
 

 

PLANO DE TRABALHO - SUPEREMPREENDEDORES 

 
1 – DADOS CADASTRAIS 
1.1 – ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE:  

 Instituto Cultural e Social Lumiart 

1.2 – CNPJ;  

 11.881.500/0001-04 
1.3 – ENDEREÇO;  

 SDS Bloco Q Sala 516 Ed Venâncio IV – CONIC 

1.4 – ENDEREÇO ELETRÕNICO (E-MAIL);  

 institutolumiart@gmail.com 
1.5 – CIDADE:  

 Brasília 

1.6 – UF:  

 DF 

1.7 – CEP:  

 70393-903 

1.8 – DDD /FONE:  

61 3322 3356 
1.9 – CONTA CORRENTE:  

A definir 

1.10 – BANCO:  

 - 

1.11 – AGÊNCIA:  

 - 

1.12 – PRAÇA DE PAGAMENTO:  

 - 
1.13 – NOME DO RESPONSÁVEL:  

Victor Santana 

1.14 – CPF:  

 044.172.021-84 

1.15 – CARTEIRA DE IDENTIDADE / ÓRGÃO 
EXPEDIDOR:  

 2.868.964 SSP/DF 

1.16 – CARGO:  

Diretor 
Executivo 

1.17 – PROFISSÃO:  

 Publicitário 

1.18 – ENDEREÇO:  

 QE 40 Rua 18 Lote 06 Ap 302 – Polo de Modas – Guará 2 

1.19 – CEP:  

 71070-518 
 

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 – TÍTULO DO PROJETO:  

SuperEmpreendedores 
 

2.2 – DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO  

 
Implementar um programa de fomento ao empreendedorismo a partir de incubações de 04 
(quatro) grupos de até 10 jovens empreendedores, estudantes do Ensino Médio público do 
Distrito Federal. O projeto será realizado em regiões administrativas com uma série de 03 (três) 
mentorias durante o período letivo, seguida da realização de uma feira para apresentação das 
propostas inovadoras ao mercado local, a ser executado na Região Administrativa do Itapoã, 
Ceilândia e Sol Nascente e Pôr do Sol, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em 
anexo a este instrumento. 
 
2.3 – PERÍODO DE EXECUÇÃO 

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

30/12/2019 30/04/2020 

 



 

 

2.4– OBJETIVOS GERAL  
 
 

Incentivar o ideal empreendedor nas escolas públicas de Ensino Médio onde são atendidos 
adolescentes e jovens, preferencialmente negros e negras, das regiões selecionadas. O Projeto 
funcionará como ferramenta para o crescimento individual e profissional do estudante, oferecendo 
alternativas reais a partir de mentorias em um processo de incubação, originando uma feira por 
localidade para networking e empreendedorismo de mesmo nome do Projeto. Quanto as 
comunidades, estas passarão a ter um novo olhar sobre o potencial de seus jovens e se fortalecerão 
a partir do investimento nos mesmos, respeitando sua história e cultura, sua identidade coletiva. 

 
 
2.5 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estimular o potencial empreendedor em jovens de escolas públicas de Ensino Médio do DF; 
• Promover mentorias preparatórias para a implementação das propostas apresentadas 

pelos grupos no Projeto; 
• Influenciar os comércios locais a fomentarem ideias empreendedores da parcela mais 

jovens de suas respectivas comunidades. 
• Incentivar o movimento de afro-empreendedorismo. 
• Gerar renda para participantes do projeto Nota 10 (jovens e adultos que integram a equipe 

técnica de projetos do Lumiart). 
 

 
2.6-  PÚBLICO ALVO: 

 

O público alvo direto será constituído por jovens, sendo 50% das vagas destinadas a negros, alunos 
do Ensino Médio do sistema público de educação do Distrito Federal, residentes na Região 
Administrativa do Itapoã e na recém formada Região Administrativa de Sol Nascente e Pôr do Sol, 
além da equipe pedagógica da instituição responsável pelos jovens, entre professores e demais, 
com idade até 17 anos. Já o público indireto será composto por todas as pessoas diretamente 
ligadas ao público direto como, familiares, comunidade, meios sociais frequentados por esses 
jovens, o que permite uma contabilidade aproximada de 1.000 pessoas impactadas. 

 
• Beneficiados Diretos: estima-se que serão atendidos 40 alunos e 05 docentes participantes das 

atividades, somados com 10 a 15 contratados para a compor a equipe técnica, totalizando 
aproximadamente entre 60 e 65 pessoas beneficiadas diretamente. 

• Beneficiados Indiretos: indiretamente calcula-se que em torno de 1.250 pessoas serão 
beneficiadas pela execução do projeto, divididas em variadas estâncias de sua implementação, 



 

 

desde a instituição de ensino, familiares e amigos dos participantes, até os comerciantes locais 
e todos partícipes da comunidade. 

