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PLANO DE TRABALHO 2018 

 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

 

Órgão/Entidade Proponente: 

Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – IECAP. 

CNPJ:  
04.319.160/0001-59 

Endereço: 
SHIS QI 05, Conjunto 06, Casa 16 – Lago Sul 

 Cidade: 
Brasília 

UF:  
Distrito Federal 

CEP:  
71.615-060 

Telefone da Entidade: 

(61) 

Nome do Responsável:  
Renata Aparecida de Oliveira 

 

CPF:  
870.323.411-87 

RG/Órgão Expedidor: 
2892601 SSP/DF 

Cargo na Instituição: 
Presidente 

Função na Instituição: 
Coordenadora Geral 

Telefone do Responsável: 
(61) 98485.7331 

Endereço do Responsável: 

SHIS QI 03 Conjunto 02 Casa 01 

 

CEP: 
71.910-065 

Faixa etária atendida: 

06 a 29 anos  

Quantidade de crianças e adolescentes atendidos: 

Cerca de 15.000 atendimento diretos e indiretos 

 Regime de Atendimento: Direto Tipo de Atendimento:  

(i) Atividades de sensibilização e oficinas em 10 

Escolas do ensino Fundamental I 

(ii)  Oficinas, cursos profissionalizantes e 

atendimento psicossocial para adolescentes e jovens 

de Ceilândia, Estrutural e Samambaia. 

 

 

2. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS  

 
I. Incentivar as atividades educacionais, esportivas, culturais, artísticas, turísticas, ambientais e 

sociais, como forma de valorização pessoal e social. 

II. Desenvolver e executar projetos sociais e turísticos, junto às comunidades, visando a integração 

de cidadãos na sociedade; 

III. Promover cursos, palestras e eventos para capacitar, qualificar e profissionalizar os cidadãos na 

fase escolar, universitária e demais áreas de formação; 

IV. Promover competições para estimular, divulgar a prática esportiva, cultural e artística; 

V. Desenvolver e promover ações e projetos específicos para incentivar a prática esportiva, cultural, 

turística, ambiental e artística; 

VI. Implementar ações promocionais para divulgar e estimular a prática de atividades artísticas, 

turísticas, culturais e esportivas, como forma de combate ao uso de drogas, fumo, bebidas e a criminalidade; 

VII. Estabelecer o intercâmbio, parcerias, contratações, convênios e acordos entre instituições 

nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, visando atingir os objetivos institucionais; 
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VIII.  Fomentar as ações governamentais que visam dotar os alunos e/ou escolas da rede pública, de 

instrumentos e infraestrutura necessária para a prática desportiva, cultural, turística, artística e ambiental; 

IX. Promover festivais culturais e artísticos como forma de divulgar o folclore e as culturas regionais; 

X. Desenvolver projetos e ações voltadas para a capacitação e qualificação de técnicos e profissionais 

da área ambiental e turística, bem como educar e conscientizar a população para a importância da 

preservação do meio ambiente; 

XI. Promover amparo às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 

XII. Desenvolver ações de prevenção, habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária de 

pessoas com deficiência; 

XIII. Desenvolver atendimento socioeducativo a crianças e adolescentes; 

XIV. Integrar-se a programas de atendimento socioeducativo para crianças e adolescentes em conflitos 

com a Lei e a programas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, quando 

couber; 

XV. Incentivar e desenvolver projetos junto a crianças e adolescentes dos diversos multiculturais e 

diversos; 

XVI. Prestar serviços e assistência permanente a comunidades de baixa renda sem qualquer 

descriminação de clientela, de forma planejada, diária e sistemática, não se restringindo apenas a 

distribuição de bens benefícios e a encaminha- mentos; 

XVII. A concepção, promoção e realização de projetos, eventos, pesquisas e consultorias nas áreas 

técnico-científicas, culturais, sociais, esportivas, comunitárias e ambientais, incluindo em responsabilidade 

social; 

XVIII. A promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 

valores universais. 

XIX. Proteger à família, à infância, à maternidade, à adolescência e à terceira idade; 

XX. Promover, gratuitamente, assistência educacional ou de saúde;  

XXI. Promover a integração ao mercado de trabalho; 

XXIII Promover o atendimento e o assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da Assistência 

Social e a defesa e garantia dos seus direitos. 

XXIV O estimulo à consolidação de uma sociedade mais justa, democrática, ética e pacífica, 

incentivando o pleno exercício da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e outros valores 

universais, favorecendo, sobretudo, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. 

