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PARTE 2: PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA PARCERIA 

1. Apresentação 
 

1.1. Sobre o IECAP 

 
O Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares - IECAP é uma Organização da 
Sociedade Civil – OSC, em atividade desde 2001. Nestes 20 anos de atuação tem se dedicado a 
promover ações plurais e transversais comprometidas com a transformação de trajetórias das 
pessoas, proporcionando desta forma, uma melhor e mais inclusiva condição de vida aos 
beneficiários dos seus projetos.  
 
Com intuito de ofertar serviços que promovam o desenvolvimento integral dos assistidos, o IECAP 
elabora e executa projetos de maneira assertiva, que realmente contribuam para a redução das 
desigualdades e a promoção de uma vida digna àqueles em situação de risco social. Em todos os 
projetos é realizado o mapeamento prévio da localidade que receberá as atividades fins, para depois 
executar suas ações, direcionando-as para as necessidades daquela região. 
 
Como uma Agência de Transformação Social realiza o acompanhamento permanente do público 
envolvido, de forma afetiva e sistemática, por meio de atendimentos diretos e encaminhamentos 
para os serviços da rede socioassistencial, educacional, esportiva, cultural e da saúde. Além de 
executar projetos próprios, o IECAP atua na sociedade levando dignidade, conhecimento e 
participação cidadã para perto dos beneficiários.  
 
Neste contexto, desenvolveu projetos com parceiros públicos e privados e tem, em seu ciclo de 
atendimentos e realizações, um diversificado portfólio, vez que a transformação social para ser 
efetiva necessita ser multisetorial e transversal.  
 
Com projetos focados na inclusão social e na redução de danos, o IECAP estimula as 
potencialidades do indivíduo e reduz ao máximo a sua exposição aos prejuízos causados pela 
desinformação e pela falta de oportunidades. O Instituto traz a sua expertise no mapeamento, 
atendimento, acompanhamento, oferta de serviços e encaminhamentos para rede de apoio. 
 
A estrutura organizacional do IECAP é formada por um colegiado de pessoas, de diferentes áreas 
de atuação – administração, publicidade, relações internacionais, pedagogia, serviço social, 
relações públicas, sendo profissionais capacitados e com vasta experiência na área de gestão e 
acompanhamento de projetos sociais, além de contar com equipe de colaboradores especializados, 
em diferentes áreas do conhecimento. Dispõe ainda, de um Banco de Profissionais atuantes em 
várias áreas, que são requisitados, sistematicamente, em função dos projetos que o IECAP conduz. 
 

Os diretores do Instituto são envolvidos e comprometidos no trabalho diário da gestão da instituição 
e, em suas habilidades específicas, fazem do IECAP uma organização consolidada e capaz de 
atender a diferentes naturezas de projeto. O IECAP disponibiliza para suas ações as sedes sociais 
localizadas nas cidades de Ceilândia, SCIA/Estrutural e Samambaia. 
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Os trabalhos desenvolvidos pelo IECAP vêm sendo apoiados por diversos órgãos e instituições do 
país, destacando-se dentre eles: Governo Federal, Governo do Distrito Federal, Petrobrás, Caixa 
Econômica Federal, Banco de Brasília, SEBRAE, Conselho Nacional do SESI entre outros. Com 
ênfase para apoio estratégico em projetos voltados à infância e à juventude com o Governo do 
Distrito Federal, tornando-se um braço executor de políticas públicas e ações de inclusão social 
de maneira eficiente, eficaz e sustentável, observando as normas atinentes ao desenvolvimento 
sustentável, tendo em vista a sua preservação, a garantia e a sua conservação para gerações 
futuras, em consonância com o IX do artigo 11, do Decreto nº 37.843/16. 
 

O Instituto é credenciado no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal 
– CDCA (Conselheiro Titular), Comissão de Ética dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal 
(membro titular), no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS, no Conselho de 
Políticas sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN-DF, no Conselho de Cultura do Distrito 
Federal, na Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, no Conselho Nacional de 
Aprendizagem Profissional – CNA – e no Setor de Controle e Acompanhamento de Medidas 
Alternativas – SEMA - do Ministério Público do Distrito Federal. 
 

Tem por missão, conforme expresso em seu Estatuto Social,“ a execução de ações de assistência 
social, de inclusão social e a defesa e a garantia de direitos da população, com prioridade àquelas 
em situação de risco e vulnerabilidade social, por meio da implementação ou fomento a iniciativas 
que promovam a assistência social, a educação, o empreendedorismo, a inovação, a reinserção 
social, a cultura, as artes, o esporte e o lazer, a capacitação e a qualificação profissional com vistas 
a geração de trabalho e renda, a inserção no mundo do trabalho, o turismo, o desenvolvimento 
sustentável e a proteção ao meio ambiente”.  
 
Os protocolos de gestão são bem estabelecidos, o que possibilita que todos os recursos 
disponíveis sejam aplicados de maneira assertiva e eficiente, garantindo assim a permanente 
observância dos princípios de legalidade, integridade e transparência na execução das nossas 
ações, premissas estas expressas no Estatuto Social e no Programa de Integridade e Compliance 
aprovados. Em sua trajetória, as ações do IECAP transformaram centenas de vida. Dentre os 
projetos desenvolvidos pelo Instituto, executados e/ou em execução destaca-se: 
 

(i) Programa Criança Feliz Brasiliense (2019 e 2020)  
Termo de Colaboração nº 01/2019, celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Social do 
DF para implantação e execução da metodologia do Programa Criança Feliz, de alcance 
nacional, desenvolvida pelo Ministério da Cidadania para o desenvolvimento integral durante a 
primeira infância de 1.600 indivíduos em 8 regiões administrativas do DF, a saber: Ceilândia, 
Estrutural, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria e 
Taguatinga. O Programa desenvolve as seguintes atividades para gestantes e crianças de zero 
a 6 anos: realização de visitas domiciliares; integração das políticas públicas de saúde, 
educação, assistência social, cultura e promoção e defesa dos direitos da criança no âmbito do 
Distrito Federal; viabilização da participação das famílias em outras ações do SUAS, da saúde, 
da educação, entre outras políticas, em acordo com suas necessidades; tratamento de temas 
transversais; realização de diagnóstico do território mapeando os serviços disponíveis e estrutura 
local de habitação; realização de caracterização do indivíduo acompanhado; avaliação do 
desenvolvimento infantil; encaminhamentos para a rede socioassistencial; entre outros. 
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(ii) Centros de Juventude – (2017 a atualidade)  
Termo de Fomento nº 02/2017, Segundo Aditivo ao Termo de Fomento nº 1/2017, Quarto Aditivo 
e Quinto Aditivo ao Termo de Fomento, com a Secretaria de Políticas para Juventude – SEJUV, 
para implantação e execução da metodologia dos Centros de Juventude do DF, em observância 
a Política Distrital de Atenção ao Jovem - PDAJ - Lei nº 5.142, de 31/07/2013. Os Centros de 
Juventude são equipamentos públicos constituídos pela Lei nº 5.142, de 31/07/2013, que institui 
a Política Distrital de Atenção ao Jovem – PDAJ. Foi regulamentada pelo Decreto nº 35.172, de 
14/02/2014. Os Centros de Juventude são espaços físicos que visam contribuir para o 
desenvolvimento integral dos jovens por meio de ações nas áreas de educação, cultura, lazer, 
esporte, saúde, cidadania, direitos humanos, qualificação profissional, atividades de convivência, 
inclusão digital e social, formação para o empreendedorismo, assistência social, prevenção do 
uso de drogas e ações sociais de desenvolvimento comunitário. Como responsável por 
desenvolver a metodologia e a execução de atividades destinadas à juventude, o IECAP 
estabeleceu como premissas a promoção do protagonismo e da emancipação permanente dos 
jovens do Distrito Federal por meio das diversas vertentes de ações executadas nos Centros de 
Juventude. Atualmente, o DF possui três Centros de Juventude localizados nas cidades de 
Ceilândia, Estrutural e Samambaia, que juntos realizam cerca de 5 mil atendimentos diretos e 
mais de 50 mil atendimentos indiretos ao ano.  

 
(iii) Dia Internacional da Juventude no DF – Secretaria de Juventude do DF. 

Celebrado anualmente no dia 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude proporciona 
um dia de atividades diferenciadas para o atendimento de jovens, de suas famílias e da 
comunidade em geral. A realização do evento no Distrito Federal foi implantada pelo 
IECAP em 2017, em parceria com a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 
Adolescentes e Juventude do DF, no âmbito do programa Centros de Juventude, e hoje 
é uma tradição. O IECAP executa a metodologia desenvolvida pela Secretaria da Criança 
em 2017, método que é replicado anualmente. Com atividades esportivas, artísticas, 
culturais e oficinas, o IECAP proporciona um dia de lazer para a sua comemoração, 
destacam-se as atividades desportivas como a Competição de Muay thai, Golball, 
Futebol de cinco, pintura em telas, grafite, shows, oficinas, e prestação de serviços. Os 
eventos já foram realizados nas cidades de Ceilândia, Estrutural e Samambaia, locais 
que abrigam os Centros de Juventude, e em cada edição reuniu mais 1.000 pessoas, 
totalizando mais de 3 mil participantes nas edições de 2017, 2018 e 2019. 
 
(iv)  Casa de Criatividade e Inovação 
Termo de Fomento nº 07/201- com a Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e 
Juventude – Secriança, apoiou o projeto que objetiva a execução de trabalho participativo junto 
aos jovens, artistas potenciais, em Regiões Administrativas do Distrito Federal, 
preferencialmente naquelas em situação de vulnerabilidade social, como Estrutural, Ceilândia e 
Samambaia, promovendo o empreendedorismo, a criatividade, a inovação e o apoio à 
comercialização a partir de produção de peças de artesanato, design, moda e/ou utensílios, 
utilizando matéria prima e ideias oriundas dos locais onde será realizado.  
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O projeto tem como objetivo promover o empreendedorismo, a criatividade e o apoio à 
comercialização da produção dos grupos envolvidos, por meio de capacitação, atualização de 
tecnologias aplicadas ao mundo dos negócios e gestão comercial. O Casa de Criatividade e 
Inovação teve a sua primeira edição finalizada no ano de 2019 com 300 jovens participantes de 
oficinas de vídeo de bolso, papel marche, doces caseiros e grafite. O projeto possibilita a geração 
de ocupação e renda de forma sustentável, a criação, a legalização e a estruturação de novos 
negócios; contribui para a inserção dos jovens do projeto no papel de novos atores no mercado de 
trabalho, impactando, de forma indireta, mais de mil beneficiários; contribui para melhorar as 
condições de trabalho; estimular a formação de atores com o instinto criativo ativado; e apoiar a 
criação de ferramentas que facilitem as comercializações. Outra entrega do projeto são os 
workshops, onde são abordados temas relacionados a produção associada, como 
empreendedorismo, design e mídias sociais. Com a participação de convidados especiais como 
blogueiros, especialistas em design e marketing digital para interagir com os participantes. 
 

1.2. Sobre o Projeto Centro de Juventude do DF 
 
O projeto prevê a operacionalização e o fortalecimento institucional dos Centros de Juventude do 
Distrito Federal localizados nas Regiões Administrativas de Ceilândia, Estrutural e Samambaia, 
em parceria com a Secretaria de Estado de Políticas para Juventude do Distrito Federal, para 
atendimento especializado aos jovens entre 15 e 29 anos, promovendo ações voltadas às áreas 
de qualificação profissional, cultura, lazer, esporte, saúde, cidadania e direitos humanos. 
 
Desde o advento do isolamento social (quarentena obrigatória) decretado pelo DF em 12/03/2020, 
o IECAP, em consonância com as orientações da SEJUV, migrou as atividades presenciais dos 
Centros de Juventude (CJ’s) para diversas plataformas digitais, com estratégias diferenciadas, 
para garantir a presença do jovem dos CJ’s nesta nova configuração de aprendizado e integração. 
Os Centros de Juventude do DF permaneceram com as atividades na plataforma de aprendizado 
virtual, utilizando diversas ferramentas como Moodle, Drive, Instagram, WhatsApp, Meet, Zoom, 
Teamlink. Em apoio à plataforma, onde os teores pedagógicos foram inseridos, foi possível realizar 
encontros via zoom, para disseminação dos conteúdos e acompanhamento virtual do aprendizado 
dos jovens, não só das três regiões priorizadas pelo projeto como também de outras regiões 
administrativas, além dos jovens do socioeducativo do DF. 
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1.3. Quanto ao Contexto onde se insere o Projeto 
 
A população do Distrito Federal é composta por 2,9 milhões de habitantes e cerca de 700 mil 
(24,1%) são jovens. Acredita-se que hoje, este numero tenha ultrapassado os 3 milhoes de 
habitantes visto que o ultimo estudo é de 2016. Em números absolutos, Ceilândia possui o maior 
número de jovens: 109 mil. No entanto, as regiões com as maiores proporções de população jovem 
são: Varjão (34,5%), Estrutural e Fercal (30%).  
 
