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PROJETO TÉCNICO PEDAGÓGICO 
IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO 

TERMO DE FOMENTO 
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROPONENTE 
 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

CNPJ da Proponente: 12.687.473/0001-98 

Nome da 
Proponente: 

INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Nome do Dirigente: EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA 

Telefone de contato com 
DDD: 

(61) 999013476 (...) 

E-
mail: 

eugeniocesar@hotmail.com 

Númeroda Proposta 
(Plataforma+Brasil): 

005015/2022 

 

1.2 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

Nome: EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA  

E-mail: eugeniocesar@hotmail.com  

Telefone de contato com DDD: (61) 99901-3476 (...) 

 

1.3 DIMENSÃO DO PROJETO 

(...) Projeto educacional 

(x) Projeto de participação 

 

1.4 LOCALIDADE - Índice de Desenvolvimento Humano 

IDH: 0,824 

Fonte: CODEPLAN Ano de 
Referência: 

2020 

 

1.5 POPULAÇÃO - Característica demográfica da localidade 

Nº de habitantes: 2.570.160 

Fonte: IBGE  Ano de referência: 2010 

 

1.6. INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO: 

1.6.1 A Entidade já celebrou parcerias com o Ministério da Cidadania? 

( x ) Sim Nº de parcerias: 2  

(   ) Não 

1.6.2. Apresente, brevemente, quais foram os resultados (positivos e negativos) da(s) 
parceria(s) anteriores:  
As parcerias celebradas com o Minísterio da Cidania refente aos convênios 909903/2021 e  
919087/2021, do projetos Realização de Campeonato de Futebol Amador de Base no Distrito 
Federal/DF e Implementação e Desenvolvimento do Projeto Viver com Envelhecimento Ativo 
e Saudável no Distrito Federal ainda estão em fase de execução e terão início nos 02/04/2022 
e 04/04/2022 respectivamente. 
 

 

1.7 CADASTRO DE ENTIDADES PARCEIRAS (Informar os parceiros, quando houver, 
especificando sua relação e contribuição com o Projeto). 

1.7.1 Identifcação da Entidade parceira 

Nome:  

E-mail:  

Telefone de contato com DDD (...) (...) 

Endereço:  

Município:  UF:  CEP:  

Nome do Dirigente/Representante:  

Cargo do Dirigente/Representante:  

mailto:eugeniocesar@hotmail.com
mailto:eugeniocesar@hotmail.com
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1.7.2 Como a Entidade parceira citada no item 1.7.1 contribuirá para a realização do Projeto 
(pode ser assinalada mais de uma alternativa): 

(...) Assistência técnica. Especifique: 

(...) Recursos humanos. Especifique: 

(...) Infraestrutura. Especifique: 

(...) Outras contribuições. Especifique: 

 

1.8 COORDENADOR GERAL DO PROJETO (Sob responsabilidade da Entidade. Após 
conclusão da formalização da parceria, deverá ser apresentado, os seguintes 
documentos: Ficha Cadastral, Termo de Compromisso e Currículo). 

Nome VANDER DE SOUSA VARELA 

E-mail vandervarela@hotmail.com 

Telefone de contato com DDD: (61) 99197-0090 (..) 

 

1.9 CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL 

Sim: (X) Não: (....) 

HISTÓRICO: 
 
         O Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social (IBRES), desde a sua criação em 
2010, possui o reconhecimento público de Capacidade Técnica Operacional dentro e fora do 
distrito federal, estabelecida por meios de parcerias comprovando a sua experiência na 
execução e desenvolvimento de programas e projetos sociais na área do desporto 
educacional, participação, rendimento e na área do lazer, comprovadas por portfólio de 
realizações, devidamente atestadas e declaradas pelas instituições parceiras.  

