
 

 

  
   

PLANO DE TRABALHO 

PARTE I:  

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC 

Nome da Parceria: Termo de Colaboração Edital de Credenciamento FUNPAD Nº 001/2017 

Nome da Organização Social: INSTITUTO DESPERTAI 

Endereço completo: Chácara Parque das Nações nº 73, Setor Padre Lúcio – Aguas Lindas de Goiás - GO 

CNPJ: 12.295.217/0001-55 

RA: UF: GO CEP: 72.910-000 

Conta Corrente: 
205.001881-3 

Banco Banco de Brasília BRB Agência: 0205 

E-mail: institutodespertai@gmail.com 
Representante Legal: DERVASIO RODRIGUES GOMES 

Cargo: Presidente 

RG: 178.430 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 084.963.661-20 

Telefone fixo: (61) 3029-1174 Celular: (61) 99870-8865 

E-mail do Responsável Legal: dervasiorgomes@gmail.com 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA: 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: DILAURA RODRIGUES GOMES 

Função na parceria: Administradora 

RG: 1.936.535 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 863.617.081-87 

Telefone fixo: Celular:(61) 99854-2263 

E-mail: dilaurarodrigues2@gmail.com 

 

ATUAÇÃO EM REDE, NÃO SE APLICA, CONFORME EDITAL Nº 001/2017 FUNPAD-DF, ITEM 5, 
PUBLICADO NO DODF Nº 206, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017, PÁGINA 43. 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE) 

Razão social: 

Endereço completo: 

CNPJ: 

Município: UF: CEP: 

Site, blog, outros: 

Nome do representante legal: 

Cargo: 

RG: Órgão expedidor: CPF: 

Telefone fixo: Telefone celular: 

E-mail do representante legal: 

Objeto da atuação em rede: 

Anexos: 
[ ] Termo de atuação em rede [ ] 
Portfólio da OSC 



 

 

  
   

PARTE 2: PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA PARCERIA 
 
APRESENTAÇÃO 
 
A presente parceria tem como objetivo prestação de acolhimento voluntario, a pessoas do sexo masculino com 
transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de residência. De 
modo, a proporcionar que o acolhido seja capaz de: 
 

1. Ser inseridos na vida social e familiar, mantendo-se distante do uso de drogas ou substâncias afins; 

2. Apresentar aumento de sua estima, e assertividade; 

3. Fazer uso do conhecimento adquirido para manterem-se longe de substancias (drogas e álcool), pessoas, 
lugares e hábitos que a levavam ao uso de álcool e substancias entorpecentes e psicoativas (drogas); 

4. Apresentar valores morais e sociais legalmente corretos e condizentes com a sociedade vigente e aspectos 
saudáveis de vivencia; 

5. Despertar o interesse em ajudar outras pessoas que ainda sofram por não terem conseguido se libertar do 
uso e abuso de drogas e substâncias afins; 

 
JUSTIFICATIVA 

A proposta do Instituto Despertai considera que o dependente químico pode se desenvolver nas diversas dimensões 
do ser humano, aprendendo a construir relações de honestidade, transparência, autenticidade, além de uma postura 
madura e responsável pela sua vida e história pessoal com os atendimentos e serviços especializados viabilizando 
tal aprendizado/desenvolvimento, além do interesse e disposição pessoal imprescindível para o acolhimento. 

Oferecer um ambiente seguro e acolhedor, que facilite a interiorização e socialização através da busca pelo 
equilíbrio, faz parte da estratégia do Instituto Despertai voltado ao tratamento do dependente químico. A 
transformação biopsicossocial e espiritual proporcionada a envolver o aprendizado de novos valores, 
comportamentos, capacidades, hábitos e responsabilidades, de modo a fornecer os instrumentos necessários para 
a reinserção social. Essas dinâmicas e intervenções buscam incentivar o acolhido a retomar a atividade profissional, 
relações familiares e o exercício da cidadania, além de ajudá-lo a construir um projeto de vida. 

O objetivo específico do Instituto Despertai, com o trabalho terapêutico é tratar o transtorno individual, ou seja, a 
desorganização do indivíduo em seus aspectos comportamentais, emocionais, de consciência, relações familiares 
e profissionais. Porém, a sua meta final é o de proporcionar a transformação de estilo de vida buscando estilos 
saudáveis e auxiliar na reconstrução de uma identidade cidadã.  

