
 

 

MODELO PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO – PROJETO 
 

QUADRO 1 - Identificação do proponente 

Nome da OSC Proponente: INSTITUTO DE PESQUISA AO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO - INPES 

CNPJ: 15.400.652/0001-90 Endereço: Rua Três de Dezembro, 61  

Complemento: sala 107 – 10 andar Bairro: centro CEP: 01010-001 

Telefone: (DDD)11 31010269 Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 

E-mail: inpes.inst@gmail.com Site: www.institutodepesquisa.org.br 

Dirigente da OSC: Pedro Tadeu Batista 

CPF: 127.673.318-60 RG:18.205.720 Órgão Expedidor: SSP 

Endereço do Dirigente: Rua Carlos Facchina, 1235 – Americanópolis – SP – CEP 04427-020 

 
Dados do projeto 

Nome do projeto: PROJETO OFICINAS CULTURAIS UNIFICADAS   

Local de realização:  
Endereço físico (local de gravação) : Av. Adriano Bertozzi, 384  
Endereço eletrônico da transmissão (link): Canal do INPES 
https://www.youtube.com/channel/UCKXUMKNqdrdVit5iKF_-
eeg 
 
A oficinas ocorrerão nas segundas, terças, quartas feiras, as aulas terão seu conteúdo 
disponibilizado nas plataformas sociais e site do INPES as quintas-feiras tiradas 
dúvidas na  plataforma classroom google. 

Período de realização:  

28 de julho de 2021 a 
27 de outubro de 2021 

Horários de realização: 

As Oficinas de dança urbana e dança brasileira 
Horários das 09:00 às 10:00 horas. 
As Oficinas de moda e customização 
Horários das 11:00 às 12:00 horas. 
A Oficina de violão 
Horários das 15:00 às 16:00 horas 
 

Nome do responsável técnico do projeto: Pedro Tadeu Batista  Nº do registro profissional:  

Valor total do projeto: R$ 370.400,00(Trezentos e setenta mil e quatrocentos reais)  

Número de beneficiários (diretos) atendidos:  
(Público total estimado) : para cada oficina 40 jovens e adultos 
totalizando 200 beneficiários diretos  

Custo per capita: R$ 

R$ 28,93 por hora/ aula /treinando 

 
 
 



 

 

QUADRO 2 - Histórico do proponente e histórico na área cultural - Resumir as atividades e eventos culturais já realizados pela entidade. 
Informar o nome do projeto/evento, ano e local de realização. 

SHOWS E EVENTOS  
2018 – Realização de Stand Up nas unidades das Universidades nas unidades das Universidades UNIESP - Rua Álvares Penteado, 
139, CRUZ AZUL - R. Dr. Luís Carlos, 1000 – UNISANTANNA - R. Voluntários da Pátria, 257 

2019 – Coordenação dos Projetos Culturais nos Centros Acadêmicos Universitários (diversos locais), Unisantanna, ESTUDE JÁ, Mais 
Estudo - Rua Voluntários da Pátria , 257 

2019  - Até a presente data o INPES mantém o Projeto BATUKEBRADA em Paraisópolis com aulas de dança, música, percussão 
dentre outros. Projeto Social Batukebrada Paraisópolis e Porto Seguro, as atividades são de  capoeira, boxer com física, literatura, 
grupo de dança e muita percussão . Registro fotográfico 

       

     

 
 



 

 

QUADRO 3 - Histórico da proponente em atividades desenvolvidas com o poder público (municipal, estadual ou federal). Resumir as 
atividades e eventos, de qualquer área, realizados pela entidade em parceria com o poder público. Informar o nome do projeto/evento, ano e 
local de realização. 

2020 - MOVIMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Projeto em Parceria com a Secretaria  Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania com objetivo de fortalecer o enfrentamento da violência doméstica no Itaim Paulista, publicizar, sensibilizar e conscientizar a 
população feminina por meio de conteúdos e também ao facilitar o acesso à rede de apoio existente, potencializando que as mulheres 
conheçam e acessem os serviços e os canais de atendimento e trilhem um caminho para fora do ciclo de violência.  
 
2020 - PROJETO FESTIVAL USINA 21 – Projeto em Parceria com a Secretaria Municipal de Cultura apresentações musicais via 
plataformas  online com objetivo a divulgação da cultura musical  GOSPEL. 
 
 
2018 –FÁBRICA DE CULTURA BRASILÂNDIA – Governo do Estado de São Paulo - A Fábrica de Cultura e o Instituto INPES 
firmaram parceria para a realização de oficinas de Gestão de Projetos e economia criativa, que ocorreram pelo período de 8 meses. 

 
QUADRO 4 - Objeto da parceria. Escrever qual o serviço/atividade do projeto (Ex.: Oficinas, Aulas, Exposição, Premiação)  

O Projeto OFICINAS CULTURAIS UNIFICADAS efetivará CINCO oficinas de forma on-line sendo : 

• MODA  

• UPCLYING E CUSTOMIZAÇÃO  

• DANÇA URBANA 

• DANÇA BRASILEIRA 

• VIOLÃO 

O Objeto do Projeto irá conduzir várias classes da cultura dentre elas a economia criativa, a dança, a música e movimentará as atividades 
culturais cumprindo seu objetivo de disponibilizar ao munícipe e a toda a população  acesso on-line controlado via plataformas Youtube, 
Facebook e Classroom Google nas oficinas propostas.  

• MODA E  UPCLYING E CUSTOMIZAÇÃO  

O principal objetivo desta oficina é proporcionar economia criativa em Moda e Customização com duração de 3 meses com objetivos 

principais de empreendedorismo, estimulando por meio de incubação, aceleração de ideias e planos de negócios. 

Ao final de cada turma haverá uma apresentação on-line com os produtos produzidos como trabalho de conclusão de curso e grade de 
produtos confeccionados pelos participantes para venda e geração da primeira renda autônoma. 
Considerando a moda como parte integrante de Cultura, assim como descrito no “DECRETO Nº 58.041 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, 
artigo Art. 5º Poderão ser objeto de apoio no âmbito do Pro-Mac as seguintes manifestações artísticas e culturais, independentes e de 
caráter privado, com seus respectivos valores máximos de captação por projeto, item  XXI - “design” de moda “ e ainda : 
ALINHAMENTO CONCEITUAL: ALGUNS CONCEITOS RELEVANTES 
1. O conceito de Economia Criativa tem se consolidado no mundo, refletindo a mudança de paradigma de uma economia menos 



 

