
PLANO DE TRABALHO  

1 – DADOS CADASTRAIS
1.1 – ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE: 

 Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade.

1.2 – CNPJ; 

23.036.803/0001-00

 
1.3 – ENDEREÇO; 

 SRES Quadra 6 Bloco N Casa 26 – Bairro: Cruzeiro 

1.4 – ENDEREÇO ELETRÕNICO (E-
MAIL); 

institutojanelas@gmail.com

1.5 – CIDADE: 

 Brasília 

1.6 – UF: 

 DF 

1.7 – CEP: 

70.648-145 

1.8 – DDD /FONE: 

 61 981471265
1.9 – CONTA CORRENTE: 

 

1.10 – 
BANCO: 

 

1.11 – 
AGÊNCIA: 

 

1.12 – PRAÇA DE PAGAMENTO: 

 Brasília 

1.13 – NOME DO RESPONSÁVEL: 

Lorena Ferreira Oliveira

1.14 – CPF: 

 992.832.475-15

1.15 – CARTEIRA DE IDENTIDADE / 
ÓRGÃO EXPEDIDOR: 

 3.367.455 SSP/DF

1.16 – CARGO: 

 Diretora Geral

1.17 – PROFISSÃO: 

 Empresária 

1.18 – ENDEREÇO: 

 SRES Quadra 06 Bloco N Casa 26 – Cruzeiro Velho Brasília/DF

1.19 – CEP: 

 70.648-145

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 – TÍTULO DO PROJETO:  
DESFILE BELEZA NEGRA

2.2 – DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO 

O projeto Beleza Negra foi criado pela produtora de moda Dai Schmidt para celebrar o mês da 

Consciência Negra e pretende dar visibilidade para modelos negros de todos os perfis, além de 

combater o racismo no mercado da moda e publicidade.

O desfile Beleza Negra será realizado no dia 21 de março na estação 112 sul do metrô em Brasília 

com entrada gratuita. O local escolhido é de fácil acesso e de grande movimentação de pessoas, 

dando visibilidade para o projeto.

2.3 – PERÍODO DE EXECUÇÃO



INÍCIO (DD/MM/AAAA) TERMINO: (DD/MM/AAAA)

Data de assinatura do termo de fomento 30/03/2020

2.4– OBJETIVOS GERAL 

Realizar o desfile Beleza Negra no dia 21 de março de 2020 na estação 112 sul do metrô em Brasília,   
no Dia Internacional contra a Discriminação Racial com entrada gratuita. 

2.5 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivos específicos:

 Estimular o empoderamento do negro na sociedade;

 Apresentar as possibilidades das nuances fashion e comercial para o público negro;

 Promover a inclusão social através da contratação e treinamento de 50 modelos negros;

 Gerar emprego e renda para aproximadamente 60 trabalhos diretos e indiretos, e assim aquecer 

a cadeia produtiva da cultura;

 Resgatar jovens e adolescentes do ócio, das ruas, do trauma, do bulling, e dessa forma 

melhorar a autoestima rumo à construção da cidadania.

 Promover crescimento, aprendizado e troca de experiências;

 Despertar a consciência critica;

 Aguçar a sensibilidade, atenção, criatividade e percepção;

 Trabalhar os modelos em seu potencial;

 Estimular formação de plateia onde circulam pessoas de todas as RAs;

2.6-  PÚBLICO ALVO:

O desfile Beleza Negra atende ao público de todas as idades e classes sociais. 

2.7 JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: 



                                                          



                                             



O projeto Beleza Negra foi criado pela produtora de moda Dai Schmidt para celebrar o mês da 

Consciência Negra e pretende dar visibilidade para modelos negros de todos os perfis, além de 

combater o racismo no mercado da moda e publicidade. Aborda temas como a identidade negra, moda, 

música e empoderamento.