Oferecemos assim, aos acolhidos uma rotina de atividades diárias (grupos de autoajuda, reuniões especificas, 
atividades de campo, lazer, etc.), são programadas e projetadas para facilitar o acolhimento, a aprendizagem e a 
promoção das mudanças tendo como foco a pessoa por inteiro, no aspecto individual e no grupo. 

O acolhimento para se iniciar a recuperação da dependência química tem duração mínima de 06 (seis) meses, 
participando das etapas estabelecidas no Programa Terapêutico (projeto terapêutico ou de acolhimento) que lhe 
servirá de apoio de orientação para sua dinâmica de ressocialização fora da comunidade.  

A qualquer tempo o acolhido poderá interromper voluntariamente o processo ou ainda pode ser desligado por 
motivos comportamentais avaliado pela equipe segundo regimento interno. 

O Programa Terapêutico (projeto terapêutico ou de acolhimento), adotado para o acolhimento do dependente 

químico é embasado no modelo psicossocial, em que a convivência entre os pares é o principal instrumento 

terapêutico, tendo por finalidade resgatar a cidadania dos acolhidos através de reabilitação psicológica, física e 

social. O acompanhamento é feito através do Programa de Acolhimento Singular – PAS,  que prevê, dentre outras, 

atividades terapêuticas recreativas;  de desenvolvimento da espiritualidade;  de promoção do autocuidado e da 

sociabilidade e  de capacitação, de promoção da aprendizagem, formação e as atividades práticas inclusivas. 



 

 

  
   

A linha de acolhimento, busca resgatar o acolhido em todos os aspectos da vida, realizando intervenções nos 
aspectos emocionais, nas práticas de interações e reinserindo-os socialmente. Por meio de uma intervenção 
interdisciplinar; além de resgatarmos valores como respeito, dignidade e trabalho, auxiliamos os acolhidos também 
na reestruturação familiar, comunitária e financeira. 

Realizamos atendimento individual e em grupo para atingir essas finalidades; o acolhimento é voltado na 
prevenção da recaída, na reconstrução do projeto de vida, na motivação do tratamento e no resgate da autoestima. 
São realizadas reuniões de sentimentos, reuniões terapêuticas, atividades esportivas e lúdicas. O programa de 
acolhimento estabelecido neste serviço está sob a responsabilidade da equipe técnica, profissional com formação 
superior. 

A nossa proposta psicossocial procura diminuir a distância da equipe de coordenação e os acolhidos, criando, 
assim, uma organização social e democrática. A participação ativa e voluntária do acolhido favorece o clima de 
comprometimento ao andamento do processo terapêutico no Instituto Despertai. 

Por meio dos comportamentos dos acolhidos, na interação individual e do grupo, é que identificamos a 
problemática do indivíduo e suas dificuldades, sejam comportamentais, afetivas e espirituais. O Instituto Despertai 
ajuda o acolhido a se responsabilizar pelo seu próprio processo de crescimento e participar ativamente no processo 
dos outros e da administração do processo terapêutico-educativo da comunidade como um todo. 

A metodologia do tratamento reúne as etapas: desintoxicação, acompanhamento psicológico, terapêutico e 
ressocialização que apoiam o acolhido para o retorno à família e a ressocialização. 

O Instituto Despertai, por encontrar-se instalada nas proximidades de Brasília (DF), atende aos moradores do Goiás 
(Cocalzinho de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Valparaíso de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, 
Pirenópolis, Anápolis, e o interior de todo o estado de Goiás) além do Distrito Federal, Entorno e RIDE.  
Segundo o site do IBGE, em 2015, o somatório da população estimada do Distrito Federal e parte dos Municípios do 
Entorno era da ordem de 3.929.204 habitantes, e das Cidades e municípios que compõe a Região característica do 
Goiás, conforme segue: 

LOCALIDADE UF POPULAÇÃO ESTIMADA 
Águas Lindas de Goiás GO 187.072 
Cocalzinho de Goiás GO 19.115 
Valparaiso de Goiás GO 153.225 

Luziânia GO 194.039 
Santo Antonio do Descoberto GO 69.988 

Pirenópolis GO 24.444 
Anápolis GO 366.491 
Distrito Federal DF 2.914.830 

TOTAL  =                         3.929.204 

Fonte: IBGE   

(1) Inclusive a população estimada nos domicílios fechados. (2) População estimada 

Assim, serão beneficiadas, diretamente, mais 120 (Cento e Vinte) dependentes/ano e indiretamente outras 2.400 
(Duas mil e Quatrocentas) pessoas/ano, na sua maioria, familiares, como, esposas, filhos, pais, irmãos, e outros. 