XXV A promoção gratuita da educação, objetivando a formação, treinamento e aperfeiçoamento de 

recursos humanos através de cursos, congressos, seminários, conferências e demais atividades congêneres, 

inclusive utilizando os meios de comunicação em sistemas de educação à distância. 

XXVI A produção de programas educativos e culturais de rádio e televisão, e de outros materiais de 

natureza diversa, abrangendo a produção videográfica, fotográfica, cinematográfica e discográfica, a edição 

de material impresso – livros, revistas, periódicos e outros –, assim como a divulgação, difusão e 

distribuição. 

XXVII A organização de congressos, eventos, feiras, seminários, produção de programas e afins. 

XXVIII A promoção da defesa do meio ambiente. 

XXIV – o fortalecimento de projetos, redes e parcerias brasileiras e internacionais. 

XXX – poderá firmar convênios, contratos, termos de cooperação, termos de parceria e outras formas de 

trabalho com pessoas jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 
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3. ORIGEM DOS RECURSOS  

 

Os recursos a serem utilizados pelo IECAP em 2018, para as ações dos projetos, são 

oriundos de pareceria celebrada em 2017 com a Secretaria de Estado de Políticas para 

Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, por meio do Chamamento 

Público nº 01/2017, destinado aos Centros de Juventude e com o Fundo do CDCA por 

meio do Chamamento Publico nº 01/2016, destinado ao Atleta da Natureza. 

 

4. CONVÊNIOS OU PARCERIAS 

 

4.1. Termo de Fomento nº 02/2017 – Projeto Juventude em Ação 

Este projeto é fruto de proposta apresentada pelo IECAP no âmbito do Chamamento nº 

01/2017, da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do 

Distrito Federal, tem como escopo a operacionalização e o fortalecimento institucional 

dos Centros de Juventude do Distrito Federal localizados nas cidades de Ceilândia e 

Cidade Estrutural, no período de doze meses e Samambaia no período de seis meses, em 

parceria com a Secretaria. 

 

Valor do Ajuste: o Termo de Fomento nº 002/2017 é no valor de R$ 1.498.990,00 para12 

meses de execução, cuja vigência é de 05 de maio de 2017 a 05 de maio de 2018. 

 

4.2. Termo de Colaboração nº 008/2017 – Projeto Atleta da Natureza 

Este projeto é fruto de proposta apresentada pelo IECAP no âmbito do Chamamento nº 

01/2016, do FDCA/DF tem como objetivo implementar em 10 (dez) escolas públicas do 

Distrito Federal o projeto “Atleta da Natureza”, compreendendo o atendimento de 1.500 

alunos do Ensino Fundamental I, durante o período escolar de 2017/2018,  

 

Valor do Ajuste: O Termo de Colaboração nº 008/2017 é no valor de R$ 768.786,10 a ser 

implementado em escolas do Distrito Federal no período setembro/2017 a setembro/2018. 

 

5. INFRAESTRUTURA 

 

A sede administrativa do Instituto está localizada no endereço SHIS QI 05, Conjunto 06, 

Casa 16, no Lago Sul, em Brasília. Trata-se de espaço compartilhado com outras duas 

empresas, onde o IECAP utiliza 150 m². Dispõe também do uso compartilhado de sala de 

treinamento para até 20 participantes. 

 

No âmbito do Projeto Juventude em Ação são atendidos três Centros de Juventude do 

Distrito Federal, que funcionam nas seguintes localidades: 
 

Ceilândia - QNN 13, Área Especial, Módulo B, 1º Andar 

Estrutural - Área Especial 8, Praça Central 

Samambaia - QS 402, Conjunto G, Lote 1 
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Centro de |Juventude da Ceilândia 

 
 

Centro de Juventude da Estrutural 

 
 

Centro de Juventude da Samambaia 
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6. PORCENTAGEM DE GRATUIDADE DO ATENDIMENTO 

 

Todas as atividades oferecidas pelo IECAP, no âmbito dos projetos de sua 

responsabilidade, são 100% gratuitas.] 

 

 

7. IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS REALIZADOS  

 

7.1. PROJETO ATLETA DA NATUREZA 
 

7.1.1. RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS 
Recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 008/2017, celebrado com o FDCA, no valor de R$ 

768.786,10. 
 

7.1.2. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

Cargo 
Atividades 

a serem desenvolvidas 

Tipo de 

contratação 

Período 

de 

contrataçã

o 

Por mês 

Jornada 

de 

trabalho 

N° de 

profissi

onais 

Colaborador 

Administrativo 

Apoio no planejamento, monitoramento 

desde o início do projeto até a prestação 

de contas.  