Quanto a estratificação social deste publico, um dos pontos delicados no tratamento com 
rendimentos é que eles estão mais sujeitos a flutuações em comparação com outros indicadores 
de posição econômica, como ocupação e escolaridade. Neste sentido, “nem sempre o rendimento 
do indivíduo declarado para o período de referência da pesquisa representa uma condição sócio 
econômica durável”. (Ferreira, 2019). Neste cenário se destacam os jovens, que para auxiliar na 
renda familiar aceitam subempregos e/ou trabalhos precários e, em muitos casos, são levados a 
piores situações inclusive, a de morador de rua..  
 
Estudos recentes, apresentados pela Pesquisa de Amostra de Domicílio - PDAD/2016, registra que 
no Distrito Federal a população jovem está concentrada nas áreas de baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH. Neste diagnóstico, o Distrito Federal foi dividido em oito 
microterritórios fazendo uma associação de variáveis por localização geográfica, emprego e 
desemprego, violência, renda e gênero. Assim chegando em indicadores que associados 
formam os territórios de atuação em: (i) macro território sul: Gama, Santa Maria, Recanto das 
Emas, Candangolândia e Riacho Fundo; (ii) macro território sudeste: Samambaia, Ceilândia, 
Taguatinga e Brazlândia; (iii) macro território noroeste: Itapuã, Paranoá, São Sebastião e Varjão; 
macro território norte: Planaltina, Sobradinho I, Sobradinho II e Fercal.  
 
Essas associações apresentam o paradoxo do centro/periferia, pois as áreas como Plano Piloto, 
Lago Norte, Lago Sul, Noroeste, Sudoeste e Park Way que, geograficamente se encontram no 
centro da capital, são as de maior IDH, maior renda, além de forma predominante apresentarem os 
menores índices de violência e desemprego, têm situação adversa e, vale destacar, pois algumas 
Regiões Administrativas são pontos considerados fora da curva e contrariam a lógica imaginada, 
uma vez que são áreas que apresentam números maiores ou iguais aos apresentados nos macro 
territórios que estão mais distantes do centro e impactos negativos maiores sobre a população 
jovem que vive em microterritórios como: Varjão, Estrutural, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 
I, Guará, Águas Claras e Vicente Pires.  
 
Contudo, destacamos a distribuição e densidade populacional jovem nos territórios de atuação do 
Governo do Distrito Federal, a partir de levantamentos da Secretaria de Estado da Juventude – 
SEJUV/DF: o macro território sul tem representatividade de 131.222 jovens. E as Regiões 
Administrativas consequentemente respondem por: Gama (31.903), Santa Maria (34.800), 
Recanto das Emas (41.311), Riacho Fundo I (9.589) e Riacho Fundo II (13.619); o macro território 
sudeste tem representatividade de 235.350 jovens. E as Regiões Administrativas 
consequentemente respondem por: Samambaia (68.093), Ceilândia (109.180), Taguatinga 
(45.367) e Brazlândia (12.710); o macro território norte tem representatividade de 93.179 jovens. 
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E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Planaltina (50.622), Sobradinho 
I (14.221), Sobradinho II (25.807), Fercal (2.529); o macro território noroeste tem 
representatividade de 63.034 jovens. E as Regiões Administrativas consequentemente respondem 
por: Itapuã (19.236), Paranoá (12.854), São Sebastião (28.026) e Varjão (2.918); o macro 
território sul/sudeste tem representatividade de 78.145 jovens. E as Regiões Administrativas 
consequentemente respondem por: Águas Claras (31.031), Vicente Pires (16.564), Guará 
(28.265), SIA (528) e Estrutural (1.757); o macro território sul/norte tem representatividade de 
19.991 jovens.  
 

E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Núcleo Bandeirante (6.027), 
Candangolândia (3.860) e Park Way (3.828); o macro território área central tem 
representatividade de 76.054 jovens. e as Regiões Administrativas consequentemente respondem 
por: Plano Piloto (41.979), Lago Sul (4.630), Lago Norte (7.185), Sudoeste/Octogonal (10.538), 
Jardim Botânico (5.808) e Cruzeiro (5.914).  
 

No universo apresentado, ressaltamos a dificuldade de inserir no mercado de trabalho o jovem, 
tendo em vista a cultura do Distrito Federal e, em especial o Plano Piloto de Brasília, em abrir 
postos com alto grau de complexidade laboral onde se exige compreensão de modernas 
tecnologias de trabalho, interação social e vocação para o desempenho de trabalhos dentro da 
máquina pública.  
 

Assim, entende-se que para esses jovens, cada vez mais, as técnicas de cursos profissionalizantes 
e estímulo ao empreendedorismo farão aumentar o grau de receptividade nos novos mercados 
consumidores. Contudo, não se pode deixar de anotar, que o contrário leva à precarização dessa 
mão de obra, já que abrir postos de trabalho de pouca relevância e sem exigência de qualificação 
profissional para esses jovens, os leva a exercer funções sem grandes perspectivas de 
permanência ou ascensão profissional.  
 

Nesse contexto, e a fim de potencializar a inserção dos jovens no mundo do trabalho e tendo em 
vista o desenvolvimento de várias ações já́ exercidas pelo IECAP nessa área, a operacionalização 
dos Centros de Juventude do DF é uma ferramenta de alcance para os jovens que buscam 
oportunidade de qualificação profissional e o empreendedorismo, se inserir no mundo do trabalho 
e da geração de renda. 
 

1.4. O perfil do jovem do Distrito Federal 
 
A juventude, como já foi apresentada, é considerada uma fase de transição da infância para a vida 
adulta, em que o indivíduo alcança autonomia e independência. Esse período, normalmente, é 
caracterizado pelo término do ensino obrigatório e entrada do indivíduo no mercado de trabalho. 
Portanto, a análise das informações sobre educação e trabalho, estado civil, religiosidade é 
importante para apresentar como esta população vive e sua possível trajetória na vida adulta em 
relação ao tipo de inserção no mercado de trabalho e, em consequência, a sua renda.  
 
O universo de jovens que integram as Regiões Administrativas do DF compreende um total de 
203 mil, sendo Ceilândia com 109 mil, Cidade Estrutural com 12 mil e Samambaia com 68 mil. 
Das quatro regiões, a Estrutural possui maior número de jovens proporcional, onde cerca de 30% 
da população é de jovens.  
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Verificando-se a distribuição de jovens segundo sexo e faixas etárias no Distrito Federal, constata-
se que existe mais homens nas idades de 15 a 17 e 18 a 24 anos, correspondendo a 
aproximadamente 51%, enquanto, na faixa de 25 a 29 anos, ocorre o inverso - predomina o sexo 
feminino, com 51,1% frente ao percentual de pessoas do sexo masculino, de 48,9%.  
 
Quanto ao estado civil das três faixas etárias da juventude do Distrito Federal, temos que a primeira 
faixa etária (15 a 17 anos) revela que 98,6% dos adolescentes declaram ser solteiros, e 1,4% 
declara ser casado ou vive em união estável. Já a segunda faixa etária de análise, que compreende 
os jovens de 18 a 24 anos, aponta que 86,6% das pessoas declaram ser solteiras; 12,8%, casados 
ou têm união estável.  
 
As Regiões Administrativas da Fercal e do Paranoá são as que apresentam o maior percentual 
(5,0%) de jovens não solteiros no DF nesta faixa etária. Nas Regiões Administrativas da Ceilândia, 
Estrutural e Samambaia, na faixa etária de análise, que compreende os jovens de 18 a 24 anos, 
aponta que 84,6% dos jovens, em média, declaram ser solteiros.  
 
Entre os jovens que se encontram na faixa etária de 25 a 29 anos, o estudo apresenta uma queda 
para 57,0%. O percentual de jovens que não estudam se amplia significativamente nas faixas 
etárias de 18 a 24 anos e 25 a 29 anos, 57,4% e 85,1%, respectivamente. Outra tendência 
observada é que o percentual de alunos que frequentam escolas particulares amplia-se em 
comparação aos jovens que frequentam escolas públicas, nas faixas etárias mais elevadas.  
 
Ao analisarmos o percentual de jovens que frequentam a escola regular, segundo Região 
Administrativa e faixa etária, observamos a tendência dos jovens das Regiões Administrativas mais 
periféricas e vulneráveis, em todas as faixas etárias, apresentarem menores percentuais de 
frequência a escolas regulares. Com relação às regiões administrativas onde se encontram os 
Centros de Juventude temos a Cidade Estrutural, na faixa etária de 15 a 17 anos, a frequência é 
de 88%, em Samambaia e Ceilândia, 92%. Na faixa etária de 18 a 24 anos, na Cidade Estrutural, 
30% dos jovens frequentam escola regular, em Samambaia 37% e, em Ceilândia 36%. Na faixa 
etária de 25 a 29 anos, temos que em Samambaia 19% dos jovens desta faixa etária frequentam 
a escola, na Cidade Estrutural 16% e em Ceilândia, 12%. 
 
Quando se analisa a juventude do Distrito Federal, segundo sua religião, temos o cenário no qual 
a população católica representa a maioria, com mais de 50% dos indivíduos, nas três faixas etárias. 
Enquanto a evangélica aparece como a segunda religião entre os jovens, o maior percentual 
declarado está 35,5% para os jovens de 15 a 17 anos, 30,7% para os de 18 a 24 anos e 27,6% 
para os de 25 a 29 anos. Os jovens das três faixas etárias, que se declaram sem religião, 
representam menos de 10%, e o percentual dos que seguem outras religiões é menor do que 5%. 
 
Por fim, destacamos uma categoria importante a ser analisada, principalmente para a população 
jovem, que são os indivíduos que não trabalham nem estudam (nem-nem). Não estudar nem 
trabalhar revela uma situação que deve ser observada com cuidado. Os dados da PDAD 
2015/2016 indicam 7% dos jovens que nem trabalham nem estudam com 15 a 17 anos, 26%, com 
18 a 24 anos e 24%, com 25 a 29 anos. Analisando os dados por região administrativa, o percentual 
de jovens, de 15 a 29 anos, que nem trabalham nem estudam, refletem mais uma vez, a relação 
entre as regiões mais pobres e o maior percentual de jovens que nem estudam nem trabalham. 
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Fercal (29%), Itapuã (27%), Paranoá (25%), Recanto das Emas (27%) e Cidade Estrutural (26, %) 
são as regiões que apresentam os maiores percentuais de jovens que nem estudam nem 
trabalham e também são as regiões com os maiores percentuais de jovens.  
 
Para efeito das regiões contempladas pelos Centros de Juventude temos Ceilândia onde o 
percentual é de 23% e Samambaia 21%, além do maior percentual, 26% estar na Estrutural. Pode 
se observar que o percentual de meninas nesta situação é superior ao dos meninos.  
 
Diante deste contexto, o IECAP tem o compromisso de construir estratégias capazes de contribuir 
para reverter os indicadores negativos do perfil destes jovens nas regiões priorizadas. 
 
 
2. Justificativa 
 
Esta proposta para prorrogação da parceria com a SEJUV pelo quinto ano, para o fortalecimento 
dos Centros de Juventude do DF, o IECAP apresenta uma metodologia própria baseada na 
expertise adquirida e acumulada na gestão dos Centros e em outros trabalhos desenvolvidos pelo 
Instituto, onde explora aspectos e iniciativas participativas e planejadas, para o público jovem, na 
faixa etária de 15 a 29 anos, residentes no Distrito Federal, compreendendo e incorporando o 
conhecimento acumulado pelos próprios alunos, de forma que as soluções sejam idealizadas com 
a participação destes atores. 
 