   

         Os programas, caminhando com a saúde, Bombeiro amigo idoso, Bombeiro mirim e 
esporte para pessoas com deficiência e a realização de eventos e  
campeonatos esportivos voltados para inclusão de social e o regaste de pessoas em 
vulnerabilidade atestam a qualidade capacidade técnica operacional do IBRES. 

 
2. DADOS GERAIS DO PROJETO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

 
Os dados gerais do projeto devem ser transcritos neste documento e, na Plataforma + Brasil, na 
aba “Dados”. 
 

2.1 OBJETO (Identificação do Projeto) 

Implementação e Desenvolvimento do Projeto de Atividade Física para Idosos do 
IBRES – PAFI, no Distrito Federal. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

2.2.1 Caracterização dos interesses recíprocos: 

Melhorar o desempenho físico, mental e cognitiva de idosos, por intermédio de 
atividades físicas e o fornecimento de equipamentos individuais, de materiais para ginástica, 
bem como orientações básicas de manuseio e acondicionamento dos mesmos para a melhor 
execução de seus exercícios físicos. 
 

2.2.2 Relação entre o projeto apresentado e os objetivos e diretrizes da ação: 

Promover a educação pedagógica, a saúde e a mobilidade física da pessoa idosa, por 
meio de atividades físicas, de modo a estimular a confiança e autoestima, contribuindo para 
redução da depressão e promovendo assim uma interação social; promover a saúde e a 
prática de atividades físicas e recreativas; oferecer acompanhamento interdisciplinar para os 
idosos com orientações básicas de manuseio. 
 
 

2.2.3 O Projeto tem como público-alvo o atendimento de 800 beneficiados. 

Público direto: 800 

Faixa etária do público 
direto: 

 idosos com idade igual ou superior a 60 anos de ambos os 
sexos. 

Público indireto:  2.400 

mailto:eugeniocesar@hotmail.com
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2.2.4 Problema a ser resolvido: 

 
Melhorar o desempenho físico, mental e cognitivo de idosos,através de atividades de 

ginástica , mediante o fornecimento de equipamentos individuais, bem como orientações 
básicas de manuseio e acondicionamento desses materias para melhor execução dos 
exercícios físicos através de aulas de educação física orientadas com a finalidade de previnir 
doenças crônicas associadas ao envelhecimento natural. 
 

2.2.5 Resultados esperados: 

 
Os resultados esperados do presente projeto é alcançar, de forma concreta, os 

objetivos específicos.  Com isso, o IBRES espera que, com esse projeto, seja possível, 
promover saúde e educação através da prática de atividades físicas e com isso aumentar a 
interação social do idoso e que após o término do projeto o idoso possa ter autonomia para a 
prática de atividades física. Portanto, o IBRES afirma que, com toda certeza que, nesse projeto 
há uma clara e nítida existência de uma estreita correspondência entre o fomento e a sua 
execução junto à sociedade, nesse caso especifico, os idosos.  

 

 

2.4 OBJETIVO GERAL 

Implantar o Projeto de Atividade Física para Idosos do IBRES - PAFI., promovendo a 
prática de atividades físicas para a população idosa, com intuito de fortalecer, motivar e 
incentivar estilo de vida ativo, proporcionando o envelhecimento ativo e saudável a 800 idosos 
no DF.  
 

 

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover educação voltada a saúde e mobilidade física da pessoa idosa, 
proporcionando assim uma maior interação social;   

Promover o hábito da prática de atividades físicas na população idosa;  

Oferecer para os idosos orientações com exercícios seguros e adequados levando em 
consideração as particularidades de cada idoso para prescrição dos exercícios.  
 

 
3. INFORMAÇÕES DO PROJETO 

 

3.1 METODOLOGIA DO PROJETO 

 
Esse projeto fornecerá aulas coletivas e materiais individuais, visando promover um 

estilo de vida ativo e saudável para a população idosos a ser contemplada.  