Convém ressaltar que o quantitativo acima apresentado é meramente aritmético, uma vez que acreditamos que 
quando se trata de salvar vidas, o benefício é incomensurável, haja vista a cultura existente entre os próprios 
dependentes, no sentido de que, se não forem tratados a tempo, infelizmente só dispõem de dois caminhos: a 
penitenciária ou o cemitério.  

Assim, é difícil quantificar uma população beneficiada, mas por outro lado, temos como avaliar a satisfação, 
alegria e paz das famílias que possuem dependentes químicos dentre seus entes queridos e tiveram os mesmos 



 

 

  
   

recuperados. Temos que considerar ainda o custo social e a relevância do trabalho realizado pelas comunidades  
terapêuticas, uma vez que a sociedade não consegue tratar um doente acometido de tal mal e torna-se adoecida, 
como infelizmente é o caso do Brasil atualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil, em parceria com a 
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, em conjunto com o Fundo Antidrogas do Distrito Federal para 
execução de prestação de serviços de acolhimento a pessoas com trantornos decorrentes do uso, abuso ou 
dependência de substâncias psicoativas, em regime de residência 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 60 MESES 

PREVISÃO DE INÍCIO:  15  /12 /2018  PREVISÃO DE TÉRMINO: 31  /12 /2023  

NÚMERO TOTAL DE VAGAS DA INSTITUIÇÃO:  
60 VAGAS 

NÚMERO TOTAL DE VAGAS OFERTADAS 
PARA SEJUS: 30 VAGAS 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
Prestação de serviços de acolhimento a pessoas com trantornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de 
substâncias psicoativas, em regime de residência 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA PROPOSTA: 
CHACARA PARQUE DAS NAÇÕES Nº 73, PADRE LUCIO – AGUAS LINDAS DE GOIAS 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE, CONFORME 
RESOLUÇÃO  Nº 26, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018. 

OBJETIVOS: 
Acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes de uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas em 
regime de residência pelo período de 60 (sessenta) meses. 

 



 

 

  
   

DETALHAMENTO DAS METAS/QUADRO GERAL 

METAS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
PARÂMETROS PARA 

AFERIÇÃO DA 
QUALIDADE 

META 1: 

Promover a 
manutenção da 
abstinência de 
substâncias psicoativas 
em um ambiente 
terapêutico. 

 

 
 
1.Controlar a entrada e saída de 
pessoas e suprimentos no espaço 
físico da Comunidade 
Terapêutica; 
 
 
 
 
 
 
 
2.Realizar ação educativa com os 
familiares das pessoas acolhidas; 
 
 
3. Realizar ação educativa com as 
pessoas acolhidas; 

 
 
1.Documento específico 
para registro de entrada e 
saída das verificações de 
rotina;  
1.2. Quantidade de alta 
administrativa por porte 
e/ou uso de substâncias 
psicoativas; 
 
2. Lista de frequência para 
familiares; 
 
3. Lista de frequência 
semanal de pessoas 
acolhidas; 
3.1. Instrumento de auto-
avaliação do acolhido. 

 
 
1.Informações registradas 
em documento específico; 
1.2. 100% de alta 
administrativa por porte d/ou 
uso de substâncias 
psicoativas; 
 
2. Frequência da ação, 
conforme previsto no 
regimento interno da 
Comunidade Terapêutica; 
 
3. Oferta diária da ação; 
3.1. Ficha preenchida pela 
pessoa acolhida. 
 

META 2: 

Promover a vida 
comunitária com os 
outros acolhidos em 
recuperação. 