 

centrada no tradicional modelo industrial e mais ligada à geração de ideias, à criatividade, ao talento, ao desenvolvimento de projetos 
comuns entre uma rede de atores, o que pressupõe uma estreita aliança entre a economia e a cultura, além da possibilidade de 
consolidação de um desenvolvimento efetivamente sustentável. A moda é um setor chave nessa nova economia, como mostra o estudo 
desenvolvido pela Firjan14 que buscou mapear a cadeia da indústria criativa no Brasil, mostrando que essa atividade corresponde a 
16,4% do PIB nacional. Entre os setores mapeados, a moda, a arquitetura e o design aparecem como o núcleo responsável pela maior 
parcela da indústria criativa nacional, respondendo por 82,8% do trabalho criativo no Brasil, 82,5% dos estabelecimentos e 73,9% da 
massa salarial. Mesmo sendo um setor chave para o desenvolvimento da economia criativa brasileira a moda não tem recebido os 
necessários investimentos para que tal desenvolvimento se consubstancie. Além disso, o entendimento da moda como instância simbólica 
fundamental da cultura brasileira, patrimônio cultural do Brasil – que, segundo o estilista Jum Nakao, expõe nossa caleidoscópica 
formação miscigenada e a necessidade de fazer uma moda simbólica dos nossos valores imateriais para atravessarmos a superficialidade 
do espelho de nossa própria cultura –, determina a sua aproximação do Ministério da Cultura e o desenvolvimento de ações específicas 
no âmbito desse ministério.  
*(fonte – pesquisa realizada pelo ministério da Cultura - MARCO REFERENCIAL: MODA, CULTURA E OUTRAS TRAMAS) 

• DANÇA URBANA E DANÇA BRASILEIRA  

O Projeto Cultural Oficina de Movimentos e Dança pretende apresentar diferentes modalidades e estilos através de duas oficinas sendo 
uma de movimentos de dança urbana e outra de dança de ritmos brasileiros com aulas no período de 3 meses, as aulas terão conteúdo 
programáticos e serão transmitidas via plataformas digitais do Instituto proporcionando a todos além do lazer e entretenimento o bem 
estar e a cultura na participação das atividades, serão apresentadas de forma que os participantes vivam uma experiência única e lúdica, 
realizando oficinas de dança e se divertindo em um ambiente cultural e muito colorido num clima de festa sem igual. A intenção do projeto 
é acrescentar a comunidade a integração, convivência social, expressão de sentimentos, alívio das tensões, ampliação da consciência 
física e mental, facilitando o autoconhecimento, autoconfiança, resgatando a autoestima e possibilitando a ressignificação dos indivíduos 
a própria vida e maior bem-estar psicossocial. O evento é reconhecido por apresentar cenários criativos e inovadores. 
Essas oficinas acontecerão segundas, terças e quartas com aulas conteúdo disponível nas plataformas sociais e site do INPES e quintas-
feiras tira dúvidas na plataforma Google Classroom, que será disponibilizado link de acesso com autorização na Bio do canal da 
associação, sendo controlado através de app e linhas de controles das plataformas Youtube  e disponibilidade de atividades e apostila 
para download na plataforma Classroom Google. 

• VIOLÃO – VOCE PODE  

O Projeto Oficinas de Violão – Você Pode executará oficinas de Violão gratuitas, de forma on-line tendo em vista que fazer aula de violão 
exige disciplina, e isso contribui bastante para o desenvolvimento escolar. 
São muitos os exemplos da relação entre aulas de música, entre eles, melhorias efetivas na escola: o aluno desenvolve mais confiança 
em si mesmo, fortalece sua autoestima, sua concentração, desenvolve seu olhar crítico perante as manifestações artísticas. Com a 
realização da oficina movimentará as atividades culturais da região cumprindo seu objetivo de disponibilizar ao munícipe através de 
acesso on-line controlado via plataformas Youtube e Classroom Google na oficina proposta. O principal objetivo deste projeto é 
proporcionar capacitação básica de violão com duração de 4 meses com objetivos principais de ajudar o jovem/adolescente a conseguir 
uma oportunidade já que a maioria das escolas musicais são pagas, estimulando por meio de incubação, aceleração de ideias e 
descoberta de novos artistas. 
 



 

 

 

 

QUADRO 5 - Descrição do Projeto. Explicar, de forma rápida,  exatamente qual é o projeto. Seria como o “Resumo do Projeto”.  

• MODA E  UPCLYING E CUSTOMIZAÇÃO 

O Projeto efetivará duas oficinas de forma on-line sendo uma de moda e a outra de customização em cenários, trabalhando assim a 
economia criativa que movimentará as atividades culturais da região cumprindo seu objetivo de disponibilizar ao munícipe através de 
acesso on-line controlado via plataforma Youtube e classroom nas oficinas propostas. O principal objetivo deste projeto é proporcionar 
capacitação em Moda e customização com duração de 3 meses nas frentes principais da Moda e empreendedorismo, estimulando-as 
por meio de incubação, aceleração de ideias e planos de negócios. 
Ao final de cada turma haverá um de forma on-line uma apresentação com os produtos produzidos como trabalho de conclusão de curso 
e grade de produtos confeccionados pelos participantes para venda e geração da primeira renda autônoma. Visando levar a cultura da 
arte da moda as crianças e adolescentes atendidas. A oficinas ocorrerão de segundas a quintas feiras das 09:00 às 10:00 horas ,as aulas 
terão seu conteúdo disponibilizado nas plataformas sociais e site do INPES nas segundas, terças e quartas,  já nas quintas-feiras serão 
tiradas dúvidas sobre as aulas na plataforma classroom google. Será disponibilizado link de acesso com autorização na bio do canal da 
associação no Youtube, o controle de presença acontecerá através do app e linhas de controles das plataformas Youtube , as atividades 
e apostilas serão disponibilizadas para download na plataforma Classroom Google. 
 https://www.youtube.com/channel/UCKXUMKNqdrdVit5iKF_-eeg 
 

• DANÇA URBANA E DANÇA BRASILEIRA  

O Projeto Cultural Oficina de Movimentos e Dança pretende apresentar diferentes modalidades e estilos através de duas oficinas sendo 
uma de movimentos de dança urbana e outra de dança de ritmos brasileiros com aulas no período de 3 meses, as aulas terão conteúdo 
programáticos e serão transmitidas via plataformas digitais do Instituto proporcionando a todos além do lazer e entretenimento o bem 
estar e a cultura na participação das atividades serão apresentadas de forma que os participantes vivam uma experiência única e lúdica, 
realizando oficinas de dança e se divertindo em um ambiente cultural e muito colorido num clima de festa sem igual. A intenção do projeto 
é acrescentar a comunidade a integração, convivência social, expressão de sentimentos, alívio das tensões, ampliação da consciência 
física e mental, facilitando o autoconhecimento, autoconfiança, resgatando a autoestima e possibilitando a ressignificação dos indivíduos 
a própria vida e maior bem-estar psicossocial. 
Essas oficinas acontecerão segundas, terças e quartas com aulas conteúdo disponível nas plataformas sociais e site do INPES e quintas-
feiras tira dúvidas na plataforma Google Classroom, que será disponibilizado link de acesso com autorização na Bio do canal da 
associação, sendo controlado através de app e linhas de controles das plataformas Youtube  e disponibilidade de atividades e apostila 
para download na plataforma Classroom Google. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• VIOLÃO – VOCE PODE  

