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PARTE 1: DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC 

 

Razão Social: Instituto Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – IECAP 

Endereço Completo: QS 402, Conjunto G, lote 01 – Samambaia Norte 

CNPJ: 04.319.160/0001-59 

Município: Samambaia UF: DF CEP: 72.318-527 

Site, Blog, Outros: www.iecap.org.br/ Instagram:@iecap.social/Facebook: iecap.social 

Nome do Representante Legal: Renata Aparecida de Oliveira 

Cargo: Presidente 

RG: 2.892.601 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 870.323.411-87 

Telefone Fixo: (61) 3963-3171 Telefone Celular: (61) 98485-7331 

E-Mail do Representante Legal: renataiecap@gmail.com 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Janaína Machado 

Função na parceria: Coordenadora Técnica 

RG:1962518 Órgão Expedidor: 

SSPDF 
CPF:725.652.921-04 

Telefone Fixo: não há Telefone Celular: (61) 99917-6684 

E-Mail do Responsável: janaina.machado@iecap.org.br  

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Título: Apoio ao Desenvolvimento dos Centros de Juventude 

Período de Execução: 12 (doze)  meses  

Início: 30/05/2022 Término: 30/05/2023 

Descrição do Objeto: O objetivo previsto neste Plano de Trabalho está comprometido com o 

atendimento especializado a 1.500 jovens entre 15 e 29 anos para promover ações voltadas às 

áreas de qualificação profissional, cultura, esporte, saúde, cidadania e direitos, utilizando os 

espaços dos Centros de Juventude, localizados atualmente nas Regiões Administrativas de 

Ceilândia, Estrutural e Samambaia Norte, de responsabilidade da Secretaria de Juventude do 

Distrito Federal, visando disponibilizar conhecimento sobre práticas voltadas a geração de renda, 

empreendedorismo, inovação e apoio ao desenvolvimento de competências socioemocionais. 

 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE) - NÃO SE APLICA 

mailto:janaina.machado@iecap.org.br
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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 21 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 beneficiários, 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, o IECAP estimula as potencialidades do indivíduo e busca 

reduzir a sua exposição aos prejuízos causados pela desinformação e pela falta de oportunidades. 

O Instituto traz a sua expertise no mapeamento, atendimento, acompanhamento 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.  
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Dispõe ainda, de um Banco de Profissionais atuantes em várias áreas, que são requisitados, 

sistematicamente, em função dos projetos que o IECAP conduz. Os dirigentes 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.  

 

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. 

 
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 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 da entidade 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.  
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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 (2019/2023)  

Termos de Colaboração nºs 01/2019 e 04/2021, celebrados 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.  

 

No primeiro Ajuste foram atendidos 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. No segundo Ajuste, que se encontra em curso, estão sendo atendidos 3.200 

indivíduos, em 16 regiões administrativas do DF, a saber: Ceilândia, Estrutural, Recanto das Emas, 

Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria e Taguatinga, Fercal, Planaltina, 

Sobradinho, Itapuã, Paranoá, São Sebastião e Brazlândia.  

 

O Programa desenvolve as atividades para gestantes e crianças de zero a 6 anos por meio 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. 

 

(ii) Centros de Juventude – (2017 a atualidade)  

Termo de Fomento nº 02/2017, Segundo Aditivo ao Termo de Fomento nº 1/2017, Quarto Aditivo 

Quinto e Sexto Aditivos 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. 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.  
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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 Norte. 

 

(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 Juventude do DF, no âmbito do programa Centros de Juventude, e 

hoje é uma tradição. 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, Goalball, 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. Em 2020 e 

2021 o evento foi realizado por meio digital, através da modalidade presencial conectado, Youtube 

e Instagram. 

 

(iv)  Casa de Criatividade e Inovação 

Termo de Fomento nº 07/2018- 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. 

 

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.  
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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. Com a 

participação de convidados especiais como blogueiros, especialistas em design e marketing digital 

para interagir com os participantes. 

 

 

1.2. Sobre o Projeto Apoio ao Desenvolvimento dos Centros de Juventude 

O projeto prevê o atendimento especializado a 1.500 jovens entre 15 e 29 anos promovendo ações 

voltadas às áreas de qualificação profissional, cultura, lazer, esporte, saúde, cidadania e direitos, 

no âmbito dos Centros de Juventude do Distrito Federal, localizados nas Regiões Administrativas 

de Ceilândia, Estrutural e Samambaia Norte, de responsabilidade da Secretaria de Juventude do 

Distrito Federal, com o objetivo de disponibilizar conhecimento sobre práticas relacionadas com a 

geração de renda, empreendedorismo, inovação e apoio ao desenvolvimento de competências 

socioemocionais. 

 

A presente proposta contempla um olhar diferenciado para o público jovem, procurando estimular 

iniciativas que tenham como premissa a qualificação profissional, o empreendedorismo e a 

inovação, como forma de construir oportunidades para esse público que enfrenta uma realidade de 

poucas chances de inserção no mundo do trabalho em função da baixa escolaridade, a 

vulnerabilidade bem como pela falta de capacitação formal de grande parte da população.  

 

Dentro deste viés de agregar diferenciais, o projeto também tem como objetivo apoiar os jovens 

para o desenvolvimento das competências socioemocionais (soft skill). Este conjunto de habilidades 

que são inerentes ao ser humano e que quando devidamente treinadas e desenvolvidas em cada 

indivíduo, oferecem grandes contribuições tanto no aspecto individual, quanto no aspecto social. 

Ou seja, toda a sociedade se beneficia quando cada pessoa é motivada a desenvolver sua 

potencialidade, proporcionando, a partir daí, maior interação pessoal e interpessoal. 

 

Neste 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 o Projeto Apoio 

ao Desenvolvimento dos Centros de Juventude para 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.  



 

 
9 

Mudando trajetórias. Transformando vidas. 

2. Justificativa 

 

Na presente proposta o IECAP apresenta uma metodologia própria baseada na expertise adquirida 

e acumulada na gestão de 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 nas regiões priorizadas do Distrito Federal, compreendendo e incorporando o 

conhecimento acumulado pelos próprios jovens, de forma que as soluções sejam idealizadas com 

a participação destes atores. 

 

Considerando a sociedade globalizada em que vivemos, 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 que muitos ferramentais tenham sido 

alcançados, a criatividade e transformação dos elementos que estão ao alcance são o diferencial 

que demarca o território para entrar na competitividade.  

 

Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz respeito à parcela da população que não 

estuda, nem trabalha, os chamados “nem-nem”. Para a população entre 18 e 29 anos, 34,7% se 

encontravam nesta situação (31.253 jovens) – Ceilândia. Em Samamabaia, 35,5% se encontravam 

nesta situação (17.051 jovens). Na Estrutural, 36,1% se encontravam nesta situação (3.177 jovens). 

Estes dados foram obtidos na Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio - PDAD 2018 – Codeplan. 

 

Reiteramos que as condições que são impostas ao público jovem, por se tratar de um público 

vulnerável, impõem-lhes 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.  

 

O acesso dos jovens a uma trajetória laboral virtuosa em direção a um trabalho decente está 

condicionado no seu nível de vulnerabilidade, pela convergência das circunstâncias que aumentam 

o risco de sofrer contingências que minoram sua capacidade. Muitas circunstâncias possuem 

origem na interação de fatores internos e externos de cada jovem, igualmente quando pensamos 

na estrutura da escola e o abandono escolar. A inserção antecipada no mundo do trabalho e do 

emprego e a falta de qualificação, bem como as oportunidades de estruturas produtivas em cada 

cidade determinam o ingresso no posto de trabalho de qualidade de forma geral. Esse fenômeno 

não afeta a todos os jovens como regra, mas é fator determinante para àqueles que saem de lares 

em situação de vulnerabilidade e exclusão social”. (FOMIN, 2013) 
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No contexto do Distrito Federal, as iniciativas que visam a capacitação profissional e o 

empreendedorismo para esses públicos são poucas, haja vista a precarização do ensino e da rede 

escolar pública. Por outro lado, Brasília ocupa espaço de destaque no ranking das cidades 

empreendedoras do país, (https://ice.enap.gov.br/ranking), ocupandoo 69º lugar. Esta condição, 

instiga iniciativas voltadas para estimular o emepreendedorismo junto à juventude do DF. 

