – 

Ciclo 01. (sendo 01 pela 
manhã e 01 à tarde, 
contendo 24 alunos em 
cada). 

Mês 
03 

Mês 
05 

 Etapa 2 Execução das aulas – 
Ciclo 02. (sendo 01 pela 
manhã e 02 à tarde, 
contendo 24 alunos em 
cada). 

Mês 
06 

Mês 
08 

 Etapa 3 Execução das aulas – 
Ciclo 03. (sendo 01 pela 
manhã e 02 à tarde, 
contendo 24 alunos em 
cada). 

Mês 
09 

Mês 
11 

META 8 - Avaliar ciclo e elaborar relatórios na 
semana de intervalo entre o fim de um ciclo e o início 
de outro. Preparar materiais e equipamentos para o 
início do novo ciclo. 

   

 Etapa 1 Avaliação, revisão de 
material utilizado e 
elaboração de relatório – 
Ciclo 01 

Mês 
05 

Mês 
05 

 Etapa 2 Avaliação, revisão de 
material utilizado e 
elaboração de relatório – 
Ciclo 02 

Mês 
08 

Mês 
08 

 Etapa 3 Avaliação e elaboração de 
relatório – Ciclo 03 
 

Mês 
11 

Mês 
11 

META 9 - Certificar os alunos das turmas concluídas.    
 Etapa 1 Realização dos eventos 

de certificação – Ciclo 01 
Mês 5 Mês 5 

 Etapa 2 Realização dos eventos 
de certificação – Ciclo 02 

Mês 8 Mês 8 

 Etapa 3 Realização dos eventos 
de certificação – Ciclo 03 

Mês 
11 

Mês 
11 

META 10 - Análise final do projeto e registro das 
considerações para projetos futuros. 
 

 Mês 
12 

Mês 
12 

META 11 - Prestar contas ao órgão competente e 
finalizar o projeto. 

   

 Etapa 1 Elaboração de relatórios e 
prestação de contas 
parciais (1º, 2º e 3º 
trimestres). 

Mês 
___ 

Mês 
___ 

 Etapa 2 Rescisões dos contratos 
referentes à execução do 
projeto. 

Mês 
11 

Mês 
11 

 Etapa 3 Elaboração de relatório e 
prestação de contas final. 

Mês 
12 

Mês 
12 

    
 
 

 

 



16 

 

3. PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA PARCERIA  
  

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Para o cumprimento de todas as metas do projeto ora proposto, faz-se necessário o aporte 
financeiro de R$ 580.000,00 (Quinhentos e oitenta mil reais), que serão destinados exclusivamente aos 
itens descritos nas planilhas apresentadas no Anexo I deste Plano de Trabalho.   

 

4. EQUIPE DE TRABALHO  

 

RECURSOS HUMANOS – a serem contratados 
CARGO ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 
Tipo de  

Contratação 
Período de  

Contratação 
Jornada 

de 
Trabalho 

Número de 
Profissionais 

Especialista 
Conteudista 
(Profissional 
capacitado 

para 
desenvolver 
conteúdos 

programáticos 
para cursos) 

Elaboração dos conteúdos a 
serem trabalhados em sala de 
aula, contendo apostila, slides 
PPT, exercícios e avaliação. 
Formação dos instrutores para 
a facilitação em sala de aula. 

Prestação de 
Serviços – 

Pessoa 
Jurídica / PJ 

Contratação 
por serviço – 

a ser 
desenvolvido 
no primeiro 

mês de 
execução do 

projeto. 

 
----- 

08 especialistas /  
contratações (no 

máximo) 
 

Design Gráfico 
(Técnico TI e 
programador 
especialista 

em Educação 
à distância)  

Responsável pela construção 
do ambiente digital específico 
para o curso, montagem das 
engrenagens de continuidade 
das aulas, relatórios digitais. 
Manutenção da plataforma 
utilizada para o curso. 

