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A – APRESENTAÇÃO GERAL DA PROPOSTA  

Nome da Instituição Instituto Educação, Esporte, Cultura e 

Artes Populares – IECAP 

Município (UF) escolhido para a intervenção Brasília - DF 

Região Macroeconômica segundo IBGE: Região Centro – Oeste 

Contextualização 

O Distrito Federal, segundo os dados da Pesquisa Distrital por Amostra de 

Domicílios - PDAD 2018, possui mais de 700 mil crianças e adolescentes, cerca de 25% 

da população. O percentual de domicílios monoparentais varia entre 9,1% e 34,2%. As 

condições mais precárias de moradia, pior acesso à escola, são características observadas 

nos territórios com maior proporção de crianças e adolescentes. A forte desigualdade e 

diferença entre os territórios do DF são observadas e algumas vezes podem até se 

aprofundar quando se tratam de domicílios com presença de crianças e adolescentes. 

Levantamento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) 

aponta que 1.699 novos casos de estupro de vulnerável foram registrados em 2018. O 

número representa um crescimento de 30,6% em relação ao ano anterior, quando as 

ocorrências chegaram a 1.301. Em 2017, as delegacias do DF fizeram 14.806 ocorrências 

enquadradas na lei Maria da Penha, das quais 8% tinham crianças e adolescentes como 

vítimas - o equivalente a 1.184 casos. Conforme Boletim Epidemiológico do Ministério 

da Saúde, apenas em 2017 foram registradas 31.435 notificações de violência sexual 

contra crianças e adolescentes no Brasil. Já em 2018, foram 76.216 registros, conforme 

apontado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), que 

divulgou balanço anual do Disque 100 (Disque Direitos Humanos) referente às denúncias 

de violações (psicológicas, físicas e/ou sexuais) contra crianças e adolescentes, no ano de 

2018 foram registrados 152.178 tipos de violações. Destes, 72,66% foram referentes à 

negligência, seguida por violência psicológica (48,76%), violência física (40,62%) e 

violência sexual (22,40%). Ressalta-se que, em uma única denúncia, pode haver duas ou 

mais violações1. No âmbito do Distrito Federal, até o início de maio de 2019, a rede de 

saúde pública registrou 376 casos de violência sexual. Isso representa uma média de 

 
1 https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/junho/criancas-e-adolescentes-balanco-do-

disque-100-aponta-mais-de-76-mil-vitimas - acessado em 19/11/2020 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/junho/criancas-e-adolescentes-balanco-do-disque-100-aponta-mais-de-76-mil-vitimas
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/junho/criancas-e-adolescentes-balanco-do-disque-100-aponta-mais-de-76-mil-vitimas
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quatro casos por dia. As crianças e adolescentes são as principais vítimas em 73% dos 

casos.2   

Com base nesse contexto, evidencia-se a necessidade de disseminação de 

estratégias e metodologias para a garantia do direito à vida e redução da violência contra 

crianças e adolescentes no Distrito Federal, especialmente em regiões administrativas 

com maior vulnerabilidade social. 

Justificativa 

O Distrito Federal com população de aproximadamente 3.055.149, situado na 

região Centro Oeste, é uma das 27 unidades federativas do Brasil que não possui 

municípios e está dividida em 33 regiões administrativas. No cenário brasileiro, 

atualmente, constata-se que a região do Distrito Federal contém o maior Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do país, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento 

Humano, sendo esse índice obtido considerando Brasília como um todo e não por região 

administrativa, caso fosse seria demonstrado a desigualdade entre as cidades satélites que 

compõem o território. 

Ao analisar as condições de desenvolvimento humano por região administrativa é 

possível notar que o DF registra um dos maiores níveis de desigualdade social e 

econômica do país e da região Centro-Oeste. O índice de Gini, utilizado para medir a 

desigualdade social de um determinado país, unidade federativa ou município, foi de 

0,602 em 2017, enquanto no país o índice foi de 0,549 e no Centro-Oeste, 0,536.3 

Em virtude do seu rápido crescimento desordenado o Distrito Federal, já é a quarta 

cidade mais populosa do país e possui altos índices de criminalidade, especialmente nas 

regiões administrativas que se encontram à margem da zona central de Brasília, estando 

na lista dos 120 municípios com maiores índices de homicídios por 100 mil habitantes, 

segundo o Atlas da Violência 2019, do Ipea. O Mapa das Desigualdades do DF (2019), 

aponta que a desigualdade no DF ampliou de 0.55 para 0.58. Essa pesquisa mostrou que 

cerca de 55% da população está entre a renda baixa e média baixa, sendo que as de 

menores rendas residem na Estrutural, Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto das Emas e 

 
2 http://www.saude.df.gov.br/em-quatro-meses-casos-de-violencia-sexual-superam-dados-de-2018/ - 

acessado em 19/11/2020 
3 Mapa das Desigualdades, 2019 - http://www.movimentonossabrasilia.org.br 

 

http://www.saude.df.gov.br/em-quatro-meses-casos-de-violencia-sexual-superam-dados-de-2018/
http://www.movimentonossabrasilia.org.br/
http://www.movimentonossabrasilia.org.br/
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Varjão, regiões historicamente desassistidas pelas políticas públicas. Os dados 

demonstram, ainda, que os territórios majoritariamente negros são os mais pobres. Nestes 

locais faltam vagas nas escolas, postos de saúde, saneamento básico, segurança pública 

que de fato atenda à população. Por outro lado, os indicadores do PDAD/2018 apontam 

que locais como Plano Piloto, Lagos Sul e Norte, Sudoeste, Noroeste, Park Way, com 

renda média de 20 salários mínimos, onde a população é em sua maioria branca, são mais 

servidos de políticas públicas.   

No que se refere à educação, há muitas crianças e adolescentes frequentando 

escolas fora de suas regiões, principalmente por falta de vagas próximos de suas 

residências. O que se verifica nos territórios com mais baixa renda, como Estrutural e 

Itapoã. Em relação a frequência escolar, na Estrutural, por exemplo,  3,7% das crianças 

de 6 a 14 anos estão fora da escola, no Itapoã 3,6% não estão frequentando a escola e na 

Fercal esse percentual aumenta para 4,5% .Os dados da Codeplan indicam que a 

proporção de jovens que não estudam nem trabalham no Distrito Federal é de 27,8%, 

destes 29% residem em regiões administrativas de renda baixa. 

É dentro dessa discrepante realidade tão complexa e objetivando atender o edital, 

que tem como objeto o fortalecimento da garantia dos direito à vida e da redução da 

violência contra crianças e adolescentes no Brasil, por meio de linhas de atuação 

multisetorial que  promovam a prevenção e a redução da violência, a promoção de cultura 

de paz, o combate a infrequência e a evasão escolar, que o IECAP propõe a 

implementação da metodologia piloto no Distrito Federal.  

Expertise da Instituição candidata 

O Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – IECAP - Agência de 

Transformação Social, é uma organização da sociedade civil, de fins não econômicos ou 

lucrativos, de interesse público, constituído em 07 de março de 2001, regida por seu 

Estatuto Social, Regimento Interno e Programa de Integridade e Compliance conforme 

exigência da Lei Distrital nº 6.112/2018, além da observância dos demais dispositivos e 

atos normativos, dele emanados, e pela legislação brasileira aplicável ao Terceiro Setor.  

A missão do IECAP é promover e criar oportunidades para o público atendido por 

meio de ações plurais e transversais comprometidas com a transformação de vidas. 

Enquanto agência de transformação social que busca ser e, a fim de concretizar a sua 

missão, tem como finalidades: execução de ações de assistência social, inclusão social, 
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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, educação, empreendedorismo, inovação, reinserção 

social, cultura, esporte e lazer, capacitação e qualificação profissional com vistas a 

geração de emprego e renda, inserção no mundo do trabalho, desenvolvimento 

sustentável e proteção ao meio ambiente. (IECAP. Estatuto Social – Brasília, DF). 