O Projeto Oficinas de violão – Você pode efetivará oficinas de Violão, tendo como o objetivo principal auxiliar no crescimento cultural 
e mental do beneficiário trazendo para os que não tem recursos de conseguir pagar uma escola musical terá isso de graça e on-line. 
Além disso, desenvolve a linguagem, enriquece o vocabulário, reforça a capacidade de atenção e noção de ritmo. 
Todos esses aprendizados contribuem efetivamente para a memória: ele vai aprender a estruturar as ideias, além de associar trabalho 
e prazer ao praticar naturalmente a memória. Esse processo trará confiança para o aluno, e ele se sentirá mais à vontade para se 
comunicar e se expressar. Após iniciar as aulas de violão, um mundo novo vai se abrir: ele vai aprender diferentes culturas, músicas, e 
até mesmo um pouco de história, quando estudar origem, evolução e influências dos mais diversos estilos musicais ao longo do tempo. 
Sabe-se que estudar violão, contribui para o desenvolvimento de diferentes aspectos na vida da criança. Contribuições que não serão 
úteis apenas agora, mas durante toda sua vida escolar até mais tarde, na vida adulta. É uma grande escola de paciência, 
disciplina e dedicação. Ou seja, a base da formação de um adulto, com estrutura sólida e tranquila para encarar uma vida toda.   
Ao final de cada turma haverá uma apresentação de forma on-line como se fosse uma prova, que será contado como parte da presença 
do aluno, junto com a participação durante as aulas ministradas. Visando levar a cultura da arte musical para os jovens e adolescentes 
atendidas.  Essas oficinas acontecerão segundas, terças, quartas-feiras com aulas conteúdo disponível nas plataformas sociais e site do 
INPES e quintas-feiras tira dúvidas na plataforma classroom google que será disponibilizado link de acesso com autorização na bio do 
canal da associação, sendo controlado através de app e linhas de controles das plataformas Youtube e disponibilidade de atividades e 
apostila para download na plataforma Classroom Google. 

 

QUADRO 6 – Justificativa do Projeto.  Explicar por que o projeto deve acontecer e por que é importante para as pessoas que serão atingidas 
por ele. Explicar o porquê é importante a realização da parceria com a secretaria. 

A construção do Mapa da Juventude de São Paulo baseou-se na elaboração do Indicador Composto Juvenil (ICJ), construído a partir de variáveis 
selecionadas com base nos resultados de pesquisas anteriormente realizadas pela Fundação Seade (Índice de Vulnerabilidade Juvenil, SEADE, 
2002), pela PUC/Cedec (Mapa da Exclusão Social, SPOSATI, 1996) e pelo Cedec (Mapas de Risco da Violência, BOUSQUAT; COHN, 2003): 
Percentual da População Jovem do Distrito, Taxa Anual de Crescimento Populacional do Distrito entre 1991 e 2000, Percentual de Mães 
Adolescentes no Total de Nascidos Vivos, Coeficiente de Mortalidade por Homicídios na Faixa Etária de 15 a 24, Percentual de Jovens que Não 
Frequentam Escola, Coeficiente de Viagens por Motivo de Lazer, por Distrito, Índice de Mobilidade da População de 15 a 24 anos, Valor do 
Rendimento Médio Mensal Familiar. 
Economia criativa é o conjunto de negócios baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico. 
A indústria criativa estimula a geração de renda, cria empregos e produz receitas de exportação, enquanto promove a diversidade cultural e o 
desenvolvimento humano. 
A Economia Criativa abrange os ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam criatividade, cultura e capital intelectual 
como insumos primários. 
Concretamente, a área criativa gerou uma riqueza de R$ 155,6 bilhões para a economia brasileira em 2015, segundo “Mapeamento da Indústria 
Criativa no Brasil”  publicado pela Firjan em dezembro de 2016. 
A falta de tempo não é mais desculpa, o meio para se aprender é seguro. 
A desigualdade social deixou de ser, não só no Brasil como no mundo todo, uma responsabilidade de cada governo, cabendo também às 
entidades de cunho universal atitudes que possam combater a fome e a miséria, num primeiro momento. 



 

 

Como consequência da desigualdade social, temos os grandes problemas que nos afetam diretamente, podendo ser vistos a toda hora e todo 
momento, aumento das favelas, gravidez precoce e dificuldade de acesso a serviços básicos de saúde, transporte público, saneamento básico, 
cultura e educação. 
Cabe ao conjunto de forças da sociedade criar meios para o desenvolvimento social e estabelecimento de um conjunto de regras que possam 
minimizar os efeitos da desigualdade social. 
O contraste social é conhecido pela grande divisão social da população de baixa renda que reside em favelas e conjuntos habitacionais, ao lado de 
condomínios verticais e horizontais de classe média e média alta. 
Com o tempo, a desigualdade social sempre tende a aumentar. Para os provenientes de famílias mais pobres, existe menos chance de obter níveis 
mais altos de educação. Possuindo níveis inferiores de escolaridade, e cultura essas pessoas têm menos probabilidade de conseguir uma posição 
melhor na sociedade, de ter uma profissão de prestígio e conseguir melhor remuneração. 
Muito embora os últimos governos tenham criado ações para reduzir a desigualdade social, o caminho a percorrer ainda é longo, necessitando de 
constante atenção com relação a fomentos para cultura, escolaridade, segurança e saúde, uma situação que estamos vendo, durante a crise que 
estamos passando, criar um processo de regressão e não de avanço. 
A desigualdade social deixou de ser, não só no Brasil como no mundo todo, uma responsabilidade de cada governo, cabendo também às 
entidades de cunho universal atitudes que possam combater a fome e a miséria, num primeiro momento. 
Como consequência da desigualdade social, temos os grandes problemas que nos afetam diretamente, podendo ser vistos a toda hora e todo 
momento, aumento das favelas, gravidez precoce e dificuldade de acesso a serviços básicos de saúde, transporte público, saneamento básico, 
cultura e educação. Observando a pouca demanda de lazer e cultura o projeto visa apresentação das cinco oficinas o INPES pretende em 
parcerias com OSC locais e lideranças que compõe promover a cultura para uma população que não possui equipamentos culturais a disposição. 
E ainda não podem, dispor de seu orçamento itens para a composição de lazer cultura e entretenimento. Considerando ainda que neste local não 
se possui atividades culturais regulares, promovendo a mulher, jovens e adolescentes. Neste combate à desigualdade que o INPES propõe as 
atividades de forma lúdica para este público. Levar o Projeto desta modalidade que se destaca entre a classe A e B para a periferia e a população 
carente da cidade de São Paulo. 
O projeto busca levar além das oficinas de MODA E CUSTOMIZAÇÃO , DANÇA URBANA E DANÇA RASILEIRA , VIOLÃO  o sentimento de 
pertencimento para as pessoas destas regiões. Em São Paulo a maioria destas oficinas são pagas ou em regiões distantes para as famílias da 
comunidade, a parceria com Secretaria Municipal de Cultura através deste projeto tem o intuito de criar meios e poder minimizar os efeitos da 
desigualdade social. 
 

 
QUADRO 7 – Objetivos – Explicar qual resultado quer atingir e conquistar com o projeto. 
 