2.7 – JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:  

O PROPONENTE 

O Instituto Cultural e Social Lumiart, criado em 2009, tem como principal objetivo promover e 
defender os direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao patrimônio cultural, histórico, artístico 
e natural brasileiro, operando em linhas de ações cuja qualidade de vida é enfatizada. 

Para tanto, tem desenvolvido diversas atividades junto à comunidade (enfatizando as Regiões 
Administrativas e as cidades do Entorno do Distrito Federal), a fim de contribuir com a inclusão 
social e a inserção do conhecimento, de modo a alcançar objetivos pontuais, quais sejam: lazer, 
cidadania, educação e cultura; utilizando-se da arte como principal aliada para a realização dessas 
metas. 

Dentro desse escopo, o Instituto Lumiart pretende, com a realização de seus projetos, contribuir 
com as ações sociais, no contexto já utilizado pela instituição, que é o de estar ativamente junto à 
comunidade e nela conhecer suas carências imediatas e, consequentemente, viabilizar a melhor 
maneira de auxiliar às políticas públicas no esclarecimento acerca de temas relevantes em todas 
as áreas sócio culturais, utilizando-se de uma ferramenta de fácil acesso e compreensão como o 
trabalho audiovisual. 

Em 2009 o Lumiart deu início ao projeto social “Projeto Nota 10”, na Região Administrativa do Riacho 
Fundo. Atualmente o Projeto Nota 10 funciona em 04 Regiões Administrativas do Distrito Federal, 
no Município de Águas Lindas de Goiás/GO, Iguaracy/PE e Unaí/MG. Em 2011 foi selecionado pelo 
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), em pesquisa pelo Brasil durante 
um ano - como um dos projetos modelo no desempenho de prevenção e enfrentamento à 
violência. 

Desde então, o Instituto já realizou mais de 20 eventos de cunho artístico, cultural e social, com os 
mais diversos tipos de parceiros e/ou patrocinadores, tanto do meio privado, como com órgãos 
públicos, além de realizar projetos contínuos, filmes longa e curta metragem, entre outras ações, 
todas elaboradas em diferentes comunidades e regiões administrativas do Distrito Federal. 

Alguns eventos, projetos e filmes do Instituto Lumiart:  

• 2009 – Filme “Pra Ficar de Boa” e evento ”Pra Ficar de Boa com as Crianças”, patrocínio da 
PETROBRAS 

• 2010 – Documentários “Os 50 Anos do Boi de Seu Teodoro” e “Grito de Liberdade” 



 

 

• 2011/2012 – Filme “A Pedra do Mal”, o qual foi produzido em 2012, em convênio com a 
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal e finalizado com recursos da PETROBRAS.  

• 2012/2013 – Eventos sociais “Show Nota 10” e “Encontro de Cultura Popular do Entorno”, sob 
patrocínio da CAIXA e PETROBRAS 

• 2013/2014 – Série em Vídeo “A Vulnerabilidade das Comunidades Indígenas Contemporâneas 
no Brasil”, conveniado a Ministério da Justiça 

• 2014 – Evento “Sarau Nota 10”, patrocinado pela CAIXA CULTURAL. 
• 2014/2015 – “Projeto Nota 10 Águas Lindas – GO”, Edital SENAD/2014 
• 2015/2016 – Eventos sob patrocínio do BRB e CAIXA, “Show Nota 10”, “Dia Cultural da Beleza” e 

I Encontro Sociocultural de Prevenção e Enfrentamento às Drogas, além de convênio com o SESI 
– CN. 

• 2016 – Evento “Dia Cultural da Beleza”, sob patrocínio da CAIXA CULTURAL e apoio do SESI – CN. 
• 2016/2017 – “Projeto Nota 10”, sob convênios com a SECRIA/DF. 
• 2016/2017 – Filme Documentário “Mudança Capital – Os Pioneiros”, edital TERRACAP/2016. 
• 2018 – Duas edições do “Projeto Nota 10 - Unidade de Internação e Meio Aberto”, convênio com 

a SECRIA e “Dia Cultural da Beleza II”, sob patrocínio do SESI-CN. 
• 2019 – Gerenciamento de atividades do Complexo Cultural de Planaltina, em parceria com a 

Secretaria de Estado da Cultura do Distrito Federal. 
• Entre outros. 

 
Vale mencionar que parte da equipe técnica deste projeto será composta por integrantes do 
Projeto Nota 10, com o objetivo de estabelecer um intercâmbio entre os valores e conceitos 
atrelados aos trabalhos já realizados pelo Lumiart e a referida proposta, uma vez que tratam-se de 
jovens advindos de medidas socioeducativas, bem como ações preventivas a partir de atividades 
de arte-educação e também empreendedorismo. 

