
 

 

Proposta	Simplificada	

 
1. Nome do Projeto 

TOCAR OS ODS: Promoção da Cidadania e Protagonismo de Adolescentes 
na Agenda 2030. 

 
2. Dados do Proponente 

Instituição Proponente: INSTITUTO TOCAR 
CNPJ: 04.510.481/0001-36 
Endereço completo:  
SGAN 914 Conjunto “F” Módulo “C” Casa 01 – Asa Norte 
CEP: 70.790-146 
Telefone da instituição: 61 999666792  
Nome do Dirigente: Maria Regina de Almeida 
CPF: 619 265 821 87  
Cargo na Instituição: Presidente 

 

Telefone do Dirigente: 61 981721901 
  
  

3. Descrição da Proposta  
Período de Execução Total do Projeto: 6 meses 

Local de Execução do Projeto:  
SGAN 914 Conjunto “F” Módulo “C” Casa 01 
– Asa Norte e nas sedes das instituições que 
receberão as capacitações. 

Linha de ação do Edital:  Resolução Normativa 96/2021. Art. 8o: 

III - atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente na garanta dos direitos sexuais e reprodutivos, saúde e 
higiene, bem como diálogo sobre questões relacionadas a gênero e à 
diversidade sexual. 
Identificação do Objeto  
 
Promover conscientização, difusão de conhecimento e participação política 

para 80 adolescentes entre 15 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade 

econômica através da vivência da Trilha dos ODS estimulando uma jornada 

sobre a Agenda 2030, fomentando a multiplicação do conhecimento nas 

comunidades do território do DF.  

Uma das atividades desta experiência será o mapeamento de projetos e 

organizações que estejam contribuindo para a Agenda 2030 no DF e entorno, 

auxiliando na criação e/ou modificação de políticas públicas vigentes de 

modo a garantir sua máxima eficiência.  



 

Ademais, a estratégica comunicacional do projeto pretende alcançar um 

público mais abrangente, por meio da divulgação do conteúdo de 

qualidade em mídias próprias e através da parceria com outros canais de 

comunicação. Além da frequência e continuidade da campanha, mesmo 

após a finalização do projeto, o conteúdo continuará sendo consumido pelo 

público. 

Justificativa da proposição  
 

A justificativa para realização do projeto está diretamente atrelada ao fato 

de que o avanço do debate crítico e amplo das ideias e conceitos contidos 

na Agenda 2030 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é 

necessário para que o Distrito Federal e seu entorno tenham as ferramentas 

de garantia e preservação dos direitos fundamentais, como educação, 

saúde, trabalho, lazer, segurança, dignidade e liberdade, concedidos aos 

seus cidadãos.  

Ademais, justifica-se esta proposta em torno de dois processos históricos que 

estão em andamento e já se concretizam neste horizonte presente. O primeiro 

se refere aos esforços que os diferentes agentes governamentais, não 

governamentais, empresariais e da sociedade civil organizada estão 

empreendendo para implementar os ODS nos nossos territórios. O segundo é 

a busca pelo estímulo ao protagonismo social reforçando a cidadania como 

elemento chave na redefinição do papel social dos adolescentes nas 

demandas da nossa comunidade. A ideia é conectar arte, cultura e 

comunicação para atrair esse público. Nesse sentido, o projeto busca 

consolidar a relação entre os ODS, Agenda 2030, cidadania e políticas 

públicas, necessárias às garantias de uma vida inclusiva e fortalecimento dos 

Direitos Humanos.   

A "Trilha dos ODS", possibilitará a prática de conhecimentos voltados para a 

efetivação da Agenda 2030, com a conscientização da população e da 

nova geração de jovens que seguirão sendo influenciadores e multiplicadores 

das ideias, valores e princípios contidos na agenda global de 

desenvolvimento que seguirá, pelo menos até 2030, impactando a vida de 

toda uma geração.  