Disponibilizar à pessoa idosa prática de atividades físicas no cotidiano e lazer; 

atividades recreativas, com o objetivo de propiciar um envelhecer com bem-estar físico e 

psicossocial. Atividades Físicas (Musculação com exercícios que fortaleçam a capacidade 

física, mental e habilidade motora). A musculação para idosos, embora seja uma atividade 

física que exija mais esforço do corpo, também é recomendada para melhorar a saúde e bem-

estar geral e pode ser feita por quem já passou dos 60 anos, desde que com acompanhamento 

especializado.  

Com a perda da massa muscular, a partir dos 40 anos, a musculação é uma das 

atividades mais indicadas para fortalecer o corpo, e garantir mais saúde para os idosos. Assim 

como acontece em outros tipos de exercício, é necessário fazer uma avaliação física e 

cardíaca para verificar ser a saúde está em dia e definir o ritmo ideal de atividades.  

Quanto as aulas coletivas de ginastica localizada e musculação, essas serão 
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realizadas logo após o fornecimento dos materiais destinados as modalidades. Para 

realização das aulas, serão contratados profissionais de educação física com experiencia no 

atendimento do presente público. As aulas serão ofertadas 2 vezes por semana e terão 

duração de uma hora cada, oportunizando assim, a melhora e a manutenção dos níveis de 

saúde por meio da atividade física. Tais atividades serão comprovadas mediante produção de 

relatórios, fotos, listas de presença e produção de um relatório final. 

Para a prevenção de acidentes cardiovasculares e osteomusculares durante a 

intervenção, será exigido que o profissional responsável por ministrar a aula realize uma 

anamnese para investigação de doenças e comorbidades. Para isso, será recomendado a 

aplicação do Questionário de Prontidão para Atividade Física (PARQ). O principal objetivo do 

PAR-Q é identificar possíveis limitações e restrições existentes na saúde do indivíduo que 

deseja ingressar em um programa de exercícios físicos. Em geral, o PAR-Q é constituído por 

7 perguntas, sendo que as respostas devem estar condicionadas apenas entre o “sim” e o 

“não”. Caso a resposta seja “sim” para ao menos uma destas perguntas, o aconselhável é 

procurar um médico para um exame completo antes de começar a fazer exercício físicos. 

Além das aulas, o projeto ofertará um total de 800 kits de materiais para o 

desenvolvimento das aulas. O projeto primará pela aquisição dos materiais na especificação, 

com a melhor técnica e melhor preço de mercado conforme especificações de cada produto a 

ser adquirido. Cada kit contará com os seguintes materiais para viabilização das aulas: 1 (um) 

tapete/colchonete em EVA, 1 (uma) garrafa - squeeze de água, 1 (um) bastão de PVC, 1(uma) 

Faixas Elásticas, 1 (um) par de Caneleira/ Tornozeleiras de1 kg, 1 (uma) toalha de rosto e 1 

(uma) camiseta. 

O projeto oferecerá aulas de segunda a quinta para um total de 800 idosos, através 

da formação de 10 turmas, com 20 alunos, nas cidades de Santa Maria, Gama, Ceilândia e 

Samambaia. As aulas terão frequência de 2 vezes na semana, duração de 60 minutos e 

poderão ser realizadas nos turnos: matutino, vespertino e noturno. O professor será 

responsável por ministrar as aulas para as10 turmas com o auxílio do monitor. Ressalto ainda, 

que às sextas-feiras, serão destinadas à coordenação pedagógica e reuniões da equipe 

técnica e pedagógica envolvidas no projeto, afim de detectar os pontos de excelência e os 

pontos a melhorar no trabalho desenvolvido no Termo de Fomento. 

 
Quadro 1. Exemplo do cronograma de dias e horários de atendimento.  
  