Por fim, levando em consideração o currículo supracitado, é que se justifica à capacidade técnica 
do proponente. 

 

O PROJETO 

O Itapoã e Sol Nascente são duas comunidades situadas no Distrito Federal, sendo Itapoã e Sol 
Nascente constituídas por pouco mais de 60 mil pessoas cada uma, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010 e da Pesquisa Distrital por Amostra de 
Domicílios (PDAD), da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), em 2013. Têm em comum a 
vulnerabilidade social pois, são marcadas pela baixa infraestrutura, altos índices de violência, 
insuficiência de escolas, famílias desestruturadas, entre outras características preocupantes, além 
de estarem à margem dos grandes núcleos urbanos. 
 
O Sol Nascente é considerado a segunda maior favela do Brasil, perdendo apenas para a Rocinha, 
localizada no Estado do Rio de Janeiro. Na comunidade não há escolas de Ensino Médio. Para 



 

 

atender a demanda do público o governo disponibiliza 24 ônibus para transportar cerca de 1.000 
estudantes para colégios fora do bairro. A violência é marca da região. Segundo a Revista Época, 
Ceilândia, onde o Sol Nascente está inserido, ocupa a 10ª posição entre 31 cidades do Distrito 
Federal na taxa dos crimes violentos letais intencionais (homicídio, latrocínio e lesão seguida de 
morte) com 16,4 ocorrências por 100 mil habitantes – dados da Secretaria de Segurança Pública do 
DF. De janeiro a abril de 2018 houve registro de nove assassinatos somente na localidade, em 
comparação a seis no mesmo período de 2017. No mesmo período, os estupros passaram de oito 
para nove, e os roubos caíram de 265 para 165, ainda assim um número bastante elevado. 
 
Já o Itapoã tem um histórico parecido: a ocupação da área anteriormente pertencente a Região 
Administrativa de Sobradinho começou como uma invasão que cresceu ao longo dos anos 
trazendo migrantes de várias partes do país. Conta com apenas duas escolas para a aplicação do 
Ensino Médio, porém por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou supletivo, o que interfere 
no currículo adequado à educação por faixa etária. Para estudar devidamente, os adolescentes de 
Ensino Médio do Itapoã são encaminhados pela Secretaria de Educação aos colégios da cidade 
vizinha: o Paranoá. 
 
Os índices de violência na comunidade são altos e nas escolas se refletem colocando em risco os 
estudantes. No início de março de 2019 estudantes, professores, orientadores educacionais, pais e 
gestores do Centro de Ensino Fundamental (CEF) Doutora Zilda Arns lançaram um abaixo-assinado 
reivindicando segurança e a intensificação da atuação do Batalhão Escolar nas imediações do 
colégio, uma vez que os mesmos vêm sendo alvos de assaltos frequentemente na entrada e saída 
das aulas. A evasão escolar e o desemprego da maior parte dos jovens propõe os assaltos como 
alternativas à conquista do básico (alimentos, vestuários, até remédios, etc) ao “luxo” (ítens de 
desejo para a garantia da aceitação social como relógios, celulares, entre outros). 
 
De acordo com a Codeplan, é alto o índice de jovens negros nas RAs mais periféricas do DF. Na 
Ceilândia, de onde originou a região administrativa de Sol Nascente, esse índice chega a 65%. No 
Itapoã a presença desses jovens ultrapassa os 69,5%. A preocupação com essa estatística se dá 
pelo fato de que o maior envolvimento com o mundo do crime seja por parte de crianças, 
adolescentes e jovens negros. Isso por comporem na maioria dos casos as comunidades em maior 
vulnerabilidade social: com baixa renda, dificuldade de acesso a direitos básicos e de 
posicionamento qualificado no mercado de trabalho. 

As carências em seus mais distintos aspectos trazem a necessidade de novas possibilidades aos 
personagens que compõem o público dessas regiões. Garantir o combate à evasão escolar, a partir 
do oferecimento de propostas interessantes ao desenvolvimento intelectual e também 
profissionalizante, é comprovadamente um instrumento de significativos avanços sociais. Logo, 
preenchem o tempo ocioso do contraturno escolar de maneira produtiva e empolgante em uma 
fase da vida onde o adolescente está em processo de autoafirmação e tem a necessidade de 
realizar sonhos, sentir-se importante, capaz, reconhecido pelas pessoas ao seu redor.  
 