 

1.Organizar a rotina diária do 
acolhido na Comunidade 
Terapêutica; 

 

 

 

 

 

 

1.Resumo da rotina 
semanal (quatro 
atividades); 

1.2. Relatório Informativo 
da Execução (RIE); 

 

1.Previsão de rotina com 
garantia de momentos 
coletivos e individuais, 
ações de autocuidado, 
atividades terapêuticas, 
espirituais, laborais, de lazer, 
esportivas e/ou culturais; 

1.2. Avaliação da rotina pela 
Comunidade Terapêutica por 
meio do RIE; 

2. Evolução atestado pelo 
profissional, conforme plano 
terapêutico. 



 

 

  
   

DETALHAMENTO DAS METAS/QUADRO GERAL 

METAS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
PARÂMETROS PARA 

AFERIÇÃO DA 
QUALIDADE 

META 3: 

Conscientizar sobre a 
divisão de 
responsabilidades entre 
os acolhidos e equipe. 

 

1.Vincular o acolhido ao 
profissional da Comunidade 
Terapêutica; 

 

 

 

1.2. Atribuição/ delegação de 
responsabilidades aos acolhidos 
(integradores); 

 

1. Prontuário; 

 

 

 

 

1.2. Plano de Atendimento 
Singular (PAS). 

 

 

1. Evolução pelo 
profissional, conforme plano 
terapêutico; 

 

 

1.2. Registro em documento 
específico das 
responsabilidades e 
atribuições delegáveis, com 
previsão dos requisitos 
mínimos para delegação. 

META 4: 

Desenvolver o 
aconselhamento de 
suporte baseado em 
prevenção de recaída. 

 

1.Promover a convivência 
comunitária e/ou familiar, por 
meio de saídas programadas. 

 

1.Prontuário 

 

1.Retorno à Comunidade 
Terapêutica, de 70% dos 
acolhidos que saíram para 
convivência familiar e 
comunitária. 

META 5: 

Promover educação, 
treinamento e 
experiências 
vocacionais. 

 

1.Alfabetizar os acolhidos não 
alfabetizados; 

2.Realizar oficinas 
profissionalizantes, diretamente 
ou por meio de parcerias. 

 

1.Lista de Presença; 

2. Certificados de 
conclusão das oficinas 
(externos, no caso de 
parcerias) ou declaração de 
participação (interna, no 
caso de oferta direta) 

 

1.Alfabetizado 100% dos 
interessados; 

2.Oferta de oficinas a 100% 
dos acolhidos; 

2.1.Matrícula nas oficinas; 

2.2. Conclusão das oficinas 
pelos participantes. 



 

 

  
   

DETALHAMENTO DAS METAS/QUADRO GERAL 

METAS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
PARÂMETROS PARA 

AFERIÇÃO DA 
QUALIDADE 

META 6: 

Cuidado com as 
condições de 
residência e o processo 
de reabilitação 
psicossocial do 
acolhido. 

 

1.Manutenção das condições de 
habitabilidade, segurança e 
higiene das instalações, conforme 
a RDC 29 – ANVISA; 

 

2.Elaborar e executar o Plano 
Terapêutico; 

 

 

3. Referenciar o acolhido à rede 
SUAS E SUS. 

 

1. Relatório de 
acompanhamento de 
execução, emitido pelo 
Gestor da Parceria; 

2. Plano Terapêutico; 

 

 

3. Prontuário. 

 

1. Atendimento à RDC 29 – 
ANVISA; 

 

2. Plano Terapêutico 
executado e testado pelo 
profissional; 

3. Conferência e registro em 
prontuário. 

 

META 7: 

Oferecer apoio e 
cuidado pós-alta 

1.Encaminhar o acolhido com alta 
terapêutica ao CAP’s de 
referência e grupos de autoajuda. 

1. Prontuário 1. 100% de encaminhamento 
dos acolhidos que tiverem 
alta terapêutica. 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

Pessoas do sexo masculino na faixa etária entre 18 a 60 anos incompletos, provenientes do Distrito 
Federal ou RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, com transtornos decorrentes 
de uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas 

CONTRAPARTIDA: 

Será exigida contrapartida em serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrente de uso, 
abuso ou dependência de substâncias Psicoativas em Regime de Residência, cuja mensuração 
monetária será de no máximo R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais por vaga, sendo o valor por diária de 
R$ 33,33 (trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme Portaria - MS 131/2012. 

 

 

  



 

 

  
   

 
 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

META 1: Promover a manutenção da abstinência de substâncias 
psicoativas em um ambiente terapêutico. 

AÇÃO 1: Controlar entrada e saida de pessoas e suprimentos no ambito do 
Instituo Despertai; 
 
Ação 2: Promover conscientização acerca da doença da dependencia quimica; 
 
Ação 3: Solicitar exame toxicologico (quando necessario). 