 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10 da Agenda 2030, que trata da 

redução das desigualdades, é de grande relevância social para o Brasil e 

para o DF. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, ocupando a 

posição 156º no ranking mundial (WORLD BANK, 2020), e, de acordo com o 

relatório “Mapa das Desigualdades do Distrito Federal” (2019), do Instituto de 

Estudos Socioeconômicos (INESC), o DF é o território mais desigual do país. A 

desigualdade social entre as áreas mais nobres e periféricas do DF é notável, 

como mostra a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad), produzida 

pela Codeplan, que compara a renda familiar média de regiões elitizadas (R$ 

15.635,00) com as de regiões periféricas, (R$ 2.476,00), chegando a uma 

diferença de até 84% na renda mensal dessas famílias, sendo estas algumas 

das razões que levaram à proposição deste projeto. Os indicadores que 

medem o nível de desigualdades entre diferentes Regiões Administrativas do 

DF estão ainda mais acentuados por decorrência da pandemia causada 

pelo coronavírus, o que explicita ainda mais a necessidade de ações que 

visem combater as desigualdades existentes com urgência.  

Os benefícios sociais, econômicos, ambientais e políticos a serem alcançados 

com a realização do projeto contemplam as Regiões Administrativas 

(Sobradinho I e II, Fercal e Planaltina) por meio da sensibilização da 

comunidade para o engajamento e a adoção das metas contidas na 

Agenda 2030.  

A promoção de ações educativas integradas com as redes locais utilizando 

princípios dos ODS contribuem para a redução das desigualdades, 

impulsionando o desenvolvimento sustentável do território. 

Objetivos:  

Objetivo Geral: 

Estimular o protagonismo de 80 adolescentes que vivem situação de 

vulnerabilidade social contribuindo para o desenvolvimento local e na 

promoção da cidadania na sua comunidade.  

Objetivos Específicos: 

• Integrar conhecimento sobre os ODS para multiplicação da Agenda 

2030 no território das Regiões Administrativas do Distrito Federal. 

• Fortalecer o protagonismo social dos adolescentes e a sua capacidade 

de emancipação na intervenção junto à comunidade.  



 

• Construir um marco de referência de atuação local dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável para adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social. 

  
 

4. METAS   
  

Nº 
DA 

META 
META RESULTADO 

 01 Contratação de Equipe de 
atendimento. 

Contratar 1 Coordenador geral, 01 
auxiliar de coordenação e 02 
orientadores socioeducativos. 

 02 Realizar jornada “Trilha dos ODS” 
contemplando 80 adolescentes 
em situação de vulnerabilidade 
econômica emancipando-os 
para o protagonismo em suas 
comunidades. 

Realizar 12 oficinas de 
aprendizagem.  

 03 Realizar um encontro para 
estimular o protagonismo na 
construção de uma sociedade 
mais integrada e participativa. 

3 ações locais coletivas e 
integrada e 01 Fórum adolescente 
ODS.  

04 Estimular a participação através 
da distribuição de lanche nos dias 
de formação e oferta de bolsa 
para os alunos. 

Garantir a participação de 80 
adolescentes do início ao fim do 
projeto. 

05 Contratar equipe de assessoria 
especializada para 
acompanhamento das 
atividades do projeto. 

Contratar 1 empresa especialista 
em análise e sistematização de 
dados, 1 assessoria contábil e 1 
assessoria de comunicação. 

05 Realizar 01 evento de lançamento 
do projeto e 01 de encerramento. 

Realizar 01 evento de lançamento 
do projeto e 01 de encerramento. 

  
 

5. METODOLOGIA   
 

A intervenção pretendida assinala uma oportunidade de melhorar a 

convivência na própria comunidade, com reflexos importantes na vida familiar 

e em sociedade. Acredita-se que investir na formação humana, como 

salientaram Orionte e Souza (2007), é investir na preparação de seres humanos 

como "construtores de subjetividade", para assim, proporcionar uma mudança 

pessoal e social. Fortalecer nossos adolescentes como atores sociais vai 

interferir diretamente na forma como os mesmos exercem sua cidadania e 



 

expressem de forma mais satisfatoriamente seu papel consciente em sua 

comunidade.  