A novidade de poder participar de um projeto onde os dons podem ser reconhecidos e novas 
habilidades podem ser alcançadas, tem o incrível poder de prevenir situações que atingem a todo 
o coletivo social – por exemplo o envolvimento com drogas e com o tráfico, a gravidez precoce, 



 

 

vandalismo, furtos e homicídios – além de orientar para uma participação saudável da sociedade 
desde o primeiro emprego ou o ingresso empreendedor no grande mercado. 
 
Assim, conforme sugerido pelo Lei n° 5.447/2015, esta iniciativa tem como objetivo oferecer 
suporte aos jovens negros e em vulnerabilidade social das comunidades referidas para o seu 
desenvolvimento empreendedor, contribuindo para que superem diversos desafios sociais, tais 
como o racismo, desemprego, a vulnerabilidade social e a autoestima. Acreditamos que a 
adequada orientação e a disponibilização de recursos para o início de negócios abram uma nova 
perspectiva para que se comece a resgatar a secular dívida do País para com essa injustiçada 
parcela da população brasileira. A exclusão da população negra do mercado de trabalho produtivo 
foi provocada pela herança escravagista, pelo fechamento do mercado de trabalho livre à 
população negra depois da Abolição e às barreiras de acesso à educação e ao trabalho formal. Fato 
que o Lumiart procura reverter. 
 
Levando também em conta o retratado, e ainda de acordo com Lei n° 5.447/2015, esta proposta 
visa promover ações que desenvolvam a conscientização e a mobilização da população que almeje 
à igualdade de participação no mercado de trabalho e conforme o previsto na Portaria 161/2017 
SEDESTMIDH, no Art 4º, Eixo 01 de Afroempreendedorismo, que diz respeito à promoção do 
estímulo à criação de incubadoras, aceleradoras e linhas de financiamento específicas para os 
empreendimentos de propriedade de pessoa autodeclarada negra, é que se justifica o projeto 
SuperEmpreendedores. 
 2.8 – METODOLOGIA: 
 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 
 
O SuperEmpreendedores terá a duração de 04 (meses) meses sendo: 
 

• 06 semanas de pré-execução; 
• 2 meses execução, envolvendo as oficinas, construção da feira e demais produções; e, 
• 02 semana de pós-execução. 

 
A proposta prevê a seguinte estrutura: 
 

• A contemplação de duas escolas públicas de Ensino Médio do Distrito Federal que atendem 
adolescentes do Itapoã e do Sol Nascente que construirão propostas empreendedoras; 

• Pesquisa de campo para levantamento de dados e aperfeiçoamento da proposta para 
melhor atender a cada escola e o comércio local segundo as suas particularidades, 
especialmente para aprimorar a mentoria aos jovens e os comerciantes; 

• Incubação das propostas nas escolas contempladas, oferecendo mentorias em 03 (três) 
áreas para a lapidação das propostas e instruir melhor os jovens; 

• Execução de uma feira de empreendedorismo em cada escola para apresentação dos 
conjuntos de propostas incubadas ao público em geral, visando especialmente 



 

 

empreendedores, empresários, comerciantes locais, feirantes, entre outros que 
movimentam a economia local; 

• Construção de um vídeo-documentário em caráter institucional para propagação da 
proposta e implementar em outras comunidades. 

 
A pré-execução terá um mês de duração e será marcada pela contratação de profissionais, 
confecções, articulação com o comércio local, parceiro SEBRAE entre outros, divulgação do projeto 
e preparo das escolas para o início das oficinas.  
 
 
 
Etapa de Pré-Execução 
 
Formalização de parceria com as escolas: 
 
O Projeto será executado em duas escolas públicas de Nível Médio do Distrito Federal, sendo uma 
na Região Administrativa do Paranoá, que atende o Itapoã e uma no Setor Habitacional Sol 
Nascente (RA-IX), com o objetivo de que cada uma delas forme até 02 (dois) grupos de jovens para 
elaborarem propostas empreendedoras que tenham sido pensadas pelos estudantes durante às 
mentorias. Das propostas disponibilizadas, apenas uma por escola será aprovada. 
 

a) Do procedimento: na etapa de pré-execução será feito uma série de visitações às escolas, 
entregue formulários de inscrição e será exibido um vídeo promocional contendo os 
detalhes do projeto. A seleção dos participantes, caso o número exceda o disponibilizado, 
será realizada em consonância com a equipe pedagógica da instituição. 

b) Do Vídeo Promocional: será entregue a cada uma das escolas selecionadas uma mídia digital 
contendo o vídeo promocional do Projeto, estilo Motion Graphics, linguagem mais didática 
para os jovens. O mesmo será apresentado pelos professores em sala de aula, com o objetivo 
de incentivar à inscrição dos jovens. A abertura do edital se dará em data a ser estabelecida 
anunciada ao final do vídeo promocional. 