Prestação de 
Serviços – 

Pessoa 
Jurídica / PJ 

12 meses ____ 01 

 
 
 
 
 
 

*Instrutor / 
Qualificação 

Responsável pela facilitação 
em sala de aula. Apoiar o 
Coordenador em suas 
atribuições diretamente 
ligadas às questões 
pedagógicas de sala de aula; 
acompanhar os alunos em seu 
desenvolvimento e orientar 
sua trilha pedagógica ao longo 
do projeto.  Acompanhar a 
execução das atividades dos 
alunos em sala. Proceder as 
avaliações (de aprendizagem 
e do curso) nas turmas de sua 
responsabilidade. Fornecer 
dados e registros para os 
relatórios qualitativos a serem 
feitos pela Coordenação. 
Desenvolver trabalhos 
correlatos, dentro de sua 
especialidade, quando 
necessário, orientados pela 
Coordenação. 

Prestação 
de Serviços 
– Pessoa 
Jurídica / 

PJ 

12 meses 40 horas* 03 

 Coordenação Pedagógica do  12 meses 20 horas 01 
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Coordenador 
Pedagógico 
(Profissional 

de Pedagogia, 
com 

experiência 
em 

treinamento e 
gestão) 

projeto. Responsável pela 
análise e organização dos 
conteúdos, construção das 
grades horárias do curso, 
seleção e capacitação dos 
instrutores, relatórios 
qualitativos do projeto; contato 
com os especialistas / 
conteudistas que elaborarão o 
conteúdo para formação inicial 
dos instrutores e 
esclarecimento de dúvidas; 
acompanhamento das 
atividades; checagem de 
frequência; avaliação das 
turmas; aval para certificação 
dos alunos. 
Desenvolver trabalhos 
correlatos, dentro de sua 
especialidade, quando 
necessário, orientados pela 
Coordenador administrativa. 

 
 
 
 
 

Contratação 
de Pessoa 

Jurídica / PJ 

 
 

Coordenador 
Operacional 

Responsável pela cotação e 
organização material e apoio 
do curso (aquisição, 
organização e distribuição de 
materiais, funcionamento de 
equipamentos, fichas de 
frequência, registros 
fotográficos etc.) 
Desenvolver trabalhos 
correlatos, dentro de sua 
especialidade, quando 
necessário, orientados pela 
Coordenação administrativa. 

 
 
 

Contratação 
de Pessoa  

Jurídica / PJ 

12 meses 40 horas 01 

 
 

Coordenador 
Administrativo 

Gestão administrativa do 
projeto. Orientação dos 
trabalhos para a equipe, 
contratação e desligamento de 
funcionários e empresas 
contratadas. 
Acompanhamento das 
definições junto ao Programa 
Fábrica Social da Subsecretaria 
de Integração de Ações Sociais – 

SIAS, divisão das turmas de 
equipes e convocação e 
inscrição dos alunos. 
Fechamento dos Relatórios e 
prestação de contas (parciais 
e final). 

 
 
 

Contratação 
de Pessoa 

Jurídica / PJ 

12 meses 40 horas 01 

 
Contábil / 
Jurídica 

Responsável pela orientação 
jurídica e acompanhamento 
das contratações, geração dos 
contratos com os envolvidos 
no projeto e pela estrutura e 

Contratação 
de Pessoa 

Jurídica / PJ 

12 meses -------- 02 
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construção da prestação de 
contas junto aos órgão 
competentes. 

 
Assesoria de 

Imprensa 

Responsável pelo 
desenvolvimento do Plano de 
comunicação do projeto para o 
público externo e Interno, 
visando a maior visibilidade 
possível do Projeto. 
Definição da Estratégia de 
comunicação nos Sites do IBA 
e do Programa Fábrica Social da 
Subsecretaria de Integração de 
Ações Sociais – SIAS e o padrão 
de interações nas redes 
sociais e outros meios de 
comunicação. 
Geração de Clipping Mensal 
para a análise da evolução do 
projeto. 

Contratação 
de Pessoa 

Jurídica 

12 meses -------- 01 

*Os Instrutores terão o preparo necessário para conduzir todo o curso. Porém, para melhor aproveitamento dos 
profissionais e maior efetividade e aprendizado dos alunos, trabalharão em rodízio nas salas de aula. Aquele que não 
estiver a frente de turma, estará como staff de uma delas sob a orientação da Coordenação. 