Temos uma sociedade globalizada, onde as tecnologias estão a cada dia mais presentes na vida 
das pessoas, o conhecimento e domínio de tais recursos se tornam relevantes para aumentar as 
chances de inserção no mercado, mesmo assim, já conquistados estes ferramentais, a criatividade 
e transformação dos elementos que estão ao alcance são o diferencial que demarca o território 
para entrar na competitividade.  
 
Quando olhamos para o público jovem, despertamos ainda mais, pois trata-se de um público 
vulnerável, que enfrenta maiores dificuldades de inserção no mundo do trabalho, situação que se 
agrava pela baixa escolaridade, bem como pela falta de capacitação formal de grande parte da 
população. No contexto do Distrito Federal, as iniciativas que visam a capacitação profissional e o 
empreendedorismo digital para esses públicos são poucas, haja vista a precarização do ensino e 
da rede escolar pública.  
 
Motivados por esse contexto, e visando produzir e disponibilizar conhecimento sobre práticas 
voltadas a geração de renda e inovação para jovens em vulnerabilidade social, o Instituto IECAP 
propõe a continuidade do projeto dos Centros de Juventude do DF, com finalidade de permitir a 
estes jovens uma oportunidade de qualificar os seus saberes, de forma que aumente e melhore 
suas perspectivas para geração de postos de trabalho e renda.  
 
Analisando a estratégia dos Centros de Juventude, enquanto uma janela de oportunidade para os 
jovens pela qualificação profissional e empreendedorismo, criação de postos de trabalho e geração 
de renda, em curto prazo, vislumbramos que este programa terá chance de alcançar resultados  
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concretos na retomada da economia pós pandemia do COVID19, pois, a sua metodologia, após o 
planejamento, estabelece ações concretas, presenciais e à distância, envolvendo mobilização e 
sensibilização destes jovens para muitas possibilidades, com apelo para o crescimento pessoal, a 
elaboração de produtos vendáveis, a prestação de serviços remunerados dentro da linha do 
empreendedorismo digital. 
 
 
3. Público Alvo  
 
Jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, das Regiões Administrativas de Ceilândia, Estrutural e 
Samambaia, de forma presencial. Como também, jovens na mesma faixa etária de outras regiões 
administrativas do DF e jovens do socioeducativo, pelo sistema presencial conectado. 
 
 
4. Objetivo Geral 
 
O objetivo previsto neste Plano de Trabalho está comprometido com o atendimento especializado 
nos Centros da Juventude do DF, para os jovens entre 15 e 29 anos, desenvolvendo atividades 
relativas à cultura, esporte e lazer, interligando ações de desenvolvimento social e capacitação 
profissional, bem como conteúdos culturais e esportivos, além de aquisição de materiais e ações 
socioassistenciais.  
 
No cumprimento deste Objetivo Geral são elencadas as seguintes diretrizes:  
 
a) Promover a inclusão social integral de jovens por meio de ações de qualificação 
profissional, acompanhamento psicossocial, acesso à cultura, esporte, artes e participação cidadã.  
b) Ampliar o acesso de jovens a serviços públicos com foco nos interesses da juventude. 
c) Alcançar e motivar classes menos favorecidas, especialmente a juventude, identificando e 
empoderando os jovens em seus diferentes perfis para serem protagonistas de suas próprias 
trajetórias. 
d) Ofertar técnicas, ferramentas e boas práticas para que os jovens consigam traçar suas 
rotas de vida de maneira bem-sucedida. 
e) Identificar as necessidades de acesso a serviços e direitos. 
f) Organizar ações com o objetivo de integrar o Projeto a um sistema de proteção mais amplo, 
operando de forma articulada com as demais políticas sociais e organizações comunitárias locais, 
para o atendimento de suas necessidades sociais. 
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5. Metodologias 
 
Tendo como norteadores as diretrizes citadas acima, o Projeto se dará por meio da execução das 
seguintes ações e metodologias: 
 
 
5.1. Metodologia para Incentivo à Participação das Lideranças Representativas e 
Movimentos Sociais Organizados da Cidade nas Atividades dos Centros de Juventude. 
 
Será incentivada a participação de lideranças locais e movimentos sociais da região nas atividades 
desenvolvidas nos Centros de Juventude, (de forma presencial e virtual) fundamental para a 
excelência na execução desta política pública e estratégia de desenvolvimento do território e 
consolidação das ações. 
 
Por meio desta parceria será possível identificar as necessidades dos jovens, sob a ótica da Rede 
local, estimular a universalização dos programas oferecidos, fortalecer as condições necessárias 
à permanência dos jovens nos Centros de Juventude, quer de maneira presencial e/ou virtual, e, 
especialmente, promover a troca de experiências. 
 
No objetivo da gestão dos Centros, além de estimular o protagonismo juvenil, emancipação dos 
jovens, a participação cidadã, o acesso e a complementação dos serviços e o melhor 
aproveitamento do equipamento público, deverá ser contemplado, como estratégia a parceria com 
a Rede local para estimular a utilização do equipamento público quando for possível de forma 
presencial, em todos os horários, preenchendo as lacunas de atividades, possibilitando: 
 
a) Diagnosticar, em forma de mailing, a liderança local (igrejas, jornais locais, grupos 
organizados de mães, artesanatos, associações de classe, entre outros); 
b) Marcar encontro (presencial ou virtual) de alinhamento e disseminação do ideal e da missão 
do Centro de Juventude para ampliar o vínculo da juventude com a comunidade; 
c) Instituir um Selo de Parceira do Centro da Juventude para as entidades que de fato se 
comprometam com o projeto. O regulamento para obtenção deste selo está sendo aprimorado no 
decorrer do projeto, após ambientação com a comunidade; 
d) Realizar mini eventos (presenciais ou virtuais) para aproximar os movimentos sociais e 
instituições atuantes na região, principalmente os encontros “Conversa Jovem” e palestras, com 
temas a serem definidos no decorrer do projeto após ouvir a comunidade, para fortalecer o 
conhecimento da rede local.  

 
Estrutura e Requisitos da Ação: 
 Sede Administrativa do IECAP para reuniões de planejamento;  
 Coordenação do trabalho conduzida pelos dirigentes do IECAP;  
 Sedes dos Centros de Juventude para realização das atividades, quando for possível o uso 
presencial;  
 Uso das Plataformas digitais para os encontros virtuais. 
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5.2. Metodologia para Mobilização dos Jovens 
 

A mobilização dos jovens para conhecer e participar das atividades oferecidas pelos Centros de 
Juventude será feita por meio de busca ativa nas regiões administrativas priorizadas pelo projeto, 
em especial nas associações comunitárias, escolas, cursos profissionalizantes, coletivos juvenis 
diversos, incluindo os grupos associados a religiões diversas, serviço de saúde, Centro de 
Referência em Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada em Assistência 
(CREAS), Conselho Tutelar e organizações da sociedade civil. 
 
O projeto Centros de Juventude prevê a realização de uma campanha de divulgação no 
território das três Regiões Administrativas priorizadas, envolvendo o telemarketing ativo, como 
também, em função do advento da pandemia ocasionada pelo covid19, acrescentam-se ações 
destinadas à divulgação nas redes sociais, intensificando as veiculações por ocasião do 
lançamento de novas atividades dos Centros. Pretende-se contar ainda, com o apoio da 
assessoria de imprensa da SEJUV para a divulgação das atividades dos projeto nas diversas 
mídias do DF. 
 
Quando for possível receber o jovem em visita presencial ao Centro de Juventude, o Projeto 
prevê um procedimento de boa acolhida elaborado pela equipe de multiprofissionais, que o 
encaminhará para conhecer as diversas atividades que o Centro de Juventude disponibiliza, 
sendo esta a oportunidade de conhecer qual seria de fato o seu interesse, respeitando a sua 
história de vida, seus impasses e objetivos, buscando entender o que ele almeja para sua 
trajetória. A boa acolhida também está planejada para ser realizada de forma virtual. 
 
Esta estratégia do bem receber pretende encantar o jovem e despertar o seu interesse para 
participar das atividades dos Centros de Juventude. Para tanto, o jovem preenche uma ficha 
cadastral com as informações relevantes para o seu efetivo acompanhamento. A ficha cadastral 
está sendo preenchida pela plataforma de aprendizado via Moodle. 
 

Estrutura e Requisitos da Ação: 
 Sede Administrativa do IECAP para reuniões de planejamento 
 Coordenação do trabalho conduzida pelos dirigentes do IECAP  
 Desenvolvimento dos conteúdos e estratégias das ações a serem implementadas 
 Definição de Cronograma de Atendimento Presencial e Virtual nos Centros de Juventude;  
 Definição de Cronograma de Eventos Presenciais e Virtuais nos Centros de Juventude 
 Uso das Plataformas digitais para os encontros virtuais. 
 
 

5.3. Metodologia para Acompanhamento Psicossocial dos Jovens e Fortalecimento de 
Vínculos Familiares e Comunitários: 
 

O projeto prevê ações sistemáticas para o acompanhamento psicossocial e o trabalho de 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Neste sentido, será mantida equipe 
multiprofissional composta por psicólogo e assistente social a fim de diagnosticar, acompanhar e 
tratar estes jovens buscando integrá-los na família e comunidade. Dentre as estratégias a serem 
implementadas no âmbito do Centro de Juventude, estão previstas as seguintes ações: 
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a. Estabelecer um Manual de Intervenção Biopsicossocial, com atuação de psicólogo e 
assistente social. O foco do manual é respeitar a individualidade de cada aluno, com sua estrutura 
psíquica, sua cultura, seu modelo de aprendizagem, seus valores espirituais e sua conjuntura de 
gênero e de idade; 
b. Realizar encontros presenciais e virtuais, denominados “Conversa Jovem”, com temas 
correlatos ao desenvolvimento humano e ao mercado de trabalho; 
c. Realizar workshop presenciais e virtuais com temas de desenvolvimento e atitudes 
assertivas no ambiente de trabalho; 
d. Realizar integração dos alunos com a família com temas de conflitos familiares para 
alinhamento familiar e ampliação de vínculos positivos, por meio de sessões de acolhimento e 
atendimento psicossociais tanto presenciais como por meio virtuais. 
e. Realizar reuniões presenciais e/ou por meio virtual com as famílias e promover eventos que 
envolvam os jovens, as famílias e a comunidade. 
f. Utilização da técnica de grupo operativo tanto presenciais como por meio virtuais cujo 
objetivo é promover um processo de aprendizagem para os jovens envolvidos. Aprender em 
grupo significa uma leitura crítica da realidade, uma atitude investigadora, uma abertura para as 
dúvidas e para as novas inquietações. 
 
Estrutura e Requisitos da Ação: 
 Sede Administrativa do IECAP para reuniões de planejamento; 
 Coordenação do trabalho conduzida pelos dirigentes do IECAP; 
 Desenvolvimento dos conteúdos e estratégias das ações a serem implementadas; 
 Definição de Cronograma de Atendimento nos Centros de Juventude; 
 Definição de Cronograma de Eventos presenciais e virtuais nos Centros de Juventude; 
 Uso de salas de atendimento nas sedes dos Centros de Juventude 
 Uso das Plataformas digitais para os encontros virtuais. 
 
 
5.4. Metodologia para Redução de Danos 

 
A abordagem de redução de danos no âmbito dos Centros de Juventude contribuirá para que os 
jovens tenham acesso a informação sobre a prática de saúde de maneira mais abrangente. A 
redução de danos caracteriza-se por uma abordagem ao fenômeno da depressão em jovens, além 
dos cuidados com a saúde sexual e reprodutiva esclarecendo sobre a gestação prematura, 
doenças sexualmente transmissíveis e uso das drogas. 
 
O cenário de inserção dos Centros da Juventude, segundo dados do IBGE, é de populações 
fragilizadas pelo tráfico de drogas, baixo índice de desenvolvimento social, o descuido com a saúde 
sexual reprodutiva, baixo autoestima, retirada da zona de marginalidade, combate ao uso de 
drogas.  
 
Com a Política de Redução de Danos a equipe Multiprofissional vai desenhar um plano terapêutico 
de redução de danos para atendimento individual a cada aluno que desejar participar desse 
momento no projeto. 
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A atuação em redução de danos hoje tem uma perspectiva mais ampla, de promoção de direitos 
individuais e sociais de usuário de drogas, jovens depressivos, gestação precoce entre outros, 
acreditando que esse jovem pode passar pelo processo de redução dos danos, a uma nova 
perspectiva de inclusão social através do trabalho e do resgate da cidadania. 
 