 Dias e horários de atendimento  

Horário  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

06h - 07h  Turma 1  Turma 6  Turma 1  Turma 6  

Coordenação 

Pedagógica 
07h - 08h  Turma 2  Turma 7  Turma 2  Turma 7  

08h - 09h  Turma 3  Turma 8  Turma 3  Turma 8  

    

17h - 18h  Turma 4  Turma 9  Turma 4  Turma 9  Coordenação 
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18h - 19h  Turma 5  Turma 10  Turma 5  Turma 10  Pedagógica 

 
As aulas serão desenvolvidas nas regiões administrativas de Santa Maria (18° Gbm 

Qr. 118 área especial s/número Cep - 72.548-100), Gama (SNO EQ 1/2 - Setor do Gama, 

Brasília - DF, CEP - 72430-280 - Fundos do 16° GBM), Ceilândia (QNM 18 área especial n.2 

Ceilândia Norte cep 72.210-180) e Samambaia (QR. 416 área especial n° 1 Samambaia 

Norte). O IBRES tem junto ao Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal – APROS o termo 

de cooperação técnica, através do Programa Bombeiro Amigo dos Idosos no qual possui a 

autorização para a utilização dos locais para a execução de projeto sociais. 

A metodologia das aulas ficará a critério do profissional formado em educação física, 

no entanto, o mesmo deverá basear-se suas práticas em textos científicos e diretrizes para 

garantia da efetividade da intervenção adotada no programa de aulas. As modalidades, 

ginastica localiza e musculação são caracterizados pela execução de movimentos tanto 

específicos (por exemplo: flexão de cotovelo) quanto generalizados (por exemplo: 

agachamento), seguindo o planejamento composto por séries, números de repetições, ritmo 

do movimento e tempo de descanso entre os exercícios. A pratica dessas modalidades 

quando realizada de maneira sistematizada e devidamente orientada, proporciona à pessoa 

idosa uma melhora significativa musculo esquelético e cardiovascular bem como maior 

amplitude articular maior, equilíbrio e melhor postura.  

O sistema de monitoramento será aplicado através de avaliação do serviço que será 

feita mensalmente, por meio de pesquisa de satisfação com os idosos, a fim de verificar se os 

objetivos do Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social estão sendo atingidos. Além das 

reuniões em equipe que permitirão detectar os pontos de excelência e os pontos a melhorar 

no trabalho desenvolvido pelo instituto.  

Ressalto ainda que os recursos humanos deste termo de fomento: Coordenador 

Geral, Coordenador Administrativo, Profissional de Educação Física, Monitor de Alunos, 

Comunicador Social, Fotógrafo, Assessor Contábil e Assessor Jurídico como previsto no 

estatuto do Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social – IBRES podem ter vínculo com 

a instituição, seja como diretores ou voluntários, sendo esses remunerados pelo projeto. 

 

3.2  NÚCLEOS (onde serão realizadas as atividades) 

Quantidade de 
núcleos: 

Santa Maria (18° Gbm Qr. 118 área especial s/número Cep - 
72.548-100), Gama (SNO EQ 1/2 - Setor do Gama, Brasília - DF, 
CEP - 72430-280 - Fundos do 16° GBM), Ceilândia (QNM 18 área 
especial n.2 Ceilândia Norte cep 72.210-180) e Samambaia (QR. 
416 área especial n° 1 Samambaia Norte). 

 

3.3 MODALIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Modalidades: Atividade fisíca para idosos.  

 

3.4 REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 

Será realizada uma reunião quinzenal para tratar sobre os planos de aulas, 
organização e logística, ouvir os idosos atendidos no projeto quanto a demanda das aulas 
aprimoramento da equipe de trabalho com minicursos e controle de planos de aulas e lista de 
presença e discussões acerca dos problemas da prática pedagógica, entre outras ações 
relacionadas com a realização do projeto, buscando a melhoria do processo. 
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3.5 LISTA DE MATERIAL / SERVIÇOS PARA O PROJETO 

Nº MODALIDADE 
MATERIAL COM 
ESPECIFICAÇÃO 

QUANTIDADE/ 
DIÁRIAS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO 
QUANTITATIVO (justificar o 

porquê da quantidade) 

01 
Atividade fisíca 

para idosos 

Banner 90x120cm 

em Lona vinílica 420 

gramas, com 

acabamento tubetes 

8 

Serão confeccionados 8 
banners em lona para 
divulgação do fomento, sendo 
02 para cada cidade satélite.   
Totalizando: 08 unidades. 