  

 

DECLARAÇÃO  
  
 

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova 
junto à Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, para os efeitos e sob as 
penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência como 
Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração pública do 
Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 
consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. 
Pede deferimento. 
 
 
 
Brasília/DF, 04 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Lucas Calasans Correa da Costa Mendes 

Diretor Executivo 
Instituto Brasil Adentro 
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ANEXO 1. PLANO DE APLICAÇÃO 
 

1.1.SUBVENÇÃO SOCIAL (DESPESAS DE CUSTEIO)L 
 F 

 
INANCEIRA COM ORÇAMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N º Item D escrição  Vlr Unit . R $   Unid. Quant.
Vlr T o tal. 

R $

1.0
C o ntratação  de Empresa 

Especializada em A ssesso ria C o ntábil 
e  Jurí dica

C o ntratação  de serviço s respo nsável pelo  aco mpanhamento  
de pro cesso  da aplicação  do  C ó digo  de C o nduta, C o mpliance, 
Integridade, P restação  de C o ntas e demais situaçõ es de cunho  

jurí dico  e co ntábil

        1.500,00 M ês 12 18.000,00

2.0
C o ntratação  de Empresa 

Especializada (C o o rdenação  e 
Gestão )

216.600,00

2.1 Coordenação Administrativa
Analista Técnico (responsável pelo planejamento, estratégia
(desenvolvimento e acompanhamento da execução), criação, contro le dos
processos, mapeamento, mobilização e inscrição dos alunos).

                7.000,00 M ês 12 84.000,00

2.2 Coordenação Operacional
Analista Técnico (responsável pelos processos administrativos (compras,
contratos, locações e serviços) e financeiros.)

                 4.150,00 M ês 12 49.800,00

2.3 Coordenação Pedagógica
Coordenador Pedagógico (responsável pela identificação dos conteudistas e
supervisão de suas tarefas, adequação pedagógica do conteúdo produzido e
demais atividades relacionadas).

                3.700,00 M ês 12 44.400,00

2.4 Design Gráfico
Assistente Técnico (Profissional responsável pela produção dos lay-out das
peças promocionais de todo o material de divulgação, rede social e didáticos.)

                 1.600,00 M ês 12 19.200,00

2.5 Assessor de Imprensa
Assessor de imprensa para realização de release e veiculação nos principais
veículos de comunicação e rede social

                 1.600,00 M ês 12 19.200,00

3.0 C o nteúdo

C o ntratação  de pro f issio nais qualif icado s para o  
desenvo lvimento  de co nteúdo s didát ico , revisão  de texto s, 

mí dias e adequação  do  co nteúdo  para a platafo rma 
co mpart ilhada.

          375,00 H o ra 200 75.000,00

4.0 C apacitação

C o ntratação  de empresa especializada, para executar a ação  de 
capacitação  ( instrução , mento ria, facilitado r e apo io  técnico ) , 

aplicação  de testes, serviço s técnico s de co nsulto res 
(respo nsáveis pelo  sistema de platafo rma para atendimento  de 

192 aluno s co m carga ho rária de 200 ho ras) .

              5 ,25 
H o ra/ A luno

s
38400 201.600,00

5.0 Kit  P edagó gico 26.592,00

5.1 Bloco de papel
Bloco de papel tamanho A5, AP 75, personalizado com a marca do pro jeto,
com 100 fo lhas.

                       12,50 Unidade 192 2.400,00

5.2 Caneta
Caneta plástica com gravação da marca do pro jeto, em silk screen
monocromática

                         5,00 Unidade 192 960,00

5.3 Crachá 
Crachá de identificação medindo 15 x10 cm, com 4 cores, papel couchê 180
gramas

                         5,00 Unidade 192 960,00

5.4 Certificado Certificado tamanho A4, com 4 cores, papel couchê, 180 gramas                          4,00 Unidade 192 768,00

5.5 Camiseta
Camiseta dry fit, com impressão em silk screen duas cores, tamanhos P, M e
G

                      32,00 Unidade 192 6.144,00

5.6 M ochila M ochila de nylon, com zíper, silk em 4 cores e alça com regulagem de altura.                       42,00 Unidade 192 8.064,00

5.7 Apostila
Apostila de papel tamanho A4, AP 90, com 4 cores, encardenada, com 150
fo lhas

                      38,00 Unidade 192 7.296,00

6.0 Organização  de Enco ntro s 28.958,00

6.1 Locação de equipamento de som

Locação de equipamentos de som de médio porte com PA de 4 caixas ativas,
dois retornos ativos, duas unidades de microfone sem fio , uma mesa de som
com oito canais, player de CD e pen drive, pedestais, cabos, multi cabos e
demais itens para a montagem do sistema.