Com 19 anos de atuação, o Instituto busca atuar de maneiras múltiplas e em parceria 

com diversos órgãos e instituições locais e nacionais, tornando-se um braço executor de 

políticas públicas e ações de inclusão social de maneira eficiente, eficaz e sustentável. 

Sendo credenciado e atuante nos principais colegiados de Brasília, como o Conselho dos 

Direitos das Crianças e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA (eleito recentemente 

como conselheiro 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 – CNAP, no Setor de Controle e 

Acompanhamento de Medidas Alternativas – SEMA - do Ministério Público do Distrito 

Federal. 

Os trabalhos desenvolvidos pelo IECAP vêm sendo apoiado por diversos órgãos e 

instituições do país, como: Petrobras; Caixa Econômica Federal; Ministério Público da 

União; Ministério da Cidadania; Banco de Brasília; Secretaria de Estado de Educação do 

DF; Secretaria de Estado de Juventude do DF; Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social do DF; Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal; Sistema S; 

Administrações Regionais; Universidades Públicas e Privadas; Associações; Empresas 

de médio e grande porte; Organismos Internacionais; Escolas Públicas e Privadas; 

Aceleradoras e Incubadoras; Conselhos Tutelares; CREAS; CRAS; COSES entre outros. 

Com destaque para apoio estratégico em projetos voltados à infância e à juventude com 

o Governo do Distrito Federal. 

Apontamos a seguir alguns dos projetos de responsabilidade do IECAP ao longo 

dos últimos anos: Centros de Juventude do Distrito Federal, Dia Internacional da 

Juventude, Fábrica da Cidadania, Semana Nacional de Ciências e Tecnologia e Inovação, 

Casa de Criatividade e Inovação, Programa Criança Feliz Brasiliense, Ateliê Rural, 

Renda-se - Feira de Artesanato, Bordados e Rendas, PERC BRASIL, Projeto Atleta da 

Natureza, Esporte nas Cidades, Corrida de Reis Mirim, entre outros. 
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Devido a sua vasta experiência o IECAP se especializou na implantação e execução 

de metodologias desenvolvidas pelo Poder Público, os cases mais recentes são a 

implantação e execução das atividades dos Centros de Juventude do Distrito Federal, 

metodologia elaborada pela extinta Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e 

Juventude do Distrito Federal, e o Programa Criança Feliz, metodologia desenvolvida 

pelo Ministério da Cidadania de alcance nacional.  

Como diferencial, por atuar em várias regiões administrativas do DF, o IECAP já 

possui catalogação preliminar de estratégias e metodologias para o combate à evasão e ao 

abandono escolar, das estratégias e metodologias para lidar com o fenômeno do conflito 

e a prevenção da violência e para a promoção de uma cultura de paz nas escolas e na 

comunidade como um todo, bem como o mapeamento dos principais atores a serem 

envolvidos para implantação da metodologia, devido a sua articulação intersetorial já 

consolidada no território, o que colabora significativamente com a entidade coordenadora 

no refinamento da metodologia. 

Destacamos a expertise do IECAP no desenvolvimento e execução de projetos 

inovadores, o Instituto foi responsável por desenvolver uma metodologia para 

implantação de uma Escola Inovadora no Distrito Federal, objeto de concorrência pública 

promovida pela Fundação de Apoio à Pesquisa do DF em parceria com a Secretaria de 

Educação. A proposta “Aprender em Comunidade”, selecionada no certame, busca 

desenvolver um piloto de cocriação de protótipo de escola inovadora que visa engajar a 

comunidade escolar e também a comunidade local onde a escola está situada, na tarefa de 

desenvolver competências e habilidades capazes de gerar transformações individuais e 

coletivas, pois o potencial transformador de uma escola é uma das principais estruturas 

que possibilita a garantia de direitos da população. 

 

Justificativa para escolha do município 

As disparidades existentes no território do Distrito Federal, juntamente com 

apontamentos anteriormente citados, como ausências e violações de direitos de crianças 

e adolescentes vulneráveis e à margem das políticas públicas em todo o DF,  justificam a 

localidade para implementação do projeto piloto, em paralelo a isso, é de suma 

importância a implantação de um piloto de alcance nacional na capital do país, que serve 

como bússola para os demais Estados e municípios.   
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B – DETALHAMENTO DA PROPOSTA  

B.1 Objetivo geral  

Realizar implantação piloto da estratégia de redução da violência contra crianças e 

adolescentes, no Distrito Federal, pelo período de 18 meses.  

B.2 Objetivos específicos  

● Identificar e avaliar estratégias e metodologias para o combate à evasão escolar e 

ao abandono escolar no DF. 

● Identificar e avaliar estratégias e metodologias para lidar com o fenômeno do 

conflito e a prevenção da violência e para a promoção de uma cultura de paz nas 

escolas e na comunidade como um todo. 

● Identificar e avaliar estratégias e experiências exitosas no DF nas áreas da garantia 

do direito à vida e da redução da violência contra crianças e adolescentes no DF. 

● Identificar stakeholders, por meio do mapeamento de atores-chaves.  

● Diagnosticar os desafios e capacidades existentes no DF para implantação do 

projeto. 

● Fortalecer a articulação intersetorial e interfederativa para implantação da 

metodologia. 

● Desenvolver proposta de fluxos, de processos, de planos e de mapeamento de 

ferramentas e tecnologias para apoiar a disseminação do plano de intervenção. 

● Desenvolver estratégia de governança e sustentabilidade a serem envolvidos na 

implantação da metodologia. 

● Realizar eventos e treinamentos de atores estratégicos, facilitadores e 

multiplicadores. 

● Aplicar a metodologia do projeto integral no DF, considerando o escopo definido 

pela instituição do Eixo 1. 

● Participar de reuniões de acompanhamento do projeto, monitorando o progresso 

da implementação, avaliando resultados e identificando lacunas e riscos. 

● Confeccionar portifólio de dados, de resultados, de lições aprendidas e boas 

práticas. 
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B.3 Resultados esperados  

● Refinamento da metodologia em parceria com a instituição do Eixo 1 

● Implantação do projeto piloto no Distrito Federal. 

● Redução da violência e letalidade de crianças e adolescentes no DF. 

● Fortalecimento do combate à violência contra crianças e adolescentes, no DF. 

● Replicabilidade e sustentabilidade do projeto. 

●  Fortalecimento do elo entre comunidade/ família/ escola. 

● Combate à infrequência e ao abandono escolar. 

● Promoção de uma cultura de paz. 

● Fortalecimento das capacidades nacionais para a produção de conhecimentos na 

temática da prevenção à violência contra crianças e adolescentes.
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B.4 Atividades previstas e cronograma de trabalho  

N

º 
Produtos estabelecidos no Edital nº 

09/2020 

Atividades previstas Duração 

(dias) 

Previsão 

de Início 

Previsão de 

Término 

1 Documento técnico contendo plano 

de ação, com detalhamento das 

atividades a serem desenvolvidas e 

cronograma de execução. 

1. Contratação da Equipe Técnica 

2. Elaborar plano de ação contendo metodologia detalhada das ações. 

3. Elaborar cronograma de execução. 

4. Definir perfis de profissionais a serem alocados em cada fase do trabalho. 

5. Aquisição de materiais para o desenvolvimento do projeto. 

15 dias  Mês 1 Mês 1 

2 Relatório de benchmarking de 

experiências exitosas em sua região 

de atuação 

1. Realizar benchmarking das estratégias e metodologias para o combate à evasão e 

ao abandono escolar. 