 

O Instituto IECAP propõe o Projeto Apoio ao Desenvolvimento dos Centros de Juventude para 

oferecer aos jovens das regiões priorizadas de Ceilândia, Estrutural e Samambaia Norte uma 

oportunidade de qualificar os seus saberes, de forma que aumente e melhore suas perspectivas 

para geração de postos de trabalho e renda, tendo como meta constituir grupo de jovens produtivos 

de forma sustentável. 

 

As ações do projeto estão empenhadas, ainda, na participação social e inclusão destes jovens por 

meio do atendimento das demandas da juventude, a partir de equipe multidisciplinar, com 

profissionais especializados, capazes de incentivar o protagonismo para a participação ativa da 

juventude em fóruns locais e nacionais de políticas públicas, promovendo o seu acesso ao conjunto 

das ações definidas pelo governo e seu envolvimento no monitoramento daquelas que são 

implementadas na sua região. O projeto será desenvolvido em 12 (doze) meses, compreendendo 

as diversas etapas necessárias à sua execução.  

 

A divulgação das ações do projeto será efetivada por meio de estratégias de comunicação dentre 

elas a produção de material informativo para ser distribuído na comunidade; participação em 

eventos locais para divulgar as ações dos Centros de Juventude; parceria com a Administração 

Regional; visitas às entidades das regiões administrativas para divulgar o projeto. O projeto prevê 

ainda, como fundamental, a ampliação das parcerias além das institucionais, valorizando aquelas 

que já contribuem para concretização e a implementação desta proposta. 

 

Em outro viés, o projeto vai adicionar diferencial quanto ao desenvolvimento da competência 

emocional dos jovens. O IECAP tem entendimento de que a humanidade está vivenciando novos 

tempos, que trazem novas formas de fazer as mesmas coisas, e novas maneiras de se posicionar 

perante a vida. O processo de desenvolvimento das habilidades humanas, está caminhando para 

oferecer um olhar voltado para a pessoa como um todo, de forma integral, abrangendo outros 

aspectos do ser e não somente a parte cognitiva. Diante desse novo cenário, as competências 

socioemocionais são convidadas a fazer parte do repertório de comportamentos diários que cada 

https://ice.enap.gov.br/ranking
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pessoa desempenha nos mais diversos ambientes, seja no trabalho, no meio acadêmico, familiar, 

na sociedade, em qualquer lugar. Sendo assim, apoiar o desenvolvimento dessas competências, 

poderá oferecer a estes jovens uma chance maior de inserção no mercado de trabalho. 

 

A maestria do projeto será regida por diversas mãos, pois a equipe contará com profissionais que 

atuam em várias frentes de conhecimento ligados diretamente ao projeto além de apoios amigáveis 

e solícitos que sempre estão por perto. Sendo assim, o projeto terá sua gestão acompanhada por 

equipe de profissionais especializados, coordenada diretamente pelos dirigentes do IECAP, que 

estarão empenhados, dentre outras atividades necessárias a sua consolidação em: viabilizar as 

ações de mobilização da comunidade; proceder a inscrição dos participantes; realizar a capacitação 

profissional e certificação dos alunos; articular para inserção destes alunos no mercado de trabalho; 

prestar atendimento aos jovens com equipe multidisciplinar composta por profissionais 

especializados; fortalecer os vínculos familiares por meio de encontros e palestras; realizar ações 

para apoio ao fortalecimento institucional das redes atuantes no entorno dos centros de juventude 

priorizados. 

 

Destaca-se ainda que, em função da  estratégia do Projeto Apoio ao Desenvolvimento dos Centros 

de Juventude, enquanto uma janela de oportunidade para os jovens pela qualificação profissional e 

empreendedorismo, em curto prazo, vislumbra-se que terá chance de alcançar resultados concretos 

na retomada da economia pós pandemia do COVID19, pois, a sua metodologia, após o 

planejamento, estabelece ações concretas, envolvendo mobilização e sensibilização destes jovens 

para muitas possibilidades, com apelo para o crescimento pessoal, a prestação de serviços 

remunerados dentro da linha do empreendedorismo & inovação. 

 

 

3. Público Alvo  

 

Jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, das Regiões Administrativas de Ceilândia, Estrutural e 

Samambaia.  
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4. Objetivo Geral 

 

O objetivo previsto neste Plano de Trabalho está comprometido com o atendimento especializado 

a 1.500 jovens entre 15 e 29 anos para promover ações voltadas às áreas de qualificação 

profissional, cultura, esporte, saúde, cidadania e direitos, utilizando os espaços dos Centros de 

Juventude do Distrito Federal, localizados atualmente nas Regiões Administrativas de Ceilândia, 

Estrutural e Samambaia Norte, em parceria com a Secretaria de Juventude do Distrito Federal, 

visando disponibilizar conhecimento sobre práticas voltadas a geração de renda, 

empreendedorismo, inovação e apoio ao desenvolvimento de competências socioemocionais. 

 

No cumprimento deste Objetivo Geral são elencadas as seguintes diretrizes:  

a) Promover a inclusão social de jovens por meio de ações de qualificação profissional, 

estimulando o empreendedorismo e a inovação, acompanhamento psicossocial, acesso à cultura, 

esporte, artes e participação cidadã.  

b) Apoiar os jovens para desenvolverem as suas competências socioemocionais, nas três 

dimensões: conhecimento, habilidades e atitudes, entendendo que facilite a aquisição de 

constantes transformações, necessárias para o desenvolvimento humano, em uma perspectiva 

mais sustentável e solidária. 

c) Ofertar técnicas, ferramentas e boas práticas para que os jovens consigam traçar suas rotas 

de vida de maneira bem-sucedida. 

d) Organizar ações com o objetivo de integrar o Projeto a um sistema de atuação mais amplo, 

operando de forma articulada com as demais políticas sociais e organizações comunitárias locais, 

para o atendimento de suas estratégias. 

 

 

5. Metodologia 

 

Tendo como norteadores as diretrizes citadas acima, o Projeto se dará por meio da execução das 

seguintes ações e metodologias: 

 

5.1. Incentivo à participação das lideranças e movimentos sociais organizados nas 

atividades do Projeto. 

 

Será incentivada a participação de lideranças e movimentos sociais nas atividades desenvolvidas 

pelo Projeto, nas regiões priorizadas. Por meio desta parceria será possível identificar as 

necessidades dos jovens, sob a ótica da Rede local, estimular a universalização dos programas 
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oferecidos e promover a troca de experiências. Para tanto, serão promovidas as seguintes 

estratégias: 

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 de alinhamento e disseminação do ideal e da missão do projeto Apoio ao 

Desenvolvimento dos Centros de Juventude para ampliar o vínculo dos jovens participantes com a 

comunidade. 

c) Instituir um Selo de Parceira para as entidades que de fato se comprometam com o projeto.  

d) Realizar mini eventos para aproximar os movimentos sociais e instituições atuantes na região 

visando fortalecer o conhecimento da rede local.  

 

5.2. Mobilização dos Jovens 

 

A mobilização dos jovens para conhecer e participar das atividades oferecidas pelo Projeto Apoio 

ao Desenvolvimento dos Centros de Juventudeserá feita por meio de busca ativa nas regiões 

administrativas priorizadas, 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, entre 

outros. 

 

O projeto Apoio ao Desenvolvimento dos Centros de Juventude prevê a realização de uma 

campanha de divulgação no território das três Regiões Administrativas priorizadas, envolvendo o 

telemarketing ativo, como também ações destinadas à divulgação nas redes sociais, intensificando 

as veiculações por ocasião do lançamento de novas atividades. 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. 