                 1.099,75 Unidade 8 8.798,00

6.2 Locação de Painéis
Locação de equipamentos “ painéis back-drop” em box truss, Q30, em
alumínio, medindo 5 x 2,5 metros.

                 1.200,00 Unidade 8 9.600,00

6.3 Coffee-break
Serviço de coffe-break com garçom, copeira, pao de queijo , salgados

diversos, bo los diversos, sucos e refrigerantes, para 192 pessoas. 
                      55,00 Unidade 192 10.560,00

7.0 M aterial Gráf ico 13.250,00

7.1 Promoção e Divulgação Produção de fo lder de divulgação e inscrição do pro jeto                          0,75 Unidade 5.000,00 3.750,00

7.2 Impressão Lonas Impressão de lonas para paineis back-drop                       80,00 M ² 75 6.000,00

7.3 Banner Impressão de banner para divulgação e orientação                      140,00 Unidade 25 3.500,00

T OT A L GER A L 580.000,00

C o ntratação  de empresa especializada em co o rdenação  e gestão  de pro jeto s que, so b a supervisão  
do  Inst ituto  B rasil A dentro , será respo nsável em dispo nibilizar equipe técnica capacitada para a 

C o nfecção  de Kit  pedagó gico .

C o ntratação  de empresa de lo cação  de equipamento s para o s 08 (o ito )  enco ntro s de cert if icação , 
apresentaçõ es e palestras.

C o ntratação  de empresa especializada em pro dução  de material gráf ico
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1.2.Serviços de Terceiros – Pessoa Física  (NÃO SE APLICA) 
Nº DESCRIÇÃO QUANTIDADE Nº DE 

MESE
S 

VALOR UNITÁRIO 
(MÉDIA DE 
REFERÊNCIA) 

VALOR DO 
PROJETO 

      
      

 
 
1.2.1 Encargos com Serviços de Terceiros – Pessoa Física (NÃO SE APLICA) 

Nº DESCRIÇÃO QUANTIDADE Nº DE 
MESE
S 

VALOR UNITÁRIO 
(MÉDIA DE 
REFERÊNCIA 
COM 
ENCARGOS)* 

VALOR TOTAL (ENCARGOS 
+ SALÁRIO - PES.FISICA) / 8 
MESES 

      
 
 
1.2.1.1. Detalhamento dos Encargos Sociais com Serviços de Terceiros– Pessoa 
Física (NÃO SE APLICA) 

Descrição FGTS 
(8%) 

13º 
SALÁRI
O 

PROVISÃO 
DE 
FÉRIAS 

1/3 
FÉRIA
S 

PROVISÃO 
FGTS 

OUTROS 
ENCARGO
S 

TOTAL/mês Total / 
8 
meses 

         
OBS: INCLUIR PROVISÃO PARA RESCISÃO DE CONTRATOS AO FINAL DO PROJETO / incluir vale transporte, 
se necessário. 
 
 

1.3. Auxílio Investimento (despesas de capital): (NÃO SE APLICA) 
Natureza da Despesa  
(Descrever todas as 
especificações dos bens a 
serem adquiridos, sem a 
indicação de marca) 

Quantidade / 
Unidade de medida 

Valor unitário (média 
de referência*) 

Valor total 

Especificação  
 

  
Bens permanentes: 

 
 
1.4. Auxílio Investimento (despesas com obras): (NÃO SE APLICA) 

Natureza da despesa Quantidade/Unidade 
de medida/M2  

Valor Unitário 
(médio de 
referencia)*  

Valor total  
 

Nº   

 
 
1.5. Resumo Plano de Aplicação 

Natureza da despesa Valores (R$) 
1 - Total Subvenção Social (Considerando 1.1+1.2+1.2.1 
e 1.2.1.1)  