Promove também, a conscientização sobre os padrões sociais de beleza, moda e comportamento 

através da mobilização da igualdade racial nas passarelas. Pretende chamar a atenção da indústria da 

moda e beleza para conquistar a representatividade do negro nesses setores, promove mudança do 

cenário profissional, gera oportunidade de trabalho como modelo profissional e contribui para a 

valorização da diversidade cultural e étnica. 

O Desfile Beleza Negra surgiu após uma pesquisa da produtora de moda Dai Schmidt, que observou 

que nos desfiles realizados tanto no Brasil quanto no exterior havia poucos negros desfilando nas 

passarelas, a partir desta percepção manifestou - se a ideia de promover um desfile com modelos 

negros. 

A primeira edição do evento aconteceu em 17 de agosto de 2012 em parceria com o evento Capital 

Fashion Week, com o objetivo de chamar atenção da mídia e do poder público para a principal causa 

que o Desfile Beleza Negra defende, que é a combate à descriminação racial dentro do mundo da 

moda.

O projeto ganhou notoriedade e desde então vem sendo desenvolvido ao longo dos anos com o 

objetivo de incentivar crianças, jovens e adolescentes sobre o consumo da moda e o fazer artístico, 

além de trabalhar a autoestima e o empoderamento.



Mundo melhor é mundo sem muros e o projeto Beleza Negra luta contra essas barreiras antes mesmo 

de existir uma lei de embasamento mercadológico, procurando oportunidade para os negros no 

mercado de trabalho de forma igualitária. Em janeiro de 2015, foi sancionada pelo governador do DF, a 

Lei 5447 que fala do Afro Empreendedorismo que vem para fortalecer esse momento de discussão 

sobre o racismo.

O projeto valoriza as características particulares de cada um, não havendo à necessidade de regras ou 

um perfil específico de modelos. Pelas passarelas desfilam jovens, adultos, senhoras (es), altos (as), 

baixos (as), magros, plus size, dentre muitos outros. Essas oportunidades estimulam a autoestima, 

destacam a beleza negra e a quebra os preconceitos e paradigmas.

        

Em edições anteriores do Desfile Beleza Negra, desfilaram pelas passarelas a Doutora/Delegada de 

Brasília Jane Clébia, a ex participante do Big Brother Brasil Elis Nair, a repórter Érica Blayne, a ex 

dançarina do programa do Faustão Aline Messias e o ex participante do programa Máquina da Fama 

do SBT, Pedro Henrique . Alguns artistas como Paulo Betti e Marcos Breda já gravaram vídeos 

demonstrando o entusiasmo pelo evento e validando a importância de projetos como o Desfile Beleza 

Negra.  

Com a realização deste desfile, podemos prever ações culturais inclusivas para enfrentar o abismo 

sócio racial do país, além de abrir portas e quebrar as barreiras dos abusos e das injustiças que 

o racismo cria contra os negros. É preciso gerar oportunidade e conhecimento a cerca do 

trabalho visual, estético, fashionista e comercial; destacando sempre que a ideia de beleza é 

relativa e não está diretamente ligada às tradições europeias ou americanizada.
Os modelos do projeto Beleza Negra desfilam tanto pelas passarelas tradicionais quanto pelas 

passarelas modernas, elas surgem em diversos lugares, como: praças, escolas, feiras, teatros, dentre 

outros locais. Por isso pode ser considerada como democrática, política, estética, poética e sem dúvida 



social.

                                               



Descrição da realidade objeto da parceria, com a demonstração de nexo entre a realidade, o 
projeto e metas a serem atingidas.

O objeto é realizar um desfile com modelos negros em um local de fácil acesso e de grande 

movimentação de pessoas.

A direção do desfile é da idealizadora do projeto Dai Schmidt, que tem uma vasta experiência com 

produção de moda e desfiles. A realização ficará sob a responsabilidade do Instituto Janelas da arte 

com produção do Beco da Coruja Produções, instituição e produtora que atuam há muitos anos no 

Distrito Federal a eventos culturais e promoção dos direitos dos negros, ou seja, o projeto tem total 

viabilidade, tanto do ponto de vista técnico, quanto operacional para ser realizado da melhor forma 

possível. 