 

5.3. 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, como também o estimulo ao desenvolvimento 

das habilidades socioemocionais. 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.  
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Dentre as estratégias a serem implementadas no âmbito do Projeto, estão previstas as seguintes 

ações:  

a) - Realizar encontros com os jovens priorizando temas correlatos ao desenvolvimento humano 

e ao mercado de trabalho;  

 

b) - Realizar workshops com temas de desenvolvimento e atitudes assertivas no ambiente de 

trabalho; 

 

c) - 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. 

 

d) - Realizar reuniões com as famílias e promover eventos que envolvam os jovens, as famílias 

e a comunidade. 

 

No Anexo 1 deste Plano de Trabalho encontra-se a Grade de Atividades, elaborada de forma 

preliminar, onde estão previstos os horários e dias deatendimento psicossocial. Entretanto, esta 

grade não é exaustiva pois, o atendimento psicossocial ao jovem ocorre de forma ampla, por meio 

de grupos, acolhida, círculos contrutivos e até, atendimento individual, quando o caso requer. 

 

5.4. Realização das Oficinas Permanentes 

 
Para cada uma das oficinas de capacitação a ser implementada no âmbito do Projeto, será 

estruturado 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 nas áreas de educação, cultura e esporte com a devida 

certificação. A definição de quais oficinas serão ofertadas deverá ocorrer após a compreensão das 

demandas de cada região.  

 

5.5. Qualificação Profissional e Inserção no Mercado de Trabalho dos Jovens  

 

O Projeto está comprometido com a qualificação profissional como também com o apoio para 

inserção no mercado de trabalho dos jovens das regiões administrativas priorizadas. Neste sentido, 
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serão ofertados a estes jovens, ao longo dos doze meses, 03 (três) cursos profissionalizantes, com 

duração mínima de 200 horas/aulas cada um, nas áreas empreendedorismo e administração.  

 

A definição de quais cursos profissionalizantes serão ofertadas deverá ocorrer por interesse do 

público-alvo e demanda mercadológica. Serão ofertadas 300 vagas no total do projeto. 

Esclarecemos que os Cursos Profissionalizantes são ofertados em 03 modalidades diferentes, no 

total de 300 vagas. Cada curso tem 200 horas de duração no total.  

 

A escolha de qual Centro de Juventude receberá determinada modalidade é aleatória, porém, muito 

vinculada ao resultado do levantamento feito junto aos alunos sobre esse interesse 

 

Os jovens interessados acessam o site do IECAP para fazer o seu cadastro, onde especificam o 

curso que desejam fazer e a região administrativa a qual pertencem. São cadastrados apenas 

jovens na faixa de 15 a 29 anos. 

 

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 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) Preparação do jovem para o primeiro emprego utilizando como estratégia a oficina de 

empregabilidade. 

(iii) Contato com empresas de médio e grande porte em Brasília, para estabelecer 

parcerias, visando a colocação dos jovens no mercado. 

(iv) Parceria com o Sebrae e Fecomércio (SESI E SENAC) visando o apoio a ações de 

qualificação dos jovens. 

 

 

5.6. Acesso às Atividades e Estrutura de Apoio 

 

Os jovens interessados acessam o site do IECAP para fazer o seu cadastro, onde especificam a 

oficina e/ou curso profissionalizante que desejam fazer e a região administrativa a qual pertencem. 

A exigência para cadastramento é que o candidato esteja na na faixa etária de 15 a 29 anos e seja 

morador da região indicada. 
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Em função da parceria ora proposta, os cursos e oficinas serão ministrados nos espaços dos  

Centros de Juventude ofertados pela Secretaria de Juventude do DF, atualmente localizados em 

Ceilândia Norte, Estrutural e Samambaia Norte.  

 

Aos alunos das Oficinas será disponibilizada 01 camiseta com  a logomarca do projeto.  

 

Aos alunos dos Cursos Profissionalizantes serão ofertadas duas camisetas com a logomarca do 

projeto em função das aulas serem ministradas de segunda a sexta, para proporcionar a troca e 

lavagem do uniforme. 

 

O lanche é ofertado diariamnete aos alunos das Oficinas e Cursos Profissionalizantes como também 

aos participantes de outras atividades disponibilizadas nos Centros de Juventude. 

 

O acompanhamento dos alunos nas atividades ofertadas pelo projeto, ocorre da seguinte forma: 

 

a) Para os cursos profissionalizantes são realizadas matrículas com aproximadamente 30% a 

mais de alunos em relação ao número de vagas disponíveis, por curso. Isso ocorre em função da 

evasão que já é prevista para cursos desta natureza. Ao iniciar os cursos, os alunos serão 

informados que a certificação ocorrerá para aqueles que cumprirem 75% de presença e 

participação.  

 

b) Para as oficinas continuadas, como é o caso das oficinas de esportes, haverá vagas 

disponíveis para todos os alunos que buscam essas modalidades, durante o decorrer de todo o 

projeto. Estes alunos também recebem certificação no final do projeto. 

 

c) Para as oficinas de temas específicos, são utilizados os mesmos critérios dos cursos 

profissionalizantes. 

 

d) Os alunos que obtiverem 75% de presença nas Oficinas e Cursos Profissonalizantes e foram 

aprovados nas provas aplicadas no profissionalizante terão direito a Certificado de Conclusão de 

Curso que será entregue na solenidade de formatura que ocorre no final do projeto 

 

Vale ressaltar, entretanto que, se houver evasão nas oficinas temáticas e cursos profissionalizantes, 

a depender do andamento da turma, essa vaga não poderá ser ofertada a outro aluno em função 

do avanço do conteúdo ministrado. 
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As  oficinas serão ofertadas para todas as unidades dos Centros de Juventude igualmente, com 

exceção de alguma oficina temática que seja mais receptiva em determinado Centro de Juventude.  

 

 

6. Detalhamento das Ações 

Tendo como norteadoras 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) Contratação dos serviços de coordenação e apoio psicossocial e operacional. 

 

b) Elaboração de planejamento estratégico do projeto, considerando as comunicações, os 

recursos humanos disponíveis, os riscos e as possibilidades de melhorias.  

c) Definição das ações de comunicação – elaborar plano de ação das atividades e abordagens 

de comunicação a serem desenvolvidas no decorrer da parceria. 

 

d) 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. 

 

e) 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. 
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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. 

 

e) Realização de oficinas de artes, cultura, geração de renda e esporte. 

 

As oficinas temáticas (empregabilidade, teatro, culinária, viloão) ocorrem com duração aproximada 

de 40 horas cada, o que enseja cerca de dois meses, em média, para cada oficina, ministrada duas 

vezes por semana, com cerca de 1 hora e meia cada dia. As oficinas de esporte são permamentes 

e se estendem ao longo do período do projeto, tendo uma hora de duração cada dia, com 

periodicidade de 2 dias na semana, no mínimo. Cada oficina será contemplada com módulo para 

treinamento das competências socioemocionais.  

 

As oficinas têm capacidade para até 50 alunos por turma. As modalidades das oficinas serão: 

karatê, muaytai, break dance, hip-hop, violão, cozinha sustentável, teatro modulo I, teatro módulo 

II, teatro módulo VI e Empregabilidade. 

 

A Instrutoria das oficinas é realizada por meio de prestação de serviço de Pessoa Jurídica - PJ. 

Os valores destes serviços são diferentes entre si, estabelecidos pelo mercado, conforme a 

natureza da oficina.  A instrutoria da oficina de teatro é mais cara do que a instrutoria da oficina 

de esporte, por exemplo. 

 

A forma de contratação por meio de pessoa jurídica enseja um valor pelo período total do projeto 

pagos em 12 parcelas. Neste contrato,o prestador de serviço fica à disposição do projeto para 

ministrar, em cada modalidade, quantas turmas de oficinas sejam necessárias//viáveis em função 

do interesse dos alunos de cada Centro de Juventude. Por exemplo: o prestador de serviço de 

intrutoria de teatro ministra 3 turmas diferentes ao longo da semana, para oficinas de 40 horas 

(em torno de 2,5 meses). Próximo do término deste período, é realizada a mobilização para mais 

03 turmas de teatro. Ao longo de 12 meses, este prestador de serviço chega a ministrar em torno 

de 18 turmas. 