580.000,00 

2 -Total Auxílio Investimento (despesas de capital – 1.3)   
3 –Total Auxílio Investimento (despesas com obras – 
1.4)  

 

TOTAL DO PROJETO (1+2+3) =  580.000,00 
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1.6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

RECURSO 
Natureza de despesa Subvenção social (despesa de custeio) 
Meta nº  
 

1ª parcela 
Meses 1, 2, 3 

2ª parcela 
Meses 4, 5, 6 

3ª parcela 
Meses 7, 8, 9 

4ª parcela 
Meses 10, 11, 12 

META 1 - Contratar profissionais para o desenvolvimento do trabalho jurídico e 
contábil, 03 profissionais para assumirem a Coordenação do projeto, 01 
Assessor de Imprensa e 01 Design Gráfico. 

 

 ETAPA 1 – Assinar contratos dos profissionais 
selecionados para serviços contábeis e jurídico, 
Coordenação Administrativa, Coordenação 
Pedagógica e Coordenação Operacional do 
projeto, Assessoria de Imprensa e Design 
Gráfico. 

R$ 78.200,00 R$ 78.200,00 R$ 78.200,00 R$ 0,00 

 ETAPA 2 – Elaborar e organizar o 
planejamento tático-operacional do projeto. 

     R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

META 2 - Contratar empresas que desenvolverão os conteúdos das formações, 
conforme descrito neste projeto. 
 

 

 ETAPA 1 – Contratar os especialistas que 
desenvolverão os conteúdos do curso. 
 

R$ 75.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 ETAPA 2 – Definição do conteúdo final e da 
data de entrega do mater ial para a Instituição.  

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 ETAPA 3 - Montagem do conteúdo na 
plataforma digital.   

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

META 3 - Contratar 03 (tres) Instrutores para preparo e execução do projeto. 
 

 

 ETAPA 1 - Assinar contratos de trabalho e 
ambientar os 03 (tres) novos profissionais*. 
*Pagamentos descritos na meta 7.  

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

META 4 - Capacitar os instrutores para a execução do projeto (aulas). 
 

 

 ETAPA 1 – Esclarecer os novos profissionais 
quanto às suas atribuições, conteúdos a serem 
apresentados, materiais e equipamentos do 
curso. 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

META 5 - Adquirir materiais  
 ETAPA 1 – Adquirir o material gráfico R$ 13.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 ETAPA 2 - Adquirir o material do kit 

pedagógico.  
R$ 26.592,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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META 6 - Matricular/inscrever os interessados no curso. Montar 08 turmas 
(sempre contendo 24 alunos em cada), considerando sugestões da direção do 
Programa Fábrica Social da Subsecretaria de Integração de Ações Sociais – 
SIAS quanto à distribuição nos horários para a participação e melhor 
aproveitamento de todos. 

 

 ETAPA 1 – Matricular alunos – Ciclo 1  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 ETAPA 2 - Matricular alunos – Ciclo 2 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 ETAPA 3 - Matricular alunos – Ciclo 3 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 ETAPA 4 – Montagem das 08 (oito) turmas 

(sempre contendo 24 alunos em cada). 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

META 7 - Realizar as aulas (24 alunos por turma) / Qualificação  
 ETAPA 1 – Realização das aulas – Ciclo 1. R$ 67.200,00 R$ 67.200,00 R$ 67.200,00 R$ 0,00 
 ETAPA 2 – Realização das aulas – Ciclo 2. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 ETAPA 3 – Realização das aulas – Ciclo 3. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
META 8 – Avaliar ciclo e elaborar relatórios na semana de intervalo entre o fim 
de um ciclo e o início de outro. Preparar materiais e equipamentos para o início 
do novo ciclo. 