A metodologia também visa fortalecer a rede de apoio afetivo, sendo formada 

por relações sociais próximas e significativas, auxilia o indivíduo a desenvolver 

a capacidade para enfrentar situações adversas e o estresse, já que propicia 

o aumento da competência, reforça o senso de pertencimento, dignidade, 

fortalece a imagem pessoal e promove o senso de autoeficácia. 

O projeto visa atender 80 adolescentes com idade entre 15 e 17 anos   

residentes em 3 RA’s da Região norte do DF. Cada grupo de adolescentes 

participa de 12 oficinas de aprendizagem, 1 ação local coletiva e integrada e 

01 Fórum adolescente ODS. 

O projeto será desenvolvido por uma abordagem multidisciplinar com 

metodologias ativas e participativas na construção do conhecimento e no 

estímulo ao protagonismo.  

A metodologia da “Trilha ODS” ocorrerá por meio da metodologia da 

experimentação prática com atividades de aprendizagem, soluções 

integradas e inovadoras, com a proposição de ideias viáveis considerando a 

realidade dos territórios. Tudo isso, objetivando uma experiência acerca dos 

ODS Agenda 2030 com foco no protagonismo social da comunidade.  

Os adolescentes contemplados receberão uma bolsa auxílio de R$750,00 

(setecentos e cinquenta reais) e serão incentivados a se tornarem 

multiplicadores de ações de fortalecimento da Agenda 2030 nas respectivas 

regiões administrativas.  

Serão propostos desafios dinâmicos, espaços de interação e participação, 

rodas de conversa, integração com a rede local e o mapeamento de 

movimentos que contribuem para a causa, gerando debates sobre diversos 

temas relacionados aos ODS, fomentando a inclusão social da comunidade e 

buscando reduzir as desigualdades.  

O Projeto tem o intuito de atuar na criação de estratégias de intervenção frente 

a impasses e dificuldades da participação da comunidade atuando na 

mediação das relações sociais e institucionais. 

Neste sentido, o Instituto Tocar visa à construção coletiva de um legado social, 

em capacitação, com metodologia e tecnologia social próprias, para a 

promoção consciente do cuidado com o ser humano e suas relações, dentro 



 

da perspectiva de saúde no que diz respeito à qualidade emocional, psíquica 

e social. 

Neste sentido as atividades serão divididas em 3 ciclos, onde cada ciclo será 

desenvolvido em 1 mês. Os ciclos acontecerão em 4 encontros que ocorrerão 

semanalmente. Para o alcance das 12 oficinas serão necessários 3 meses.  

A ROTINA SEMANAL: 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
Reunião de 
Planejamento 

Encontro: 
Grupo 1:  

Encontro: 
Grupo 2: 

Encontro: 
Grupo 3: 

Encontro: 
Grupo 4: 

Cada encontro terá duração de 1h30min 

Visando fomentar a Agenda 2030 no Distrito Federal, o projeto TOCAR OS ODS 

- Promoção da Cidadania e Protagonismo infanto juvenil na Agenda 2030 tem 

como missão conectar três eixos, sendo eles: (i)protagonismo social, 

(ii)fortalecimento das redes e (iii)empreendedorismo em 4 fases de ações 

coletivas e integradas. 

O primeiro eixo de ação do projeto tem foco na intervenção do território para 

alcançar jovens em suas comunidades através de uma trilha de aprendizagem 

e atividades integrativas diversas em formato híbrido, como: rodas de 

conversa, aprendizagem ativa em perspectiva, ações baseadas na 

construção do protagonismo e emancipação, dentre outros. Nesta fase se 

pretende estimular o jovem a ter uma legítima participação social, 

contribuindo na comunidade em que está inserido e na sociedade de maneira 

geral.  