 
 
15/12/2018 
 
15/12/2018 
 
 
15/12/2018 

 
 
31/12/2018 
 
31/12/2018 
 
 
31/12/2018 
 
 

META 2: Promover a vida comunitária com os outros acolhidos em 
recuperação. 
 
AÇÃO 1: Organizar a rotina diária dos acolhidos na Comunidade 
Terapêutica. 

 
 
 
15/12/2018 

 
 
 
31/12/2018 

META 3: Conscientizar sobre a divisão de responsabilidades entre os 
acolhidos e equipe. 
 
AÇÃO 1: Atribuição/ delegação de responsabilidades aos acolhidos 
(integradores); 

AÇÃO 2: Promover reuniões para que os acolhidos expressem suas 
qualificações e habilidades; 
 
AÇÃO3: Possibilitar que o próprio acolhido escolha a atividade a ser 
desenvolvida (sob a supervisão da equipe, observando o cumho terapeutico 
da atividade). 

 
 
 
15/12/2018 
 
 
15/12/2018 
 
 
15/12/2018 

 
 
  
31/12/2018 
 
 
 31/12/2018 
 
 
31/12/2018 

META 4: Desenvolver o aconselhamento de suporte baseado em 
prevenção de recaída. 
 
AÇÃO 1: Promover a convivência comunitária e/ou familiar, por meio de 
saídas programadas. 
 
AÇÃO 2: Fortalecimento de vínculos entre os acolhidos e suas famílias e 
pessoas de referência. 

 
 
 
15/12/2018 
 
 
15/12/2018 

 
 
 
31/12/2018 
 
 
31/12/2018 

META 5: Promover educação, treinamento e experiências vocacionais. 
 
AÇÃO 1: Oferecer alfabetização aos acolhidos não alfabetizados (aos 
interessados); 

AÇÃO 2: Realizar oficinas profissionalizantes, diretamente ou por meio de 
parcerias. 
 
AÇÃO 3: Promover práticas inclusivas, através de atividades de voluntariado 
(regidas pela Lei 9.068/98 – Lei do Voluntariado). 

 
 
15/12/2018 
 
 
 
15/12/2018 
 
15/12/2018 

 
 
31/12/2018 
 
 
 
31/12/2018 
 
31/12/2018 

META 6: Cuidado com as condições de residência e o processo de 
reabilitação psicossocial do acolhido. 
 
AÇÃO 1: Manutenção das condições de habitabilidade, segurança e higiene 
das instalações, conforme a RDC 29 – ANVISA; 

AÇÃO 2: Elaborar e executar o Plano de Acolhimento Individual; 
 
AÇÃO 3: Providenciar acesso dos residentes aos serviços das redes SUS e 
SUAS para atendimento (quando necessário). 

 
 
15/12/2018 
 
 
 
15/12/2018 
 
15/12/2018 

 
 
31/12/2018 
 
 
 
31/12/2018 
 
31/12/2018 
 



 

 

  
   

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

META 7: Oferecer apoio e cuidado pós-alta 
 
AÇÃO 1: Encaminhar o acolhido com alta terapêutica ao CAP’s de 
referência e grupos de autoajuda. 

 
 
15/12/2018 

 
 
31/12/2018 

  

PARTE 3: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA PARCERIA 
 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (QUADRO DE DETALHAMENTO DE PREVISÃO DE 
RECEITAS E DESPESAS COM A EXECUÇÃO) 
 
 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 
ITENS DE DESPESAS - VALOR (1,00) 

1) DESPESAS COM PESSOAL (Considerar Salários e Encargos Sociais) 
      1% 8% 11,12% 8,33% 4% 25,50% 30 DIAS 12 MESES 5 ANOS 

PROFISSIONAIS QT SALARIO 
R$ 

Imposto 
(PIS 1%) 

FGTS 
(8%) 

FÉRIAS 
(11,12%) 

13º 
(8,33%) 

VERBAS 
RESCISÓRIAS 

(4%) 

DEMAIS 
ENCARGOS 

TRABALHISTA 
(25,5%) 

TOTAL MÊS TOTAL ANO TOTAL 
VIGENCIA 

Psicóloga 1 2.000,00 
     20,00  

  
160,00       222,40  

   
166,60              80,00              510,00      3.159,00      37.908,00   189.540,00  