 

Se esta contratação dos serviços de intrutoria de oficinas for feita em termos de horas, o recurso 

não será suficiente para ofertar a diversidade de oficinas que os Centros de Juventude oferecem, 

visto que uma hora/aula de teatro, por exemplo, está em torno de R$ 75,00. 
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Cada instrutor de oficina presta serviço durante a semana, de forma presencial, atendendo a pelo 

menos 3 turmas (1 em cada Centro de Juventude –  em alguns casos duas turmas por Centro, 

matunino, vespertino e noturno), sendo duas a três vezes por semana dependendo da carga horaria 

da oficina. Consderando que cada oficina tem duração em média de 40 horas, cada instrutor realiza 

em torno de 18 turmas ao longo do período, de forma initerrupta. No período de 12 meses, são 

ofertadas, portanto, cerca de 115 turmas das oficinas, em média, considerando o período de 

mobilização. 

 

Os instrutores que prestarão serviço nas oficinas deste projeto serão dedicados e comprometidos. 

Porém, não há exclusividade na sua atuação juntos aos CJs visto que, são profissionais de 

relevância na área em que atuam e prestam serviços em outras instituições. Entretanto, sem que 

haja prejuízo de sombreamento nos horários destinados às oficinas, quando, naquele momento, 

estarão atendendo exclusivamente aos alunos das turmas do Centro de Juventude. 

 

No  Anexo 1 deste Plano de Trabalho encontra-se uma grade de atividades, elaborada de forma 

preliminar, pois somente serão confirmados horários e modalidades quando o projeto iniciar as suas 

ações, visto que somente após o trabalho árduo da mobilização dos jovens é que se torna possível 

a concretização de cada oficina e curso, cuja adesão varia para cada região onde estão localizados 

os Centros de Juventude. 

 

f) Oferta de Cursos Profissionalizantes - Os cursos profissionalizantes têm duração de 200 

horas cada. Serão ofertados 03 (três) cursos profissionalizantes no período de 12 meses, com 

duração de aproximadamente 4 meses cada um, com aulas regulares durante 5 dias na semana. 

Serão ofertadas 300 vagas no total. Serão ofertadas 02 turmas de 50 vagas para cada curso. No  

Anexo 1 deste Plano de Trabalho encontra-se uma grade de atividades, elaborada de forma 

preliminar, pois somente serão confirmados horários e modalidades quando o projeto iniciar as suas 

ações, visto que apenas após o trabalho árduo da mobilização dos jovens é que se torna possível 

a concretização dos cursos, cuja adesão varia para cada região onde estão localizados os Centros 

de Juventude. 

 

g) 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. 

 

h) Realização de um Evento de Formatura para os jovens das oficinas e cursos 

profissionalizantes. 
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i) 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 30% de jovens participantes das 

atividades do Projeto Apoio ao Desenvolvimento dos Centros de Juventude para verificação da 

satisfação quanto aos resultados gerados. 

 

Para definir esse parâmetro de 30% de jovens participantes da pesquisa de satisfação utilizamos 

como entendimento a premissa de que se trata de um grupo fechado a ser pesquisado e a pesquisa 

é feita indoor. Sendo assim, temos que a amostra de pesquisa é um termo que representa a parcela 

do grupo a ser entrevistada em uma pesquisa. A amostra é um recorte. É importante sabermos o 

conceito de amostra de pesquisa pois, antes de mais nada, é praticamente impossível obter 

respostas de todos os alunos do projeto. Grande parte não tem interesse de responder. 

 

Esclarecemos, por outro lado que, o Decreto nº 37.843, de 13/12/2016, no artigo 60 estabelece que 

sejam apresentados documentos sobre o grau de satisfação do público alvo, sem estabelecer a 

metodologia a ser utilizada. Vejamos então in verbis: 

 

Art. 60. O relatório de execução do objeto apresentado pela organização da sociedade civil 

deverá conter:  

I - descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, para demonstrar o alcance 

das metas e dos resultados esperados no período de que trata a prestação de contas;  

II - documentos de comprovação do cumprimento do objeto, tais como lista de presença, fotos, 

depoimentos, vídeos e outros suportes;  

III - documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens ou serviços, quando 

houver; e  

IV - documentos sobre o grau de satisfação do público-alvo.  

§ 1º Nos casos em que não tiver sido realizada pesquisa de satisfação, a organização da 

sociedade civil deverá apresentar declaração de entidade pública ou privada local, manifestação 

do conselho setorial ou outro documento que sirva para expor o grau de satisfação do público-

alvo.  
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§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao relatório parcial de execução do objeto, relativo à 

prestação de contas anual, e ao relatório final de execução do objeto, relativo à prestação de 

contas final. (Grifei) 

 

Assim sendo, os critérios utilizados pelo IECAP para a pesquisa de satisfação proposta no Plano 

de Trabalho em análise nessa Secretaria, estão em consonância com este regramento e com 

técnicas de pesquisa de satisfação adotadas no mercado. 

 

b) Confecção de portfólio fotográfico e videográfico do projeto. 

 

c) Elaboração de prestação de contas. 

 

Pontos de atenção 

Devido os impactos da pandemia da Covid 19, o projeto estará atento à necessidade de alterações 

e adaptações para atender a novas legislações sanitárias de prevenção ao Coronavírus. Pensando 

na excelência de atendimento dos beneficiários do projeto, o IECAP adotará providencias cabíveis 

para realizar atividades de forma remota por meio de plataforma virtual com os conteúdos de 

qualificação profissional das modalidades priorizadas, criatividade, inovação e empreendedorismo, 

voltadas às ações do projeto. 
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7. Detalhamento das Metas e Indicadores 

META INDICADORES RESULTADOS ESPERADOS MEIOS DE AUFERIÇÃO 

1. Realizar atendimento direto a 1.500 jovens no 
total, nas Regiões Administrativas de Ceilândia, 
Estrutural e Samambaia Norte, para os quais serão 
ofertadas aulas gratuitas, como opção de vida 
saudável, 

Jovens diretamente 
atendidos. 
 

- O Atendimento de 1.500 jovens atendidos, 
no decorrer dos 12 meses de projeto. 
 

- Ficha/Formulário de inscrição; 
- Listas de presença/frequência 
diárias, devidamente assinadas; 
 

2. Ofertar 300 vagas em cursos 
profissionalizantes no total. 
 

- Vagas Ofertadas para os 
cursos profissionalizantes. 

 

Abrir 300 vagas, distribuídas entre os 03 
cursos profissionalizantes ofertados, sendo 
100 para o curso de Cuidador de Idoso; 100 
para o Curso de Assistente Administrativo e 
100 para modalidade de curso a ser definido. 

Divulgação dos cursos 
ofertados; 
- Ficha/Formulário de inscrição; 
- Listas de presença/frequência devidamente 
assinadas; 
- Certificados; 
- Registros Fotográficos; 
- Conteúdo programático 

Ofertar oficinas de cultura, esportes e mundo do 
trabalho no total, contemplando o mínimo de 1.200 
vagas. As modalidades das oficinas serão: karatê, 
muaytai, break dance, hip-hop, violão, cozinha 
sustentável, teatro modulo I, teatro módulo II, teatro 
módulo VI e Empregabilidade. 
 
 

Oficinas ofertadas 
- Ofertar oficinas de 
cultura, esporte e mundo do 
trabalho para 1.200 jovens. 
- As modalidades das oficinas serão: karatê, 
muaytai, break dance, hip-hop, violão, 
cozinha sustentável, teatro modulo I, teatro 
módulo II, teatro módulo VI e 
Empregabilidade. 
 

Divulgação dos cursos 
ofertados; 
- Ficha/Formulário de 
inscrição; 
- Listas de 
presença/frequência 
devidamente assinadas; 
- Registros Fotográficos; 
- Conteúdo programático 
+ Planejamento. 