A proposta está alinhada à meta 4.7 da Agenda 2030, contribuindo para que 

os adolescentes e, em paralelo a comunidade, adquiram conhecimentos e 

habilidades necessárias por meio de vivências, a fim de promover o 

desenvolvimento e estilo de vida sustentáveis, que engloba direitos humanos, 

igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, 

cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da 

cultura para o desenvolvimento sustentável.  

O segundo eixo de ação refere-se à integração e participação dos jovens com 

as redes sociais locais - redes comunitárias colaborativas, suprapartidárias, 

horizontais, independentes, autônomas, construtoras de vínculos, afetos e 

solidariedade. Elas possuem por finalidade a efetivação de políticas públicas, 

a garantia de direitos e a promoção da cidadania. As redes sociais locais do 



 

DF podem ser consideradas Redes de Políticas Públicas, pois conseguem 

efetivar os direitos e integram as políticas no território de acordo com as 

necessidades locais. Neste eixo, busca-se mapear e integrar às iniciativas, 

organizações e grupos da sociedade civil que efetivam políticas públicas na 

comunidade. 

 A proposta está alinhada à meta 17 da agenda 2030, incentivar e promover 

parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil 

eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos 

dessas parcerias. 

Por fim, o terceiro eixo fomenta o empreendedorismo social na comunidade. 

Oportunidades a partir do autoconhecimento e da necessidade. Antes de 

pensar em ações e estratégias, é preciso investir em uma jornada de 

autoconhecimento. Quais são os objetivos da sua jornada? Que problema será 

resolvido na sua comunidade e por quê? A partir destes questionamentos, é 

possível exercitar um olhar atento e empático para o ambiente no qual o jovem 

está inserido, buscando respostas no cotidiano das pessoas que querem 

alcançar. 

A proposta está alinhada à meta 8.6 da agenda 2030, reduzir substancialmente 

a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação 

Nesse sentido, o projeto contempla diretamente três Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável como estruturantes, sendo o 4 (Educação de 

Qualidade), o 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), o 10 (Redução 

das desigualdades) e o 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), de modo que os 

demais ODS permanecem na órbita. 

A redução das desigualdades como eixo prioritário, induz a busca pela justiça 

social e pelo desenvolvimento social, ambiental, econômico e político local e 

inclusivo (meta 10.2).  A educação e a cidadania promovem oportunidades 

de aprendizagem criativas e inovadoras para a multiplicação e disseminação 

do conhecimento, bem como para promoção do desenvolvimento 

sustentável e estilos de vida sustentáveis (meta 4.7). O emprego decente, o 

empreendedorismo e o valor à criatividade e à inovação (meta 8.3), que 

incentiva a formalização e o crescimento de micro, pequenas e médias 

empresas. Uma preocupação especial é com o trabalho para grupos sociais 



 

específicos, como as mulheres, pessoas com deficiência e os adolescentes (8.5, 

8.6 e 8.a).  

A complexidade das dinâmicas sociais que compõem os espaços que têm 

trabalhos educativos não estão isentos às estruturas da sociedade, assim, 

trazendo consigo determinantes de classe, raça/etnia e gênero que 

influenciam as relações pessoais, culturais, econômicas. Uma vez que sabemos 

que as relações sociais são permeadas pelas relações de poder, e essas 

podem ser produzidas e reproduzidas, mesmo que inconscientemente, dentro 

de nossas instituições, entendemos como fundamental construir e disseminar 

ferramentas e estratégias que atuem na superação de violências simbólicas e 

estruturais. Um exemplo de como a dinâmica social interfere nos diversos 

aspectos da vida da juventude nos é indicado pelo dado de que e os jovens 

entre 15 e 19 anos são as principais vítimas de homicídio por arma de fogo, 

onde muitas vezes não conseguem nem concluir a etapa escolar (Atlas da 

Violência, 2020), ou seja, a violência que vivem impacta em sua relação com 

a escola que por sua vez implica diretamente em suas perspectivas de futuro e 

convivência socioeconômica e cultural. 