 

Seleção dos Jovens: 
 
Os jovens com interesse em participar do programa passarão por um processo seletivo 
caracterizado por uma redação, com uma temática empreendedora a ser definida em conversa 
com as escolas.  
 
A curadoria destas redações será realizada pelo corpo pedagógico da instituição, em conjunto com 
os mentores. 
 

 



 

 

Pesquisa de campo: 
 
A pesquisa de campo será realizada nas áreas de abrangência das regiões selecionadas. Esse 
estudo será essencial para direcionar melhor a metodologia a ser aplicada pelas mentorias, pois 
tornará possível a compreensão do público jovem destas localidades, de modo que cada grupo de 
SuperEmpreendedores tenha uma comunicação adequada com seus mentores, paralelo a uma 
atenção personalizada.  

 
A ideia é que a participação da comunidade, em seus distintos níveis de envolvimento com a 
proposta, e todos os conteúdos sejam aplicados da forma mais qualificada. O levantamento será o 
instrumento pelo qual se poderá identificar individualidades desses públicos e desenvolver 
métodos estratégicos para atender às suas demandas. 
 
Além disso, a partir da pesquisa, será possível compreender também o mercado ao qual serão 
implementadas as propostas, compactuando ainda mais a metodologia que será atribuída no 
período de incubação. 
 
 
 
Etapa de Execução 
 
Incubação das propostas: 
 
Cada escola contemplada receberá um programa que inclui duas instrutorias, a citar: Marketing e 
Administração-Financeira, além de uma mentoria de Captação de Recursos, oferecida pelo SEBRAE.  
Os encontros contarão com a participação de pessoas capacitadas de cada área, que já possuam 
experiências com o público-alvo, e prepararão os integrantes de cada escola para o aprimoramento 
e implementação da sua proposta, a partir da construção de um planejamento, bem como a 
captação de recursos para a mesma.  
 

TEMÁTICA OBJETIVO 

1. Marketing Trabalhar a construção de uma marca, analisando o mercado 
na ótica do empreendedorismo social, entre outras 
abordagens. 

2. Administração-Financeira Trabalhar a legislação, varejo e atacado, prestação de serviços 
e processos, capital de giro, entre outros fatores visando um 
planejamento estratégico para esta implementação da 
proposta ao mercado. 

3. Captação de Recursos Trabalhar os tipos de investimentos, fundos (licitações e 
editais), além de cotas de patrocínios, entre outros, com o 
objetivo de visualizar estratégias para capitalizar o projeto e de 
fato sair do papel. 



 

 

 
As mentorias terão a duração de cerca de 08 semanas e cada grupo terá, aproximadamente, 16 
horas de orientação, totalizando 32h média de mentoria por instituição (128h geral). Em cada 
escola serão atendidos dois grupos de estudantes que serão divididos por período – matutino e 
vespertino – de acordo com o contraturno escolar. Cada grupo terá um encontro da temática 1 e 2 
por semana, com a duração média de 2h/aula. A logística, cronograma e metodologia dessas 
atividades de mentoria, serão articuladas no período de pré-execução entre toda a equipe do 
projeto em conjunto com o corpo pedagógico das instituições, sob uma análise da pesquisa de 
campo. 
 
Vale citar que a mentoria de Marketing será a primeira a ser implementada com uma semana de 
antecedência, a fim de já entregar aos demais mentores uma proposta a ser trabalhada. 
 
 
As Feiras de Empreendedorismo 
 
As feiras são mini eventos que terão como finalidade apresentar as propostas ao comércio local, 
pleiteando para que estes deem suportes em sua consolidação e/ou captação de recursos para tal. 
Estas propostas serão expostas em stands para apreciação, interação, consumo, etc, pelas 
respectivas comunidades e por estes potenciais investidores, parceiros e/ou padrinhos, todos 
principalmente integrantes do comércio local, visando o fortalecimento da comunidade, tanto em 
aspectos sociais, quanto econômicos. Entre os potenciais “padrinhos”, listam-se: investidores-anjos, 
pequenos e médios empresários locais, instituições de ensino, representantes do governo, 
empreendedores, feirantes locais, entre outros.  
 
Quanto à divulgação do evento: esta será feita dentro e fora das escolas via comunicação 
institucional e pela imprensa ao público externo, diretamente aos convidados que potencialmente 
“apadrinharão”, de alguma forma, as propostas, priorizando os atores da economia local.  
 
O local, a princípio, será em cada escola participante, levando em conta todos os envolvidos. Abaixo 
uma sugestão de programação: 

 
HORÁRIO ATIVIDADE 

A definir Abertura com cerimonialista com exibição do vídeo promocional do projeto 

A definir Explanação dos detalhes do projeto e do evento  

A definir Abertura oficial dos stands para a visitação pública 

A definir Coquetel incentivando o networking entre todos os participantes do evento e as 
equipes desenvolvedoras dos projetos  

A definir Entrega de declarações, apresentação formal dos projetos que forem 
contemplados de alguma forma e entrega dos documentos de conclusão das 
mentorias pelos seus respectivos “padrinhos”. 