02 
Atividade fisíca 

para idosos 

Locação de 

equipamento de 

sonorização mensal - 

01 Caixas ( médias 

frequências); - 01 Mix 

Console Digital com 

no mínimo 8 canais. 

16 

Locação do equipamento de 

sonorização mensal para serem 

utilizadas durante as aulas. 

Sendo: 4 meses x 4 cidades 

(unidades) = Totalizando 16 

alugueis . 

03 
Atividade fisíca 

para idosos 

Bastão de apoio para 

cada idoso. 

1,00 metros de 
comprimento 
3,5 cm de espessura 
1 kg de peso 
Produzido em pvc 
com enchimento 
 

800 

Será fornecido um Bastão de 

apoio para uso de cada 

Idoso para serem utilizados 
durante as aulas. Totalizando 
800 bastões de apoio. 

04 
Atividade fisíca 

para idosos 

Squeeze de plástico 
de 500 ml 
personalizado.  

800 

Será fornecido um Squeeze 
para uso de cada idoso para ser 
utilizado no 
desenvolvimento do projeto. 

Totalizando 800 unidades. 

05 
Atividade fisíca 

para idosos 

Tapete de ginástica 

1M x 0,58 

M X 10mm em EVA 
para cada idoso, 
ideal para escolas, 
academias, 
apartamentos e 
casas. Fácil de 
armazenar e não 
ocupa muito espaço. 
Para serem usados 
durante o projeto. 

800 

 
Será fornecido um Tapete de 
ginástica para uso de cada 
idoso no desenvolvimento do 
projeto. 

Totalizando 800 unidades. 

06 
Atividade fisíca 

para idosos 

Kit Thera Band Faixa 
Elástica 3 
Intensidade (leve, 
médio e forte) , 
Elástico em TPE, 
possui 
aproximadamente 
1,2 m de 
comprimento por 15 
cm de largura. 

800 

 
Será fornecido um  Kit Thera 
Band Faixa Elástica  de 
ginástica para uso de cada 
idoso no desenvolvimento do 
projeto. 
Totalizando 800 unidades. 

07 
Atividade fisíca 

para idosos 

Caneleira/ 
Tornozeleira 1 kg - 
Tecido impermeável 
de fácil limpeza, 

800 

Será fornecido um par de 
calereira/ tornozeleira para cada 
idoso no desenvolvimento do 
projeto. 
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costura reforçada, 
velcro reforçado. 

Totalizando 800 unidades. 

08 
Atividade fisíca 

para idosos 

Step de EVA SLIM - 
Dimensões: 
aproximadamente 60 
cm x28 cm x 10 cm   

100 

Será fornecido 25 steps para 
cada unidade do projeto sendo 
utilizando durante o 
desenvolvimento do projeto. 
Totalizando 100 unidades. 

10 
Atividade fisíca 

para idosos 

KIT LANCHE: 
01 (um) Suco de 
Caixinha com 200ml; 
01 (um) Sanduiche 
de pão de 
hamburguês com 
presunto e queijo 
mussarela; 
01 (uma) Fruta da 

época;  

O lanche deve ser 

servido em 

embalagem 

individual e 

descartáveis. A 

empresa deverá 

observar 

rigorosamente a 

legislação sanitária 

e as normas 

regulamentares 

sobre higiene, 

medicina e 

segurança do 

trabalho emanadas 

pelos órgãos 

públicos, prazo de 

validade e estar de 

acordo com as 

normas e 

resoluções vigentes 

da ANVISA ou 

Ministério da 

Agricultura. 