Objetivo Geral 

O projeto objetiva o resgate da cultura e a uma nova leitura de que Economia criativa é o conjunto de negócios baseados no capital 
intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico, imagens e ações voltada para o crescimento e a qualidade de vida 
para as comunidades e público-alvo. Uma nova leitura para aulas de dança urbana e dança brasileira como também para as aulas de 
violão. Além disso, o projeto tem o objetivo de privilegiar profissionais da arte possibilitando que seus trabalhos possam ser divulgados 
com sua criatividade, contemporaneidade, tradição, irreverência, popularidade, entre outros, abrirá um espaço de socialização e difusão 
de conhecimentos sobre a identidade e cultura. 
 



 

 

Objetivos Específicos 

• Proporcionar Oficinas de MODA,  CUSTOMIZAÇÃO, DANÇA URBANA, DANÇA BRASILEIRA  E VIOLÃO para todos através de 

plataformas de fácil acesso e gratuito.  

• mobilizar a comunidade para a vivência e conhecimento das raízes culturais, oportunizando a esta o contato com conteúdo e material 

apostilado e atividades; 

• Cumprir a função sociocultural dos envolvidos. 

• Proporcionar a inclusão social de jovens e adultos, através da cultura e da arte; 

• Harmonizar a produção cultural realizada por envolvidos no projeto, de sorte a encurtar distâncias sociais, econômicas e culturais, 

estimulando o intercâmbio entre estes as demais vertentes da cultura; 

• Serão registrados a participação através de listas de presenças da plataforma classroom, prints das aulas de dúvidas, registro de 

participantes na plataforma do Youtube aula a aula de cada oficina.  

 
QUADRO 8 – Monitoramento e Avaliação – Escrever como pretende chegar nas metas e como apresentar o resultado). 

Monitoramento e Avaliação 

Resultados Esperados Metas Parâmetros / Indicadores Meios de Verificação 

Proporcionar Oficinas para 
todos através de plataformas 
de fácil acesso gratuitamente  

Atingir ao número de 40 
beneficiários para cada oficina 

proposta . Podendo atingir a um 
número maior de participantes 
uma vez que as aulas estarão 

disponíveis on-line  

200 participantes  

Registro e participação através da 
plataforma classroom, print das aulas 

de dúvidas, registro de participantes na 
plataforma do Youtube aula a aula de 

cada oficina 

Mobilizar a comunidade para a 
vivência e conhecimento das 

raízes culturais, oportunizando 
a esta o contato com 
conteúdos e materiais 

apostilados e atividades  

Atingir ao número de 40 
beneficiários para cada oficina 

proposta . Podendo atingir a um 
número maior de participantes 
uma vez que as aulas estarão 

disponíveis on-line  

200 participantes  

Registro e participação através da 
plataforma classroom, print das aulas 

de dúvidas, registro de participantes na 
plataforma do Youtube aula a aula de 

cada oficina 

Cumprir a função sociocultural 
dos envolvidos 

Disponibilizar permanente as 
aulas on-line a todos que 

quiserem acessar os conteúdos  

200 participantes podendo atingir a 
um número maior de participantes 

uma vez que as aulas estarão 
disponíveis on-line 

Registro e participação através da 
plataforma classroom, print das aulas 

de dúvidas, registro de participantes na 
plataforma do Youtube aula a aula de 

cada oficina 



 

 

Proporcionar a inclusão social 
de jovens e adultos, através da 

cultura e da arte  

Levar o conteúdo programático 
de forma clara e de fácil 
entendimento aos 200 

beneficiários e todos que 
acessarem os canais on-line do 

instituto 

200 participantes podendo atingir a 
um número maior de participantes 

uma vez que as aulas estarão 
disponíveis on-line 

Registro e participação através da 
plataforma classroom, print das aulas 

de dúvidas, registro de participantes na 
plataforma do Youtube aula a aula de 

cada oficina 

Harmonizar a produção cultural 
realizada por envolvidos no 
projeto, de sorte a encurtar 
distâncias sociais, econômicas 
e culturais, estimulando o 
intercâmbio entre estes as 
demais vertentes da cultura; 

 

Levar o conteúdo programático 
de forma clara e de fácil 
entendimento aos 200 

beneficiários e todos que 
acessarem os canais on-line do 

instituto 

200 participantes podendo atingir a 
um número maior de participantes 

uma vez que as aulas estarão 
disponíveis on-line 

Registro e participação através da 
plataforma classroom, print das aulas 

de dúvidas, registro de participantes na 
plataforma do Youtube aula a aula de 

cada oficina 

OBSERVAÇÃO : Serão aplicadas 48 aulas conteúdo de 01 hora no Youtube e 16 horas de aula tira dúvidas no classroom 
totalizando assim 64 horas do instrutor 
 

QUADRO 9 - Metodologia - Descrever as etapas do projeto. Incluir cada passo envolvido na execução do projeto. 

Destacamos abaixo os principais parâmetros para cumprimento das metas de Divulgação; Oficinas. 
 
Plano de Divulgação 
 
Mídia Internet - Exposição em portais ligados a cultura, impulsionamento nas redes do Instituto e dos profissionais envolvidos, ampla divulgação 
nas associações de bairros do entorno do Instituto.  
 
Atendendo ao apelo das autoridades com relação ao distanciamento social por consequência do COVID-19, o projeto obedecerá a seguinte 
dinâmica: 
Os alunos receberão semanalmente todo o material necessário para seus exercícios e confecção através da plataforma Classroom Google. 
As Instrutoras farão tira dúvidas na plataforma classroom e darão suporte por meio de material impresso, áudio e vídeo chamadas garantindo 
seu acompanhamento e qualidade na capacitação. 
Os eixos norteadores do conteúdo serão: 
 

• MODA  
Curso 1: moda 
Carga horária total: 64 h  
Roteiro de aulas: 
Tema 01 - Introdução: Bem-vindos ao mundo da costura! (referente a aulas 1, 2,3) 



 

 

                   Aula 04 – Tira dúvidas e exercício  
Tema  2: Colocando o Molde no Tecido (referente a aulas 5,6,7) 
                   Aula 08 – Tira dúvidas e exercício. 
Tema 3: Corte (referente a aulas 9,10,11) 
                   Aula 12 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 4 : Construção de Ecobag (referente a aulas 13,14,15) 

Aula 16 – Tira dúvidas e exercício 
Tema  5: Trocando o Zíper ( referente a aulas 17,18,19) 

Aula 20 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 6: Tipos de Barra ( referente a aulas 21,22,23) 

Aula 24 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 7: Técnicas de ajustes básicos (Referente a aulas 25,26,27) 

Aula 28 – Tira dúvidas e exercício 
Tema  8: Construção de Camiseta (Referente a aulas 29,30,31) 

Aula 32 – Tira dúvidas e exercício 
Tema  9: Construção de Conjunto de Moletinho ( Referente a aula 33,34,35) 

Aula 36 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 10: Construção de Máscara de Proteção Individual ( Referente a aula 37,38,39) 