2. Realizar benchmarking, das estratégias e metodologias para lidar com o fenômeno 

do conflito e a prevenção da violência e para a promoção de uma cultura de paz nas escolas 

e na comunidade como um todo (incluindo aquelas que se dediquem a restabelecer os 

vínculos familiares e sócio comunitário). 

3. Compilar as experiências exitosas das temáticas em pauta. 

45 dias  Mês 1 Mês 2 

3 Relatório de mapeamento de atores-

chave e de desafios e capacidades 

existentes no (s) município (s) que 

receberão a implantação da 

metodologia, incluindo subsídios 

para estabelecimento da linha de 

base nos municípios de intervenção 

1. Mapear os atores -chave para implantação da metodologia. 

2. Diagnosticar os desafios e capacidades existentes no DF para o recebimento do 

projeto. 

3. Realizar pesquisa quantitativa - desenvolvimento e aplicação (presencial) de 

questionário de mapeamento de atores-chave e de desafios e capacidades existentes na 

região. 

4. Realizar pesquisa online - por meio de 1.000 formulários online que serão 

disponibilizados para a comunidade, a fim de obter o mapeamento mediante a participação 

voluntária. 

5. Realizar reunião com as entidades selecionadas para desenvolver em conjunto 

proposta de indicadores de progresso. 

6. Desenvolver formulários (preferencialmente eletrônicos) para coleta de dados e 

criação de indicadores de progresso. 

7. Desenvolver Plano de Monitoramento e Avaliação do Projeto. 

90 dias Mês 2  Mês 3 
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4 Estratégia de governança para os 

municípios de incidência do projeto 

a serem envolvidos na implantação 

da metodologia 

1. Realizar reuniões com atores estratégicos gestores e consultores com o intuito de 

promover alinhamento metodológico quanto à implementação do projeto piloto. 

2. Participar de reuniões periódicas de alinhamento com a instituição selecionada no 

Eixo 1, bem como o PNUD e com a SNDCA e de viagens necessárias ao melhor 

desenvolvimento dos produtos. 

3. Participar de eventos e reuniões técnicas para a avaliação e compartilhamento de 

experiências do projeto. 

4. Desenvolver propostas de fluxos e responsabilidades, para otimizar a atuação dos 

atores envolvidos no plano de intervenção multissetorial.  

5. Realizar a articulação intersetorial e interfederativa para a implantação da 

metodologia nas regiões selecionadas, em estreita articulação com a SNDCA e com o 

PNUD, bem como com a instituição coordenadora da implantação da metodologia. 

105 dias  Mês 2 Mês 4 

5 Documento contendo proposta de 

treinamento de atores estratégicos, 

facilitadores e multiplicadores locais 

para disseminação e 

sustentabilidade da metodologia no 

município 

1. Elaborar estratégia e metodologia detalhada do plano de intervenção e 

mapeamento das ferramentas e tecnologias disponíveis para apoiar a disseminação do plano. 

2. Criar comissão com entidades selecionadas para desenvolvimento, em parceria, de 

plano de treinamento para formar os atores estratégicos, facilitadores e multiplicadores da 

metodologia. 

3. Definir a metodologia do treinamento, ferramentas e recursos a serem utilizados, 

material didático a ser disponibilizado e formulário de avaliação. 

130 dias  Mês 4 Mês 5 

6 Relatório do treinamento das 

equipes dos municípios para 

implantação da metodologia 

1. Realizar o treinamento dos facilitadores e multiplicadores, especialmente do 

poder público. 

2. Realizar aplicação de questionários de avaliação.  

3. Realizar registro e organização da documentação das etapas dos treinamentos. 

220 dias  Mês 6 Mês 8 

7 Relatório de Progresso do Projeto 1. Elaborar relatórios sintéticos mensais de atualização sobre o progresso da 

implantação da metodologia na região selecionada. 

2. Atuar na identificação, sistematização e disseminação das boas práticas e novas 

metodologias desenvolvidas ao decorrer da execução do projeto. 

3. Monitorar cronograma de execução das atividades. 

4. Realizar diagnóstico do processo de implementação do piloto. 

250 dias  Mês 8 Mês 9 

8 Relatório final de implantação do 

projeto, sistematizando principais 

resultados e lições aprendidas 

1. Realizar a implantação da metodologia no DF e sistematizar os resultados 

alcançados e lições aprendidas. 

 

350 dias  Mês 10 Mês 12 
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B.5 Orçamento detalhado  

5.1.  Planilha com detalhamento de despesas 

Item Descrição 

Indicador físico 
 Estimativa de Custos  

R$ 
Produto 

Quant

. 

Unida

de 
Tempo 

 Valor 

Unitário R$ 

 Valor Total  

R$ 

5.1 - Equipe Técnica 

Coordenador do 

Projeto 

Perfil: Profissional com titulo de Mestre na área de saúde pública, 

especializada e garantia de direitos para crianças e adolescentes, com 

experiência mínima de 12 anos. 

Profissional contratado em Regime Pessoa Jurídica pelo período de 18 

meses. 

Memória de Cálculo: 1 prof x 18 meses x 9.000 = 162.000 

1 Mês 18 R$ 9.000,00 R$ 162.000,00 
1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 

e 8 

Consultor em 

Programas e 

Projetos Social 

Perfil: Profissional de nível superior, especializado em gestão de projetos e 

programas sociais, com experiência mínima de 5 anos. 

Profissional contratado em Regime Pessoa Jurídica pelo período de 18 

meses. 

Memória de Cálculo: 1 prof x 18 meses x 8.500 = 153.000 

1 Mês 18 R$ 8.500,00 R$ 153.000,00 
1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 

e 8 

Consultor em 

Antropologia 

Perfil: Profissional com titulo de Mestre na área de antropologia, com 

experiência mínima de  5 anos. 

Profissional contratado em Regime Pessoa Jurídica pelo período de 18 

meses. 

Memória de Cálculo:  1 prof x 18 meses x 8.500 = 153.000 

1 Mês 18 R$ 8.500,00 R$ 153.000,00 
1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 

e 8 

Consultor em 

Pedagogia 

Perfil: Profissional bacharel em pedagogia, com esperiência mínima de 5 

anos em operacionalização de projetos sociais.  

Profissional contratado em Regime Pessoa Jurídica pelo período de 18 

meses. 

Memória de Cálculo: 1 prof x 18 meses x 8.500 = 153.000 

1 Mês 18 R$ 8.500,00 R$ 153.000,00 
1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 

e 8 

Consultor em 

Direito  

Perfil: Profissional bacharel em direito, com esperiência mínima de 5 anos 

em operacionalização de projetos sociais.  

Profissional contratado em Regime Pessoa Jurídica pelo período de 18 

meses. 

Memória de Cálculo: 1 prof x 18 meses x 8.500 = 153.000 

1 Mês 18 R$ 8.000,00 R$ 144.000,00 
1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 

e 8 
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Consultor em 

Comunicação 

Perfil: Profissional com bacharel em Comunicação Social, e espcialização 

em marketing, com experiência mínima de  5 anos 

Profissional contratado em Regime Pessoa Jurídica pelo período de 18 

meses. 

Memória de Cálculo: 1 prof x 18 meses x 8.000 = 144.000 

1 Mês 18 R$ 8.000,00 R$ 144.000,00 
1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 

e 8 

Consultor 

Administrativo e 

Financeiro  

Perfil: Profissional bacharel em Administração, com esperiência mínima de 

5 anos em gestão financeira e prestação de contas para projetos sociais..  

Profissional contratado em Regime Pessoa Jurídica pelo período de 18 

meses. 

Memória de Cálculo:  1 prof x 18 meses x 8.000 = 144.000 

1 Mês 18 R$ 8.000,00 R$ 144.000,00 
1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 

e 8 

Consultor em 

Assistência Social 

Perfil: Profissional bacharel em Serviço Social, com esperiência mínima de 

5 anos em operacionalização de projetos sociais.  