Auxiliar 
Administrativo 

1 1.000,00 
     10,00  

    
80,00       111,20  

     
83,30              40,00              255,00      1.579,50      18.954,00      94.770,00  

Coordenadores  2 3.500,00      35,00  
  
280,00       389,20  

   
291,55            140,00              892,50      5.528,25      66.339,00   331.695,00  

Terapeuta 1 1.500,00 
     15,00  

  
120,00       166,80  

   
124,95              60,00              382,50      2.369,25      28.431,00   142.155,00  

Monitores 2 2.000,00      20,00  
  
160,00       222,40  

   
166,60              80,00              510,00      3.159,00      37.908,00   189.540,00  

TOTAL 
     
7  

 
10.000,00     100,00  

  
800,00   1.112,00  

   
833,00            400,00          2.550,00   15.795,00   189.540,00   947.700,00  

Total de recursos anuais, caso todas as vagas sejam ocupadas: R$ 360.000,00 

Despesas com Pessoal: R$ 189.540,00 

Aplicação nas demais despesas de custeio : R$ 170.460,00 
 
  

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Mês de Referência Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6  Mês 7 Mês 8 Mês 9 
Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Total de Desembolso R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 

Mês de Referência 
Mês 
13 

Mês 
14 

Mês 
15 

Mês 
16 

Mês 
17 

Mês 
18 

Mês 
19 

Mês 
20 

Mês         
21 

Mês 
22 

Mês 
23 

Mês 
24 

Total de Desembolso R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 

Mês de Referência 
Mês 
25 

Mês 
26 

Mês 
27 

Mês 
28 

Mês 
29 

Mês 
30 

Mês 
31 

Mês 
32 

Mês  
33 

Mês 
34 

Mês 
35 

Mês     
36 

Total de Desembolso R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 

Mês de Referência 
Mês 
37 

Mês 
38 

Mês 
39 

Mês 
40 

Mês 
41 

Mês 
42 

Mês 
43 

Mês 
44 

Mês 
45 

Mês 
46 

Mês 
47 

Mês 
48 

Total de Desembolso R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 

Mês de Referência 
Mês 
49 

Mês 
50 

Mês 
51 

Mês 
52 

Mês 
53 

Mês 
54 

Mês 
55 

Mês 
56 

Mês 
57 

Mês 
58  

Mês 
59  

Mês     
60 

Total de Desembolso R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 



 

 

  
   

 OBS: 1) 30 - leia-se: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
   2) O cronograma de Desembolso corresponde ao valor total mensal custeados por vagas. 

PARTE 4: EQUIPE TÉCNICA: 

FUNÇÃO NOME FORMAÇÃO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO  DILAURA RODRIGUES GOMES SUPERIOR 
RESP.TÉC.SUBSTITUTA FLAVIA REGINA GUIMARAES SANTOS SUPERIOR 
COORD. DO PROGRAMA TERAPÊUTICO  CESAR LACERTDA JUNIOR SUPERIOR 
COORD. DE ATIVIDADES ADELINO ALVES DOS SANTOS NÍVEL MEDIO 
ADMINISTRADOR GERAL CT LEONARDO DO NASCIMENTO GOMES SUPERIOR 

INCOMPLETO 
ADMINISTRADORA DA PARCERIA DILAURA RODRIGUES GOMES SUPERIOR 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA NÍVEL MÉDIO 
PSICOLOGA FLAVIA REGINA GUIMARAES SANTOS SUPERIOR 
CONSELHEIRO EM DEP. QUIMICA  DILAURA RODRIGUES GOMES SUPERIOR 
CONSELHEIRO EM DEP. QUIMICA  CESAR LACERTDA JUNIOR SUPERIOR 
CONSELHEIRO EM DEP. QUIMICA  ADELINO ALVES DOS SANTOS NÍVEL MEDIO 
CONSELHEIRO EM DEP. QUIMICA  LEONARDO DO NASCIMENTO GOMES SUPERIOR 

INCOMPLETO 
CONSELHEIRO EM DEP. QUIMICA DILAURA RODRIGUES GOMES SUPERIOR 
MONITOR LUIZ ARTHUR BORGES DE ASSUNÇÃO NIVEL MEDIO 

MONITOR RAFAEL PEREIRA DA SILVA NIVEL MEDIO 

 