Aula 40 – Tira dúvidas e exercício 
Tema  11: Técnicas de Consertos de roupas ( Referente a aula 41,42,43) 

Aula 44 – Tira dúvidas e exercício 
Tema  12: Construção de Vestido com Busto de Lastex ( Referente a aula 45,46,47) 

            Aula 48 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 13: Construção de Shorts Clochat de Amarrar (Referente a aula 49,50,51) 

            Aula 52 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 14: Construção de Camisa Esporte (Parte I) (Referente a aula 53,54,55) 

            Aula 56 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 15: Construção de Camisa Esporte (Parte II) (Referente a aula 57,58,59) 

            Aula 60 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 16: Técnicas para divulgar seu trabalho (Referente a aula 61,62,63) 

            Aula 64 – Tira dúvidas e exercício 
 
Curso 2: UPCLYING MINI CENARIOS 
Carga horária total: 16h  
Roteiro de aulas: 
TEMA 1: Introdução aos termos e Impactos da cultura cenográfica- (referente a aulas 1, 2,3) 
                   Aula 04 – Tira dúvidas e exercício  
TEMA 2: Processos criativos (referente a aulas 5,6,7)  
                   Aula 08 – Tira dúvidas e exercício. 



 

 

TEMA 3: Composição de cor e técnicas de Tie Dye (referente a aulas 9,10,11) 
                   Aula 12 – Tira dúvidas e exercício 
TEMA 4: Customização com tingimento Natural (referente a aulas 13,14,15) 
                   Aula 16 – Tira dúvidas e exercício 
TEMA 5: Customização com cortes e amarrações ( referente a aulas 17,18,19) 

Aula 20 – Tira dúvidas e exercício  
TEMA 6: Bordado: Panorama histórico e os principais pontos (customização de tecido com ponto japonês) ( referente a aulas 21,22,23) 

Aula 24 – Tira dúvidas e exercício 
TEMA 7: Bordado representativo ( referente a aulas 25,26,27) 

Aula 28 – Tira dúvidas e exercício 
TEMA 8: Técnicas de estamparia manual ( referente a aulas 29,30,31) 

Aula 32 – Tira dúvidas e exercício 
TEMA 9:  Customização de mini peças ( referente a aulas 33,34,35) 

Aula 36 – Tira dúvidas e exercício 
TEMA 10: EcoBijuterias: Transformando o plástico em acessórios - ( referente a aulas 37,38,39) 

Aula 40 – Tira dúvidas e exercício 
TEMA11: Painéis com retalhos de tecidos ( referente a aulas 41,42,43) 

Aula 44 – Tira dúvidas e exercício 
TEMA 12: Moda Consciente e mini cenários com reciclagem de tecido ( referente a aulas 45,46,47) 

Aula 48 – Tira dúvidas e exercício 
TEMA 13: Macramê ( referente a aulas 49,50,51) 

Aula 52 – Tira dúvidas e exercício 
TEMA 14: Customização com pintura street art ( referente a aulas 53,54,55) 

Aula 56 – Tira dúvidas e exercício 
TEMA 15: Upcycling de Jeans (referente a aulas 57,58,59) 

Aula 60 – Tira dúvidas e exercício 
TEMA 16: Styling Pessoal: criando cenários com as customizações desenvolvidas (referente a aulas 61,62,63) 

Aula 64 – Tira dúvidas e exercício 
tempo/conteúdo será divido em: 
• 80% para capacitação educacional (conteúdo e prática) 
• 20% Temas transversais para desenvolvimento humano com troca de experiências, conversas inspiracionais, que inclui rodas de conversas 
baseada em princípios, valores e em mulheres que revolucionaram o mercado com iniciativas empreendedoras, cuidando de 3 frentes 
principais: 
1. Mãos (trabalho, capacitação e empreendedorismo) 
2. Mente (cidadania e autoconhecimento) 
3. Coração (sentimentos, traumas e impulsividade).  
As atividades e conteúdos serão aplicadas de tal forma que auxilie as participantes a ampliar os  horizontes e a construir um novo jeito de 

adquirir o conhecimento, visando a autonomia, a cidadania A forma de aferição se dará através de  registrados a participação através de 



 

 

listas de presenças da plataforma Classroom Google, prints das aulas de dúvidas, registro de participantes na plataforma do Youtube 
aula a aula de cada oficina.  
 

• DANÇA URBANA E DANÇA BRASILEIRA  
Os eixos norteadores do conteúdo serão: 
Curso 1: Dança Urbana 
Carga horária total: 64 aulas. 
Roteiro de aulas: 
Tema 01 - Organização dos elementos estruturais do movimento (referente a aulas 1, 2,3) 
                   Aula 04 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 02 - Aspectos corporais: postura, alongamento e a percepção da diferença entre os corpos. (referente a aulas 5,6,7) 
                   Aula 08 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 03 - Aspectos criativos: criação, improvisação e composição de danças. (referente a aulas 9,10,11) 
                   Aula 12 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 04 - Percepções rítmicas com ou sem estímulo sonoro (referente a aulas 13,14,15) 
                   Aula 16 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 05 - Relação temporal entre música e movimento. (referente a aulas 17,18,19) 
                   Aula 20 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 06 - Relação entre o som e movimento. (referente a aulas 21,22,23) 
                   Aula 24 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 07 - Diálogos com Ações corporais e Espaço. (referente a aulas 25,26,27) 
                   Aula 28 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 08 - Percepção corporal e espacial. (referente a aulas 29,30,31) 
                   Aula 32 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 09 - Percepção dos sentidos. (referente a aulas 33,34,35) 
                   Aula 36 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 10 - Criando e compondo movimentos rítmicos. (referente a aulas 37,38,39) 
                   Aula 40 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 11 - Dialogando com as danças. (referente a aulas 41,42,43) 
                   Aula 44 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 12 - Articulação de movimentos. (referente a aulas 45,46,47) 
                   Aula 48 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 13 - Ocupando espaços (níveis, planos e formas). (referente a aulas 49,50,51)  
                   Aula 52 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 14 - Elaboração coreográfica dialoga com o ambiente urbano. (referente a aulas 53,54,55) 
                   Aula 56 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 15 - Organização coreográfica. (referente a aulas 57,58,59) 
                   Aula 60 – Tira dúvidas e exercício 



 

 

Tema 16 - Avaliações de aproveitamento de conteúdo. (referente a aulas 61,62,63) 
                   Aula 64 – Tira dúvidas e exercício 
 