Profissional contratado em Regime Pessoa Jurídica pelo período de 18 

meses. 

Memória de Cálculo:  1 prof x 18 meses x 8.000 = 144.000 

1 Mês 18 R$ 8.000,00 R$ 144.000,00 
1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 

e 8 

Consultor em 

Psicologia  

Perfil: Profissional com titulo de Mestre na área de psicologia, com 

experiência mínima de 5 anos. 

Profissional contratado em Regime Pessoa Jurídica pelo período de 18 

meses. 

Memória de Cálculo:  1 profl x 18 meses x 8.000 = 144.000 

1 Mês 18 R$ 8.000,00 R$ 144.000,00 
1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 

e 8 

SUBTOTAL R$ 74.500,00 R$ 1.341.000,00   

5.2 Material de divulgação 

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) 

Memória de Cálculo:  40 unidades x 180 reais =  7.200 

40 
Unida

de 
18 R$ 180,00 R$ 7.200,00 4 

SUBTOTAL R$ 180,00 R$ 7.200,00   

5.3 Bens permanentes 

Notebook 

Notebook Core i5-8265U, 8 GB RAM, HD 1TB, Intel® UHD Graphics 

620, Tela 14" LED IPS, Windows 10 

Memória de Cálculo: 4 notebooks x 15.900 =  23.600 

4 
Unida

de 
18 R$ 5.900,00 R$ 23.600,00 3 

SUBTOTAL R$ 5.900,00 R$ 23.600,00   

5.4 Bens de consumo 
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Combustível 
Combustível para deslocamento nas Regiões Administrativas  

Memória de Cálculo: 3 meses x 1.500 reais  =  4.500 
3 Mês 3 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00 1 , 2 e 3 

Toner para 

impressora 

Toner tn 221 preto e cores brother - or 

Memória de Cálculo:  10 unidades x 365 reais =  3.650 
10 

Unida

de 
18 R$ 365,00 R$ 3.650,00 

1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 

e 8 

Resma de papel 

A4  

Resma de papel A4210mm x 297mm 90gr 

Memória de Cálculo: 50 resmas x 30 reais =  1.500 
50 Resma 18 R$ 30,00 R$ 1.500,00 

1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 

e 8 

Caneta 
Caneta econômica AZ – Com Caixa com 50 unidades  

Memória de Cálculo: 6 caixas x 45 reais =  270 
6 Caixa 18 R$ 45,00 R$ 270,00 

1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 

e 8 

Pasta em “L”  
Pasta em “L” Tamanho A 4 - Pacote com 10 unidades 

Memória de Cálculo: 50 pacotes x 10 reais =  500 
50 Pacote 18 R$ 10,00 R$ 500,00 

1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 

e 8 

SUBTOTAL R$ 1.950,00 R$ 10.420,00   

5.5 Eventos/Treinamentos - Realização de treinamentos e eventos para atores estratégicos, facilitadores e multiplicadores locais para disseminação e sustentabilidade da 

metodologia no município - Aproximadamente 500 pessoas, em edições a serem definidas na metodologia. 

5.5.1 Material Pedagógico 

Camisetas 
Camiseta em dry poliéster, personalização em sublimação total 

Memória de Cálculo:  500 unidades x 29 reais =  14.500 
500 

Unida

de 
1 R$ 29,00 R$ 14.500,00 4, 5 ,6 e 7 

Pen card 
Pen drive slim, gravação laser 1 lado, personalizado, 8GB de memória 

Memória de Cálculo:  500 unidades x 32,50 reais =  16.250 
500 

Unida

de 
1 R$ 32,50 R$ 16.250,00 4, 5 ,6 e 7 

Ecobag 

sacolas ecobag 100% algodão: 140 g/m². Alças de 60 cm. 375 x 415 mm. 

Personalização em Policromia 

Memória de Cálculo:  500 unidades x 14,50 reais =  7.250 

500 
Unida

de 
1 R$ 14,50 R$ 7.250,00 4, 5 ,6 e 7 

Apostilas 

Impressão de Apostilas - folhas formato A4, preto e branco, com capa 

transparente e espiral. 180 unidades com aproximadamente 30 páginas cada. 

Memória de Cálculo:  500 unidades x 16 reais =  8.000 

500 
Unida

de 
1 R$ 16,00 R$ 8.000,00 4, 5 ,6 e 7 

Bloco de Notas  

Bloco de Notas  Capa: 4/0 cores, 100 fls, Papel: couchê 250grs Miolo: sem 

impressão Papel: Ap75grs Acabamento: espiral 

Memória de Cálculo:  500 unidades x 8,90 reais =  4.450 

500 Pacote 1 R$ 8,90 R$ 4.450,00 4, 5 ,6 e 7 

Caneta 
Caneta De Plástico Com Detalhe Emborrachado Com Impressão 1 Cor 

Memória de Cálculo:  500 unidades x 2,50 reais =  1.250 
500 

Unida

de 
1 R$ 2,50 R$ 1.250,00 4, 5 ,6 e 7 

Material para 

Treinamento  

Material para realização dos treinamentos: cartolina, cola, papel colorido  

Memória de Cálculo:  1 verba x 3.000 reais = 3.000 
1 Verba 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 4, 5 ,6 e 7 
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5.5.2 Alimentação 

Pães de queijo 
Pães de queijo  

Memória de Cálculo: 1.000 unidades x 0,70 =  700 
1000 

Unida

de 
1 R$ 0,70 R$ 700,00 4, 5 ,6 e 7 

Empadas de 

frango 

Empadas de frango 

Memória de Cálculo: 1.000 unidades x 0,70 =  700 
1000 

Unida

de 
1 R$ 0,70 R$ 700,00 4, 5 ,6 e 7 

Coxinhas de 

frango 

Coxinhas de frango  

Memória de Cálculo: 1.000 unidades x 0,70 =  700 
1000 

Unida

de 
1 R$ 0,70 R$ 700,00 4, 5 ,6 e 7 

Pasteis de  carne  
Pasteis de carne, queijo e frango 

Memória de Cálculo: 1.000 unidades x 0,70 =  700 
1000 

Unida

de 
1 R$ 0,70 R$ 700,00 4, 5 ,6 e 7 

Enroladinhos de 

queijo 

Enroladinhos de queijo, salsicha e napolitano 

Memória de Cálculo: 1.000 unidades x 0,70 =  700 
1000 

Unida

de 
1 R$ 0,70 R$ 700,00 4, 5 ,6 e 7 

Bolos e doces 

diversos 

Bolos e doces diversos 

Memória de Cálculo: 1.000 unidades x 1,20 =  1.200 
1000 

Unida

de 
1 R$ 1,20 R$ 1.200,00 4, 5 ,6 e 7 

Total alimentação 

para 200  pessoas 

(10 salgados por 

pessoa) 

  6000 
Unida

de 
  R$ 4,70   4, 5 ,6 e 7 

Sucos 
Sucos (dois tipos) 300 litros de suco - 300 ml por pessoa 

Memória de Cálculo: 150 litros x 6,00  =  900 
150 litros 1 R$ 6,00 R$ 900,00 4, 5 ,6 e 7 

Refrigerante 
Refrigerantes 3 tipos - 300 ml por pessoa 

Memória de Cálculo: 150 litros x 6,00  =  900 
150 litros 1 R$ 6,00 R$ 900,00 4, 5 ,6 e 7 

Água  
Água – copo de 200ml -  2 copos de água por pessoa + 10% 

Memória de Cálculo:1.100 copos x 0,75 =  825 
1100 

Unida

de 
1 R$ 0,75 R$ 825,00 4, 5 ,6 e 7 

Locação de 

utensílios de copa 

e mesa 

Locação de utensílios e material  (Aluguel de bandejas, taças, copos, 

talheres, cestinhas, toalhinhas de bandeja, bandejas, richôs, mesas de apoio, 

guardanapo de papel) 