Estrutura e Requisitos da Ação: 

 Sede Administrativa do IECAP para reuniões de planejamento; 
 Coordenação do trabalho conduzida pelos dirigentes do IECAP; 
 Desenvolvimento dos conteúdos e estratégias das ações a serem implementadas; 
 Definição de Cronograma de Atendimento nos Centros de Juventude; 
 Definição de Cronograma de Eventos nos Centros de Juventude; 
 Utilização de plataformas digitais, APP, Whatsapp;  
 Utilização do Sistema de Mapeamento e Monitoramento dos Centros de Juventude 

 
 
5.5. Metodologia para Realização das Oficinas Permanentes 
 
Para cada uma das oficinas de capacitação a ser implementada no âmbito dos Centros de 
Juventude, o Projeto vai estruturar em detalhe todo o programa de capacitação (objetivo geral, 
objetivos específicos, beneficiários, a quem se destina, metodologia de aplicação, ementa do 
curso, instrumentos de avaliação). 
 
Serão disponibilizadas oficinas diárias, quando possível, de forma presencial, nas áreas de 
educação, cultura e esporte com a devida certificação, em cada Centro de Juventude. A definição 
de quais oficinas serão ofertadas deverá ocorrer após a compreensão das demandas de cada 
região. Em função do advento da pandemia ocasionada pelo covid19 as oficinas serão ofertadas 
também de forma virtual, por meio de plataformas e aplicativos, utilizando a modelagem presencial 
conectada. 
 

Estrutura e Requisitos da Ação 

 Sede Administrativa do IECAP para reuniões de planejamento; 
 Coordenação do trabalho conduzida pelos dirigentes do IECAP; 
 Desenvolvimento dos conteúdos e estratégias pedagógicas das oficinas; 
 Definição de Cronograma de Atendimento nos Centros de Juventude, de forma presencial 
e/ou virtual; 
 Utilização de plataformas digitais, APP, Whatsapp. 

 
 

5.6. Metodologia para Qualificação Profissional e Inserção no Mercado de Trabalho dos 
Jovens  

 

O Projeto está comprometido com a qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho 
dos jovens das regiões administrativas priorizadas, eventualmente de forma presencial quando 
possível como também de forma virtual para jovens de outras regiões do DF. Neste sentido, serão 
ofertados a estes jovens, no âmbito dos Centros de Juventude, três cursos profissionalizantes por 
ano, com duração mínima de 200 horas/aulas, nas áreas de saúde, empreendedorismo e 
administração. 
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A definição de quais cursos profissionalizantes serão ofertadas deverá ocorrer por interesse do 
público-alvo e demanda mercadológica. Serão ofertadas 300 vagas. 
 

Além da oferta dos cursos, haverá o apoio aos jovens para o encaminhamento ao mercado de 
trabalho por meio de parcerias e convênios. Neste tocante, o Projeto irá implementar ações 
capazes de apoiar os egressos dos cursos de qualificação profissional dos Centros de Juventude 
com as seguintes estratégias:  
(i) Instituir uma ação denominada Café com Pauta: momento de encontro com os empresários 
locais para mapear possibilidades de inserção no mercado de trabalho, estágios supervisionados, 
e monitoramento dos alunos; 
(ii) Criação de Banco de Vagas e Talentos; 
(iii) Preparação do jovem para o primeiro emprego utilizando como estratégia a oficina de 
empregabilidade;  
(iv) Contato com empresas de médio e grande porte em Brasília, para estabelecer parcerias, 
visando a colocação dos jovens no mercado. 

 

Estrutura e Requisitos da Ação: 
 Sede Administrativa do IECAP para reuniões de planejamento; 
 Coordenação do trabalho conduzida pelos dirigentes do IECAP; 
 Desenvolvimento dos conteúdos e estratégias pedagógicas dos Cursos Profissionalizantes; 
 Definição de Cronograma de Atendimento presencial e virtual nos Centros de Juventude; 
 Definição de Cronograma de Eventos presenciais e virtuais nos Centros de Juventude; 
 Contratação dos Professores 
 Utilização de plataformas digitais, APP, Whatsapp. 

 
 

5.7. Metodologia para abordagem frente a pandemia da COVID-19 
 
Todas as ações propostas são pensadas precipuamente para o formato presencial, observando as 
medidas de segurança estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e normativas locais. No 
entanto, tendo em vista as incertezas causadas pela pandemia, o IECAP adquiriu a expertise em 
ofertar as atividades na modalidade presencial conectado com acompanhamento remoto dos 
jovens. 
 

As atividades contempladas neste Plano de Trabalho são adaptáveis ao formato virtual por meio 
da realização das oficinas e cursos em plataforma de aprendizagem, realização de eventos com 
transmissão remota e entrega do kit de formatura nas unidades, adotando medidas de segurança 
garantindo cuidados especiais para entrega nos Centros de Juventude e/ou nas residências dos 
participantes.  
 

Uso de diversas ferramentas como Moodle, Drive, Instagram, WhatsApp, Meet, Zoom, Teamlink.  
 
Estrutura e Requisitos da Ação: 

 Aprimorar a plataforma de aprendizado tanto nos aspectos tecnológicos como pedagógicos, em 
especial o design instrucional. 
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6. Detalhamento das Ações 
 
Tendo como norteadores as metodologias citadas acima, o Projeto se dará por meio da execução 
das seguintes etapas e ações: 
 

(A) PLANEJAMENTO  
 

Esta etapa visa a reunião de recursos materiais, humanos, teóricos e metodológicos para a 
execução do projeto, sendo composta pelas ações abaixo elencadas: 
 
a) Disponibilização de local de apoio para a execução do Projeto - visando o princípio da 

economicidade e o maior aproveitamento dos recursos público o IECAP disponibilizará sua 
sede administrativa localizada no Setor Comercial Sul para realização de reuniões de 
monitoramento, avaliação e suporte administrativo para a equipe técnica.  

b) Renovação contratual de equipe de coordenação e multidisciplinar – A equipe do projeto será 
recomposta sempre que necessário ao longo da Parceria. 

c) Elaboração de planejamento estratégico do projeto, considerando as comunicações, os 
recursos humanos disponíveis, os riscos e as possibilidades de melhorias.  

d) Definição das ações de comunicação – Confecção de plano de ação das atividades e 
abordagens de comunicação a serem desenvolvidas no decorrer da parceria. 

e) Definição das ações de mobilização e articulação territorial – Por meio da identificação das 
iniciativas, serviços e produtos para construção de parcerias e da consolidação da 
participação do projeto na rede local a fim de fortalecer as atividades ofertadas pelo projeto 
Centros de Juventude. 

f) Elaboração do plano para aperfeiçoamento da plataforma de aprendizado. 
g) Elaboração de plano de ação para realização da capacitação dos colaboradores para a 

aprimoramento da plataforma de aprendizado, em especial o design instrucional. 
h) Elaboração do plano de manutenção da estrutura e equipamentos dos Centros de Juventude. 
i) Aquisição de materiais necessários às atividades do projeto. 
 

(B) EXECUÇÃO 
 

a) Acolhimento e escuta – O procedimento de acolhimento e escuta visa conhecer quais 
aptidões e interesses dos jovens a serem atendidos. É uma oportunidade de trazer os jovens para 
o processo decisório, gerando um sentimento de pertencimento e dando protagonismo às escolhas 
ao público assistido. 
b) Elaboração dos conteúdos pedagógicos e definição das oficinas e cursos que serão 
ofertados no período – Após o acolhimento e escuta serão definidos, com base nos interesses dos 
jovens e nas experiências anteriores do IECAP, os cursos e oficinas que serão ofertados durante 
o ano. 
c) Contratação dos instrutores e serviços de qualificação profissional. 
d) Realização de campanhas de mobilização para as redes sociais, desenvolvimento e 
acompanhamento videográfico das ações, entre outros. 
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e) Realização de oficinas de artes, cultura, geração de renda e esporte – As oficinas ocorrem 
com duração aproximada de 30 horas. O número de jovens atendidos vai variar com a natureza 
da oficina, considerando também a condição de encontros presenciais e virtuais.  
f) Oferta de Cursos Profissionalizantes - Os cursos profissionalizantes têm duração de 200 
horas cada. Serão ofertados 3 cursos profissionalizantes no período de 12 meses, com duração 
de aproximadamente 4 meses cada, com aulas regulares durante 5 dias na semana. Serão 
ofertadas 300 vagas distribuídas nos 3 Centros de Juventude, podendo ser presenciais ou virtuais. 
g) Realização de Círculos Construtivos e Interativos (Conversa Jovem) – serão realizados 
círculos para debate de temas sensíveis aos jovens, como saúde mental, conflitos familiares e 
ampliação de vínculos positivos, pertencimento étnico-racial, violência de gênero, diversidade 
sexual, direitos reprodutivos, uso e abuso de drogas, comprometimento infracional, convivência 
comunitária, empreendedorismo, protagonismo juvenil, desenvolvimento e atitudes assertivas no 
ambiente de trabalho, dentre outros. Durante a realização dos círculos os jovens terão um espaço 
de escuta ativa. Profissionais e convidados de diferentes temáticas poderão mediar soluções para 
os conflitos, dúvidas e medos que os jovens tenham. Os círculos construtivos e interativos serão 
conduzidos pelo assistente social e psicólogo do projeto, permitindo a integração entre os 
participantes e mostrando que uma situação enfrentada por um também pode ser enfrentada por 
outro, formando uma rede de apoio, o que favorece a socialização, a solidariedade e a resolução 
de conflitos com a mediação de especialistas. 
h) Comemoração ao Dia Internacional da Juventude – Será realizada uma homenagem com 
a participação dos jovens dos três Centros de Juventude. A ação ocorrerá, preferencialmente, no 
dia 12 de agosto. 
i) Realização de reuniões de monitoramento – Mensalmente, será realizada reunião de 
monitoramento para alinhamento geral da equipe, estudo de caso, análise de resultados desafios 
e potencialidades. 
j) Realização de Evento de Formatura para os jovens das oficinas e curso profissionalizante 
k) Produção de Vídeos – Serão produzidos 10 vídeos, para registrar as ações durante a 
execução do projeto, podendo ser: promocionais e/ou documentários destinados à divulgação do 
projeto e registro das suas ações. A produção dos vídeos conta com equipe especializada para a 
roteirização, captação de imagens, produção e edição de imagens e sons. 

 
(C) ENCERRAMENTO 

 
a) Elaboração, aplicação e apuração de pesquisa junto à 10% de jovens participantes das 
atividades dos Centros de Juventude para verificação da satisfação quanto aos resultados gerados 
pelo Projeto. 
b) Confecção de portfólio fotográfico e videográfico do projeto. 
c) Elaboração de prestação de contas. 
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7. Detalhamento das Metas e Indicadores 

Nº 
META 

META INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS 

1 Realizar atendimento 
direto a 1.500 jovens  

Relação percentual entre a quantidade de 
jovens atendidos e a meta quantitativa de 
jovens prevista para os 12 (doze) meses do 
projeto, alcançando 100%. 

Relatório de 
Acompanhamento 
Mensal. 

 

2 Ofertar 300 vagas em 
cursos 
profissionalizantes  
 

Relação percentual entre a quantidade de 
jovens matriculados nos diferentes cursos 
profissionalizantes e a meta quantitativa de 
vagas prevista para os 12 (doze) meses do 
projeto, alcançando 100%. 

Relatório de 
Acompanhamento 
Mensal. 

 

3 Ofertar 12 turmas de 
oficinas de cultura, 
esporte e mundo do 
trabalho em 3 (três) 
modalidades diferentes  

Relação percentual entre a quantidade de 
turmas das oficinas ofertadas e a meta 
quantitativa de turmas prevista para os 12 
(doze) meses do projeto, alcançando 100%. 

Relatório de 
Acompanhamento 
Mensal. 

 

4 Realizar 10 Círculos 
Construtivos e Interativos 
(Conversa Jovem) 

Relação percentual entre o número de 
círculos realizados e a meta quantitativa de 
círculos prevista para os 12 (doze) meses do 
projeto, alcançando 100%.  

Relatório de 
Acompanhamento 
Mensal. 

 

5 Realizar atendimentos 
psicossocial para 150 
jovens 

Relação percentual entre o número de 
atendimentos realizados e a meta quantitativa 
de atendimentos previstos para os 12 (doze) 
meses do projeto, alcançando 100%.  