A parceria entre a Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial 

(SEJUS/SDHIR) e o instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade é de fundamental 

importância para a realização do projeto.

 2.8 – METODOLOGIA:

O Projeto será realizado no Dia Internacional contra a Discriminação Racial, pretende-se realizar o 

desfile na Estação 112 sul do metrô de Brasília. As atividades serão gratuitas e destinadas a todas as 

idades e classes sociais.

O projeto será realizado no período de 02 meses, com início das atividades em fevereiro de 2020 e 



execução e pós- execução em março de 2020.

 Marcação de pauta – Metrô – No inicio do mês de fevereiro entraremos em contato com o setor 

responsável pelas ações sociais realizadas no metrô para solicitar a pauta. Em seguida faremos 

uma visita técnica no local para definir o local por onde o desfile irá acontecer.  

 Treinamento de passarela para o Desfile – No dia 16 de março será realizado um treinamento e 

ensaio com as modelos selecionadas. O profissional Adriano Lugoli irá realizar o treinamento 

que tem duração de 2 horas, ensinando as técnicas de passarela para as modelos. Serão 

apresentadas noções básicas de postura, expressão corporal dentre outros. 

 No dia 21 de março os modelos irão se preparar para o desfile em um espaço cedido pela 

Faculdade Fortium que fica localizada Setor Bancário Sul Qd 02 lote 13 e serão direcionadas 

para a Estação do Metrô 112 sul. Esse trajeto será realizado pelo transporte constante na planilha 

orçamentaria. 

 Após o desfile cada modelo irá receber uma declaração emitida pelo Instituto Janelas da Arte 

Cidadania e Sustentabilidade. 

    2.9 – METAS:

Nº DA META ETAPA / 
FASE DESCRIÇÃO

INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO

Unidade Quantidade Início 
mm/aa

Término 
mm/aa

O1 Pré execução
1.1 Contratação da equipe de produção 

(coordenador administrativo, 

assistentes, produtor executivo, diretor 

de palco e cena) 

Unidade 08 01/2020 01/2020

1.2 Contratação de modelos Unidade 50 01/2020 01/2020

1.3 Elaboração e desenvolvimento da 
identidade visual do evento – designer 

Unidade 01 01/2020 01/2020

1.4 Elaborar o plano de divulgação Unidade 01 01/2020 01/2020
1.5 Contato com fornecedores (contração 

DJ, fotografo, maquiador, operador de 

som, designer gráfico, cinegrafista e 

assessoria de imprensa) 

Unidade 01 01/2020 01/2020

1.6 Pauta de reuniões com a assessoria de 
imprensa

Unidade 01 01/2020 01/2020



2 Execução
2.1 Inicio das campanhas publicitárias do 

evento nas redes sociais

Unidade 01 02/2020 02/2020

2.2 Criação da página em redes sociais e 
todo material de divulgação

Unidade 01 02/2020 02/2020

2.3 Logística Unidade 01 02/2020 02/2020

2.4 Alimentação das redes sociais. Unidade 01 02/2020 02/2020

2.5 Divulgação através de mídia 

espontânea, entrevistas em rádio, TV e 

jornais;

Unidade 01 02/2020 02/2020

2.6 Realização do desfile. Unidade 01 02/2020 02/2020

2.7 Pagamento da equipe e cachês Unidade 01 02/2020 02/2020

3 Pós - Execução
3.1 Pagamento de todos os fornecedores; Unidade 01 02/2020 02/2020

3.2 Clipagem das ações de assessoria de 

imprensa – mídia espontânea;

Unidade 01 02/2020 02/2020

3.3 Entrega de relatório final Unidade 01 02/2020 02/2020

    2.10 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: Parcela única de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

ETAPAS/FASES VALOR
MÊS

Mês 1 Mês 2 

Execução R$ 
30.000,00 

X

Pós execução 

    2.11 – RESULTADOS ESPERADOS: 
 Estimular o empoderamento do negro na sociedade;

 Promover a inclusão social através da contratação e treinamento de 50 modelos negros;

 Gerar emprego e renda para aproximadamente 60 trabalhos diretos e indiretos, e assim aquecer 

a cadeia produtiva da cultura;

 Resgatar jovens e adolescentes do ócio, das ruas, do trauma, do bulling, e dessa forma 



melhorar a autoestima rumo à construção da cidadania.