25.600. 

Será fornecido KIT LANCHES 
aos idosos diariamente nas 
aulas: 
400 idosos por dia x16 dias no 
mês x 4 meses = 25.600 kits 
lanches. Totalizando: 25.600 
lanches. 

 
 

3.6 LISTA DE UNIFORME (quando houver) 

ORIENTAÇÃO: Descrever os itens e quantidade de uniformes para o desenvolvimento das 
atividades. Ressalta-se que a estimativa deve prever a aquisição em quantidade e qualidade 
satisfatórios para execução do Projeto. 

Nº VESTIMENTA ESPECIFICAÇÕES QTD 
MÉMORIA DE CÁLCULO DO 
QUANTITATIVO (Justificar o 

porquê da quantidade). 

01 
Camisa 
branca 

Camiseta Branca 
Manga curta raglan, 
gola costurada em 
malha PV canelado 
com acabamento em V, 
cor a definir, 
personalizada em 
serigrafia à base 

834 

Será fornecido uma 

Camiseta branca para uso de cada 
idoso e duas para cada profissional 
envolvido no desenvolvimento do 
projeto. Totalizando 834 unidades. 
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d`água (frente/costas),  
Material: Meia malha 
PV anti- pilling 67% 
poliéster e 33% 
viscose. Tamanhos PP, 
P, M, G, GG, XG, XGG 

02 
Toalha de 

rosto 

Toalha de rosto  

40x60 cm, 100% 
algodão, 
personalisada.  

 

800 

Será fornecido uma Toalha de rosto 
para uso de cada idoso 
para ser utilizado no 

desenvolvimento do projeto. 

Totalizando 800 unidades. 

03 Viseira  

Viseira esportiva 
unissex - 
personalizada.                                                                                                                                                               
Material: algodão e 
polieste 

800 

Será fornecido uma viseira para 
cada idoso para ser utilizado no 
desenvolvimento do projeto. 
Totalizando 800 unidades. 

 
 

3.7 EQUIPE DE TRABALHO (Inserir todo os Recursos Humanos envolvidos na 
realização do Projeto e identificar quais serão cedidos pela Proponente). 

FUNÇÃO QTD ATRIBUIÇÃO/ 

QTD 
MESES/ 
DIÁRIAS 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL/DIÁRIA  

Coordenador 
Geral                        

1 

Coordenar a fase de 
estruturação do Projeto; 
monitorar as atividades 
desenvolvidas a fim de 
garantir a boa execução do 
objeto pactuado; dialogar 
constantemente com o 
interlocutor da 
Plataforma+Brasil, bem como 
auxiliar os demais 
profissionais na execução das 
atividades por ele 
desenvolvidas; e assegurar a 
visibilidade do Projeto, 
utilizando as orientações de 
identificação visual do 
Governo Federal/ Secretaria 
Especial do Esporte. 

4 meses  40hs 

Coordenador 
Administrativo 

4 

 Contratação de 01 
Profissional para 
desenvolvimento das ações 
referentes ao objeto do 
projeto principalmente equipe 
tecnica e de comunicação da 
OSC, além de prestar 
executiva, Organização do 
material recebido para 
prestação de contas. Será 
responsavel por elaborar os 
textos dos relatórios para 
prestação de contas do 
projeto; além de contribuir 
com a elaboração de 
contratos em conjunto com o 
Coordenador Geral, entrando 
em contato com toda equipe, 

4 meses 40hs 
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reunindo dados e 
documentação de todos os 
prestadores de serviço.Sendo 
um em cada cidade satelite, 
onde serão desenvoldidas o 
projeto. 