Deste modo, a implementação dos ODS trazem consigo a necessidade de 

uma preparação voltada para o enfrentamento de questões sociais, como as 

violências, promovendo ações preventivas atuantes de maneira sistêmica 

abarcando o âmbito escolar repercutem como mecanismos preventivos da 

perpetuação do ciclo de violência associado à negligência dos cuidados de 

crianças e adolescentes ou outros grupos alvos de violência estrutural (meta 

16.1) do âmbito escolar e fora dele, para o respeito, defesa e proteção da 

dignidade humana e promoção de uma cultura de paz, e o cuidado na 

proteção das crianças e adolescentes (meta 16.2) articulando-se diretamente 

com o ODS 16. 

Diante o exposto, o fortalecimento das instituições incentiva a responsabilidade 

social, participativa e transparente, tanto nas iniciativas como na comunidade 

(meta 16.7). Fomentando a participação das comunidades e instituições na 

construção local da agenda global para o desenvolvimento sustentável, de 

forma a territorializar os ODS, sendo a propagação dos ODS um grande 

fomento à participação do Distrito Federal na construção global em torno de 

toda a Agenda 2030. 



 

Além disso, com esta ação conjunta, se constrói um espaço capaz de 

promover acesso, estimulando debates que trazem reflexões sobre a garantia 

da justiça para todas as crianças e adolescentes, independentemente de sua 

vulnerabilidade (meta 16.3). Ademais, sua finalidade é assegurar que as 

informações cheguem a cada indivíduo, onde cada um possa fortalecer a 

consciência de que há direitos (meta 16.10) que buscam mudança e melhorias 

para tal realidade. 

 

Desenvolvimento das Atividades: 

 

As atividades serão realizadas a partir de temas que serão organizados por 

meio de grupos. A ideia é criar uma sequência de atividades de forma a 

alcançar os objetivos propostos.  

Os 80 adolescentes estarão organizados em 4 grupos compostos de 20 

adolescentes cada. Desta forma serão realizadas 48 oficinas no total. Além 

destas atividades realizaremos o “Fórum Adolescente ODS” Evento de 

apresentação e de conexão em espaço externo que contará com a 

participação dos adolescentes de cada RA (total 80) e 20 convidados. Este 

momento pretende oportunizar trocas de experiências e aprendizados. Para o 

Evento de encerramento, serão necessários a contratação de serviços de 

transporte (ida e volta) e alimentação.  

O evento possui a seguinte logística: 

Evento de Encerramento para 80 adolescentes beneficiários do projeto + 20 

convidados de 3 horas - Locação de espaço; - Locação de Transporte Ida e 

volta, contrato de empresa especializada em alimentação para Coffee break 

para todos os convidados. 

Além destas atividades também realizaremos: 

Planejamento 

1. Seleção e contratação da equipe; 

2. Aquisição de equipamentos e materiais; 

3. Reunião semanal de planejamento da equipe do projeto; 

4. Articulação e sensibilização de forma contínua com a comunidade local e 

rede social local; 

5. Registro de todas as atividades e sistematização. 



 

 

Deslocamento: 

 

Saída Destino Percurso Qtd  Total  Litros* 

Brasília Sobradinho 1 20 km x 2 (ida e volta) 15 600 km 60  
Brasília Sobradinho 2 22 km x 2 (ida e volta) 15 660 km 66 
Brasília Fercal 23 km x 2 (ida e volta) 15 690 km 69 