Memória de Cálculo:  1 verba x 3.500 =  3.500 

1 Verba 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 4, 5 ,6 e 7 

5.5.3 Infraestrutura e Serviços  

Locação de Centro 

de Treinamento 

Locação de espaço para treinamento com capacidade para até 200 pessoas 

em local central de Brasília 

Memória de Cálculo:  1 verba x 14.000 =  14.000 

1 Verba 1 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 4, 5 ,6 e 7 
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Serviço de 

Produção 

Videografica 

Captação de imagens dos eventos e treinamentos para prestação de contas e 

divulgação das ações 

Memória de Cálculo:  1 verba x 12.000 =  12.000 

1 Verba 1 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 4, 5 ,6 e 7 

Serviço de 

captação de 

imagens 

Captação de imagens por meio de fotos 

Memória de Cálculo:  1 verba x 4.000 =  4.000 
1 Verba 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 4, 5 ,6 e 7 

 Painel Backdrop  

Locação de Painel Backdrop em estrutura alumínio box truss Q30, medindo 

(4,00 metros de largura por 3,00 metros de altura)  

Memória de Cálculo:  1 verba x 3.000 =  3.000 

1 Verba 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 4, 5 ,6 e 7 

Lona para painel 

backdrop 

Impressão lona para Back Drop  para ser utilizados nas ações do projeto, 

sendo: Lona em vinil 440 gramas, fosca, acabamento em ilhós (tamanho 

4,00 x 3,00 m x 4 unidades) impressão colorida para 10 paineis. Com 

instalação 

Memória de Cálculo: 24 metros x 80 =  1.920 

24 Metros 1 R$ 80,00 R$ 1.920,00 4, 5 ,6 e 7 

Kit Multimidia 

Locação de KIT MULTIMÌDIA para atender as atividades do projeto, 

composto por Retroprojetor 5000 lumens 1920x1080 DPL; Tela para 

projeção; Cabos de Áudio: P2 e P10 de 2 metros. XLR de 2 metros; Cabos 

de Vídeo: HDMI de 10 metros; VGA de 10 metros 

Memória de Cálculo:  1 verba x 2.200 =  2.200 

1 Verba 1 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 4, 5 ,6 e 7 

Som de grande 

porte 

Locação, montagem e desmontagem de som de grande porte omposto de: 

mesa controladora: mg 12 xu 12 canais mixer Mg 12 xu; 02 microfones sem 

fio SLX 24 slx Beta 58; 02 Caixas de som 15/1000 watts; 02 Caixas de som 

Grave Sub woofer ativo Frahm Ps12 Swa 500w 12; Cabo 20 mts plug 

conector p10 macho mesa; Cabo 10 mts plug conector macho fêmea e 

iluminação. 

Memória de Cálculo:  1 verba x 5.000 =  5.000 

1 Verba 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 4, 5 ,6 e 7 

SUBTOTAL R$ 46.905,55   R$ 107.645,00    

CUSTO TOTAL DO PROJETO  R$ 129.435,55  R$ 1.489.865,00    
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5.2. Cronograma de Desembolso 

 Despesa Produto 1 Produto 2 Produto 3 Produto 4 Produto 5 Produto 6 Produto 7 Produto 8 

Equipe Técnica 134.100,00 134.100,00 201.150,00 201.150,00 201.150,00 134.100,00 201.150,00 134.100,00 

Material de Divulgação R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 

Bens Permanentes   R$ 23.600,00      

Bens de Consumo R$ 2.240,00 R$ 2.240,00 R$ 2.240,00 R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00 

Eventos / Treinamentos    R$ 26.911,25 R$ 26.911,25 R$ 26.911,25 R$ 26.911,25  

Subtotal R$ 137.240,00 R$ 137.240,00 R$ 227.890,00 R$ 229.701,25 R$ 229.701,25 R$ 162.651,25 R$ 229.701,25 R$ 135.740,00 

TOTAL R$ 1.489.865,00  
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C- OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

C.1 Projetos e iniciativas em temáticas aderentes à da presente convocação, bem como 

no município selecionado para implantação piloto da metodologia. – Todos os Termos, 

fotos, relatórios constam nos Anexos I desta Proposta. 

As Manifestação de Apoio constam nos Anexos II e a Declaração do Conselho de 

Assistência Social no Anexo III. 

1. Programa Criança Feliz Brasiliense (2019 e 2020) - Termo de Colaboração nº 

01/2019, celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF. 

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. 

 

2. Centros de Juventude – (2017 a atual) 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 Crianças, Adolescentes e Juventude – 

SECRIANÇA.   

Implantação e execução da metodologia dos Centros de Juventude do DF, 

desenvolvida pela   Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude - 

SECRIANÇA em observância a Política Distrital de Atenção ao Jovem - PDAJ - Lei nº 

5.142, de 31/07/2013.  



 

2 
Mudando trajetórias. Transformando vidas. 

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. Como um dos componentes 

previstos na PDAJ, 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. 

Em complementação ao já proposto pelas normativas legais e as orientações 

estabelecidas pela Subsecretaria da Juventude, à época, o projeto ampliou o leque de 

atuação dos Centros de Juventude, aprofundando o impacto social proveniente da 

realização das oficinas e cursos ofertados, como o desenvolvimento de atletas de alto 

rendimento das oficinas esportivas e incentivo à participação em competições; incentivo 

a geração de renda autônoma por meio da oficina de culinária sustentável; 

desenvolvimento de habilidades socioemocionais; atendimento diferenciado para jovens 

com necessidades diferenciadas como àqueles em cumprimento de medidas 

socioeducativas e àqueles que possuem algum tipo de deficiência que restrinja a sua 

locomoção, aprendizado e inclusão social; orientações quanto ao comportamento 

adequado para a realização de entrevistas de emprego; encaminhamento para o mercado 

de trabalho; construção de um plano de futuro para os jovens com a orientação do 

psicólogo e do assistente social visando à transformação de vidas. 

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 25 mil atendimentos indiretos ao ano. Desde que o IECAP iniciou a gestão dos 

Centros Juventude até os dias atuais é possível contabilizar 15 mil atendimentos diretos 

e 75 mil atendimentos indiretos, garantindo à Juventude do DF um espaço que foi pensado 

para atender todas as necessidades deste público, observando as peculiaridades desta faixa 

etária, ofertando serviços que atendem de maneira assertiva o que os jovens anseiam. 
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3. Dia Internacional da Juventude no DF – Secretaria de Juventude. 

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 

implantado 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.   

Contratos: Termo de Fomento nº 01/2017, Segundo Aditivo ao Termo de Fomento 

nº 1/2017, celebrado em maio/2018 e Quarto Aditivo ao Termo de Fomento Nº 01/2017, 

celebrado em maio/2019. 

 

4. Atleta da Natureza – Contratos com o Instituto Brasil Adentro e Termo de 

Colaboração nº 008/2017. 

Desenvolvimento da metodologia e implantação do projeto Atleta da Natureza, 

com o objetivo de aplicar atividades extracurriculares, junto aos alunos matriculados na 

rede pública de ensino do Distrito Federal, com temas relacionados ao meio ambiente, 

esporte e saúde, em parceria com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 

do Distrito Federal – CDCA.  