Relatório de 
Acompanhamento 
Mensal. 

 

6 Aplicar pesquisa para 
10% do público atendido  

70% dos entrevistados satisfeitos com os 
serviços prestados pelos Centros de 
Juventude no período de 12 (doze) meses do 
projeto. 

Pesquisa aplicada. 

 

7.1. Definição de Critérios de Atendimento Direto e Indireto para Centros de Juventude 
 
A experiência vivenciada pelo IECAP no âmbito do Projeto dos Centros de Juventude, ao longo dos 
últimos quatro anos, municiou o Sistema Informatizado de Monitoramento de muitas informações sobre 
o dia-a-dia dos jovens nos espaços físicos dos CJ’s, requerendo definição de critérios quanto ao 
atendimento direto e indireto do beneficiário.  
 
Ao longo do último ano, agregou-se à experiência anterior, os efeitos da pandemia pela covid19, o que 
ensejou uma nova modalidade de atendimento aos jovens nos Centros de Juventude, sendo ele virtual, 
na forma presencial conectado. 
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A definição dos critérios de atendimento direto e indireto não é exaustiva visto que as atividades são 
dinâmicas e as demandas dos jovens são variadas. Porém, para o período de maio/2021 a maio/2022, 
os critérios definidos para atendimento direto e indireto estão listados a seguir: 
 

Atendimentos diretos 
a) Atendimento psicológico individual e familiares 
b) Atendimento assistente social individual e familiares 
c) Entradas em sala de aula virtual da assistente social – acolhida  
d) Entradas em sala de aula virtual da psicóloga – acolhida 
e) Participação virtual dos alunos no curso/oficina 
f) Participação nos Círculos Construtivos e Interativos – Conversa Jovem 
g) Participação palestras 
h) Participação na reunião da rede. 
i) Participação em eventos virtuais especiais - organizado por parceiros 
j) Atendimento virtual assistente social em grupo 
k) Atendimento virtual psicológico em grupo 
l) Participação eventos virtuais extras organizados pelo Centro de Juventude 
 
Atendimentos indiretos 
a) Cadastros realizados 
b) Mobilização para eventos e atividades 
c) Mobilização para cursos - ligação 
d) Mobilização para cursos - WhatsApp 
e) Mobilização para cursos - e-mail marketing 
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8. Cronograma de Execução 
 

Cronograma Executivo: 1ª Etapa – Planejamento 
 

Ação Duração Profissionais envolvidos 

Disponibilização de local de apoio 
para a execução do Projeto 

Sempre que 
necessário 

Diretoria do IECAP 

Renovação contratual de equipe  Mês 1 – 5 dias Coordenação 

Elaboração de planejamento 
estratégico do projeto. 

Mês 1 – 15 dias Coordenação  

Definição das ações de comunicação Mês 1 – 30 dias Coordenação e Serviço de comunicação 

Elaboração do plano para 
aperfeiçoamento da plataforma de 
aprendizagem. 

Mês 2 – 30 dias Coordenação  

 
 

Cronograma Executivo: 2ª Etapa – Execução 

Ação Duração Profissionais envolvidos 

Acolhimento e escuta Sempre que necessário Coordenação e Equipe 
Multidisciplinar 

Elaboração dos conteúdos 
pedagógicos e definição das 
oficinas e cursos 

Mês 1 – 30 dias Coordenação e Equipe 
Multidisciplinar 

Contratação dos Instrutores e 
serviços de qualificação 
profissional. 

Mês 1 – 30 dias Diretoria do IECAP e Coordenação. 

Realização de campanhas de 
mobilização para as redes sociais, 
desenvolvimento e 
acompanhamento videográfico das 
ações, entre outros 

Mês 1 – Mês 12 Coordenação e Serviço de 
Comunicação. 

Realização de oficinas de cultura, 
esporte e mundo do trabalho 

Mês 1 – Mês 12  Coordenação e Equipe 
Multidisciplinar 

Realização de Cursos 
Profissionalizantes 

Mês 5 – Mês 12 Coordenação e Equipe 
Multidisciplinar 
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Ação Duração Profissionais envolvidos 

Realização de Evento em 
Comemoração ao Dia Internacional 
da Juventude 

Mês 4 – 2 dias Coordenação e Equipe 
Multidisciplinar 

Realização de Evento de Formatura 
para os jovens das oficinas e curso 
profissionalizante 

Mês 12 Coordenação e Equipe 
Multidisciplinar 

Realização de reuniões de 
monitoramento 

Mês 1 – Mês 12 Coordenação, Equipe Multidisciplinar 

Produção de Vídeos Mês 1 – Mês 12 Coordenação, Equipe Multidisciplinar 
e Serviço de Comunicação. 

 
Cronograma Executivo: 3ª Etapa - Encerramento 

Ação Duração Profissionais envolvidos 

Elaboração, aplicação e apuração 
de pesquisa de satisfação 

Mês 1 – Mês 12 Coordenação e Equipe 
Multidisciplinar 

Confecção de portfólio fotográfico e 
videográfico do projeto 

Mês 1 – Mês 12 Coordenação, Equipe Multidisciplinar 
e Serviço de Comunicação. 

Elaboração de prestação de contas. 

 

Mês 1 – Mês 15 Coordenação 

 
9. Cronograma de Desembolso 

Natureza da Despesa 

Metas nº 1, 2 ,3 ,4, 5 e 6 
1ª Parcela 2ª Parcela 

Maio/2021 Novembro/2021 
1. Remuneração Colaboradores 71.688,00 71.688,00 
2. Material de Expediente 8.600,85 8.600,85 
3. Material das Oficinas 7.200,00 12.600,00 
4. Material Pedagógico 14.992,00 0,00 
5. Material Gráfico 15.570,00 15.570,00 
6. Lanches 0,00 91.385,40 
7. Camisetas 81.900,00 0,00 
8. Combustível  9.180,00 15.000,00 
9. Mimo Formatura 36.974,00 0,00 
10. Serviços de Terceiros 706.338,45 706.338,45 

TOTAL  952.443,30 921.182,70 
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10. Quadro dos Serviços dos Colaboradores para a Execução do Projeto 

Atividade Serviço a ser desenvolvido 
Tipo de 

contratação 
Período de 
contratação 

Quantida
de 

Coordenação  
Técnica 

Serviço destinado a coordenar e controlar todas as atividades realizadas pelos 
colaboradores do projeto. 

Pessoa 
Jurídica 12 Meses 01 

Coordenação 
Administrativa 

Serviço destinado a planejar e a gestão dos recursos do projeto, materiais, 
patrimoniais, financeiros, tecnológicos ou humanos, como também pelo 
monitoramento das ações desde o início do projeto até a prestação de contas, entre 

Pessoa 
Jurídica 12 Meses 01 

Coordenação Operacional  
Serviço destinado a coordenar e execução das atividades previstas no projeto, com 
atuação exclusiva nos Centros de Juventude.  Pessoa 

Jurídica 12 Meses 01 

Gerente de Comunicação Social 
Serviço destinado a organizar informações e notícias a serem difundidas, expondo, 
analisando e comentando os acontecimentos. Divulgar as ações do projeto, 
sistematicamente. Implantar ações de relações públicas, planejar e executar 
cerimonial e assessoria de imprensa. 

Pessoa 
Jurídica 12 meses 01 

Designer Gráfico 
Serviço destinado a criação, design e acompanhamento da identidade visual do 
projeto, definindo o visual das peças que irão ser utilizadas em cada uma das 
etapas do projeto e redes sociais. 

Pessoa 
Jurídica 12 Meses 01 

Assistente Social 
Profissional responsável pela coletividade e integração do indivíduo na sociedade, 
estando comprometido em apoiar a elaboração das metodologias para atendimento 
dos jovens e de todas as ações do projeto. CLT 12 Meses 01 

Psicóloga 

Profissional responsável por avaliar o desenvolvimento emocional e os processos 
mentais e sociais dos jovens como também diagnosticar e avaliar distúrbios 
emocionais e mentais e de adaptação social, estando comprometido em apoiar a 
elaboração das metodologias para atendimento dos jovens  
 

CLT 12 Meses 01 

Instrutor de Oficina  
Chefe de Culinária  

Profissional responsável por conceber, planejar, organizar, operacionalizar 
conteúdos e ações das diversas oficinas dos Centros de Juventude, comprometido 
com oportunidades para os jovens 

Pessoa 
Jurídica 12 Meses 01 

Instrutor de Oficina Nível Técnico-  
Empregabilidade 

Profissional responsável por conceber, planejar, organizar, operacionalizar 
conteúdos e ações das diversas oficinas dos Centros de Juventude, comprometido 
com oportunidades para os jovens, entre outras atividades. 

Pessoa 
Jurídica 12 Meses 01 
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Atividade Serviço a ser Desenvolvido 
Tipo de 

contratação 
Período de 
contratação 

Quantidade 

Instrutor de Oficina Nível Técnico- 
Teatro 

Profissional responsável pela ministração e acompanhamento das diversas 
oficinas dos Centros, operacionalizando conteúdos e ações, comprometido com 
oportunidades para os jovens 

Pessoa Jurídica  
12 Meses 01 

Instrutor de Oficina Nível Técnico- 
Diversas 

Profissional responsável pela ministração e acompanhamento das diversas 
oficinas dos Centros, operacionalizando conteúdos e ações, comprometido com 
oportunidades para os jovens 

Pessoa Jurídica 
12 Meses 02 

Instrutor de Oficina Nível Técnico- 
Esporte 

Profissional responsável pela ministração e acompanhamento das diversas 
oficinas dos Centros, operacionalizando conteúdos e ações, comprometido com 
oportunidades para os jovens. 

Pessoa Jurídica 
12 Meses 03 

Assistente/Apoio Administrativo 
Centros de Juventude 

Profissional responsável pela ministração e acompanhamento das oficinas 
culturais dos Centros, operacionalizando conteúdos e ações, comprometido com 
oportunidades para os jovens. Dedicação 4 horas/dia. 

Pessoa Jurídica 
12 Meses 03 

Assistente/Apoio Administrativo 
Centros de Juventude 

Profissional responsável pelo acompanhamento e encaminhamento das 
demandas administrativas entre os Centros e o escritório. Dedicação 8 horas/dia. 

Pessoa Jurídica 
12 Meses 01 

 

 



 

26 

 

11. Plano de Aplicação 

DESCRIÇÃO POR TIPO DE ATENDIMENTO Indicador Físico Estimativa de Custos 
(R$) 

 
Profissional 

Unidade 
Valor 

Quant. Valor 
Unitário 

 Valor 
Total 

 

Colaboradores  

Assistente Social Profissional responsável pela coletividade e integração do indivíduo na sociedade, estando 
comprometido em apoiar a elaboração das metodologias para atendimento dos jovens e de todas as 
ações do projeto, entre outras atividades. Salário Bruto R$ 3.500,00 + Encargos R$ 2.474,00 01 Mês 12 

 
5.974,00 71.688,00

Psicóloga Profissional responsável por avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais 
dos jovens como também diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação 
social, estando comprometido em apoiar a elaboração das metodologias para atendimento dos 
jovens, entre outras atividades. Salário Bruto R$ 3.500,00 + Encargos R$ 2.474,00 01 Mês 12 

 
 