Profissionais 
de educação 
física 

4 

Planejar individual e 
coletivamente o trabalho a ser 
desenvolvido, inclusive, 
observando a necessidade de 
adequações da prática 
educativa quanto ao 
atendimento à usuários com 
deficiência; 

4 meses 30 hs 

Monitores de 
alunos 

4 

Orientar alunos sobre regras 
e procedimentos, regimento, 
cumprimento de horários, 
ouvir reclamações e analisar 
fatos. 
Acompanhar o processo de 
desenvolvimento dos 
usuários, em colaboração 
com os profissionais de 
educação física e as 
famílias/responsáveis 

4 meses 30 hs 

Comunicador 
Social 

1 

O comunicador social atua 
em meios de comunicação de 
massa como criação e 
manutenção de sites e portais 
de conteúdo e nos diversos 
tipos de mídia como 
Facebook, Instagram, 
Youtube, além de atuar na 
comunicação corporativa, em 
organizações privadas, 
públicas ou do terceiro setor. 

4 meses 30 hs 

Fotógrafo 1 

Profissional responsável pelo 
registro fotográfico. Contrato 
realizado para a prestação de 
serviços da empresa, ficando 
a cargo da empresa a sua 
metodologia de trabalho.  

4 meses 30hs  

Assessor 
Contábil 

1 

Apoio em demandas 
contábeis como emissão de 
nota fiscal, forma de 
execução e emissão de 
relatórios financeiros, prestar 
assessoria contábil no 
processamento das súmulas, 
notas fiscais, documentos em 
geral, para entrega da 
prestação de contas. 

4 meses 30 hs 

Assessor 
Jurídico 

1 

Irá auxiliar juridicamente 
todas as ações de todo o 
projeto com sua avaliação e 
pareceres seguro das leis e 
normas. 

4 meses 30 hs 

 

3.8 DIVULGAÇÃO 

3.8.1 Detalhe como ocorrerá a divulgação das ações do Projeto (pode ser assinalada mais de 
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uma alternativa): 
(...) Carros ou bicicletas de som 
(...) Cartazes 
(...) Faixas 
(.x.) Banners 
(...) Jornais 
(.  .) Panfletos 
(...) Folder 
(..) Mídia (meios de comunicação social de massas esse meios o rádio, o cinema e televisão) 
(.x.) Internet. Especifique:   Instagram, Facebook,website 
(...) Outros. Especifique:   

A divulgação será feita através de mídia sociais tais como: Facebook, Instagram, entre 
outros e também pelo site do IBRES, com fotos produzidas pelas equipes de trabalho, a serem 
produzidos e custeados pelo IBRES que serão colocados nos locais onde ocorrerão as 
atividades, durante todo o período da realização da competição. Além dos banners que serão 
distribuídos em pontos focais para a divulgação do projeto. 

 

3. 9 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 
A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de placas, 

banners ou outra forma similar previamente acordada com a SNELIS/MC, observando-se os 
padrões estabelecidos no Manual de Aplicação do Ministério da Cidadania. 
 

 

3.10 ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PELA PROPONENTE (A Entidade proponente 
deve selecionar as estratégias de monitoramento e avaliação das ações previstas neste 
Projeto Técnico Pedagógico) 

(x) Consultas aos participantes do Projeto. 

(x) Reuniões com os responsáveis pelo Projeto. 

(..) Outras opções. Especifique 

 

3.11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA 

Valor do Concedente  R$ 849.996,94 

Valor do Convenente – Contrapartida 
(facultatitivo conforme Lei 13.019/2014. Art. 
35, § 1º ) 

R$ 0,00 

Valor Global R$ 849.996,94 

 

3.12 VIGÊNCIA DO PROJETO: 

Período previsto para realização do Projeto: 6 meses  

Estruturação do projeto proposto: 2 meses 

Execução do projeto proposto: 4 meses 

 

3.13 FORMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CUMPRIMENTO DO OBJETO 

 
A prestação de contas se dará conforme previsto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 
 

 
 

Brasília, DF 08 de junho de 2022. 

 

 

 
  EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA 

Presidente do IBRES 
 