Durante a edição de 2018, cerca de 1.500 alunos do Ensino Fundamental de 10 

escolas públicas do DF, incluindo escolas que possuem estudantes com deficiência como 

o CEF GAN da Asa Norte e o CEF 802 do Recanto das Emas, receberam as ações do 
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projeto dentre elas destacam-se: Seminários Iniciais: Realização da palestra (Vida 

Saudável e/ou Acessibilidade) e oficinas práticas (papel reciclável, hortas suspensas, 

jogos populares, audiovisual, reciclagem, gastronomia sustentável, coordenação e 

desenvolvimento) que ajudarão a dar o tom e instigar os alunos para as ações que 

acontecerão posteriormente. Aulas ações – Atleta da Natureza: Após os seminários 

iniciais, são realizadas aulas ações compostas por aulas não formais do Atleta da 

Natureza, nessa etapa são realizadas as seguintes atividades: dinâmica de abertura e 

apresentação dos Mediadores, ciclo vida saudável, ciclo resíduos sólidos, ciclo 

acessibilidade, circuito plantar, direito das crianças, dinâmica de encerramento. 

 

5. Casa de Criatividade e Inovação – Termo de Fomento nº 07/201- com a 

Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude – SECRIANÇA.  

O projeto “Casa de Criatividade e Inovação” é um 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. 

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. 
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Com a participação de convidados especiais como blogueiros, especialistas em design e 

marketing digital para interagir com os participantes. 

Temos certeza de que a oportunidade de gerar mecanismos de qualificação 

profissional e geração de renda, frente as imensas dificuldades encontradas pelos jovens, 

é uma estratégia sustentável de inclusão social e participação cidadã. 

O Casa de Criatividade e Inovação é um 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. 

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 marchê, 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. 

 

6. Fábrica de Cidadania – Petrobrás (2011-2016). 

O projeto Fábrica de Cidadania foi realizado durante o período de 2011 a 2016, com 

atendimento direto e gratuito anual para 600 crianças, adolescentes, jovens e adultos nas 

áreas de musicalização, aula de percussão, curso de capacitação em marcenaria e atividades 

esportivas como: capoeira, karatê e patinação. O Fábrica de Cidadania possibilitou a inclusão 

social da comunidade menos favorecida dos moradores da região do Lago Oeste e Basevi, 

ao criar condições de acesso às oportunidades de transformação de vidas, seguindo a missão 

do IECAP, em todos os projetos executados. 



 

6 
Mudando trajetórias. Transformando vidas. 

Para a viabilização deste projeto, o Instituto contou com o apoio financeiro da 

Petrobras, na forma de patrocínio, além de doações, seguindo o plano de captação 

implantado no IECAP. 

7. Atelier Rural - Anos de execução: 2011 a 2016. 

Atendimento a mulheres e homens do Núcleo Rural Lago Oeste, com corte e 

costura, modelagem, bolsas e acessórios, oficina de espuma com o apoio da Petrobras e 

do Instituto Bancorbrás, sendo qualificados em torno de 100 artesãos. 

8. PERC Brasil - Edições: 2011, 2012 e 2013. 

Projeto que envolveu o cantor e compositor Carlinhos Brown na apresentação de 

diferentes grupos de música de percussão pertencentes a jovens integrantes de projetos 

sociais do DF. 

9. Feira de Artesanato, Bordado e Rendas – RENDA-SE. 

O projeto “feira de artesanato, bordado e rendas – RENDA-SE” foi criado em 

2010 com o objetivo de fortalecer a produção associada ao turismo por meio de iniciativas 

de artesanato e representações culturais como também expor e comercializar artesanato, 

bordados e rendas produzidos por diversas iniciativas de artesãos de todo o país para gerar 

novas alternativas de renda para os artesãos e aumentar a visibilidade e competitividade 

da identidade cultural do artesanato no DF. 

Com foco na melhoria da qualidade dos produtos, na capacitação profissional, na 

comercialização e na geração de renda para os artesãos, os resultados obtidos deixam 

qualquer empreendedor social satisfeito pois são muito animadores.  

Desde a sua primeira edição a feira de artesanato Renda-se, já contribuiu para o 

desenvolvimento de mais de 900 artesãos, proporcionando um espaço de visibilidade 

propicio para a comercialização e fortalecimento da sua arte. 

No último ano de execução, 2018, o Renda-se registrou o atendimento direto a 

mais de 200 projetos artesanais e de design, dentre eles 80 artesãos que participaram da 

ação de “inclusão pela qualificação”, com palestras e vivencias que abordaram temas de 

muito interesse. A Feira recebeu 4.000 visitantes, que tiveram oportunidade de conhecer 

uma exposição de grande qualidade. Foram 392 visitantes e expositores que participaram 

das oficinas e palestras e celebraram suas conquistas. 

 



 

7 
Mudando trajetórias. Transformando vidas. 

10. 2ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e extensão rural na 

agricultura familiar e Reforma Agrária – CNATER – Contrato nº 004/2016 – Arqui 

Design. 

O evento ocorreu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília de 12 

a 15 de abril de 2016. Com foco na promoção e fortalecimento da agricultura familiar, a 

fim de gerar renda para os pequenos produtores, o IECAP foi responsável por dar apoio 

técnico na CNATER, ofertando palestras, gestão dos expositores, coordenação de painéis 

entre outros. 

 

11. Semana Nacional de Ciências e Tecnologia e Inovação - Ano de execução: 

2010, realizada de 19 a 24/10 – Contrato 018/2010 – Arqui design. 

Capitaneada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação e implantada na 

ala central da Esplanada dos Ministérios, o evento contou com uma estrutura de 13 mil 

metros quadrados, divididos em quatro pavilhões de exposições, área de palestras. 

12. Bienal Brasil do Livro e da Leitura - Ano de execução: 2012 – Contrato 

018/2010 – Arqui design. 

Realizada pelo Instituto Terceiro Setor – ITS, em Brasília/DF, foi um importante 

evento para fomento e promoção cultural e da leitura voltado para o público em geral. Foi 

realizado nas dependências do Estádio Nacional de Brasília, ocupando uma área de 42 

mil m², em todo o anel inferior do estádio. 

13. Circuito Cross Parques – Instituto Brasil Adentro (2013 a 2018).  

O projeto do Circuito Cross Parques foi concebido, com o foco para o estimulo à 

prática do atletismo, com a realização de corridas na modalidade Cross Country, bem como 

na difusão de programas de conscientização ambiental e promoção da infraestrutura dos 

parques, onde são realizadas as etapas, alinhando a prática esportiva à preservação do meio 

ambiente.  

 As corridas são na modalidade rústica, realizadas em trilhas e circuitos de terra, com 

obstáculos naturais, com percursos de 5km e 10km, que desafiam os corredores a vencer 

distâncias em terreno irregular. 

O projeto é realizado pelo Instituto Brasil Adentro desde 2006 e conta com a 

coorganização do IECAP desde 2013, quando puderam trabalhar em rede e unir forças para 
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levar mais impacto social a cada prova realizada em diversas cidades do Distrito Federal e 

dos estados de Minas Gerais, Tocantins, Goiás e Mato Grosso. 

O IECAP já está na sua VI Edição como coorganizador do Circuito, que contou ao 

longo desses anos com a presença de mais de 50 mil pessoas, entre atletas profissionais, 

amadores e pessoas com deficiência, moradores ou não das cidades assistidas, que receberam 

informações sobre as trilhas dos parques, os mananciais, a fauna e flora, além de serem 

orientados sobre a melhor maneira de se comportar dentro de áreas de preservação ambiental. 

Nas seis últimas edições do evento esportivo Circuito Cross Parques, também 

arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos distribuídos a projetos sociais do DF, GO, 

MG, TO e MT. 

Contratos: Contrato de Prestação de Serviços entre o Instituto Brasil Adentro e o 

IECAP. 

14. Projeto Change Your Self – Change your Home – AISEC Brasília.  

Projeto realizado em parceria com a AISEC Brasília, por meio da recepção de 

intercambistas nas unidades do IECAP, localizadas em Brasília. 