PRODUTO QUANTIDADE

Realização do desfile Beleza Negra 01 

    2.10  –  CONTRAPARTIDA: (A entidade deve listar os recursos humanos, as instalações físicas, mobiliário, equipamentos, 
etc., como contrapartida, disponíveis para o desenvolvimento da proposta, caso tenha).

Conforme previsto no Paragrafo 1° art. 37 da Lei 13019 o projeto não prevê contrapartidas. 

3 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
   3.1– MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: (Metodologia proposta para acompanhamento da ação).

O monitoramento das ações irá acontecer nos seguintes momentos: 

 Durante o treinamento de passarela será assinado uma lista de presença dos modelos participantes. 

 Durante a ação do desfile no dia 21 de março os modelos irão assinar a lista de presença. 

   3.2 – INDICADORES DE RESULTADOS: 

Os indicativos serão fotos, vídeos, entrevistas e relatório com os quantitativos de público no evento.

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE

Desfile Beleza Negra 01 01

Geração de empregos 01 60

4 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 

4.1 – NATUREZA DA DESPESA
4.3 – VALOR (R$)

Concedente Proponente TOTAL

335041 30.000,00 30.000,00

                                                                           4.4 – TOTAL GERAL 30.000,00 30.000,00

    4.1 – NATUREZA DA DESPEZA: (Informar o tipo de despesa que será utilizado com o recurso disponibilizado). 
    4.2 –  VALOR DAS DESPESAS: (Especificar o valor total que será gasto com cada item de despesa). 

4.3 – TOTAL GERAL:(Valor total dos recursos que serão gastos com as despesas de proposta). 



 5 – ORÇAMENTO FÍSICO – FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
   
Quant. Unid. Quant. de 

Unidades Valor Unitário Total de Linha Total

5.1 – PREPARAÇÃO

Diretor geral – profissional 

idealizador do projeto e responsável 

por todas as etapas, escolha dos 

modelos, equipe, aprovação de 

material gráfico, logística e 

liberação do local.

  01 Mês 02

R$ 2.600,00 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00

Produtor Executivo – profissional 

responsável pela produção do local 

do desfile, montagem, contratação 

da equipe, relatórios e 

acompanhamento do projeto.

01 Mês 01 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Diretor de palco e cena – 

profissional responsável pela 

direção do desfile

01 Serviço 01 R$ 2.500,00

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

TOTAL DE PRÉ-PRODUÇÃO / PREPARAÇÃO R$ 9.700,00
5.2 
–  EXECUÇÃO

Cinegrafista – profissional 

responsável por manusear o 

equipamento de vídeo e registrar 

imagens do desfile

01 Serviço 01 R$ 600,00

R$ 600,00 R$ 600,00

Contratação de DJ – Profissional 
responsável pelo som durante o 
desfile 

01 Serviço 01 R$ 300,00

R$ 300,00 R$ 300,00

Modelos – profissionais que irão 

desfilar. 