Curso 2: Dança de Ritmos Brasileiros  
Carga horária total: 64 aulas 
Roteiro de aulas: 
Tema 01 - Relaxamento Corporal e Vivência rítmica (referente a aulas 1, 2,3) 
                   Aula 04 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 02 - Postura. (referente a aulas 5,6,7) 
                   Aula 08 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 03 - Prática das técnicas de alongamento. (referente a aulas 9,10,11) 
                   Aula 12 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 04 - Respiração. (referente a aulas 13,14,15) 
                   Aula 16 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 05 - Estudo de uma música. (referente a aulas 17,18,19) 
                   Aula 20 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 06 - Interpretação Corporal. (referente a aulas 21,22,23) 
                   Aula 24 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 07 - Ambiente. (referente a aulas 25,26,27) 
                   Aula 28 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 08 - Estilos musicais. (referente a aulas 29,30,31)  
                   Aula 32 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 09 - Equipamentos. (referente a aulas 33,34,35) 
                   Aula 36 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 10 - Percepção corporal e espacial. (referente a aulas 37,38,39) 
                   Aula 40 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 11 - Dialogando com as danças. (referente a aulas 41,42,43)  
                   Aula 44 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 12 - Articulação de movimentos. (referente a aulas 45,46,47) 
                   Aula 48 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 13 - Relação entre o som e movimento. (referente a aulas 49,50,51) 
                   Aula 52 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 14 - Ocupando espaços (níveis, planos e formas). (referente a aulas 53,54,55) 
                   Aula 56 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 15 - Organização coreográfica. (referente a aulas 57,58,59) 
                   Aula 60 – Tira dúvidas e exercício 
Tema 16 - Avaliações de aproveitamento de conteúdo. (referente a aulas 61,62,63) 
                   Aula 64 – Tira dúvidas e exercício 
 



 

 

As atividades e conteúdos serão aplicadas de tal forma que auxilie as participantes a ampliar os horizontes e a construir um novo jeito de 
adquirir o conhecimento, visando a autonomia, a cidadania A forma de aferição se dará através de registrados a participação através de listas 
de presenças da plataforma Google Classroom, prints das aulas de dúvidas, registro de participantes na plataforma do Youtube aula a aula de 
cada oficina. 
 

• VIOLÃO  
Os eixos norteadores do conteúdo serão: 
Curso : VIOLÃO BÁSICO 
Carga horária total: 64h. 
Roteiro de aulas: 
TEMA 1: Introdução: Violão básico(referente a aula 1, 2 e 3)  
               Aula 04 – Tira dúvidas e exercícios 
TEMA 2: Estrutura da música(referente a aula 5, 6 e 7)  
               Aula 08 – Tira dúvidas e exercícios 
TEMA 3: O violão e suas partes(referente a aula 9, 10 e 11)  
               Aula 12 – Tira dúvidas e exercícios 
TEMA 4: Postura e digitação(referente a aula 13, 14 e 15)  
               Aula 16 – Tira dúvidas e exercícios 
TEMA 5: Escalas e técnicas(referente a aula 17, 18 e 19)  
               Aula 20 – Tira dúvidas e exercícios  
 TEMA 6: Acordes I(referente a aula 21, 22 e 23)  
               Aula 24 – Tira dúvidas e exercícios 
TEMA 7: Acordes II(referente a aula 25, 26 e 27)  
               Aula 28 – Tira dúvidas e exercícios 
TEMA 8: Acordes III(referente a aula 29, 30 e 31)  
               Aula 32 – Tira dúvidas e exercícios 
TEMA 9: Mão direita(referente a aula 33, 34 e 35)  
               Aula 36 – Tira dúvidas e exercícios 
TEMA 10: Mão esquerda(referente a aula 37, 38 e 39)  
               Aula 40 – Tira dúvidas e exercícios 
TEMA 11: Primeiros acordes para estudar(referente a aula 41, 42 e 43)  
               Aula 44 – Tira dúvidas e exercícios 
TEMA 12: Ritmos, Batidas e dedilhados(referente a aula 45, 46 e 47)  
               Aula 48 – Tira dúvidas e exercícios 
TEMA 13: Sequências básicas(referente a aula 49, 50 e 51)  
               Aula 52 – Tira dúvidas e exercícios 
TEMA 14: Sequências avançadas(referente a aula 53, 54 e 55)  
               Aula 56 – Tira dúvidas e exercícios 



 

 

TEMA 15: Acompanhamentos(referente a aula 57, 58 e 59)  
               Aula 60 – Tira dúvidas e exercícios 
TEMA 16: Conclusão e esclarecimento de dúvidas gerais(referente a aula 61, 62 e 63)  
               Aula 64 – Tira dúvidas e exercícios 
 

 
QUADRO 10 - Informar TODOS os locais, datas e horários de realização do projeto 

Locais de realização:   
 
O Projeto Oficinas Culturais Unificadas terá início em 28 de julho de 2021. 
Período de aulas de 28 de julho  de 2021 a 27 de outubro de 2021 
Aulas conteúdo disponível nas plataformas sociais as segundas, terças e quartas e tira dúvidas as quintas- feiras.  
 
As Oficinas de dança urbana e dança brasileira 
Horários das 09:00 às 10:00 horas. 
 
As Oficinas de moda e customização 
Horários das 11:00 às 12:00 horas. 
 
A Oficina de violão 
Horários das 15:00 às 16:00 horas. 
  
Local: link de acesso com autorização na bio do canal da associação no Youtube, o controle de presença acontecerá através do app e 
linhas de controles das plataformas Youtube, as atividades e apostilas serão disponibilizadas para download na plataforma Classroom 
Google. 
 
 https://www.youtube.com/channel/UCKXUMKNqdrdVit5iKF_-eeg 

 

 
 
QUADRO 11 - Número previsto de participantes ou público total e descrição do público-alvo - Quantas pessoas vão ser atingidas pelo 
projeto e qual o perfil, faixa-etária? 

Cerca de aproximadamente 40 (Quarenta) jovens e adultos de 18 a 60 anos da região Sul de São Paulo POR OFICINA, mas estando on-line 
disponível a todos poderemos atender a um número maior de participantes por oficina totalizando aproximadamente 200 pessoas. O Youtube 
e o classroom ficarão abertos a todos que quiserem participar do projeto podendo assim ter um número ilimitado de participantes. Este número 
refere-se ao mínimo de inscrições.  



 

 

 
QUADRO 12 - Apoios e patrocínios (além da Secretária Municipal de Cultura) - Se não tiver não precisa preencher. 

Não ocorrerá 

 
 
QUADRO 13 - Cronograma de execução do projeto. Descrever as atividades que serão realizadas e quando vão acontecer. 
 