 

15. Corrida de Reis Mirim – Ministério do Turismo Convênio n° 7209/2009: 

Ministério do Turismo. 

O IECAP atuou como organizador do projeto Corrida de Reis Mirim, voltado para o 

estimulo à pratica do atletismo e identificação de promissores atletas de elite, junto aos 

alunos da rede pública de ensino, crianças participantes de projetos sociais e demais jovens, 

na faixa etária de 6 a 12 anos, preferencialmente moradoras de áreas de baixo IDH do Distrito 

Federal, durante quatro anos. Além desse projeto, o IECAP também atuou como 

coorganizador do projeto Reizinho nas Escolas, em parceria com o Instituto Brasil Adentro, 

nas mesmas quatro edições do evento Corrida de Reis Mirim, sendo este voltado para a 

educação cultural e esportiva, nas escolas da rede pública de ensino, tendo como foco maior 

a difusão do folclore brasileiro, com o tema da origem e importância da Folia de Reis na 

nossa cultura, cujo movimento é homenageado no nome da corrida dos adultos e das 

crianças, bem como da importância da pratica de atividades físicas.  

Como uma ferramenta pedagógica do projeto Reizinho nas Escolas, de incentivo à 

superação e estímulo à pratica esportiva, o IECAP exibiu nas escolas da rede pública de 

ensino do DF, o filme de média metragem “Uma história de superação”, produzido durante 

a realização da Corrida de Reis do DF. Este filme tem como protagonista, uma atleta 
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cadeirante que mostra as dificuldades e os desafios para treinar durante todos os dias, visando 

alcançar a vitória na Corrida de Reis do DF, obtendo o êxito.  

Nas edições são selecionadas escolas com estudantes com deficiência, destacando as 

escolas CEF GAN da Asa Norte e CEF 802 do Recanto das Emas, que são parceiras e 

receptoras de todas as ações realizadas pelo IECAP. Durante o evento os participantes 

puderam abordar temas como acessibilidade, direito das crianças e esporte, além de todos 

terem a oportunidade de participar das atividades esportivas. 

 Em cada ano de execução o evento contou com a participação de cerca de 1.000 

crianças, totalizando 4 mil participantes durante os quatro anos de realização. 

 

16. Corrida de Reis - 40 anos. 

A Corrida de Reis de Brasília, na sua 40ª edição, ocorreu no dia 09 de janeiro de 

2010 e reuniu mais 12 mil participantes. O percurso de 10km seguiu da altura do Mané 

Garrincha sentido Palácio do Buriti depois desceu até o Congresso Nacional subindo até 

o Mané Garrincha novamente. A largada foi às 19h, em um fim de tarde perfeito, 

temperatura ideal com um lindo pôr do sol. 

A Corrida de Reis é uma das mais tradicionais corridas de Rua do Brasil, a 40ª 

edição da Corrida de Reis foi realizada no coração de Brasília, a prova foi um grande 

desafio devido ao clima seco, quente e com a possibilidade de chuva. 

O IECAP atuou como organizador do projeto voltado para o estímulo à prática do 

atletismo e identificação de promissores atletas de elite. Neste evento foi destinado um 

pelotão para as pessoas com deficiência. 

Convênio n° 7209/2009: Ministério do Turismo. 

 

17. Esporte nas Cidades - (2008). 

O projeto Esporte nas Cidades tem como objetivo promover a interação e o 

desenvolvimento social nas Regiões Administrativas do DF, por meio da realização de 

diversas atividades esportivas e culturais, promovendo a conscientização da importância 

pelo respeito ao próximo, a valorização da participação coletiva e o reconhecimento pela 

vitória.  

O projeto foi uma iniciativa do Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria 

de Esporte, que solicitou apoio e o know-how do IECAP para a sua realização. O projeto 

levou para as regiões administrativas do DF a prática de modalidades esportivas olímpicas e 
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paraolímpicas, visando à realização de competições entre as cidades satélites de Brasília, 

dentre as quais destacamos Itapuã, Paranoá, Santa Maria, Ceilândia, Varjão e Planaltina. 

Para execução do projeto, o IECAP e seus parceiros utilizaram recursos próprios e 

uma rede de voluntários que, com competência e organização, desempenharam suas funções 

com excelência e ótimos resultados. Coube à Secretaria de Esporte do Distrito Federal, 

aplicar os recursos e esforços para garantir a montagem e desmontagem de toda a 

infraestrutura, além do fornecimento de coletes, medalhas e troféus para as premiações. A 

Secretaria de Educação, por meio das regionais de ensino, uniu esforços para disponibilizar 

o transporte aos alunos da rede pública, convidados para participar de todos os eventos 

realizados em cada Região Administrativa.  

Essa rede do bem, que o IECAP tem como missão e visão, tê-las como parceira, tem 

possibilitado o sucesso em todos os eventos realizados, ao longo dos dezenove anos de 

existência. 

Realizado em 2008 com duração de 2 dias em cada cidade, o Esporte nas Cidades 

alcançou um público médio de 15 mil pessoas por evento por cidade. 

 

18. Abrace um Parque – Ações: Vô, pro Parque e “Jogos de Verão’’– Termo de 

Cooperação IBRAM nº 02/2009 e Acordo de Cooperação Instituto Brasil Adentro (2009).  

O programa “Abrace um Parque” foi objeto do Termo de Cooperação nº 01/2009 

entre o IECAP e o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Híbridos do DF - Ibram, e 

o Instituto Brasil Adentro, que visa a adoção de alguns parques de Brasília para estimulo 

a prática esportiva, especialmente ao público da terceira idade Dentre as ações realizadas 

encontram-se o “Jogos de Verão”, que ocorreu no Parque da Cidade Sarah Kubitschek e 

“Vô, pro Parque”, que ocorreu no Parque Olhos d’Água. 

O megaevento Jogos de Verão foi realizado no Parque da Cidade em parceria com 

o Instituto Brasil Adentro, O evento ocorreu durante 30 dias consecutivos tendo início no 

dia 07/02 e finalizando no dia 08/03/2009. O evento teve competições nas modalidades 

de vôlei, futevôlei, judô, entre outras, e reunião mais de 45 mil pessoas durante os trinta 

dias de evento. 

 Já o “Vô, para o Parque”, com foco nos idosos, incluindo aqueles com 

deficiência, o evento estimulou a prática de esporte e cuidados da saúde para a “melhor 

idade”, aproveitando o nome do projeto que por meio de um vocativo, estimula o idoso a 

ir para o parque, em alusão a um neto fazendo uma exigência. Não se limitando apenas 
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ao atendimento aos idosos oriundos de outras regiões, o projeto abraçou todo o público 

idoso frequentador do Parque Olhos D’agua e Entorno que teve a oportunidade de 

participar de todas as atividades ofertadas. 

Os participantes eram recepcionados com um café da manhã, seguido de uma 

sessão de capoterapia (terapia do abraço) que busca a interação entre eles, passando 

posteriormente para uma série de atividades físicas, de entretenimento e lazer, com shows 

culturais e distribuição de prêmios e cestas básicas.  

As duas ações registraram a participação de 46.100 sendo 45 mil no Parque da 

Cidade e 1.100 no Parque Olhos d’Água. 

Contrato: Extrato do Termo de Cooperação IBRAM nº 02/2009 e Acordo de 

Cooperação Instituto Brasil Adentro (2009). 

 

19. Organizador da Copa Brasília de Mini-Maratona (Secretaria de Esporte e 

Lazer - 2005 e 2006). 

As etapas da Copa Brasília de Mini Maratona foram realizadas nos anos de 2005 

e 2006, quando o IECAP ainda se chamava Instituto Criança Esporte, com o objetivo de 

divulgar os pontos turísticos de Capital Federal por meio da corrida de rua. O IECAP, em 

parceria com o Instituto Brasil Adentro, realizou todos os eventos com recursos próprios 

e de apoiadores do setor privado, criando uma grande rede de solidariedade que uniu 

voluntários para a sua concretização. 