50 Unidade 01 R$ 150,00
R$ 7.500,00 R$ 7.500,00

Assistente de Produção – 

Irão auxiliar a produção durante a 
execução das ações. Ajudar na 
organização do evento 

02 Unidade 01 R$ 1000,00

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Operador de som irar operar o som 
durante o desfile 

01 Serviço 01 R$ 500,00
R$ 500,00 R$ 500,00

Assistente de diretor – auxiliar o 01 Unidade 01 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00



diretor de palco e cena na direção 

do desfile 

Locação de ônibus 01 Serviço 01 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00

Maquiadores – profissionais 

responsáveis pela maquiagem das 

modelos 

01 Serviço 01 R$ 800,00

R$ 800,00 R$ 800,00

TOTAL DE PRODUÇÃO / EXECUÇÃO R$ 13.500,00
5.3 
–

DIVULGAÇÃO / 
COMERCIALIZAÇÃO
Assessoria de Imprensa – 

profissional responsável pela 

inserção de matérias através de 

mídia espontânea em jornais, 

revistas, sites, blogs, entre outros.

01 Mês 01 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

Fotógrafo-Profissional responsável 

em registrar o desfile 01 Unidade 01
R$ 400,00 R$ 400,00

R$ 400,00

Design gráfico – profissional 

responsável pela criação da 

identidade visual do projeto
01 Serviço 01

R$ 400,00 R$ 400,00

R$ 400,00

TOTAL DE DIVULGAÇÃO / COMERCIALIZAÇÃO R$ 2.800,00    
5.4 
– CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Coordenador administrativo – 
profissional responsável pela 
prestação de contas do projeto, 
pagamentos da equipe e relatórios 
financeiros.

01 Mês 02 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

TOTAL DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS R$ 4.000,00 
TOTAL DO PROJETO R$ 30.000,00

OBS: As contratações serão realizadas por meio de Pessoa Jurídica (PJ), sendo empresas ou 
microempreendedor individual, tendo seus encargos atribuídos a emissão de nota fiscal, respeitando aos 
incisos 5 e 6 do Art 28 do Decreto 37.843/2016. 

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

REPASSE(S) DO CONCEDENTE
MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO

Dez 2019



MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO

  7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da convenente, venho declarar à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania que:

a) A associação preenche os requisitos mínimos para o seu enquadramento como beneficiário de convênio com o Distrito 
Federal, conforme exigidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

b) A associação informará à concedente, a qualquer tempo, as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e a 
avaliação do processo.

c) A associação irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à consecução do objeto do 
convênio.

d) A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta específica aberta somente para fins de 
convênio.

e) A associação possui estrutura para a operacionalização do convênio tal como proposto, estando ciente da obrigação de 
seguir as normas legais e estando ciente de que a Fundação José Augusto não presta consultoria jurídica, técnica, 
contábil, financeira ou operacional.

f) A associação não possui, em seu corpo diretivo, servidores da administração público estadual ou parente de até 
segundo grau, sanguíneo ou afim, de servidores da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, presidentes, 
secretários ou outros cargos da alta administração do poder público Distrital (Art.39, III da Lei 13.019)

g) Declaro que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no art. 39 da Lei 
Nacional nº 13.019/2014, no art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011, nem se enquadram na seguinte situação: 
existência de administrador, dirigente ou associado da organização da sociedade civil com poder de direção que seja 
cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de 
agente público 

h) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a Entidade Instituto Janelas da Arte Cidadania 
eSustentabilidade não tem Dívidas com o Poder Público e Inscrição nos Bancos de Dados Públicos ou Privados de 
Proteção ao Crédito

i) A entidade não possui nenhum impedimento legal para celebrar o presente Termo de Fomento, conforme artigo 39 da 
Lei nº. 13.019/2014.

j) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, da Lei 13.019/2014.

k) Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados (cópias 
de certidões, de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará à SEJUS quando 
solicitado e antes da assinatura da Parceira/Convênio, para fins de conferência.

l) Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as 
condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Plano de Trabalho.

                                                                                                                        
Brasília, 25 de Outubro  de 2019.                                   ___________________________________

          Assinatura do Representante da OSC

7 – APROVAÇÃO PARA O PLANO DE TRABALHO

_____________________________________
Local e Data

_____________________________________
Concedente



(Representante legal do Órgão ou Entidade)