 

 

 

Da certificação: ao final do Projeto cada aluno receberá uma declaração de participação assinado 
pelo Lumiart e pelos mentores. Nos documentos constarão detalhes do programa.  

Esta declaração será uma prova de que os alunos estarão aptos a aplicarem seus conhecimentos 
adquiridos, capazes de repassar a outros jovens suas experiências, além de que estarão prontos 
para um primeiro grande passo no mercado de trabalho. Os membros dos grupos que tiverem 
seus trabalhos apadrinhados receberão, além da declaração, uma Carta de Indicação de mesmo 
modelo. 

 

Vídeo documentário final: 
 
O projeto contará com uma produtora responsável pela construção do vídeo promocional e de um 
vídeo institucional do projeto, este será construído sob a proposta de evidenciar o poder que ações 
empreendedoras refletem na evolução pedagógica e na construção de novas perspectivas para os 
jovens. O vídeo terá um formato impactante e uma narrativa ampla, tanto para uso em sala de aula 
e demais partícipes do programa, como para incentivar novos projetos de mesma proposta. 
 

 

 
CRONOGRAMA EXECUTIVO 

  

PERÍODO SEMANA 1  SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

(Pré-execução) 
MÊS 1 

Contratação da 
equipe técnica, 
contratação de 

terceiros, reunião 
geral, articulação 

com escolas 

Articulação com 
escolas, parceiros e 

comércio local, 
finalização do vídeo 

promocional, 
confecções, 

pesquisa de campo 

Abertura de 
inscrições para as 

mentorias, 
apresentação de 
cronograma de 

atividades às 
escolas e comércio, 

início filme 
institucional 

Fechamento das 
inscrições, reunião 

nas escolas, 
primeiro encontro 

com inscritos e 
mentores, 

apresentação 
ementa geral 

(Execução)  
MÊS 2 

Início da mentoria 
de Marketing, 

articulação com 
comércio para 
encontro com 

SEBRAE-DF, início 
produção feira 

(reuniões) 

Início das demais 
mentorias 

Mentorias, 
produção encontro 

com o comércio 

Mentorias, primeiro 
encontro 

representantes do 
comércio local + 

SEBRAE e Mentores 
(workshop) 



 

 

(Execução) 
MÊS 3 

Mentorias 
articulação com 
participantes do 

comércio local para 
a feira 

Mentorias 
produção das feiras 

Mentorias, 
produção segundo 

encontro com o 
comércio, início da 

preparação e 
realização das 

Feiras 

Mentorias, segundo 
encontro 

representantes do 
comércio local + 

SEBRAE e Mentores 
(workshop) 

edição do filme 
documentário, 

aferição de 
resultados 

(Execução)  
MÊS 4 

Edição do filme 
documentário, 

aferição de 
resultados 

Finalização do filme 
documentário, 

reunião de 
documentação para 
prestação de contas 

Entrega de link com 
filme documentário 

aos partícipes, 
tendo em vista a 
possibilidade de 

exibição com 
convidados 

Entrega de 
relatórios finais e 

prestação de contas 

 

 

 

 

 
2.9 – METAS: 

 
 

N° DA META 
 

ETAPA/FASE 
DESCRIÇÃO 

1.1.1 INDICADOR 
FÍSICO 1.1.2 DURAÇÃO 

Unidade Quantidade Início 
mm/aa Término mm/aa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 

Entrega de atividades empreendedores em escolas públicas, a partir de um 
conjunto de mentorias. 

 

1.1  Contratação da equipe 
técnica 

Unidade 09 12/19 12/19 

1.2  Contratação de 
terceiros 

Unidade 06 12/19 12/19 

1.3  Reuniões e Articulação 
com escolas e 
parceiros  

Unidade 04 12/19 04/20 

1.4  Finalização do vídeo 
promocional 

Unidade 01 12/19 01/20 

1.5  Aquisição de materiais 
gráficos e insumos 

Unidade 06 12/19 01/20 

1.6  Pesquisa de Campo Unidade 02 12/19 01/20 



 

 

1.7  Inscrições para as 
mentorias 

Unidade 04 01/20 01/20 

1.8  Apresentação de 
cronograma de 
atividades às escolas e 
comércio 

Unidade 04 01/20 12/19 

1.9  Filme institucional Unidade 01 12/19 04/20 

1.10  Primeiro encontro 
inscritos e mentores 

Unidade 04 01/20 01/20 

1.11  Mentorias Horas 128 01/20 03/20 

 
 
 
 

2.0 

Mobilização do comércio local para fomento a propostas empreendedores 
provenientes das mentorias escolas. 