Microempreend

edor Individual - 

MEI 

 

10 

Meses 

20 horas 

semanais 
01 

Colaborador 

Técnico de 

Campo 

Atenção ao pleno desenvolvimento e 

realização das atividades previstas com 

foco no trabalho em Equipe, motivação, 

clima organizacional e realização das 

ações previstas no projeto. 

Microempreend

edor Individual - 

MEI 

 

 

 

10 

Meses 

20 horas 

semanais 
01 

Colaborador 

Técnico de 

Escritório 

Análise e o planejamento de fluxo das 

atividades, e processo da área de 

dedicação exclusiva, ligados diretamente 

à Coordenação Geral de Execução.  

Microempreend

edor Individual - 

MEI 

 

 

10 

Meses 

20 horas 

semanais 
01 

Assistente 

Apoio administrativo aos coordenadores 

e colaboradores em todas as etapas do 

projeto 

Microempreend

edor Individual - 

MEI 

 

10 

Meses 

40 horas 

semanais 
01 

Especialista 

Ambiental 

Profissional responsável em planejar, 

definir, detalhar e elaborar as 

metodologias no quesito” Meio 

Ambiente e Esporte” para os Seminários 

e todas as Ações e Oficinas do projeto. 

Microempreend

edor Individual - 

MEI 

 

 

 

10 

Meses 

20 horas 

semanais 
01 

Educador Físico 

Profissional responsável pelas Oficinas de 

atividades Física que iremos realizar nas 

escolas, buscando sempre trabalhar o 

desenvolvimento físico e mental dos 

alunos, ensinando a respeitar o próprio 

corpo. 

Microempreend

edor Individual - 

MEI 

 

 

 

10 

Meses 

20 horas 

semanais 
01 

Pedagogo 

Articulação do projeto junto ás Escolas, 

Comunidade, propondo uma gestão 

participativa e completamente 

Democrática 

Microempreend

edor Individual - 

MEI 

 

 

04 

Meses 

20 horas 

semanais 
01 

Monitores 

Acompanhar e apoiar todo o 

planejamento do projeto, controle e 

monitoramento das ações.  

Bolsa 
10 

Meses 

20 horas 

semanais 
04 
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Cargo 
Atividades 

a serem desenvolvidas 

Tipo de 

contratação 

Período de 

contratação 

Por mês 

Jornada de 

trabalho 

N° de 

profissio

nais 

Motorista 

Profissional responsável pelo transporte das 

equipes quando for necessário e também em 

função de qualquer serviço do projeto para 

garantir acesso as demandas necessárias de 

execução. 

CLT 
10 

Meses 

44 horas 

semanais 
01 

Palestrante  

Diversidade 

Abordagem diversos conceitos com os 

seguintes temas: Diversidade de Gênero, 

Diversidade Religiosa Diversidade Cultural, 

para que os alunos sejam aptos a viver em 

uma sociedade mista como o nosso País. 

Autônomo 30 horas 10 Palestras 01 

Palestrante Saúde 

Plena 

Abordagem os conceitos com os seguintes 

tema: Alimentação Saudável, Qualidade de 

Vida e Prática Esportiva. 

Autônomo 30 horas 10 Palestras 01 

Palestrante de 

Inclusão e 

Acessibilidade  

Abordagem da importância da inclusão da 

pessoa com deficiência nos diversos 

segmentos sociais, fazendo com que eles 

possam conviver em razoável harmonia com 

todos os grupos sociais do nosso País, tendo 

como referência que 24% da nossa população 

são de pessoas com deficiência. 

Autônomo 

 

30 horas 

 

10 Palestras 01 

 

Abrangência 

Territorial 

Escolas Públicas do Distrito Federal 

 

 

 

7.1.3. Atividades 

 

O projeto vai implementar em 10 (dez) escolas públicas do Distrito Federal atividades 

relativas ao “Atleta da Natureza”, compreendendo o atendimento de 1.500 alunos do 

Ensino Fundamental I, durante o período escolar de 2017/2018, por meio de ações 

contextualizadas com a saúde no tema da obesidade infantil e pessoas com deficiência, 

o meio ambiente e o esporte tendo como foco: Liderança, Mediação de Conflitos e 

Disciplina. 