5.974,00 71.688,00

SUBTOTAL 143.376,00
 

Aquisição Bens de Consumo 

Material de 
Expediente 

Cartucho de tinta para impressora, compatível com HP 662 LX Black – capacidade 300 paginas Unidade 10 100,00 1.000,00 
Cartucho de toner Brother tn 319 amarelo Unidade 6 365,00 2.190,00 
Cartucho de toner Brother tn 319 preto Unidade 10 325,00 3.250,00 
Cartucho de toner Brother tn 319 magenta Unidade 6 340,35 2.042,10 
Cartucho de toner Brother tn 319 ciano Unidade 6 309,78 1.858,68 
Cartucho de tinta para impressora, compatível com HP 662 LX Color – capacidade 300 paginas Unidade 10 115,00 1.150,00 
Cartucho Epson PT –kit com 04 unidades Unidade 5 223,95 1.119,75 
Resma de papel A4210mm x 297mm 90gr Resma 50 21,74 1.087,00 
Registrador AZ RBO2AP Tamanho A4, Unidade 20 11,10 222,00 
Caneta econômica AZ – Com Caixa com 50 unidades Caixa 15 28,55 428,25 
Plástico Furo Universal –– Tamanho A4 – Pacote com 10 unidades Pacote 50 10,00 500,00 
Pasta em “L” Tamanho A 4 - Pacote com 10 unidades Pacote 50 6,58 329,00 
Pincel quadro branco WBMA Unidade 20 10,00 200,00 
Marca Texto - caixa com 12 unidades Caixa 10 9,18 91,80 
Clips - tamanhos diversos – Caixa com 100 unidades Caixa 40 2,00 80,00 
Bandeja simples em acrílico Unidade 10 13,82 138,00 
Grampos para grampeador – Tamanhos Diversos – Caixa com 5.000 Caixa 10 4,38 43,80 
Pilhas – Modelos Diversos – Pacote com 02 unidades Pacote 10 6,63 66,30 
Pen-drive – 8 GB Unidade 6 32,83 196,98 
HD Externo – 1 Tera Unidade 3 402,68 1.208,04 

SUBTOTAL 17.201,70 
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DESCRIÇÃO POR TIPO DE ATENDIMENTO 

Indicador Físico Estimativa de Custos (R$) 

Unidade. Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Aquisição Bens de Consumo 

Material Oficinas 
Insumos da Culinária Sustentável – verba mensal R$ 1.200,00  Verba 06 1.200,00 7.200,00 
Insumos da Culinária Sustentável – verba mensal R$ 2.100,00 para os três Centros de Juventudes Verba 06 2.100,00 12.600,00 

Kit 
Pedagógico 

Bloco de papel Timbrado com logomarca do projeto Unidade 320 12,15 3.888,00
Caneta plástica, com gravação em silk screen Unidade 320 2,90 928,00
Mochila em tecido TAC-TEL personalizada com a marca do projeto, impressa em 4/0 cores, medindo 40,5 
x 34,0 cm, estilo saco, com duas alças para as costas, fechamento superior e bolso com zíper. Unidade 320 31,80 10.176,00

Lona de Testeira 
Serviço para confecção de Lonas para Testeiras em vinil, impressão colorida, fosca, acabamento em 
ilhós (tamanho 5,50 x 1,50) para ações de sensibilização e divulgação das ações dos Centros.  M² 42 90,00 3.780,00

Certificado 
Cursos e 

Serviço de confecção de Certificados de participação, para ser entregue aos Jovens do projeto, sendo 
Tamanho A4 4 cores papel couchê 180g. 

 
Unidade

 
 2000 6,00 12.000,00 

Confecção de Banner 
Serviço de impressão de Banners para ser utilizado nas ações do projeto sendo: Lona em vinil fosca 
acabamento em bastão de madeira, impressão colorida, medindo (1,00 x 160m).  Unidade 20 120,00 2.400,00

Lona do Backdrop 
 

Impressão lona para Back Drop para ser utilizados nas ações do projeto, sendo: Lona em vinil, fosca, 
acabamento em ilhós (tamanho 4,00 x 3,00 m x 12 unidades) impressão colorida para 09 paineis M² 144 90,00 12.960,00

Lanche 

Sanduíche natural de peito de peru / presunto e queijo mozarela no pão de forma ou patê de frango (ou 
outro recheio da mesma qualidade), Unidade 14.468 4,93 70.834,24

01 fruta (maça, laranja ou banana). Unidade 14.468 0,35 5.028,80
01 suco 100% natural extraído da própria fruta, sem adição de açucar,  (maracujá, acerola, caju, goiaba, 
pêssego, uva, maçã, ou cajá). 

Unidade 14.468 1,41 20.258,88

Camiseta 
participantes 

Camiseta em tecido Dry Fit, Poliamida, manga curta, tamanhos PMG, personalizada com a marca do projeto, 
para divulgação das ações educacionais de sensibilização e conscientização, sendo 3.000 unidades Unidade 3.000 26,00 78.000,00 

Camiseta equipe Camiseta em tecido Dry Fit, Poliamida, manga curta, tamanhos PMG, personalizada com a marca do projeto, 
para divulgação das ações educacionais de sensibilização e conscientização, sendo 150 unidades Unidade 150 26,00 3.900,00 

Combustível Para veículo que fará acompanhamento e transporte de suprimentos entre os centros e o escritório da 
instituição. (Veículo da entidade para visitas e acompanhamento).  
Serão utilizados cerca de 264,7 litros/mês x R$ 5,78 (em média)  Mês 06 1.530,00 9.180,00 

Combustível Para veículo que fará acompanhamento e transporte de suprimentos entre os centros e o escritório da 
instituição. (Veículo da entidade para visitas e acompanhamento).  
Serão utilizados cerca de 432,5 litros/mês x R$ 5,78 (em média) Mês 06 2.500,00 15.000,00 

Mimo Formatura 

a) Mimo Culinária Sustentável - toque blanche, personalizado com bordado Unidade 340 24,00 8.160,00 
b) Mimo Cuidador de Idoso– jaleco personalizado com bordado Unidade 120 48,45 5.814,00 
c) Mimo Empregabilidade – molesquine em couro com logo do projeto em metal Unidade 400 25,00 10.000,00 
d) Mimo especial – Mochila de tecido alta densidade. 2 compartimentos. Interior forrado e almofadado. 
Bolsos laterais. 290 x 390 x 155mm (120 para Assistente Administrativo e 80 para Empreendedor Digital) Unidade 200 65,00 13.000,00 

SUBTOTAL 305.107,92 
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DESCRIÇÃO POR TIPO DE ATENDIMENTO Indicador 
Físico 

Estimativa de Custos (R$) 

Unida
de. 

Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Contratação de Terceiros 

Serviço de Coordenação    Técnica 
Serviço de coordenação técnica responsável pelo controle da execução das ações previstas no 
projeto, coordenando e controlando as atividades realizadas pelos colaboradores, 
acompanhando  e monitorando as metas e indicadores previstos, entre outras atividades Mês 12 6.500,00 78.000,00

Serviço de Coordenação 
Administrativa 

Serviço de coordenação administrativa responsável pelo planejamento e a gestão dos recursos 
do projeto, materiais, patrimoniais, financeiros, tecnológicos ou humanos, como também pelo 
monitoramento das ações desde o início do projeto até a prestação de contas, entre outras Mês 12 6.500,00 78.000,00

Serviço de Coordenação Operacional 
- Centro Juventude Ceilândia 

Serviço de coordenação operacional e execução das atividades previstas no projeto, com atuação
exclusiva no Centro de Juventude Ceilândia, entre outras atividades. Mês 12 4.500,00 54.000,00

Serviço de Coordenação Operacional 
-  Centro Juventude Estrutural 

Serviço de coordenação operacional de coordenação e execução das atividades previstas no
projeto, com atuação exclusiva no Centro de Juventude Estrutural, entre outras atividades. Mês 12 4.500,00 54.000,00

Serviço de Coordenação Operacional 
- Centro Juventude Samambaia 

Serviço de coordenação operacional e execução das atividades previstas no projeto, com atuação
exclusiva no Centro de Juventude Samambaia, entre outras atividades, com dedicação Mês 12 4.500,00 54.000,00

Serviço de Comunicação Social 

Serviço de organização das informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e 
comentando os acontecimentos. Divulgar as ações do projeto, sistematicamente. Implantar 
ações de relações públicas, planejar e executar cerimonial e assessoria de imprensa, entre 
outras atividades. 

Mês 12 
6.000,00 72.000,00

Serviço de Designer Gráfico 
Serviço de criação, design e acompanhamento da identidade visual do projeto, definindo o visual 
das peças que irão ser utilizadas nas etapas do projeto e redes sociais, entre outras atividades. Mês 12 2.500,00 30.000,00

Serviço de Instrutoria de Oficina – 
Chefe de Culinária 

Serviço de instrutoria para conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações 
das diversas oficinas dos Centros de Juventude, comprometido com oportunidades para 
os jovens, entre outras atividades. Mês 12 3.300,00 39.600,00

Serviço de Instrutoria de Oficina 
Nível Técnico-  Empregabilidade 

Serviço de instrutoria para conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações 
das diversas oficinas dos Centros de Juventude, comprometido com oportunidades para os 
jovens, entre outras atividades. Mês 12 1.900,00 22.800,00

Serviço de Instrutoria de Oficina 
Nível Técnico - Teatro 

Serviço de instrutoria para conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações 
das diversas oficinas dos Centros de Juventude, comprometido com oportunidades para os 
jovens Mês 12 4.200,00 50.400,00 

Serviço de Instrutoria de Oficina 
Nível Técnico – Diversas 

Serviço de instrutoria para conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações 
das diversas oficinas dos Centros de Juventude, comprometido com oportunidades para os 
jovens Mês 12 1.400,00 16.800,00 

Serviço de Instrutoria de Oficina 
Nível Técnico - Esporte 

Serviço de instrutoria para conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações 
das diversas oficinas dos Centros de Juventude, comprometido com oportunidades para os 
jovens Mês 12 1.200,00 14.400,00 

SUBTOTAL 564.000,00 
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DESCRIÇÃO POR TIPO DE ATENDIMENTO Indicador 
Físico 

Estimativa de Custos (R$) 

Unida
de. 

Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Contratação de Terceiros 

Serviço de Instrutoria de Oficina 
Nível Técnico- Esporte 

Serviço de instrutoria para conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações 
das diversas oficinas dos Centros de Juventude, comprometido com oportunidades para os 
jovens Mês 6 1.200,00 14.400,00 

Instrutor de Oficinas Nível Técnico- 
Esporte 

Serviço de instrutoria para conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações 
das diversas oficinas dos Centros de Juventude, comprometido com oportunidades para os 
jovens Mês 6 1.200,00 14.400,00 

Instrutor de Oficinas Nível Técnico- 
Esporte 

Serviço de instrutoria para conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações 
das diversas oficinas dos Centros de Juventude, comprometido com oportunidades para os 
jovens Mês 6 1.200,00 14.400,00 

Assistente/Apoio Administrativo 
Centros de Juventude 

Serviço de acompanhamento das oficinas culturais dos Centros, operacionalizando conteúdos 
e ações, comprometido com oportunidades para os jovens. Dedicação 4 horas/dia. Mês 36 900,00 32.400,00 

Assistente/Apoio Administrativo 
Centros de Juventude 

Serviço de acompanhamento e encaminhamento das demandas       administrativas entre os 
Centros e o escritório. Dedicação 8 horas/dia Mês 12 1.200,00 14.400,00 

Assessoria Contábil 

Empresa especializada em suporte de projeto e normatização de prestação de contas, 
responsável pelo acompanhamento da movimentação contábil do projeto, não só da parte 
contábil, como também da fiscal, previdenciária e trabalhista, contribuindo para a eficácia na 
sua execução. Mês 12 2.000,00 24.000,00

Auditoria Independente Empresa especializada em procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer  
sobre a adequação com que estas representam a posição patrimonial e financeira, o resultado 
das operações, das demonstrações financeiras da entidade auditada, consoante as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, relativas aos recursos recebidos pelo IECAP no âmbito da parceria 
celebrada com a SEJUV para o projeto Centros de Juventude. 

Serviço 01 11.000,00 11.000,00
Contratação de Conteudista Serviço de criação e desenvolvimento de conteúdo, atualização de novas metodologias de 

ensino, exercícios, dinâmicas, apresentação e avaliação de treinamento. Serviço 01 12.000,00 12.000,00

Contratação de Empresa de 
Capacitação Profissional 

Contratação de instituição especializada em ensino profissionalizante para ministrar os cursos 
profissionalizantes, com ensino presencial e/ou presencial conectado, com carga horária de 200 
horas, ofertados em três especialidades: Assistente Administrativo (120 vagas), Cuidador de 
Idoso (120 vagas) e Empreendedoriamo Digital (80 vagas). A referência é hora/aula/aluno = R$ 
6,80 Aluno 320 1.360,00 435.200,00

Internet e telefonia Contratação de Operadora para disponibilizar Internet de 20 megas e telefonia Mês 36 268,32 9.659,52
Locação de Transporte  Aluguel de ônibus particular, com capacidade para 40 lugares, incluindo combustível, para  

transporte dos alunos dos Centros de Juventude, nas diversas atividades extra centros. Diária 20 560,00 11.200,00
Contratação de serviço de 
Filmagem e Fotografia 

Contratação de empresa especializada em serviço de filmagem e fotografia para fazer a 
captação de som e imagem na cobertura institucional do projeto em dez ações. Serviço 10 4.800,00 48.000,00

SUBTOTAL 641.059,52 
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DESCRIÇÃO POR TIPO DE ATENDIMENTO Indicador 
Físico 

Estimativa de Custos (R$) 

Unida
de. 

Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Contratação de Terceiros 

Contratação de serviços de  suporte 
as mídias sociais 

Contratação de serviço especializado de assessoria de comunicação. Responsável por 
acompanhar as redes sociais, projetos, ações e serviços do projeto; realizar contato permanente 
com a mídia); sugerir assuntos para a mídia, indicação de pauta. Serviço 12 5.000,00 60.000,00

Cofee Break para formatura 

  
pães de queijo Unida 1.500  0,68 1.020,00
empadas de frango Unida 1.500  0,70 1.050,00
coxinhas de frango Unida 1.500  0,56 840,00
pasteis de carne  Unida 1.500  0,70 1.050,00
enroladinhos de queijo Unida 1.500 0,70 1.050,00
cachorros quentes Unida 1.050 1,00 1.050,00
Sucos (dois tipos) 100 litros de suco Unida 150 6,00 900,00  
Bolo da Formatura Kilo 38 40,00 1.520,00

    0,00

Contratação de oficina de Biojóias Instrutoria para 02 duas turmas Instrutoria 02 3.297,50 6.595,00
Linha encerada - kg quilo 2 80,00 160,00
Agulhas pacote com 20 unidades unidade 10 40,00 40,00
Linha pescar  carretel 1 30,00 30,00
Alicate bico fino  unidade 25 11,97 299,25
Alicate bico chato  unidade 25 15,00 375,00
Alicate corte  unidade 25 15,00 375,00
Semente de Paxiubao unidade 1250 0,40 500,00
Semente de Açaí unidade 5000 0,05 250,00
Semente de Tento unidade 2500 0,50 1.250,00
Semente de Baru  unidade 2501 1,00 2.501,00
Semente de Jequitibá unidade 2500 0,40 1.000,00
Semente de Jupati unidade 1250 1,20 1.500,00
Semente de Jarina quadrada  unidade 750 2,00 1.500,00
Semente de Jarina fatiada  unidade 1500 2,00 3.000,00
Silicone  pacote 5 5,67 28,35
Base brincos  unidade 100 5,00 500,00

Contratação de oficinas da área de 
saúde 

 
Instrutoria para 03 turmas Instrutoria 03 3.000,00 9.000,00
Alcool (Frasco Borrifador 500Ml) Unidade 15 11,40 171,00
Alcool 70% Unidade 60 7,65 459,00 
Algodão GD Unidade 03 14,44 43,32
Ambur Adulto Unidade 01 200,67 200,67
Ambur Neo-Natal Unidade 01 200,67 200,67

SUBTOTAL 98.458,26 
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DESCRIÇÃO POR TIPO DE ATENDIMENTO Indicador Físico Estimativa de Custos (R$) 

Unidade. Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Contratação de Terceiros 

Contratação de oficinas da área de 
saúde 

Ambur Pediatrico Unidade 01 200,67 200,67
Aparelho De Pressão Analogico Unidade 3 137,00 411,00 
Aparelho De Pressão Digital Unidade 3 158,65 475,95
Aspirador De Secreção Unidade 3 520,00 1.560,00 
Atadura De Crepom Unidade 17 1,48 25,16
Bandeija 30X20cm Unidade 3 53,13 159,39
Bolsa Coletora De Urina 2Lt Transp. Unidade 3 5,66 16,98
Bolsa De Colostomia Unidade 3 13,89 41,67
Caixa De Perfurocortante 7Lt Unidade 5 6,47 32,35
Canula De Traqueo. Metálica Nº5 Unidade 1 53,14 53,14
Clorocetina Unidade 3 11,65 34,95
Colar Cervical De Resgate Unidade 3 24,00 72,00 
Colchao Casca De Ovo Unidade 3 210,75 632,25
Comadre Aço Inox Unidade 3 131,53 394,59
Esparadrapo Impermeavel 10Cm Unidade 3 7,80 23,40
Esparadrapo Micropole Unidade 3 10,78 32,34
Espatula (abaixador de lingua, de madeira) Unidade 3 4,46 13,38
Fita Teste Para Glicosimetro Unidade 3 36,25 108,75
Fralda Geriatrica Gd Nº8 Unidade 3 8,52 25,56
Frasco Coletor De Fezes Unidade 6 0,60 3,60 
Gases Gd Não Estereo 500X1 Unidade 3 25,00 75,00 
Glicosímetro (kit = Fita Teste + Caneta 10) Unidade 3 60,78 182,34
Jaleco Descartável (Capote) Unidade 10 100,00 1.000,00 
Lancetas De Glicose 100X1 Unidade 3 60,00 180,00 
Luva Esteril 7.5 Unidade 14 2,43 34,02
Luvas Descartaveis G Unidade 15 69,94 1.049,10
Luvas Descartaveis M Unidade 20 69,94 1.398,80
Mascara Descartável (Cirugica) Unidade 10 45,02 450,20
Papagaio Unidade 3 150,00 450,00 
Prancha De Transporte Unidade 3 360,00 1.080,00 
Seringa 3Ml Unidade 5 0,37 2,22
Seringa 5Ml Unidade 6 0,90 5,40
Seringa 10Ml Unidade 6 1,71 10,26
Seringa 20Ml Unidade 6 0,85 5,10
Seringa 60Ml Unidade 6 3,40 20,40
Sonda De Aspiração Nº12 PC 20X1 12 0,87 10,44
Sonda Vesical De Alivio Nº12 PC 10X1 6 2,00 12,00 
Sonda Vesical De Demora Nº22 UNID 6 4,51 27,06
Soro Fisiologico Não Injetavel LT 10 4,00 40,00 
Tala De Imobilização De Dedo KIT 9 1,19 10,71
Tala De Imobilização Membros KIT 3 40,58 121,74
Tala De Imobilização Punho E Polegar KIT 3 50,00 150,00 
Toca PC 6 20,00 120,00
Traqueofixo UNID 6 28,28 169,68

SUBTOTAL 10.921,60
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DESCRIÇÃO POR TIPO DE ATENDIMENTO Indicador Físico Estimativa de Custos (R$) 

Unidade. Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Contratação de Terceiros 

Locação de Tenda  Locação de Tenda medindo 5x5 com cobertura em Lona Vinil em estrutura metálica. Diária 05 590,00 2.950,00

LocaçãoTesteira de Ferro Locação de Estrutura de Ferro para receber lona de indentificação  medindo 5,45 x 1,50 m  Diária 01 1.500,00 1.500,00

Locação de som grande porte  
Locação de Som de Grande Porte contendo quatro caixas amplificadas médio, duas caixas 
amplificadas grave, uma mesa com doze canais e quatro microfones sem fio e iluminação Diária 01 3.600,00 3.600,00

Locação som pequeno porte 
Locação de Som de Pequeno Porte  contendo duas caixas amplificadas, duas caixas 
amplificadas grave, e dois  microfones sem fio.(Formaturas) Diária 01 1.200,00 1.200,00

Locação Painel Backdrop 
Locação de Painel Backdrop em estrutura alumínio box truss Q30, medindo (4,00 metros de 
largura por 3,00 metros de altura) Diária 12 1.200,00 14.400,00

Locação Totem Eletrônico – Centro 
de Juventude Samambaia 

Locação de 01 Totem Eletrônico para pesquisae cadastramento, durante 06 meses. Em 
estrutura metálica com tela touch screen, medindo 0,90x1,90 adesivados. Mês 06 790,00 4.740,00

Locação Totem Eletrônico – Centro 
de Juventude Ceilândia 

Locação de 01 Totem Eletrônico para pesquisae cadastramento, durante 06 meses. Em 
estrutura metálica com tela touch screen, medindo 0,90x1,90 adesivados. Mês 06 790,00 4.740,00

Locação Totem Eletrônico – Centro 
de Juventude Estrutural 

Locação de 01 Totem Eletrônico para pesquisae cadastramento, durante 06 meses. Em 
estrutura metálica com tela touch screen, medindo 0,90x1,90 adesivados. Mês 06 790,00 4.740,00

Reparos e Instalações 
Serviços de Prevenção e Restauração de infraestrutura e equipamentos – fundo de caixa 
para reparos emergenciais nos 3 Centros de Juventude. Mês 12 1.500,00 18.000,00

Aprimoramento Plataforma 
de Aprendizagem 

Hospedagem Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle; Mentoria desenvolvendo 
habilidades na programação e Design Instrucional de cursos em Ambiente Moodle; 
Capacitação - Moodle para Administradores do Moodle + Curso de Design Instrucional para 
o Ambiente Moodle – para até 15 pessoas indicadas pelos Centros de Juventude. A proposta 
se divide em três vertentes: Configuração e Hospedagem – R$ 6.871,00 (por ano); 
Capacitação - R$ 9.760,00 (por curso); Mentoria - R$ 21.000,00 (por ano), perfazendo 
um total - R$ 37.631,00 (ano). Serviço 01 37.631,00 37.631,00

SUBTOTAL 93.501,00 

TOTAL GERAL 1.873.626,00 
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Justificativas dos Ajustes – Plano de Trabalho Prorrogação Ano 5 
 
 
 

I. Reajuste e Adequação do Valor dos Serviços dos Colaboradores 
 

a) Aumento Valor Serviços Prestados: 
 

Propõe-se o aumento do valor dos seguintes serviços, tendo em vista que tiveram suas 
cargas horárias ampliadas e acréscimo de atribuições, cujos profissionais se desdobraram 
na condução das ações durante o período de maio/2020 até a presente data, em função 
das suas áreas serem as mais sensíveis diante dos efeitos da pandemia de Covid19.  
 
A proposta para o referido aumento considera a ampliação do escopo do trabalho e 
aumento de carga horária dos serviços prestados pelos profissionais abaixo. Propõe-se os 
seguintes valores: 
 

i.Design Gráfico: valor anterior R$ 2.000,00 por mês. Valor da proposta R$ 2.500,00 
ii. Gerente de Comunicação Social: valor anterior R$ 5.000,00 por mês. Valor da proposta 

R$ 6.000,00 
iii. Instrutor de Oficina Nível Técnico - Teatro: valor anterior R$ 3.500,00 por mês. Valor da 

proposta R$ 4.200,00 -  Eram Modulo I, II e Grupo CEI CENA. Acresceu o Modulo III e 
IV  

iv.Suporte de Mídias Sociais: valor anterior R$ 3.000,00 por mês. Valor da proposta R$ 
5.000,00 

 
b) Quanto ao serviço do Instrutor de Oficina Nível Técnico – Diversas, foi transformado em 

uma cota única de R$ 1.400,00 reais para ajustar à realidade desse serviço que já vinha 
sendo pago nesse patamar, mas, em duas parcelas. Não houve alteração no valor da 
rubrica. 

 
c) Quanto ao Instrutor de Oficina Nível Técnico- Esporte, ficou estabelecida em duas 

rubricas sendo um profissional para o período de 12 meses que atenderá as oficinais 
virtuais no primeiro momento e presenciais quando for permitido. E dois profissionais, 
por seis meses para suprir as oficinas presenciais, prevendo que na metade do segundo 
semestre será possível o retorno para essa modalidade. Não houve alteração no valor 
do serviço. 

 
II. Insumo Culinária Sustentável 
Em função do isolamento social causado pela pandemia, as aulas de culinária sustentável 
passaram a ser ministradas na plataforma digital, sendo necessário a aquisição de uma 
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cota de insumos por aula e não mais as três cotas exigidas nas aulas presenciais. Sendo 
assim, propomos uma cota de R$ 1.200,00 para os primeiros 6 meses, atendendo a oficina 
no modelo virtual. E uma cota de R$ 2.100,00 por 6 meses seguintes, para as oficinas na 
modalidade presencial. 
 
III. Lanches 
Em função do isolamento social causado pela pandemia, está previsto somente a metade 
da quantidade de lanches necessários, prevendo que na metade do segundo semestre será 
possível o retorno para o atendimento presencial.  
 