PROFISSIONAL DA OSC 
CARGO GRADUAÇÃO EXPERIÊNCIA OUTROS CURSOS 

Presidente 
 

Ensino Médio 
Operação de Comunidades 

Terapêuticas 

Curso de representante de 
comunidade promovidos por 

SEJUS/DF e curso de Gestor de 
CTs promovido por 

GEED/SUS/GO 
FUNÇÃO:  Representar a OSC, convocar assembleias, presidir reuniões, admitir empregados, movimentar contas 
bancarias, assinar correspondências, e documentos em nome do INSTITUTO DESPERTAI, indicar e afastar membros 
da diretoria colegiada, desempenhar tarefas profissionais especificas no âmbito do INSTITUTO DESPERTAI, 
destituir do cargo de direção qualquer associado, dentre outras. 

CARGO GRADUAÇÃO EXPERIÊNCIA OUTROS CURSOS 

Responsáveis técnicas 
 

Nível Superior 
Operação de Comunidades 

Terapêuticas 

Curso superior Bacharelado e 
curso de representante de 

comunidade promovidos por 
SEJUS/DF e curso de Gestor de 

CTs promovido por 
GEED/SUS/GO 

FUNÇÃO:  Representa a entidade junto aos órgãos de fiscalização, trabalhando para manter a instituição sempre de 
conformidade com a RDC 29/2011 ANVISA, responsável pela guarda e administração dos medicamentos dentre 
outras. 

CARGO GRADUAÇÃO EXPERIÊNCIA OUTROS CURSOS 
Coordenadores e 
Conselheiros em 

dependência química  

Nível médio e 
superior 

experiência a no ramo de 
dependência química  

E curso de capacitação 
FEBRACT para profissionais de 

comunidade terapêutica 
FUNÇÃO:  Coordenar as atividades no âmbito na comunidade terapêutica 

CARGO GRADUAÇÃO EXPERIÊNCIA OUTROS CURSOS 

Monitores Nível médio 
experiência a no ramo de 

dependência química  
Cursos de capacitação em 

dependência química  

FUNÇÃO:  Dar assistência com alternativas, buscando integrar o indivíduo ao meio, seja pelo físico ou emocional 
CARGO GRADUAÇÃO EXPERIÊNCIA OUTROS CURSOS 

Terapeuta 
Cursando Nível 

Superior  
Vasta experiência a no ramo 

de dependência química 
E curso de capacitação de 

terapia com foco TCC 

FUNÇÃO:  Administração e acompanhamento do cronograma/relatórios 
CARGO GRADUAÇÃO EXPERIÊNCIA OUTROS CURSOS 



 

 

  
   

Psicólogo Nível Superior 
Vasta experiência a no ramo 

de dependência química 
Cursando Pós-graduação em 

dependência química   

FUNÇÃO:  Observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelo residente, ministrando medicamentos, Auxiliando 
no controle de estoque de materiais, equipamentos e medicamentos. 

 

ESPAÇO FÍSICO  
INTERNO Área da instituição mais de 500,00 m² 
EXTERNO Total da chácara  25.000 m² 

EXPERIÊNCIA DA OSC  
A proponente, Instituto Despertai foi fundada em 2010 e dedica-se integralmente à recuperação das pessoas com 

transtornos decorrentes do uso e abuso de substancias psicoativas, álcool e seus familiares, detentora de vasta 

experiência no ramo e realizou varias parcerias e convênios com o poder público e privado, sediando tratamento da 

dependência química e do álcool em regime de residência e ambulatorial e com o oferecimento de palestras e cursos 

em instituições publicas e privadas os quais, são devidamente atestadas por diversas instituições privadas e publicas 

como, por exemplo, CONEN/DF, CORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA/DF, CENTRO 

EDUCACIONAL JK, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, DENTRE OUTRAS.  