2.1 Reuniões e Articulação 
com escolas e 
parceiros  

Unidade 04 01/20 04/20 

2.2 Workshops de gestão 
empresarial para o 
comércio local 

Unidade 01 01/20 03/20 

2.3 Feira de 
empreendedorismo 

Unidade 02 01/20 04/20 

2.10  –  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 

 
ETAPAS/FASES VALOR 

 
MÊS 

 

Pré-execução R$ 51.481,00 MÊS 1 – MÊS 2 

Produção/Execução R$ 31.498,00 MÊS 2 – MÊS 3 

Produção/Execução R$ 31.498,00 MÊS 3 – MÊS 4 

Finalização/Pós-execução R$ 50.523,00 MÊS 4 

2.11 – RESULTADOS ESPERADOS: 

PRODUTO QUANTIDADE 

Escolas atendidas com incubação empreendedora 02 

Alunos formados no programa 40 

Instrutoria de Marketing 64h 

Instrutoria de Administrativo-Financeiro 64h 

Mentoria de Captação de Recursos 24h 

Feira de empreendedorismo 02 

Projetos empreendedores apoiados 10 



 

 

Filme Institucional concretizado 01 

2.10 –  CONTRAPARTIDA: 
 

De acordo com o § 1° do Artigo 37 da Lei n° 13.019/2014, não haverá contrapartida. 
 

 

3 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

3.1– MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 
 

a) avaliação permanente: serão realizadas reuniões periódicas e avaliação técnica mensal com 
toda a equipe das instituições e a equipe técnica do projeto, com os objetivos de identificar 
possíveis problemas e de elaborar métodos de reparação garantindo que as atividades 
ocorram da melhor e mais elevada maneira conforme propõe o Instituto Lumiart. Dentre 
essas situações, por exemplo, alguma dificuldade dos alunos quanto a alcançar o nível da 
turma poderá ser sanado em equipe de modo que os mesmos não desanimem da proposta. 
Além disso, haverá a utilização de lista de presença para cada turma. 
 

b) avaliação periódica de resultados: solicitação de pareceres técnicos trimestrais dos 
profissionais das instituições de ensino quanto ao desempenho de cada aluno, 
comparativamente ao antes e considerando diferentes aspectos de seus comportamentos 
durante a execução da jornada pedagógica e participação no Projeto. 
 

c) avaliação final ou de impacto: consulta às instituições de ensino envolvidas com o projeto 
para levantamento de dados comparativos quanto ao número jovens participantes que de 
fato continuaram engajados às propostas num prazo de 06 meses, entre o período inicial 
do Projeto e o período seguinte; consulta aos parceiros envolvidas com o Projeto de modo 
que emitam pareceres quanto a importância da proposta do Projeto; consulta às escolas 
visitadas quanto ao impacto da ação do Projeto sobre os jovens por ele alcançadas. Além 
disso, relatório de projetos incubados / apoiados, como forma de demonstrar o grau de 
prosperidade do programa. 

 

4 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS:  

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

Concedente Proponente TOTAL 

33.50.41 Emenda Parlamentar R$ 165.000,00 - R$ 165.000,00 

4.4 – TOTAL GERAL R$ 165.000,00 

 

5 - ORÇAMENTO FÍSICO – FINANCEIRO 



 

 

Item Descrição Referência Qntd. 
Unidade 

de 
Medida 

Valor Unitário Valor Total 

EQUIPE TÉCNICA 

Coordenador 
de 
Programação  

Coordenador 
Geral do projeto, 
com o objetivo de 
manter o 
itinerário 
organizado para 
cumprimento das 
metas propostas 

Tabela FGV 
+ IPCA - 

Item 174 
16 Semana  R$         1.250,00   R$       20.000,00  

Coordenador 
Administrativo 
- Financeiro 

Profissional 
responsável pela 
administração 
dos recursos do 
projeto e 
organização 
financeira, a fim 
de facilitar a 
prestação de 
contas. Além de 
contratar a 
equipe técnica do 
projeto 

Tabela FGV 
+ IPCA - 
Item 42 

16 Semana  R$         1.249,50   R$       19.992,00  

Secretário 
Administrativo 
- Financeiro 

Profissional 
responsável por 
dar suporte às 
demandas do 
Coordenador 
Adm-Fin quanto à 
documentação e 
acompanhamento 
da equipe 

Tabela FGV 
+ IPCA - 

Item 116 
16 Semana  R$            750,00   R$       12.000,00  

Produtor 
Executivo 

Profissional 
responsável pela 
articulação das 
mentorias e 
manipulação dos 
requisitos para a 
execução da 
mesma, bem 
como realização 
da pesquisa e 
implementação 