*Consumo do veículo = 10 km/l 

Para a execução do objeto deste projeto e consecução de todas suas metas 

e atividades está contemplada a contratação de 3 profissionais Celetistas (CLT) 

e 3 Prestadores de Serviço (PJ x MEI) responsáveis por ações e produtos 

específicos, como aparece ampliado na descrição de recursos humanos. O 

desenvolvimento do projeto por meio dos técnicos ou orientadores com perfis 

variados, nas áreas psicologia, pedagogia, assistência social, educadores 

sociais e físicos, terapeutas holísticos ou demais áreas humanas, com 

experiência e conhecedores da realidade das crianças e adolescentes, 

favorecerão a identificação com eles e abertura necessária para 

comunicação e expressão do próprio ser. A experiência lúdica da equipe 

favorece o desenvolvimento do dinamismo e interesse de cada participante, 

favorecendo a identificação com o facilitador e formação da experiência 

significativa. 

 
 



 

 
 

RECURSOS HUMANOS    

Cargo Atribuições Nº de 
profissionais 

Tipo de 
contratação  

 
Duração da 
contratação  

Jornada de 
trabalho 

Coordenador 
Geral 

- Gestão do projeto; - Contato e 
acompanhamento das entregas junto a 

prestadora de serviço; - Orientação à equipe 
quanto à execução do projeto, avaliações e 

obrigações; - Monitoramento do uso dos recursos 
financeiros e de todas as atividades do projeto 

(técnicas e administrativo-financeiras); - 
Participação na elaboração da prestação de 

contas; - Outras atividades similares. 

01 CLT 6 meses 30h/ semanais 

Auxiliar de 
Coordenação 

 Apoio à gestão do projeto; - Apoia a aquisição 
dos materiais para a execução do projeto; - 

Monitoramento de recursos materiais e humanos 
das atividades técnicas do projeto; - Participação 

em todas as atividades técnicas junto às 
Instituições parceiras do projeto e prestação de 

contas 

01 CLT 6 meses 30h/ semanais 

Orientador Social 

 Apoio à gestão do projeto; - Apoia a aquisição 
dos materiais para a execução do projeto; - 

Monitoramento de recursos materiais e humanos 
das atividades técnicas do projeto; - Participação 

em todas as atividades técnicas junto às 
Instituições parceiras do projeto e prestação de 

contas 

01 CLT 6 meses 30h/ 
semanais 

Serviço de 
Assessor Técnico 

de Dados 

- Participar de todas as etapas do projeto junto 
aos profissionais alocados e ao público-alvo; - 

Elaborar junto com a Coordenação e equipe a 
estratégia de coleta dos dados e o modelo de 

questionário a ser adotada para mensurar o 
alcance dos objetivos do projeto; - Orientar a 

equipe quanto à execução do projeto, 

01 
Contrato de 
Prestação de 

Serviço 
6 meses 30h/ semanais 



 

avaliações e obrigações, durante toda a etapa 
de coleta dos dados; - Coordenar todo o 

processo de coleta dos dados; - Gerar resultados 
das pesquisas realizadas: tabelas de frequência, 

análise descritiva, indicadores, modelos 
estatísticos e etc; - Gerar tabelas, gráficos e 

relatórios de análise dos resultados das pesquisas; 
- Assessorar a Coordenação com dados do 

projeto e de fontes externas; - Colaborar com a 
realização do relatório referente aos dados 

obtidos; - Definir forma de armazenamento das 
informações obtidas no projeto - Participar de 

reuniões da equipe técnica com a 
Coordenação; - Participar de reuniões de 

trabalho e planejamento; 

Serviço de 
Assessor de 

Comunicação 
Social 

Participar de todas as etapas do projeto junto  a 
equipe e ao público-alvo; Produção de 

conteúdo para as oficinas de comunicação, 
mídias digitais e impressas; Produção de 

conteúdo do projeto para redes sociais e para o 
site; Cronograma de publicação nas redes sociais 

(eventos, oficinas, atividades do projeto e 
encontros); Sugestão de práticas para 

impulsionar o alcance e efetividade dos 
participantes do projeto e das redes sociais; 

Organizar eventos nas redes sociais, convidar 
todas as pessoas que possam ter interesse na 

atividade desenvolvida; Criar postagens 
periódicas divulgando as atividades e práticas a 

serem realizadas no decorrer das atividades; 
participar de reuniões da equipe técnica no 

trabalho e planejamento. 