3. Realizar atendimentos psicossocial para 300 
jovens no total. 
 

Atendimentos ofertados 
Atender com efetividade 300 jovens, sendo 
100 por Região Administrativa. 
 

- Cadastro de atendimentos; 
- Relatórios de atividades diárias; 
 

4. Aplicar pesquisa de satisfação para 30% do 
público atendido = 464 pessoas ao longo de 12 
meses. 

- Percentual de Público 
satisfeito 

- 70% dos entrevistados satisfeitos com os 
serviços prestados pelo projeto: 
Apoio ao Desenvolvimento dos Centros da 
Juventude no período de 12 (doze) meses 
do projeto. 
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Mudando Trajetórias. Transformando vidas. 

 

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.  

 

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 projeto Apoio ao Desenvolvimento 

dos Centros de Juventude, os critérios definidos para atendimento direto e indireto estão listados a 

seguir: 

 

 

Atendimentos diretos 

a) Atendimento psicológico individual e familiar 

b) Atendimento assistente social individual e familiares 

c) Entradas em sala de aula da assistente social – acolhida  

d) Entradas em sala de aula da psicóloga – acolhida 

e) Participação nas Oficinas – lista de presença 

f) Participação nos Cursos Profissionalizantes – lista de presença 

g) Participação palestras 

h) Participação na reunião da rede. 

i) Participação em eventos especiais - organizado por parceiros 

j) Participação eventos extras organizados pelo Projeto Apoio ao Desenvolvimento dos Centros 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 Prestador de Serviço Envolvido 

Contratação serviços de 

coordenação e apoio administrativo  

30/05 a 15/06/2022 Coordenação  

Elaboração de planejamento 

estratégico do projeto. 

30/05 a 15/06/2022 Coordenação  

Definição das ações de 

comunicação 

30/05 a 15/06/2022 Coordenação e Serviço de 

comunicação 

 
Cronograma Executivo: 2ª Etapa – Execução 

Ação Duração Prestador de Serviço 

Envolvido 

Acolhimento e escuta 30/05/2022 a 

30/05/2023 

Coordenação e Equipe 

Multidisciplinar 

Elaboração dos conteúdos pedagógicos 

e definição das oficinas e cursos 

30/05 a 15/06/2022 Coordenação e Equipe 

Multidisciplinar 

Contratação de prestadores de serviços 

de Instrutoria. 

30/05 a 15/06/2022 Diretoria do IECAP e 

Coordenação. 

Contratação de prestadores de serviços 

de serviços de qualificação profissional. 

30/05 a 15/06/2022 Diretoria do IECAP e 

Coordenação. 

Realização de campanhas de 

mobilização para as redes sociais, 

desenvolvimento e acompanhamento 

videográfico das ações, entre outros 

30/05/2022 a 

30/05/2023 

Coordenação e Serviço de 

Comunicação. 

Realização de oficinas de cultura, esporte 

e mundo do trabalho 

30/05/2022 a 

30/05/2023 

Coordenação e Equipe 

Multidisciplinar 

Realização de Cursos Profissionalizantes 30/05/2022 a 

30/05/2023 

Coordenação e Equipe 

Multidisciplinar 

Realização de Evento de Formatura para 

os jovens das oficinas e curso 

profissionalizante 

Até 30/05/2023 Coordenação e Equipe 

Multidisciplinar 

Realização Evento Internacional da 

Juventude 

12/08/2023 Coordenação e Equipe 

Multidisciplinar 

Realização de reuniões de 

monitoramento 

30/05/2022 a 

30/05/2023 

Coordenação, Equipe 

Multidisciplinar 

Produção de Vídeos 30/05/2022 a 

30/05/2023 

Coordenação, Equipe 

Multidisciplinar e Serviço de 

Comunicação. 
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Cronograma Executivo: 3ª Etapa - Encerramento 

Ação Duração Profissionais envolvidos 

Elaboração, aplicação e 

apuração de pesquisa de 

satisfação 

30/05/2022 a 30/05/2023 Coordenação e Equipe Multidisciplinar 

Confecção de portfólio 

fotográfico e videográfico do 

projeto 

30/05/2022 a 30/05/2023 Coordenação, Equipe Multidisciplinar e 

Serviço de Comunicação. 

Elaboração de prestação de 

contas. 

30/05/2022 a 30/08/2023 Coordenação 

 

As ações do projeto serão iniciadas a partir dos recursos da primeira parcela serem depositados 

na conta bancária especifica para este fim. 

 

 

9.  Contrapartida 

 

a) O IECAP disponibilizará local de apoio para a realização das reuniões das equipes do Projeto, no 

total de 12 reuniões, uma em cada mês de execução. Este espaço está localizado no SCS, Quadra 

01, Lote C, sala 401, em Brasília/DF, sendo uma sala medindo 25m², com uma mesa de reunião, 6 

cadeiras, acesso à Internet e impressora, dispondo de um banheiro. 

 

b) Aplicação de metodologia internacional para formação no Programa Eu Lidero, para 100 jovens. 

O Programa Eu Lidero é uma metodologia desenvolvida pelo renomado especialista em liderança, 

John Maxwell, que é ícone internacional na temática da liderança, o autor expandiu a sua expertise 

em formar líderes de sucesso no ramo empresarial para resgatar a identidade e lapidar o caráter de 

crianças e jovens pelo mundo.  

 

A metodologia do Eu Lidero visa o desenvolvimento do caráter socioemocional de jovens por meio de 

um processo de formação de novos líderes saudáveis, implantando e incrementando suas habilidades 

de relacionamentos, influências e trabalhos colaborativos em equipe, construindo uma liderança 

intencional e de valor. 
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Com lições semanais sobre relacionamentos, autogerenciamento, empatia, decisões responsáveis e 

escolhas saudáveis, o Eu Lidero se tornou uma ferramenta de alto impacto para o desenvolvimento 

de habilidades socioemocionais.  

 

O Programa possui 48 horas de aplicação divididas em 3 módulos:  

• Eu Escolho (Conectando Valores e Liderança) 

• Eu Faço (Conectando Ações e Liderança) 

• Eu Lidero (Conectando Influência e Liderança) 

No Distrito Federal, a IECAP é detentora da autorização de uso do material do Eu Lidero, metodologia 

utilizada na formação de mais de 10 milhões de líderes por todo o mundo, fruto da parceria firmada 

com a entidade Oliveira Foundation. 

 

c) No novo espaço a ser destinado para o Centro de Juventude em Samambaia Norte, a IECAP propõe 

instalar quatro ar-condicionados como também pintar 04 (quatro) das salas existentes no local. Além 

da testeira de identificação da nova sede, como Centro de Juventude, medindo 6m x 3m de lona. 

 

 

10. Cronograma de Desembolso 

Natureza da Despesa  

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

30/05/2022 06/09/2022 06/12/2022 

1. Remuneração Colaboradores 24.269,00 24.269,00 24.269,00 

2. Material de Expediente 6.057,00 5.000,00 5.000,00 

3. Material das Oficinas 7.200,00 7.200,00 7.200,00 

4. Material Gráfico 16.496,00 16.496,00 16.496,00 

5. Lanches 36.500,00 36.500,00 36.500,00 

6. Camisetas 78.000,00 0,00 0,00 

7. Combustível  10.000,00 10.000,00 10.000,00 

8. Mimo Formatura 40.400,00 0,00 0,00 

9. Serviços de Terceiros 460.716,00 460.716,00 460.716,00 

TOTAL  679.638,00 560.181,00 560.181,00 
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11. Quadro dos Prestadores de Serviços, e dos Colaboradores para a Execução do Projeto – Descrição dos serviços 

Atividade Serviço a ser desenvolvido 
Tipo de 

contratação 
Período de 
contratação 

Coordenação  
Técnica 

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

Pessoa 
Jurídica 12 Meses 

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 outras atividades. 