Tabela FGV 
+ IPCA - 

Item 109 
16 Semana  R$         1.250,00   R$       20.000,00  



 

 

das demais 
etapas de pré-
produção. Além 
disso é 
responsável pela 
captação de 
parceiros 

Assistente de 
Produção (3) 

Profissional 
responsável por 
dar suporte às 
demandas do 
Coordenador 
Adm. - um 
profissional na 
etapa de Pré-
Produção e os 
outros 2 
contratados para 
dar suporte nas 
mentorias 

Tabela FGV 
+ IPCA - 
Item 22 

48 Semana  R$            625,00   R$       30.000,00  

Mentores (2) 

Profissionais 
com trajetória 
empreendedora, 
responsáveis em 
transmitir seus 
conhecimentos 
nas áreas 
específicas.  

Tabela FGV 
+ IPCA - 
Item 74 

16 Semana  R$            750,00   R$       12.000,00  

OUTROS 

Produtora de 
Vídeo (Vídeo 
Lançamento) 

Produção do 
vídeo de 
lançamento do 
edital estilo 
Motion Graphics 

Orçamento  1 unidade  R$         3.023,00   R$         3.023,00  

Produtora de 
Vídeo (Vídeo 
documentário) 

Produção do 
vídeo estilo curta-
metragem 
retratando a 
trajetória dos 
participantes, 
bem como 
apresentando os 

Orçamento  1 unidade  R$       20.050,00   R$       20.050,00  



 

 

resultados do 
projeto 

Produtora de 
Eventos 

Assessoria 
contratatada já 
com todos 
subsídeos para os 
eventos, um em 
cada cidade 

Orçamento  3  unidade   R$         5.000,00   R$       15.000,00  

Agência de 
Publicidade 

Branding 
(criação da marca 
e aplicações) + 
construção do site 

Orçamento  1 Unidade  R$         7.000,00   R$         7.000,00  

CONFECÇÕES 

Banners 

Banners do 
projetos 
distribuídos pelas 
escolas 
contempladas 

Ata Secult - 
Item 49.1 

14 M²  R$               62,50   R$            875,00  

Camisetas 

Camiseta com 
sublimação total 
personalizada 
para todos 
participantes e 
equipe  

Pregão 
004/2018 - 

Secult - 
Item 11.1 

110 Unidade  R$               31,50   R$         3.465,00  

Banner 
BackDrop 

Backdrop para 
utilização na feira 
e em outras 
situações que 
forem 
convenientes 

Pregão 
017/2017 
Secult/df - 
15x o valor 

do Item  
103.1 

15 M²  R$               59,00   R$            885,00  

Cartazes 

Cartezes de 
divulgação da 
feira, 100 em cada 
cidade  

Ata Secult - 
Item 48.14 

200 Unidade  R$                 1,15   R$            230,00  

Panfleto Panfletos para 
divulgação das 
feiras, 2000 
distruibuídos em 
cada região 

Ata Secult - 
Item 48.7 

4000 Unidade  R$                 0,05   R$            200,00  



 

 

Livreto 
Apostilas 

Material usado 
para 
acompanhamento 
mentorias e 
fixação do 
conteúdo chave 
abordado 

Pregão 
017/2017 
Secult/df - 
Item 48.10 

100 Unidade  R$                 2,80   R$            280,00  

TOTAL    R$                                     165.000,00  
 

*Os itens competentes à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE INSUMO serão 
desembolsados de forma periódica (condicionado à viabilidade de tiragem), para que dessa forma 
aumente a eficácia dos materiais publicitários e, consequentemente, a comunicação com o 
público alvo. Sendo assim, os valores unitários, quantidades e descrição de cada item poderão 
sofrer alterações, entretanto, mantendo a fidelidade quanto o valor total. 

*Em atenção aos incisos 5 e 6 do Art. 28 do Decreto 37.843/2016, informa-se que as contratações 
não serão celetistas e sim por meio de Pessoa Jurídica, podendo ser empresa ou 
microempreendedor individual, sendo assim, todos os encargos serão atribuídos a emissão de 
nota fiscal. 

 

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

REPASSE(S) DO CONCEDENTE 

MÊS 1 

R$ 165.000,00  

 

  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 CULTURAL E SOCIAL LUMART – CNPJ 
11.811.500/0001-04 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, 23 de Dezembro de 2019.                             ___________________________________ 
                                Victor Gustavo de Santana Miranda – Diretor Executivo 

 

7 – APROVAÇÃO PARA O PLANO DE TRABALHO 

 

 

_____________________________________ 
Local e Data 

 
 
 

_____________________________________ 
Concedente 

 

   
 