01 
Contrato de 
Prestação de 
Serviço (PJ) 

6 meses 30h/ semanais 

Assessoria 
Contábil 

Empresa responsável pela gerência dos 
profissionais contratados, recolhimento de 

impostos e prestação de contas (PJ). 
01 

Contrato de 
Prestação de 
serviço. (PJ) 

6 meses 30h/semanais. 

 



 

 
6. PÚBLICO-ALVO   

 
 Serão beneficiados 80 adolescentes entre 15 e 17 anos que vivem em situação 
de vulnerabilidade social e que residam nas Regiões Administrativas de 
Sobradinho I e II, Fercal e Planaltina, todas no Distrito Federal. 
  

 
1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
SUBVENÇÃO SOCIAL 

Subvenção Social (bens de consumo + auxílio à pessoa física + serviços de 
terceiros pessoa física + serviços de terceiros pessoa jurídica) 

Nº 
da 

Meta 

Atividades da 
Meta 

Parcela 01 
(mês 01, 02 

e 03) 

Parcela 02 
(mês 04, 05 

e 06) 

Parcela 03 
(mês 07, 08 

e 09) 

Parcela 04 
(mês 10, 11 

e 12) 
1 Contratação 

de equipe 
para a 
execução do 
projeto. 

R$ 
89.923,524 

R$ 
89.923,524 

XX XX 

2 Aquisição de 
Materiais para 
as oficinas. 

R$ 2.181,20 XX XX XX 

2 Despesas com 
transporte de 
equipe. 

R$ 809,25 R$ 809,25   

3 Contratação 
de assessorias 
especializadas. 

R$ 25.500,00 R$ 25.500,00 XX XX 

4 Investimento 
para estimular 
a 
participação. 

R$ 32.800,00 R$ 32.800,00   

5 Despesas com 
eventos. 

R$ 11.650,00 XX   

Total Subvenção 
Social  

R$ 
162.863,97 
 

R$ 
149.032,77 
 

  

 
AUXÍLIO INVESTIMENTO 

Auxílio Investimento (bens permanentes) 
Nº 
da 

Meta 

Atividades da 
Meta 

Parcela 01 
(mês 01, 02 

e 03) 

Parcela 02 
(mês 04, 05 

e 06) 

Parcela 03 
(mês 07, 08 

e 09) 

Parcela 04 
(mês 10, 11 

e 12) 
 x x x x x 
Auxílio Investimento (obras) 

Nº 
da 

Meta 

Atividades da 
Meta 

Parcela 01 
(mês 01, 02 

e 03) 

Parcela 02 
(mês 04, 05 

e 06) 

Parcela 03 
(mês 07, 08 

e 09) 

Parcela 04 
(mês 10, 11 

e 12) 
 x x x x x 



 

      
Total Auxílio 
Investimento (Bens 
permanentes + obras)  

x x x x 

 
TOTAL POR PARCELA 
(total subvenção 
social + total auxílio 
investimento) 

R$ 
162.863,97 
 

R$ 
149.032,77 
 

x x 

TOTAL DO PROJETO R$ 311.896,75 
 
 

 
2. RESUMO DAS DESPESAS DO PROJETO  

 
Natureza da Despesa Valor (R$) 

Total Subvenção Social (bens de consumo, 
serviços e recursos humanos) 

R$ 311.896,75 

Total Auxílio Investimento (bens permanentes e 
despesas com obras) 

R$ x 

TOTAL DO PROJETO R$ 311.896,75 
 
 

 
 

Brasília, 24 de maio de 2022 
 
  
 
 

 
_____________________________________ 

MARIA REGINA DE ALMEIDA 
PRESIDENTE DO INSTUTUTO TOCAR 