 

 ETAPA 1 – Avaliação, revisão de material e 
elaboração de relatório – Ciclo 1 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 ETAPA 2 – Avaliação, revisão de material e 
elaboração de relatório – Ciclo 2 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 ETAPA 3 – Avaliação e elaboração de relatório 
– Ciclo 3 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

META 9 - Certificar os alunos das turmas concluídas.     
 ETAPA 1 – Realização dos eventos de 

certificação – Ciclo 1 
R$ 0,00 R$ 14.479,00 R$ 14.479,00 R$ 0,00 

 ETAPA 2 – Realização dos eventos de 
certificação – Ciclo 2 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 ETAPA 3 – Realização dos eventos de 
certificação – Ciclo 3 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

META 10 - Análise final do projeto e registro das considerações para projetos 
futuros. 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

META 11 - Prestar contas à Secretaria de Trabalho e finalizar o projeto.  
 ETAPA 1 - Elaboração de relatórios e prestação 

de contas parciais (1º, 2º e 3º trimestres). 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 ETAPA 2 - Rescisões dos contratos referentes 
à execução do projeto. 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 ETAPA 3 - Elaboração de relatório e prestação 
de contas final. 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL POR PARCELA R$ 260.242,00 R$ 159.879,00 R$ 159.879,00  
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ANEXO 2. PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 
FINANCEIRA COM ORÇAMENTOS 

Metodologia para mobilização 
  
A mobilização dos interessados para conhecer e participar das atividades oferecidas pelo 
Projeto “Empreender 360º” é um dos maiores desafios deste projeto e será feita por meio de convites 
ativos nos quadros de atendidos pelo Programa Fábrica Social da Subsecretaria de Integração de Ações 
Sociais – SIAS, incluindo egressos, como também nos demais programas da SETRAB, conforme 
necessidade. 

  
Os interessados serão mobilizados por meio de ações diretas que irão sensibilizar e direcionar o público 
de interesse para os canais de inscrição e acesso ao local das turmas. A utilização das novas mídias 
também é um instrumento de suma importância para a busca ativa dos jovens, uma vez que são 
ferramentas de trabalho, de expressão, de educação, de disseminação de cultura e outros. Twitter, 
Facebook, Youtube, blogs contribuem para a integração e a aproximação dos participantes do local e 
potenciais inscrito. Estas mídias serão vastamente utilizadas pelo Projeto para divulgação das atividades 
do “Empreender 360º”.  
  
O projeto prevê no primeiro momento a realização de uma campanha de divulgação no “Programa 
Fábrica Social da Subsecretaria de Integração de Ações Sociais – SIAS” prioritariamente, envolvendo a 
distribuição de folder/convite nas dependências, e possivelmente em áreas de concentração deste 
público. O conteúdo das peças de divulgação explica e convida o jovem para participar das atividades 
do projeto. 
 
Fase 1 - Comunicação Social 
  
A ser realizada pelo serviço de Comunicação Social do projeto, será composta por ações de publicidade e 
marketing. Para as campanhas de divulgação pré-execução e pós-produção serão elaboradas peças para 
serem utilizadas em canais de comunicação com o público direto e indireto. 
 
Serão criadas e confeccionadas as seguintes peças: folder, banner e cartaz. Serão utilizadas com eficácia 
as mídias sociais (Facebook e Instagram) e site do Instituto. Também será criado um vídeo para 
divulgação do projeto, de forma viral, via WhatsApp. Para cada evento serão utilizados estes materiais e 
estratégias de comunicação visando fortalecer e consolidar a imagem do projeto. 
 
Porém, o contato direto com o Programa Fábrica Social da Subsecretaria de Integração de Ações Sociais 
– SIAS é que dará todo a viabilidade de mobilização com o público, dando acesso formal ao público que 
participará da capacitação e orientando o órgão responsável pela adequação e aprovação do material 
gráfico. 
 
Fase 2 – Inscrição 
  
As inscrições serão realizadas via site e na sede do Instituto Brasil Adentro, como também no do 
Programa Fábrica Social – Unidade II da Subsecretaria de Integração de Ações Sociais – SIAS, por e-mail 
e por telefone, além de outras ferramentas. 
  
Vale ressaltar que se dará preferência para o público de jovens de baixa renda, sendo obrigatório o 
preenchimento da ficha de inscrição. Serão disponibilizadas 48 (quarenta e oito) vagas para o ciclo 01, 72 
vagas para o ciclo 02 e 72 para o ciclo 03, totalizando 192 (Cento e noventa e dois) alunos a serem 
atendidos.  
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