Pessoa 
Jurídica 12 Meses 

Coordenação Operacional  
Serviço destinado a coordenar e execução das atividades previstas no 
projeto, com atuação exclusiva na estrutura física das regiões priorizadas  

Pessoa 
Jurídica 12 Meses 

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 

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 

Serviço de Atendimento 
multidisciplinar  

Serviço responsável pelas ações de integração do indivíduo e famílias na 
sociedade, estando comprometido em apoiar a elaboração das metodologias 
para atendimento dos jovens e de todas as ações do projeto. 

Pessoa 
Jurídica 12 Meses 

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 

Serviço de Instrutoria de 
Oficina  

Chef de Culinária  

Serviço responsável por conceber, planejar, organizar, operacionalizar 
conteúdos e ações das diversas oficinas do projeto, comprometido com 
oportunidades para os jovens 

Pessoa 
Jurídica 12 Meses 

 



 

28 

 

Atividade Serviço a ser Desenvolvido 
Tipo de 

contratação 
Período de 
contratação 

Serviço de Instrutoria de 
Oficina Nível Técnico-  

Empregabilidade 

Serviço responsável por conceber, planejar, organizar, operacionalizar 
conteúdos e ações das diversas oficinas do projeto, comprometido com 
oportunidades para os jovens, entre outras atividades. 

Pessoa 
Jurídica 12 Meses 

Serviço de Instrutoria de 
Oficina Nível Técnico- Teatro 

Serviço responsável pela ministração e acompanhamento das diversas 
oficinas do projeto, operacionalizando conteúdos e ações, comprometido 
com oportunidades para os jovens 

Pessoa 

Jurídica  12 Meses 

Serviço de Instrutoria de 
Oficina Nível Técnico- 

Diversas 

Serviço responsável pela ministração e acompanhamento das oficinas 
diversas do projeto, operacionalizando conteúdos e ações, comprometido 
com oportunidades para os jovens 

Pessoa 

Jurídica 12 Meses 

Serviço de Instrutoria de 
Oficina Nível Técnico- 

Esporte 

Serviço responsável pela ministração e acompanhamento das diversas 
oficinas do projeto, operacionalizando conteúdos e ações, comprometido 
com oportunidades para os jovens 

Pessoa 

Jurídica 12 Meses 

Assistente/Apoio 
Administrativo1  

Serviço responsável pelo acompanhamento e encaminhamento das 
demandas administrativas do projeto nos Centros. 4 horas/dia. 

Pessoa 

Jurídica 12 Meses 

Assistente/Apoio 
Administrativo 2 

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

Pessoa 

Jurídica 12 Meses 

 

 



 

29 

 

12. Plano de Aplicação 

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

 

Profissional 
Unidad

e Valor 

Quant Valor 

Unitário 

 Valor 

Total 

 

12.1. Colaboradores  

Psicólogo 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 + Benefícios R$ 93,25 

 

 

 
01 

 

 

 
Mês 

 

 

 

12 

 

 

6.067,25 

 

 

72.807,00 

SUBTOTAL 72.807,00 
 

12.2. 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 6 341,00 2.046,00 

Cartucho de toner Brother tn 319 ciano Unidade 6 310,00 1.860,00 

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 5 224,00 1.120,00 

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 29,00 435,00 

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 9,50 95,00 

Clips - tamanhos diversos – Caixa com 100 unidades Caixa 40 2,00 80,00 

Bandeja simples em acrílico Unidade 10 13,80 138,00 

Grampos para grampeador – Tamanhos Diversos – Caixa com 5.000 Caixa 10 4,50 45,00 

Pilhas – Modelos Diversos – Pacote com 02 unidades Pacote 10 7,00 70,00 

Pen-drive – 8 GB Unidade 6 33,00 198,00 

SUBTOTAL 16.015,00 
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DESCRIÇÃO POR TIPO DE ATENDIMENTO 

Indicador Físico Estimativa de Custos (R$) 

Unidade. Quant. Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Culinária Sustentável 

Insumos da Culinária Sustentável – verba mensal R$ 2.500,00 para antender os cursos nas três unidades onde 

ocorre o projeto. Verba 04 2.500,00 10.000,00 
Farinha de Trigo Pacote1 K 50 4,79 239,50 
Acucar confeteiro Pacote 3 K 50 16,79 839,50 
Ovo Caixa 30 50 19,50 975,00 
Creme de leite Caixa200ml 50 3,59 179,50 
Fermento em pó Pacote 15gr 50 0,99 49,50 
Molho de tomate Pcte 100ml  50 1,89 94,50 
Banana Quilo 50 5,99 299,50 
Leite Caixa 1 litro 50 5,49 274,50 
Margarina Pcte 200gr 50 6,79 339,50 
Chantily Caixa l litro 50 18,49 924,50 
Leite em pó Lata 380gr 50 14,49 724,50 
Leite condensado Caixa 320gr 50 5,00 250,00 
Gás Gas cozinha 12 110,00 1.320,00 
Fermento biologico Pacote 500gr 50 23,96 1.198,09 
Cobertura Chocolate Pacote 500gr 50 39,96 1.998,00 
Orégano Pacote 30gr 50 5,99 299,50 

(*) Esta lista é uma referência. Não é exaustiva pois os ingredientes serão definidos a aprtir  da elaboração do plano de aula. O valor  dos itens aqui elencados alcançamemtorno de R$ 10.000,00 no total. 

Kit 

Pedagógico, destinado aos 

jovens dos Cursos 

Profionalizantes 

Bloco de papel timbrado com logomarca do projeto Unidade 300 12,00 3.600,00 

Caneta plástica, com gravação em silk screen Unidade 300 2,90 870,00 

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 300 35,00 10.500,00 

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 

Lona de Testeira Serviço para confecção de Lonas para Testeiras em vinil, impressão colorida, fosca, acabamento em 

ilhós para ações de sensibilização e divulgação das ações projeto.  M² 42 90,00 3.780,00 

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  M² 182 90,00 16.380,00 

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) ou salgado de diversos sabores. Unidade 15.000 5,00 75.000,00 

Suco de caixa 200ml  (maracujá, caju, goiaba, pêssego, uva, maçã). Unidade 15.000 1,50 22.500,00 

Fruta  (maça, laranja ou banana). Unidade 15.000 0,80 12.000,00 

SUBTOTAL 169.030,000 
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DESCRIÇÃO POR TIPO DE ATENDIMENTO 

Indicador Físico Estimativa de Custos (R$) 

Unidade. Quant. Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Camiseta participantes Camiseta em tecido Dry Fit, , manga curta, tamanhos PMG, personalizada com a marca do projeto, para divulgação 

das ações educacionais de sensibilização e conscientização, sendo 2.900 unidades 
 

Unidade 
 

2.900 

 

26,00 

 

75.400,00 

Camiseta equipe Camiseta em tecido Dry Fit, manga curta, tamanhos PMG, personalizada com a marca do projeto, 
para divulgação das ações educacionais de sensibilização e conscientização, sendo 100 unidades Unidade 

 

100 
 

26,00 
 

2.600,00 

Combustível Combustível para veículos que farão acompanhamento e transporte de suprimentos entre os centros e o 
escritório da  instituição, além da gestão administrativa tecnica e de logistica. Serão utilizados cerca de 312,5 

litros/mês x R$ 8,00. Mês 12 
 

2.500,00 
 

30.000,00 

Mimo Formatura 

a) Mimo Culinária Sustentável - toque blanche, personalizado com bordado Unidade 350 24,00 8.400,00 
b) Mimo Cuidador de Idoso– jaleco personalizado com bordado Unidade 150 60,00 9.000,00 
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 (Assistente Administrativo) 
 

Unidade 
 

200 
 

65,00 
 

13.000,00 

SUBTOTAL 148.400,00 

 

12.3. 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 Parcela 12 6.750,00 81.000,00 

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 Parcela 12 6.750,00 81.000,00 

Serviço de Coordenação Operacional 1 Serviço de coordenação operacional e execução das atividades previstas no projeto. Parcela 12 5.000,00 60.000,00 