 

A ideia é de oferecer aos estudantes oportunidade para treinar e protagonizar habilidades 

interpessoais de: liderança mediação de conflitos e disciplina, por meio de ações de 

Esporte e Meio Ambiente, possibilitando a mudança de hábitos, impactando na 

comunidade como também contribuir para que os Professores sejam capacitados com 

técnicas pedagógicas de orientação nas habilidades interpessoais de: liderança, 

mediação de conflitos e disciplina, por meio de ações de Esporte e Meio Ambiente, 

possibilitando fortalecer o padrão de ensino transversal na escola. 

 

Pretende ainda contribuir para que áreas sejam recuperadas com plantio de mudas, 

revitalizando áreas públicas degradadas localizadas no Distrito Federal além de motivar 

a construção de viveiros e a realização de ações transversais com a temática Esporte e 

Meio Ambiente em conjunto com as demais disciplinas nas escolas. 
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7.2. PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO 
 

7.3. RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS 

Recursos provenientes do Termo de Fomento nº 002/2017, celebrado  entre o IECAP e a 

Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, 

no valor de R$ 1.498.990,00. 
 

7.4. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 
 

Cargo 
Atividades 

a serem desenvolvidas 

Tipo de 

contratação 

Período de 

contratação 

Por mês 

Jornada de 

trabalho 

N° de 

profissi

onais 
 

Coordenador 

Técnico de Campo 

Atenção ao pleno desenvolvimento e 

realização das atividades previstas com foco 

no trabalho em Equipe, motivação, clima 

organizacional e realização das ações 

previstas no projeto. 

Microempreended

or Individual - 

MEI 
12 

Meses 

40 horas 

semanais 
01 

Coordenador 

Administrativo 

Apoio no planejamento, monitoramento 

desde o início do projeto até a prestação de 

contas.  

Microempreended

or Individual - 

MEI 

12 

Meses 

40 horas 

semanais 
01 

Coordenador 

Técnico  

Análise e o planejamento de fluxo das 

atividades, e processo da área de dedicação 

exclusiva, ligados diretamente à 

Coordenação Geral de Execução.  

Microempreended

or Individual - 

MEI 

12 

Meses 

40 horas 

semanais 
01 

Secretária 

Executiva 

Apoio administrativo aos coordenadores e 

colaboradores em todas as etapas do projeto 

Microempreended

or Individual - 

MEI 

12 

Meses 

40 horas 

semanais 
01 

Designer Gráfico Apoio técnico em todas as etapas do projeto 

Microempreended

or Individual - 

MEI 

12 

Meses 

30 horas 

semanais 
01 

 
Gestão Pedagógica 

Recursos Humanos Pedagógicos 

Cargo 
Atividades 

a serem desenvolvidas 

Tipo de 

contratação 

Período de 

contrataçã

o/mês 

Jornada de 

trabalho 

N° de 

profissio

nais 

Assistente 

Social  

Profissional responsável em planejar, definir, detalhar 

e elaborar as metodologias para Atendimento dos 

Jovens e de todas as Ações e Oficinas do projeto. 

Microempreend

edor Individual 

- MEI 
12 

Meses 

30 horas 

semanais 
01 

Psicóloga 

Profissional responsável em planejar, definir, detalhar 

e elaborar as metodologias para Atendimento dos 

Jovens e de todas as Ações e Oficinas do projeto. 

Microempreend

edor Individual 

- MEI 

12 

Meses 

30 horas 

semanais 
01 

Pedagogo 

Articulação do projeto junto ás Escolas, Comunidade, 

propondo uma gestão participativa e completamente 

Democrática 

Microempreend

edor Individual 

- MEI 

12 

Meses 

40 horas 

semanais 
02 

Pedagogo 

Articulação do projeto junto ás Escolas, Comunidade, 

propondo uma gestão participativa e completamente 

Democrática 

Microempreend

edor Individual - 

MEI 

06 

Meses 

40 horas 

semanais 
01 

Instrutor 

Cultural 

Profissional responsável pela coordenação das oficinas 

culturais e por apoiar todo o planejamento do projeto, 

controle e monitoramento das ações.  

Microempreend

edor Individual 

- MEI 

12 

Meses 

30 horas 

semanais 
02 

Instrutor 

Cultural 

Centro 3 

Profissional responsável pela coordenação das oficinas 

culturais e por apoiar todo o planejamento do projeto, 

controle e monitoramento das ações 

Microempreend

edor Individual 

- MEI 

06 

Meses 

30 horas 

semanais 
01 

Instrutor 

Esportivo 

Profissional responsável pela coordenação das oficinas 

esportivas e por apoiar todo o planejamento do projeto, 

controle e monitoramento das ações 

Microempreend

edor Individual 

- MEI 

12 

Meses 

30 horas 

semanais 
02 

Monitor/ 

Estagiário 

Cultural 

Acompanhar e apoiar todo o planejamento do projeto, 

controle e monitoramento das ações.  
Bolsa 

12 

Meses 

30 horas 

semanais 
02 

 

Abrangência 

Territorial 

Distrito Federal 
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7.5. Atividades  

Local do Projeto Centros de Juventude de Ceilândia, Estrutural e Samambaia 

Público Alvo 
Jovens entre 15 e 29 anos, moradores das Regiões Administrativas onde 

estão localizados os Centros de Juventude e suas famílias. 