O evento possuiu duas categorias de atletas, a geral e a especial. A categoria 

especial destinada a pessoas com deficiência, premiando os vencedores de cada categoria 

separadamente. 

A Copa Brasília de Mini Maratona compreendeu seis etapas com 900 

participantes em cada, perfazendo um total de 5.400 atletas profissionais e amadores em 

cada ano de realização, totalizando 10.800 participantes nos dois anos.  

Contrato: Extrato do Termo de Convênio nº 15/2006 entre a Secretaria de Esporte 

e Lazer e o Instituto Criança Esporte (IECAP). 

Atendimento de público ampla faixa etária em modalidades desportivas, pessoas 

com deficiência. 
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C.3 Relação nominal da equipe com indicação da formação acadêmica e resumo da 

experiência profissional relevante para a presente convocação  

Os currículos completos da equipe técnica encontram-se no Anexo IV desta proposta. 

a) Coordenador Geral 

Maria de Lourdes, mestre em Saúde Pública, ENSP/FIOCRUZ, pós-graduada em 

Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas, licenciada em Pedagogia: Magistério 

(disciplina psicologia da educação) e Orientação Educacional, Centro Unificado de 

Brasília (UniCEUB) e licenciada em Arte-Educação - Ensino fundamental, Faculdade de 

Artes Dulcina de Moraes (FA-FBT). Sua atuação é na Atenção Integral à Saúde da 

Criança em Situação de Violências. Reúne experiência de trabalho na gestão de políticas 

públicas, com aplicação de conhecimentos técnicos baseados em evidências científicas, 

visando e melhor tomada de decisão na formulação de programas e projetos para crianças 

- primeira infância, adolescentes e famílias. Possui experiência com trabalho em 

organismo internacional, direcionado por resultados, monitoramento e avaliação.  

 

b)  Equipe Técnica 

 

Sarah Rodrigues, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e 

Antropologia (PPGSA/IFCS/UFRJ), licenciada pela Universidade de Brasília e bacharela 

em Antropologia pela Universidade de Brasília. Pesquisa em produção de imagens, 

corporalidades dissidentes e interfaces artes visuais e filosofia. Com experiência em 

pesquisa, escrita e produção de textos acadêmicos, relatórios de pesquisa e publicações 

em geral.  Atuou em projetos com: Núcleo de Artes, Imagem e Pesquisa Etnológica, 

Imagens, emoções e performances: análises sobre os limites e alcances de produções 

audiovisuais e da antropologia compartilhada, Observatório das Migrações Internacionais 

e Missão de estudos no âmbito do projeto Cooperação para pesquisa e formação em 

ciências sociais em Timor-Leste. 

Ronaldo Filho, mestrando pela Fundação Universitária FUNIBER – Espanha; pós-

graduado em Direito Público pela faculdade Unyleya; bacharel em Direito pela 

Universidade Paulista - UNIP. Curso de Especialização em Compliance certificado pela 

Escola Superior de Advocacia – ESA/DF; curso de Especialização em Compliance 
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certificado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Possui experiência como consultor 

técnico na Secretária Especial de Política para as Mulheres na Presidência da República, 

Professor de Pós-graduação e atual presidente da Fundação ASBACE de Ensino e 

Pesquisa. 

 

Andrea Chaves, mestre e graduada em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília 

(UCB). Atualmente integra a única equipe específica de atendimento psíquico do Samu 

em todo o país, o NUSAM, Núcleo de Saúde Mental. Há 11 anos atua na Secretaria de 

Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), trabalhando também como gestora em 

diversos momentos, manejando projetos e políticas públicas de grande relevância social. 

Neste ano de 2020 coordenou e ministrou aulas em um curso de saúde mental na Ilha de 

Fernando de Noronha, pioneira no país por contemplar a possibilidade de ter outra equipe 

de Saúde Mental no Samu, além de Brasília. Na linha de frente do COVID-19, nos casos 

de saúde mental, a especialista auxilia a população a manejar essa fase tão complexa e 

que requer muitas habilidades emocionais para superar. 

 

Gabriella Godoy é mestranda em Desenho, Gestão e Direção de Projetos de Cooperação 

Internacional pela Universidad Europea del Atlántico, graduada em Relações 

Internacionais, especializada em gerenciamento de programas e projetos pelo IBMEC, 

com certificação para Avaliação Econômica de Projetos Sociais, emitido pela Fundação 

Itaú Social. Instrutora de Curso de formação de Instrutores de Gestão do Cadastro Único 

e do Programa Bolsa Família, emitido pela ESAF. Com 11 anos de experiência na 

elaboração, coordenação e execução de projetos de políticas públicas de grande impacto 

dos governos federal e do Distrito Federal, como: Brasília Sem Fronteiras, Brasília Global 

Partners, Brasília 2060, BoraVencer, Centros de Juventude e Estude Aqui. 

 

Deise Guedes Orlando, pós-graduada em gestão de projetos, pela União Pioneira de 

Integração Social - UPIS, graduada em pedagogia pela Universidade de Brasília - UnB. 

Especialista em Educação e Compliance e Governança Pública. Há 18 anos trabalha com 

Educação, Gestão e Consultoria. Foi Consultora no Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)/Ministério da Educação (MEC) e na 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), além de diversas 
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instituições privadas. Possui vasta experiência em Coordenadora Pedagógica, tanto de 

escolas privadas, como de institutos educacionais. Atuou por 10 anos no Governo do 

Distrito Federal, na Secretarias de Políticas Públicas para Crianças, Adolescentes e 

Juventude, Secretaria de Trabalho, além da Fundação de Apoio à Pesquisa e possui grande 

experiência em projetos sociais. 

 

Raquel Magalhães, possui MBA em Administração e Marketing Manchester Business 

School e Fundação Getúlio Vargas em Manchester/Inglaterra. Jornalista, pela 

Universidade de Brasília. Produtora audiovisual com mais de 8 anos de experiência em 

redes sociais, jornais impressos e assessoria de imprensa. Gestora de projetos sociais com 

conhecimento aprofundado em gestão de projetos sociais e de comunicação.  

 

Francisca Regina Cavalcante graduada em Administração de Empresas, com 

especialização em Marketing e no Mercado Financeiro. Possui vasta experiência em 

gestão pública e implementação de projetos em diversas áreas dos setores do turismo e 

da cultura, em especial marketing de destinos, qualificação profissional, 

empreendedorismo social e desenvolvimento de territórios a partir da produção associada. 

 

Eliane Salzano, formação em Serviço Social na Universidade de Tocantins – UNITINS.  

Publicidade e Propaganda na Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, formação em 

Psicanálise pelo Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente – IBEi. Experiência em 

projetos sociais. 
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C.4 Contrapartida Institucional 

O IECAP disponibilizará suas sedes sociais localizadas nas cidades de: Ceilândia, 

na QNN 13 AE, Módulo B, 1º andar; Estrutural, na Área Especial nº 8, Praça Central; e 

Samambaia, na QS 402, Conjunto G, Lote 01, sendo estas unidades parceiras para a 

execução do Projeto. Ofertará também o seu escritório administrativo localizado no Setor 

Comercial Sul, Quadra 1, Edifício Antônio Venâncio, salas 401 e 403. Todos os espaços 

são mobiliados, equipados com impressoras, telefones fixos e acesso à internet. Ofertará 

também 5 notebooks e aparelhos celulares para os membros da equipe para utilização 

durante a execução dos serviços. 

 

Brasília, 22 de novembro de 2020. 

 

 

________________________________________ 

Renata Aparecida de Oliveira  

Diretora Executiva do IECAP 

 