Serviço de Coordenação Operacional 2 Serviço de coordenação operacional e execução das atividades previstas no projeto. Parcela 12 5.000,00 60.000,00 

Serviço de Coordenação Operacional – 3 Serviço de coordenação operacional e execução das atividades previstas no projeto. Parcela 12 5.000,00 60.000,00 

Serviço de Atendimento multidisciplinar  
Serviço responsável pelas ações de  integração do indivíduo e famílias  na sociedade, estando comprometido 

em apoiar a elaboração das metodologias para atendimento dos jovens e de todas as ações do projeto. Parcela 12 5.000,00 60.000,00 

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. Parcela 

 

 

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. Parcela 12 
 

2.500,00 
 

30.000,00 

Serviço de Instrutoria de Oficina – Chef 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. Parcela 

 

04 
 

3.300,00 
 

13.200,000 

SUBTOTAl 517.200,00 
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DESCRIÇÃO POR TIPO DE ATENDIMENTO 

Indicador Físico Estimativa de Custos (R$) 

Unidade. Quant. Valor 

Unitári

o 

Valor 

Total 

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. Parcela 

 

 

12 
 

2.500,00 
 

30.000,00 

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 Parcela 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 Parcela 12 3.000,00 36.000,00 

Serviço de Instrutoria de Oficina Nível Técnico 

– Esporte1 

Serviço de instrutoria para conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações das diversas 

oficinas dos Centros de Juventude, comprometido com oportunidades para os jovens 
Parcela 12 1.200,00 14.400,00 

Serviço de Instrutoria de Oficina Nível 

Técnico- Esporte 2 

Serviço de instrutoria para conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações das diversas 

oficinas do projeto comprometido com oportunidades para os jovens Parcela 12 1.200,00 14.400,00 

Serviço de Instrutoria de Oficina Nível 

Técnico- Esporte 3 

Serviço de instrutoria para conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações das diversas 

oficinas do projeto, comprometido com oportunidades para os jovens Parcela 12 1.200,00 14.400,00 

Assistente/Apoio Administrativo 

Centros de Juventude 

 

Serviço de três colaboradores,  responsáveis  pelo acompanhamento e encaminhamento das demandas 

administrativas do projeto. Dedicação 4 horas/dia.  
Parcela 36 900,00 32.400,00 

Assistente/Apoio Administrativo 

Centros de Juventude 

Serviço de acompanhamento e encaminhamento das demandas          administrativas do projeto. Dedicação 8 

horas/dia Parcela 12 2.000,00 24.000,00 

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. Serviços 01 24.000,00 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  Serviço 01 11.600,00 11.600,00 

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 Especializad em  

Capacitação Profissional 

Contratação de instituição especializada em qualificação profissional para ministrar os cursos 

profissionalizantes, com carga horária de 200 horas  cada curso, ofertados em quatro especialidades que serão 

definidas a partir de esculta aos jovens participantes. A referência é hora/aula/aluno = R$ 6,80 Aluno 300 

 

1.360,00 

 

408.000,00 

Internet e telefonia Contratação de Operadora para disponibilizar Internet de 20 megas e telefonia Mês 36 400,00 14.400,00 

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 25 592,000 14.800,000 

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 748.800,00 
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DESCRIÇÃO POR TIPO DE ATENDIMENTO Indicador Físico Estimativa de Custos (R$) 

Unidad

e. 

Quant. Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Contratação de Terceiros 

12.3.1. 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 

 

4.000,00 

 

48.000,00 

12.3.2. Cofee Break para formatura Serviço de Cofee Break para formatura – 1 evento 8.480,00 

 

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

12.3.3. LocaçãoTesteira de Ferro – 

Evento Internacional da Juventude 

Locação de estrutura de ferro para receber lona de identificação medindo 5, 0 x 1, 50 m para 5 espaços do 

evento da juventude. Diária 01 1.500,00 1.500,00 

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

12.3.5. 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 

12.3.6. 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 

12.3.7. 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 

12.3.8. Locação Totem Eletrônico – 

Centro de Juventude Samambaia Norte 

Locação de 01 Totem Eletrônico para pesquisae cadastramento, durante 06 meses. Em estrutura metálica 
com tela touch screen, medindo 0,90x1,90 adesivados. Mês 12 790,00 9.480,000 

12.3.9. 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 12 790,00 9.480,000 

12.3.10. 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 12 790,00 9.480,000 

12.3.11. Reparos e Instalações  Serviços de Prevenção e Restauração de ifraestrutura e equipamentos. 
Verba 01 

19.178,00 19.178,00 

SUBTOTAL 127.748,00 

 

TOTAL GERAL 1.800.000,00 
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Detalhamento/Justificativa de Itens de Despesas  

 

I. Prestaçao de Serviços de Instrutoria de Oficinas 

a) A Instrutoria das oficinas é realizada por meio de prestação de serviço de Pessoa Jurídica 

- PJ. Os valores destes serviços são diferentes entre si, estabelecidos pelo mercado, conforme a 

natureza da oficina.  A instrutoria da oficina de teatro é mais cara do que a instrutoria da oficina de 

esporte, por exemplo. 

 

b) A forma de contratação por meio de pessoa jurídica enseja um valor pelo período total do 

projeto pagos em 12 parcelas. Neste contrato,o prestador de serviço fica à disposição do projeto 

para ministrar, em cada modalidade, quantas turmas de oficinas sejam necessárias//viáveis em 

função do interesse dos alunos de cada Centro de Juventude. Por exemplo: o prestador de serviço 

de intrutoria de teatro ministra 3 turmas diferentes ao longo da semana, para oficinas de 40 horas 

(em torno de 2,5 meses). Próximo do término deste período, é realizada a mobilização para mais 

03 turmas de teatro. Ao longo de 12 meses, este prestador de serviço chega a ministrar em torno 

de 18 turmas. 

 

c) Se esta contratação dos serviços de intrutoria de oficinas for feita em termos de horas, o 

recurso não será suficiente para ofertar a diversidade de oficinas que os Centros de Juventude 

oferecem, visto que uma hora/aula de teatro, por exemplo, está em torno de R$ 75,00. 

 

d) Cada instrutor de oficina presta serviço durante a semana, de forma presencial, atendendo a 

pelo menos 3 turmas (1 em cada Centro de Juventude –  em alguns casos duas turmas por Centro, 

matunino, vespertino e noturno), sendo duas a três vezes por semana dependendo da carga horaria 

da oficina. Consderando que cada oficina tem duração em média de 40 horas, cada instrutor realiza 

em torno de 18 turmas ao longo do período, de forma initerrupta. No período de 12 meses, são 

ofertadas, portanto, cerca de 115 turmas das oficinas, em média, considerando o período de 

mobilização. 

 

e) Os instrutores que prestarão serviço nas oficinas deste projeto serão dedicados e 

comprometidos. Porém, não há exclusividade na sua atuação juntos aos CJs visto que, são 

profissionais de relevância na área em que atuam e prestam serviços em outras instituições. 

Entretanto, sem que haja prejuízo de sombreamento nos horários destinados às oficinas, quando, 

naquele momento, estarão atendendo exclusivamente aos alunos das turmas do Centro de Juventude. 

 

 

II. Assitente Administrativo e/ou Apoio Administrativo 

São auxiliares das coordenações dos Centros de Juventude. Destes colaboradores 3 (três) prestam 

serviços com carga horária de 4 horas/dia e atendem cada uma das unidades dos Centros de 

Juventude nas tarefas diárias voltadas para o seu funcionamento (matricula, mobilização, registros dos 

professores, serviço de lanche entre outros). Um deles presta serviço com carga horária de 8 horas/dia, 

atendendo as demandas dos três Centros no que concerne a parte administrativa, financeira e 

logística. Os três primeiros percebem uma bolsa no montante de R$ 900,00 por mês, pagos via MEI. 

Este valor foi estabelecido pela IECAP como uma espécie de ajuda de custo e está abaixo do valor 

praticado no mercado de Brasília para o apoio administrativo, cuja média está em torno de R$ 2.151,29. 