Estimativa de Atendimentos 

Ao final do projeto, a previsão é de atendimentos indiretamente em 15 mil 

beneficiários entre jovens e suas famílias. Dentre estes, serão ofertados 

1.500 atendimentos diretos aos jovens entre diversas atividades. 

Natureza dos Atendimentos 

Os Centros de Juventude ofertarão atendimento a todos os jovens que 

buscarem as suas dependências, sendo este atendimento representado por: 

utilização da área física dos Centros e suas estruturas; participação nas 

oficinas, nos seminários, nos workshops, nas rodas de conversa, nas 

reuniões familiares, nos eventos comemorativos e de integração e nos cursos 

profissionalizantes.  

Funcionamento  
Os Centros de Juventude funcionarão das 9:00 às 22:00 h, de segunda –feira 

a domingo. 

Gestão Técnica  

 

Compreende a parte técnico-administrativa do projeto e envolve a 

coordenação geral, planejamento, gerenciamento das atividades, 

monitoramento e avaliação das ações, cronogramas e orçamentos. 

Gestão Pedagógica  

 

Os jovens dos Centros de Juventude serão atendidos por equipe 

Multiprofissional, formada por: Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo, 

Instrutores nas áreas de Esporte e Cultura, além de bolsistas/estagiários para 

atendimentos aos alunos matriculados. Os profissionais serão contratados 

em regime de 40 (quarenta) e 30 (trinta) horas semanais, dependendo da 

grade de atividades de cada Centro. 

Calendários de Eventos 

Comemorativos  

Realização de eventos para comemoração de datas importantes para os 

Centros de Juventude. Inclui trabalho pedagógico para reflexão sobre as 

datas, atividades recreativas e de lazer para todas as comunidades atendidas 

pelos centros. Como exemplo destacamos o Dia Internacional da Mulher, 

Dia da Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Dia Internacional da Juventude e 

Dia Comemorativo do Aniversário das Regionais. Formatura dos alunos das 

Oficinas e dos Cursos Profissionalizante. Após o início do projeto será 

detalhado todo o material e serviços que serão utilizados nestes eventos. 

Calendários de Eventos de 

Integração 

Realização de eventos educativos, esportivos e culturais com o objetivo de 

promover a integração entre os alunos e a comunidade, visando despertar a 

importância de uma convivência cooperativa e cidadã. Estes eventos serão 

realizados nos Centros entre workshops, palestras, Rodas de Conversa e 

festivais esportivos e culturais. Após o início do projeto será detalhado todo 

o material e serviços que serão utilizados nestes eventos. 

Qualificação Social 

Cursos aplicados e monitorados por profissionais habilitados e instituições 

reconhecidas destinados aos usuários do Centro Olímpico, durante o 

período de vigência do projeto. Após o início do projeto será detalhado todo 

o material e serviços que serão utilizados e os cursos que serão ministrados 

nesta ação. 

Palestras 

Promoção de palestras com a comunidade e/ou colaboradores para que 

sejam direcionadas as suas necessidades enfocadas no desenvolvimento das 

ações do Projeto. Após o início do projeto será detalhado todo o material e 

serviços que serão utilizados nestes eventos e definido o conteúdo das 

Palestras. 

Gerenciamento 
Despesas com assessoria jurídica, contábil, e fotografia e filmagem para a 

adequada gestão do projeto 
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Em caso de entidades que executam suas atividades com base no regime de Acolhimento 

Institucional: NÃO SE APLICA 

* Preenchimento exclusivo para entidade de Acolhimento Institucional.  

Público Destinatário:  

Capacidade de 

atendimento:  

 

Horário de atendimento:  

 

 

Acreditamos que serão projetos exitosos com grande possibilidade de atendimento das metas 

previstas e alcance dos resultados pretendidos. 

 

 

Renata Aparecida de Oliveira 

Presidente do IECAP 

 

 

Brasília, 20 de dezembro de 2017 

 