IV. Combustível 
Em função da redução de deslocamento de veículo para os Centros visto que as atividades 
presenciais estão restritas, reduzimos para R$ 1.530,00 o valor mensal de combustível nos 
primeiros 6 meses. Ficou previsto o valor de R$ 2.500,00, pelos próximos 6 meses prevendo 
que na metade do segundo semestre será possível o retorno para o atendimento presencial.  
 
V. Auditoria Independente 
A anuência para contratação de empresa especializada para emissão de parecer   está 
prevista no artigo 40, do Decreto Distrital nº 37.843/2016, in verbis: 
 

Art. 40. Poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes despesas:  
(...) 
VI - contratação de serviços de terceiros, tais como limpeza, manutenção, segurança de 
instalações físicas, capacitação e treinamento, informática, design gráfico, 
desenvolvimento de softwares, contabilidade, auditoria e assessoria jurídica; (grifei). 
 

A exigência do Parecer de Auditoria Independente para recursos públicos executados pelo 
IECAP está consubstanciada no artigo 34, dos Estatutos do IECAP, conforme a seguir: 
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O valor da Auditoria Independente contratada é de R$ 13.000,00, sendo contemplado neste 
Plano de Trabalho, o montante de R$ 11.000,00, correspondendo a 84% do total, para 
manter a proporcionalidade em relação ao valor concedido no âmbito deste Ajuste. O 
Contrato de serviços para este fim será celebrado no momento oportuno após a 
formalização da prorrogação. 
 
 
VI. Contratação de oficinas diferenciadas  
 
Proposta para oferecer aos jovens dos Centros de Juventude oficinas diferenciadas em 
termos do escopo, que vão oportunizar novas perspectivas de aperfeiçoamento profissional e 
geração de renda além de contemplar custos relativos aos kits com insumos necessários ao 
curso. São elas: 
 

 Contratação da oficina de Biojoias - Contratação de serviços especializados para 
oficina customizada de biojoias contemplando conteúdo e insumos necessários para 
realização da oficina. 
 

 Contratação de oficinas da área de saúde - Contratação de serviços especializados 
para oficina customizada da área de saúde e primeiros socorros contemplando 
conteúdo e insumos necessários para realização da oficina. 
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VII. Coffee Break e Estrutura para Formatura 
 
Para atender a um evento de formatura presencial ficaram previstos itens relativos ao coffee 
break, tendas, banheiros químicos, backdrop, painel fotográfico e som. Em função do 
isolamento social causado pela pandemia, presume-se que será possível acontecer este 
encontro presencial no final do período da parceria. 
 
VIII. Locação de Transporte para alunos nas atividades diversas 
 
Nesta rubrica está previsto o transporte dos jovens para eventos externos com 20 
deslocamentos, metade da proposta do ano anterior, em função da paralisação das atividades 
presencias. Porém, acredita-se que será possível utilizar este serviço para eventos previstos 
no final da parceria. 
 
IX. Os Totens Eletrônicos instalados em cada um dos Centros de Juventude, são parte 
integrante do sistema de monitoramento e avaliação dos alunos. Por meio de negociação com 
o fornecedor, o valor da locação será cobrado apenas pelos 06 últimos meses do projeto, na 
expectativa que os Centros receberão alunos na forma presencial. 
 
X. Os serviços profissionais da Assistente Social e Psicóloga serão remunerados por 
meio das regras da CLT, cujo valor bruto do salário é R$ 3.350,00 pra cada uma incidindo os 
seguintes encargos: 
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Justificativas dos Apontamentos da Terceira Diligência 

 

1. Mochila saco do kit pedagógico. Trata-se de um modelo de mochila mais jovial, estilo 
saco, com duas alças para as costas, fechamento superior e compartimento frontal com zíper, 
orçado para ser produzido em TAC-TEL, medindo 40,5 x 34,0 cm. No preço público apresentado, 
a média é de R$ 28,12, para produtos fabricados com nylon um pouco menor que a do IECAP. O 
valor apresentado pelo IECAP é de R$ 31,80 em tecido tactel, que tem custo mais elevado, quase 
o dobro do metro do nylon, por ser poliamida trançado em fibras de algodão, ser biodegradável, 
característica que o nylon não possui (leva para ser desintegrado cerca 400 anos). Outro aspecto 
a ser considerado é a impressão da logomarca: para o item do preço público a impressão é 1/0 
cor e na planilha do IECAP, a impressão da logo é 4/0 cor em conformidade com a marca do 
projeto, o que onera um pouco mais o produto. A diferença apresentada para este item é de R$ 
3,68 por mochila, relativo ao diferencial de qualidade apresentado pela mochila orçada pelo IECAP 
razão pela qual solicitamos seja acatado o valor. 
 

2. Combustível. Inserimos na planilha do Plano de Aplicação o valor unitário de R$ 5,78 
para o litro do combustível, que, por um lapso deixou de constar, valor este que está compatível 
com o preço público e valor praticado no mercado. O preço do litro do combustível, por ter variação 
praticamente diária, será utilizado conforme a demanda com comprovação do valor do litro por 
meio de nota fiscal. 
 
3. Cursos profissionalizantes. Tratamos aqui de cursos profissionalizantes customizados 
para os jovens dos Centros de Juventude, voltados para atender demandas especificas, em 
especial para inserção no mercado de trabalho.  
 
Serão ofertados 3 categorias de cursos sendo eles: Cuidador de Idoso (120 vagas), Assistente 
Administrativo (120 vagas) e Empreendedorismo Digital (80 vagas), onde os três têm carga 
horária de 200 horas, cada. Os cursos estão planejados para ser ofertados de forma presencial 
quando possível e presencial conectado, durante o período do isolamento social imposto pela 
pandemia do COVID19.  
 
Os cursos profissionalizantes aqui propostos não têm formatação de cursos EAD visto que os 
professores estarão diariamente com os alunos, presencialmente, quer seja em sala de aula física 
ou em salas virtuais. Para ambos os casos, vale destacar que a preparação de cada hora aula 
ministrada exige do professor, pelo menos, de duas a três horas de preparação do conteúdo, além 
do acompanhamento e monitoramento de cada aluno, das atividades pedagógicas compartilhadas 
na plataforma de aprendizado e ainda das provas de avaliação.  
 
Com estes diferenciais, a hora/aula/aluno de R$ 6,80, praticada desde o primeiro ano deste 
projeto, está compatível com o mercado, se forem considerados os mesmos parâmetros e 
características. A média do preço público apresentado contemplou diferentes modalidades de 
ensino, predominantemente o Ensino à Distância (EAD), que tem custo residual bem menor do 
que o arcabouço de custos demandado pelo ensino presencial, fato este que reduziu a média para 
um patamar muito abaixo do razoável. Por se tratar de uma atividade fundamental para os Centros 
de Juventude do DF, onde se registrado o maior número de casos de transformação de vidas dos 
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jovens, e, considerando a excelência dos cursos ofertados, solicita-se seja acatado o valor 
apresentado pelo IECAP. 
 

4. Serviço de Comunicação Social. Trata-se de valor de prestação de serviços de 
terceiros, por meio de pessoa jurídica, não podendo ser equiparado a valor de salário mensal pago 
em outras circunstancias diferentes deste projeto. O valor de R$ 6.000,00, mensais, proposto para 
o referido serviço está em conformidade com o mercado. Importante ressaltar que este valor é 
pago a pessoa jurídica, não ensejando encargos para o projeto além daqueles que a empresa 
prestadora do serviço recolhe ao emitir a sua nota fiscal. Se for considerada a média do preço 
público apresentado para a remuneração salarial, haverá de ser acrescido a este valor o 
percentual em torno de 77% para fazer frente aos encargos sociais a serem pagos pelo 
empregador, o que elevaria o compromisso mensal do IECAP no projeto para R$ 9.342,59 (R$ 
5.278,30 média preço público + R$ 4.064,29 de encargos sociais). O total desta rubrica passaria 
de R$ 72.000,00, nos 12 meses, para R$ 112.111,09. Diante dos argumentos aqui apresentados, 
solicitamos que seja considerado o valor proposto pelo IECAP para este serviço. Além do mais, o 
escopo desse serviço não se limita somente a produção de clipping eletrônico conforme a 
referência usada para este serviço, na planilha comparativa.  
 
5. Mídias Sociais. Trata-se de valor de prestação de serviços de terceiros, por meio de 
pessoa jurídica, não podendo ser equiparado a valor de salário mensal pago em outras 
circunstancias diferentes deste projeto. O valor de R$ 5.000,00, mensais, proposto para o referido 
serviço está em conformidade com o mercado. Importante ressaltar que este valor é pago a pessoa 
jurídica, não ensejando encargos para o projeto além daqueles que a empresa prestadora do 
serviço recolhe ao emitir a sua nota fiscal. Se for considerada a média do preço público 
apresentado para a remuneração salarial, haverá de ser acrescido a este valor o percentual em 
torno de 77% para fazer frente aos encargos sociais a serem pagos pelo empregador, o que 
elevaria o compromisso mensal do IECAP no projeto para R$ 8.112,49 (R$ 4.583,33 média preço 
público + R$ 3.529,16 de encargos sociais). O total desta rubrica passaria de R$ 60.000,00 nos 
12 meses para R$ 97.349,92. Diante dos argumentos aqui apresentados, solicitamos que seja 
considerado o valor proposto pelo IECAP para este serviço. Além do mais, o escopo deste serviço 
não se limita somente a produção de clipping eletrônico conforme a referência usada na planilha 
comparativa.  
 

6. Aprimoramento da Plataforma de Aprendizado. Trata-se de serviço a ser contratado 
para o aperfeiçoamento da plataforma de aprendizado desenvolvida pelo IECAP para atendimento 
dos jovens durante o período do isolamento social imposto pela pandemia do COVID19. O serviço 
compreenderá a hospedagem do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle; Mentoria 
desenvolvendo habilidades na programação e Design Instrucional de cursos em Ambiente Moodle; 
Capacitação - Moodle para Administradores do Moodle + Curso de Design Instrucional para o 
Ambiente Moodle – para até 15 pessoas indicadas pelos Centros de Juventude. 
 

O diferencial dessa proposta para as referências obtidas na média do preço público de R$ 
32.835,00, apresentado na planilha comparativa, é a Mentoria para Administradores e Professores 
do Ambiente Moodle - Orientações e Introdução à EAD - Orientações quanto a Funcionalidade e 
Distribuição de Conteúdo - Construções de soluções para engajamento dos estudantes as 
atividades - Construção de relatórios e mapa de competências - Aconselhamento sobre 
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estratégias de construção e configuração de cursos. A Mentoria em avaliação formativa, dinâmica 
e contextualizada com 32h por mês (em média 8h por semana em sistema Presencial Conectado), 
durante 12 meses.  
 

A proposta se divide em três vertentes: Configuração e Hospedagem – R$ 6.871,00 (por ano); 
Capacitação - R$ 9.760,00 (por curso); Mentoria - R$ 21.000,00 (por ano), perfazendo um 
total - R$ 37.631,00 (ano). Se considerarmos que as propostas analisadas no preço público não 
apresentam a mentoria anual, o valor do IECAP está R$ 21.000,00 menor razão pela qual 
solicitamos que seja acatado o valor deste serviço. 

 
Os valores dos demais itens do Plano de Trabalho em comento que estavam acima daqueles 
apontados na Planilha Comparativa de Preço Público foram acatados e substituídos no Plano de 
Aplicação, encaminhando em anexo com as devidas adequações. Haverá um esforço por parte 
do IECAP para, durante a execução, alcançar êxito nestas contratação nos termos propostos por 
essa Secretaria. 
 
Destacamos que houve exceção apenas quanto aos itens relativos a locação de banheiro químico 
e locação de palco, que foram retirados do Plano de Trabalho visto que o preço público 
apresentado é inexequível no âmbito do Distrito Federal.  
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12. Declaração 

 

Na qualidade de representante legal da instituição proponente, declaramos, para os 

devidos fins de prova junto à Secretaria de Estado de Políticas para Juventude do Distrito Federal, 

para os efeitos e sob pena da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência 

com o 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, em observância ao inciso VII do artigo 2º, da 

Instrução Normativa nº 01, de 22 de dezembro de 2005, da Corregedoria Geral do Distrito Federal. 

Pede deferimento, 

 
Brasília - DF, 27 de abril de 2021. 

 

 
Renata Aparecida de Oliveira 
Diretora Executiva do IECAP 
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