A fonte de pesquisa foi obtida no site salario.com.br, cuja informação está atualizada com o novo 
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CAGED. O quarto apoio administrativo percebe R$ 2.000,00 por mês, via MEI, valor este que está 

abaixo da referencia pesquisada no site acima referido. Vale salientar que o teto para essa categoria 

em Brasília é de R$ 4.226,36. Entretanto, usamos como base a média salarial praticada no mercado.  

 

 
 

 

 

III. 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 a ser contratada é de R$ 15.000,00. Está sendo contemplado 

neste Plano de Trabalho, proposta  apenas do montante de R$ 11.600,00, correspondendo a 77% 

do total, percentual menor do que a proporcionalidade em relação ao valor concedido no âmbito 

deste Ajuste.  

 

 

IV. Reparos e Instalações  

A verba para os serviços de prevenção e restauração de ifraestrutura e equipamentos destina-se, 

entre outros, a:  

 

a) Serviços elétricos/iluminação: substituição de lâmpadas queimadas, troca de fiação em 

curto circuito, manutenção de ar-condicionado, entre outros. 

b) Serviços hidráulicos: substituição e reparos de válvula sanitária, reparos em chuveiros e 

pias, limpeza de caixas de passagens, limpeza da caixa dágua entre outros. 

c) Pinturas das paredes das salas de aula e demais dependências dos Centros. 

d) Capinagem e roçagem dos terrenos dos Centros. 

e) Manutenção dos notebooks, impressoras e projetores; 

f) Manutenção do sistema de monitoramento de camêras. 

g) Manuteção das cadeiras universitárias. 

h) Pequenos consertos em mobiliário. 

 

Esta lista não é exaustiva pois sempre surgem as necessidades de reparos emergenciais de várias 

naturezas, a depender das demandas de cada Centro de Juventude. 
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V. Insumos da Oficina de Culinária Sustentável 

Há previsão neste Plano de Trabalho de verba para aquisição de insumos destinada às oficinas 

de Culinária Sustentável. Trata-se de uma verba mensal de R$ 2.500,00 a ser utilizada nas aulas 

dos 03 Centros de Juventude, para atender cerca de 12 turmas, no período de 04 meses. Para 

cada turma serão realizados em torno de 15 encontros com duração de 2 horas cada. 

 

Temos em então, no planejamento inicial, a previsão de que ocorram 180 encontros no período. 

Para cada oficina é elaborado um plano pedagógico e um plano de aulas onde se estabelece o 

conjunto de receitas que serão ministradas.  

 

Na dinâmica das aulas, cada encontro requer uma receita diferenciada, seja na área da pâtisserie 

seja na área da panificação, seja na área da cozinha criativa, entrte outras possibilidades como 

os workshops temáticos (Páscoa, Natal).  

 

Para estas receitas são adquiridos os devidos insumos, que variam dentro de uma gama de 

possibilidades de ingredientes. A seguir, apresentamos uma relação de insumos utilizados nos 

Centros de Juventude no ultimo período, ressaltando que esta relação de insumos não é 

exaustiva visto que é muito variada: 

 

/  
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VI. Combustível  

Com relação a esse item de despesa, acusamos um equíivoco no descritivo do item, visto que 

tanto o preço unitário do litro de combustível considerado está muito defasado para o particado 

no mercado como a quantidade de quilômetros mensais utilizada como referência foi a do 

período da pandemia, quando reduzimos os deslocamentos para os Centros de Juventude.  

 

Assim, temos que, diariamente, para cumprir os deslocamentos para o circuito dos três CJs 

(cronograma dos coordenadores técnico e administrativo) além do cronograma do coordenador 

de logistica da IECAP, gasta-se em média 158 km/dia. Considerando cerca de 20 dias, seriam 

3.160km/mês. Ponderando que em media os veículos utilizados têm o rendimento de 10k com 

um litro de combustível, teríamos 316 litro/mês. Considerando o valor de R$ 8,00 para o litro de 

combustível (razoável pois será fixo pelo período de 12 meses), teríamos o valor de R$ 2.528,00. 

Utilizamos o valor de R$ 2.500,00 para facilitar a composição da planilha. 

 

 

13. 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 Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de 

dezembro de 2016. 

 

Pede deferimento, 

 
Brasília - DF, 09 de maio de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

Renata Aparecida de Oliveira 
Presidente do IECAP 
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ANEXO 1 AO PLANO DE TRABALHOn 

GRADE DE ATIVIDADES CENTROS DE JUVENTUDE (PRÉVIA) - MAIO/2022 A MAIO/2023 

Período Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Centro de Juventude Estrutural 

Manhã 

9h Culinária Muay Tai/Empregabilidade Culinária Muay Tai/Empregabilidade Psicossocial  
10h Culinária Psicossocial/Empregabilidade Culinária Psicossocial/Empregabilidade Psicossocial  
11h Culinária Psicossocial/Empregabilidade Culinária Psicossocial/Empregabilidade Psicossocial  
12h  Psicossocial/Empregabilidade  Psicossocial/Empregabilidade Psicossocial  

Tarde 14h Culinária Muay Tai Teatro M1/Culinária Muay Tai Teatro M1  
15h Culinária  Teatro M1/Culinária  Teatro M1  
16h Culinária  Teatro M1/Culinária  Teatro M1  

Noite 
19h Profissionalizante 2 Profissionalizante 2 Profissionalizante 2 Profissionalizante 2 Profissionalizante 2  
20h Profissionalizante 2 Profissionalizante 2 Profissionalizante 2 Profissionalizante 2 Profissionalizante 2  
21h Profissionalizante 2 Profissionalizante 2 Profissionalizante 2 Profissionalizante 2 Profissionalizante 2  

Centro de Juventude Ceilândia 

Período Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Manhã 

9h Profissionalizante 1 Profissionalizante 1 Profissionalizante 1 Profissionalizante 1 Profissionalizante 1 
Teatro M1 

Teatro Avançado 

10h Break Dance/ 
Profissionalizante 1 

Karatê/ 
 Profissionalizante 1 

Break Dance/ Profissionalizante 
1 

Karatê/ 
Profissionalizante 1 

Profissionalizante 1 
Teatro M1 

Teatro Avançado 

11h  Profissionalizante 1 Profissionalizante 1 Profissionalizante 1 Profissionalizante 1 Profissionalizante 1 
Teatro M1 

 

12h  Profissionalizante 1 Profissionalizante 1 Profissionalizante 1 Profissionalizante 1 Profissionalizante 1 
Teatro M1 

 

Tarde 

14h Psicossocial/Empregabilidade Psicossocial/Karatê Psicossocial/Empregabilidade  Teatro M1  

15h Psicossocial/Empregabilidade Psicossocial Psicossocial/Empregabilidade  Teatro M1  

16h Psicossocial/Empregabilidade Psicossocial Psicossocial/Empregabilidade  Teatro M1  

Centro de Juventude de Samambaia 

Período Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Manhã 

9h     Empregabilidade  

10h Karatê Break Dance Karatê Break Dance Empregabilidade  

11h Psicossocial/Empregabilidade  Psicossocial/Empregabilidade  Empregabilidade  

12h Psicossocial/Empregabilidade  Psicossocial/Empregabilidade  Empregabilidade  

Tarde 14h Teatro M1/Karatê Culinária/Break Dance Karatê Culinária/Break Dance Psicossocial  

15h Teatro M1 Culinária  Culinária Psicossocial  

16h Teatro M1 Culinária  Culinária Psicossocial  

Noite 

19h Profissionalizante 3 Profissionalizante 3 Profissionalizante 3 Profissionalizante 3 Profissionalizante 3  

20h Profissionalizante 3 Profissionalizante 3 Profissionalizante 3 Profissionalizante 3 Profissionalizante 3  

21h Profissionalizante 3 Profissionalizante 3 Profissionalizante 3 Profissionalizante 3 Profissionalizante 3  

Nota: Este cronograma de atividades poderá sofrer alterações durante a execução do projeto 
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