Cronograma de realização do projeto Descrição por datas de realização de cada atividade 

Metas/Etapas Especificação Data início Data término 

Pré-produção Concepção do briefing do Projeto  28/07/2021 27/10/2021 

Pré-produção Estudo das necessidades para produção do projeto 28/07/2021 27/10/2021 

Pré-produção Estudos de pesquisas e formação da equipe gerencial 28/07/2021 27/10/2021 

Pré-produção Estudos iniciais das necessidades do espaço para filmagem 28/07/2021 27/10/2021 

Pré-produção Estudos iniciais das necessidades de serviços 28/07/2021 27/10/2021 

Pré-produção Estudos iniciais dos recursos financeiros disponíveis 28/07/2021 27/10/2021 

Pré-produção Concepção do projeto com todos os itens descritos acima 28/07/2021 27/10/2021 

Planejamento executivo Definição da programação das oficinas (data, horário, etc.) 28/07/2021 27/10/2021 

Planejamento executivo Locação do Espaço para as datas definidas 28/07/2021 27/10/2021 

Planejamento executivo Contratação dos serviços de locação de som e iluminação 28/07/2021 27/10/2021 

Planejamento executivo Definição das estratégias de divulgação do projeto 28/07/2021 27/10/2021 

Planejamento executivo Execução da programação visual das oficinas 28/07/2021 27/10/2021 

Planejamento executivo Seleção e contratação da equipe/apoio (monitor, assistentes, etc.) 28/07/2021 27/10/2021 

Planejamento executivo Avaliação e possíveis ajustes no projeto 28/07/2021 27/10/2021 

Planejamento executivo Cronograma geral e financeiro do projeto 28/07/2021 27/10/2021 

Organização e produção Reunião geral com todos os fornecedores e pessoal de apoio 28/07/2021 27/10/2021 

Organização e produção Coordenação e supervisão dos fornecedores e pessoal de apoio 28/07/2021 27/10/2021 

Organização e produção Ações finais para divulgação das oficinas 28/07/2021 27/10/2021 

Execução Supervisão geral da montagem (local, equipamentos etc.)  28/07/2021 27/10/2021 

Execução Supervisão dos serviços terceirizados 28/07/2021 27/10/2021 

Execução Supervisão da finalização e desmontagem das oficinas 28/07/2021 27/10/2021 

Execução Fechamento de contas e acertos finais com os fornecedores 28/07/2021 27/10/2021 

 

 
 



 

 

 
QUADRO 14 - Plano de divulgação/comunicação - Colocar quais serão as formas, canais e veículos utilizados para comunicar e divulgar 
o evento. (Ex. Facebook, rádio, redes sociais). Caso seja por meio eletrônico colocar o link da página, site. 

A ideia central que visa atingir um público culturalmente ativo e sem acesso a oficinas pagas, temos como objetivo, direcionar com divulgação 
específica para cada oficina 
 
Nesta proposta, buscamos atingir diretamente jovens e adultos ao ministrar as oficinas gratuitas atingindo um público diversificado. 
 
A ESTRATÉGIA: Efetuaremos o impulsionamento das redes sociais e plataformas em que o projeto estará inserido, agregamos também como 
estratégia, a distribuição de flyers virtuais e em diversos grupos de mídias sociais para tanto utilizaremos os recursos abaixo: 
Facebook.com/ 
 Instagram.com/ 
Youtube.com. 
Classroom.google.com 
 
https://www.youtube.com/channel/UCKXUMKNqdrdVit5iKF_-eeg 
 
Será mencionado a Secretaria Municipal de Cultura  e a Prefeitura do Município de São Paulo, nos créditos, e em todo material de divulgação 
(impresso, virtual e audiovisual), e locução durante o projeto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
QUADRO 15 - Orçamento Geral. Valor Geral do projeto sem contrapartida.  

R$ 370.400,00 ( Trezentos e Setenta Mil e Quatrocentos Reais ) 

 
 
 
QUADRO 16 - Contrapartida da Entidade Proponente – Valor e Descrição. Se a entidade não for dar contrapartida, não precisa preencher.  

 

 
 



 

 

QUADRO 17 – Cronograma de realização do Projeto – Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.  

   
 
 
 

Metas/Etapas PRODUTO/SERVIÇO OFICINA Unidade Quantidade Nº MESES Valor R$ Data início Data término

Administrativa e estruturas 

operacionais 
Coordenador Oficinas mês 1 3 20.000,00

28/07/2021 27/10/2021

Administrativa e estruturas 

operacionais 
Técnico de Informação - TI mês 1 3 10.000,00

28/07/2021 27/10/2021

Administrativa e estruturas 

operacionais 
Locação de Estudio de Filmagem e Edição para Gravação de 5 Oficinas Total 320 horas horas/mês 80 3 256.000,00

28/07/2021 27/10/2021

Administrativa e estruturas 

operacionais 
Comunicação e Divulgação ( impuldionamento, projeto grafico, flyer virtual..) mês/oficina 5 3 10.000,00

28/07/2021 27/10/2021

Administrativa e estruturas 

operacionais 
Assistente Administrativo mês 1 3 8.000,00

28/07/2021 27/10/2021

Sub Total Adminstrativo 304.000,00

Oficina de Moda Oficinas de MODA 28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Moda Instrutor de moda  ( unidade  aulas ) instrutor video aulas aulas/mês 16 3 5.760,00 28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Moda Material Didático, elaboração conteúdo - moda verba 1 1 3.000,00 28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Moda Diagramação e formatação para dowload - moda verba 1 1 2.800,00 28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Moda Apoio oficinas ( materiais de apoio, fita, pluma, tecido )  moda verba 1 1 1.000,00 28/07/2021 27/10/2021

Sub Total Oficina 1 - Moda 12.560,00

Oficina de Customização 

mini cenarios Oficinas de CUSTOMIZAÇÃO MINI CENÁRIOS 28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Customização 

mini cenarios
Instrutor UPCLYING E CUSTOMIZAÇÃO - video aulas aulas/mês 16 3 5.760,00

28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Customização 

mini cenarios
Material Didático, elaboração conteúdo UPCLYING E CUSTOMIZAÇÃO verba 1 1 3.000,00

28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Customização 

mini cenarios
Diagramação e formatação para dowload UPCLYING E CUSTOMIZAÇÃO verba 1 1 2.800,00

28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Customização 

mini cenarios
Apoio oficinas ( materiais de apoio, fita, pluma, lantejolas, tinta etc... )CUSTOMIZAÇÃO verba 1 1 1.000,00

28/07/2021 27/10/2021

Sub Total Oficina 2 - Customização 12.560,00

Oficina de Dança Urbana Oficinas de DANÇA URBANA 28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Dança Urbana Instrutor Aula Conteudo das Oficinas de DANÇA URBANA aulas/mês 16 3 5.760,00 28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Dança Urbana Material Didático, elaboração conteúdo Oficinas de DANÇA URBANA verba 1 1 4.000,00 28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Dança Urbana Diagramação e formatação para download Oficinas de DANÇA URBANA verba 1 1 3.000,00 28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Dança Urbana Apoio oficinas (materiais de apoio) Oficinas de DANÇA URBANA verba 1 1 1.000,00 28/07/2021 27/10/2021

Sub Total Dança Urbana 13.760,00

Oficina de Dança Ritmos 

Brasileiros Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS 28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Dança Ritmos 

Brasileiros
Instrutor Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS aulas/mês 16 3 5.760,00

28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Dança Ritmos 

Brasileiros
Material Didático, elaboração conteúdo Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS verba 1 1 4.000,00

28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Dança Ritmos 

Brasileiros
Diagramação e formatação para download Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS verba 1 1 3.000,00

28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Dança Ritmos 

Brasileiros
Apoio oficinas (materiais de apoio) Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS verba 1 1 1.000,00

28/07/2021 27/10/2021

Sub Total Dança Ritmos Brasileiros 13.760,00

Oficina de Violão Oficinas de VIOLÃO VOCÊ PODE aulas/mês 28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Violão Instrutor de violão - instrutor video aulas verba 16 3 5.760,00 28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Violão Material Didático, elaboração conteúdo verba 1 1 4.000,00 28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Violão Diagramação e formatação para dowload verba 1 1 3.000,00 28/07/2021 27/10/2021

Oficina de Violão Apoio oficinas ( materiais de apoio, fita, pluma, materiais dinamicos ) 1 1 1.000,00 28/07/2021 27/10/2021

TOTAL Violão Você Pode 13.760,00

370400,00

Cronograma de realização do projeto (forma de execução do projeto e de cumprimento de metas a ela atreladas)



 

 

QUADRO 18 – Cronograma de Receitas e Despesas – Para cada Atividade/Meta.  