     A parábola do joio e do trigo, constante no Evangelho de Mateus, é extremamente significativa para o entendimento 

do mundo atual. Observando os bilhões de personagens que hoje vivem no palco da vida, podemos demarcar, sem 

maiores dificuldades, uma linha clara que separa duas grandes gerações. De um lado, aqueles que se deixam levar pelas 

brincadeiras da maioria e consomem os seus dias nas emoções físicas, almejando apenas os horizontes materiais, e do 

outro, os representantes de uma nova geração, de um novo milênio, que sonham e se inflamam com ideais nobres, 

coletivos e amorosos. Por essa razão, o mundo moderno parece assistir a um grande paradoxo. Nunca, na história do 

nosso planeta, a violência foi tão assustadora e disseminada como agora, mas ao mesmo tempo, nunca tivemos tantos 

apelos à paz, à fraternidade e a não violência. Nunca os valores substanciais da vida, foram tão negligenciados, como 

nos dias que passam, mas ao mesmo tempo, nunca se buscou com tanta determinação a vivência das virtudes 

humanistas e cristãs. Nunca a descrença foi tão generalizada, afirmativa e desafiadora como na presente hora, mas da 

mesma forma, nunca a fé, a busca de si mesmo e da presença de Deus em nós foram tão pronunciadas, ativas e 

marcantes. Nunca os vícios e o viciar-se foram tão fáceis e comuns disseminando-se como ondas de uma gigantesca 

epidemia como na atualidade, mas, ao mesmo tempo, em nenhuma época anterior da nossa história observamos tantas 

vozes e mãos se erguerem, em regime de solidariedade, para socorrer, encaminhar, educar e assistir. É que os 

representantes das duas gerações, apesar de possuírem roupagem física semelhante, enfrentam problemas e situações 

da mesma natureza, sofrem as mesmas limitações e inquietações, estão expostos aos mesmos sofrimentos e tentações, 

navegam em sentidos opostos, almejam vidas diferentes, sonham com mundos distintos e antagônicos, plantam grãos 

de culturas diversas e edificam obras, que revelam natureza interior diametralmente oposta. O que pode significar 

utopia para uma geração é realidade a ser construída para a outra, o que é prazer para um grupo, é morte para o outro, 

o que é enfadonho e sem sentido prático para uma grande maioria é o dever moral e de cidadania para uma minoria 

que tenta levedar, com generosidade, toda a massa social. 

O INSTITUTO DESPERTAI é uma dessas utopias, acalentada silenciosamente, durante anos, por um 

pequeno grupo, representantes legítimos de uma nova geração. Após esforços titânicos na materialização de uma 

unidade simples, ampla e bela em área privilegiada, construída em mutirões de boa vontade, lança-se para um futuro 

promissor, abrindo as suas portas para acolher, ensinar, educar e reeducar, mas ao mesmo tempo aprender e receber, 

em regime de comunhão, aqueles que desavisada mente resvalaram para o despenhadeiro dos vícios e que esperam 

uma oportunidade, para retomarem antigos caminhos, conhecerem novos horizonte e refazerem as suas vidas. É um 

empreendimento ousado, desafiador, que não se satisfaz em assistir doenças e doentes, mas que quer muito mais. 

Objetiva o ser em sua totalidade, o homem integral, o despertar da consciência, a vivência das realidades interiores 

latentes que vão bem além das janelas dos sentidos e dos condicionamentos pessoais, familiares e sociais. É um sonho, 

transformado em projeto, voltado para os novos paradigmas da totalidade, que une em regime de síntese, escolas de 

diferentes matizes, que a primeira vista parecem dissonantes, mas que juntas, agrupadas de forma prática e intuitiva, 

podem oferecer, como o presente trabalho descreve, uma metodologia assistencial, terapêutica e educacional nova, 

singular e extremamente criativa. Unindo ciência, filosofia e religião, sem limites de fronteiras, o INSTITUTO 

DESPERTAI propõe antigas e novas terapias, dando ênfase à terapêutica espiritual, definindo-a como a parte principal 

de suas ações reabilitadoras e libertadoras, casando arte, trabalho e esporte, individualidade e coletividade, de forma 



 

 

  
   

equilibrada e harmônica. Reconhece, busca e integra os conhecimentos acadêmicos e tecnológicos do mundo moderno 

com as antigas ciências  em conceitos estanques, os níveis espiritual, mental, emocional e físico em que se expressa o 

ser humano. Vê o Homem transpirar forma integral e volta todos os seus esforços para o despertar de seus infinitos 

níveis de consciência.  

Não esquece e não negligencia a importância das regras, normas, regulamentos e procedimentos definindo 

os alicerces basilares para a convivência segura, em regime de ordem para todos aqueles que farão parte desse universo 

de experiências. Com todas essas iniciativas e cuidados, não duvida-se que a semeadura será intensa e a colheita 

extremamente farta.  
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