 
 
 
 
 

Periodicidade 

(semana, mês, 

ano...)

Receitas (descrição) Valor (R$) Despesas (descrição) Valor (R$)

semana Termo de Fomento 370.400,00 PRODUTO/SERVIÇO OFICINA 

Coordenador Oficinas de DANÇA URBANA 20.000,00

Técnico de Informação - TI Oficinas de DANÇA URBANA 10.000,00

Locação de Estudio de Filmagem e Edição para Gravação de 5 Oficinas Total 320 horas 256.000,00

Comunicação e Divulgação ( impuldionamento, projeto grafico, flyer virtual..) moda 10.000,00

Assistente Administrativo Oficinas de DANÇA URBANA 8.000,00

Sub Total Adminstrativo 304.000,00

Oficinas de MODA

Instrutor de moda  ( unidade  aulas ) instrutor video aulas 5.760,00

Material Didático, elaboração conteúdo - moda 3.000,00

Diagramação e formatação para dowload - moda 2.800,00

Apoio oficinas ( materiais de apoio, fita, pluma, tecido )  moda 1.000,00

Sub Total Oficina Moda 12.560,00

Oficinas de CUSTOMIZAÇÃO 

Instrutor UPCLYING E CUSTOMIZAÇÃO - video aulas 5.760,00

Material Didático, elaboração conteúdo UPCLYING E CUSTOMIZAÇÃO 3.000,00

Diagramação e formatação para dowload UPCLYING E CUSTOMIZAÇÃO 2.800,00

Apoio oficinas ( materiais de apoio, fita, pluma, lantejolas, tinta etc... )CUSTOMIZAÇÃO 1.000,00

Sub Total Oficina Customização 12.560,00

Oficinas de DANÇA URBANA

Instrutor Aula Conteudo das Oficinas de DANÇA URBANA 5.760,00

Material Didático, elaboração conteúdo Oficinas de DANÇA URBANA 4.000,00

Diagramação e formatação para download Oficinas de DANÇA URBANA 3.000,00

Apoio oficinas (materiais de apoio) Oficinas de DANÇA URBANA 1.000,00

Sub Total Dança Urbana 13.760,00

Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS

Instrutor Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS 5.760,00

Material Didático, elaboração conteúdo Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS 4.000,00

Diagramação e formatação para download Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS 3.000,00

Apoio oficinas (materiais de apoio) Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS 1.000,00

Sub Total Dança Ritmos Brasileiros 13.760,00

Oficinas de VIOLÃO VOCÊ PODE

Instrutor de violão - instrutor video aulas 5.760,00

Material Didático, elaboração conteúdo 4.000,00

Diagramação e formatação para dowload 3.000,00

Apoio oficinas ( materiais de apoio, fita, pluma, materiais dinamicos ) 1.000,00

TOTAL Violão Você Pode 13.760,00

Total: 370.400,00 TOTAL 370.400,00

Cronograma de  Receitas e Despesas– Para cada Atividade/Meta



 

 

Quadro 18: Explicativos 
 
As funções dentro do projeto do coordenador de projeto, instrutor, técnico de informação, e assistente administrativo, seguem as normas 
do “Art. 40. Poderá ser paga com recursos da parceria a remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de 
pessoal próprio da organização da sociedade civil, observados os requisitos do artigo 46 da Lei Federal no 13.019, de 2014.” 
 
Locação de equipamentos de filmagem, som e iluminação 
 
Foram efetuados contatos via internet da qual encontramos preços variados, foi levado em consideração o protocolo da OMS referente a 
pandemia do coronavírus, o local escolhido tem todas as condições de segurança para a realização das gravações por ser estúdio e 
preserva a presença de no máximo duas pessoas por ambiente. 
 
Material Didático, elaboração conteúdo 
 
Os materiais didáticos foram orçados com verba total para os quatro meses do projeto que deverão ser adequados pelos responsáveis. 
Diagramação e formatação para download 
Os instrutores das oficinas necessitam em média dez slides por aula o preço médio de mercado consultado na internet variou entre R$ 
12,00 e R$ 15,00, orçamento como verba para total de cada oficina ultrapassou os R$ 3,000.00 que foi orçado como verba. 
 
Impulsionamento internet 
 
Os valores de impulsionamento do Youtube e Facebook iniciam com R$ 30,00 nossa estratégia e o impulsionamento das redes sociais e 
plataformas direcionando para o público das escolas, faculdades, locais de cultura etc. onde será mencionado a Secretaria Municipal 
das Subprefeituras e a Prefeitura do Município de São Paulo, nos créditos, e em todo material de divulgação virtual. O valor total de R$ 
4.000,00 foi forçado como verba. 
 
Apoio oficinas (materiais de apoio) 
Os materiais de apoio servem para apoiar, ou seja, dar suporte ao instrutor. Para a qualidade de um curso a distância, é de suma 
importância a presença do material de apoio para que os profissionais conheçam os atributos das diversas mídias e 
analisem os fatores que interferem na seleção de sua utilização, tais como a matriz conceitual do curso, acessibilidade, público-alvo, etc. 
 
Os materiais de apoio ao trabalho docente são de extrema importância para professores e alunos no processo de ensino e 
aprendizagem a distância, pois permitem ao instrutor a versatilização da forma de ensino. 
 
Podemos dizer que o êxito de um curso a distância está condicionado a vários elementos, dentre os quais o processo de elaboração e 
utilização dos materiais didáticos, entregues aos alunos e de Apoio, materiais com o qual o instrutor vai poder passar dinâmicas e 
conteúdos principalmente nas aulas tira-dúvidas onde haverá maior interação entre os oficineiros e os instrutores.  
A Despesas de Material de Apoio com valor total de R$ 1.000,00 para os quatro meses do projeto foi orçado como verba. (canetas, 
papel sulfite, tintas para impressora, cadernos, pen drive, copias xerográficas, outros). 
 



 

 

JUSTIFICATIVA COMISSÃO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

Especificar material didático  

 

 
Elaboração de conteúdo, nestas oficinas serão oferecidas apostilas para download contendo os temas de aula já elencados no quadro 11 

detalhadamente de forma didática e clara para o beneficiário destas oficinas. Também no quadro 11 encontra-se a maneira de como será 

conduzida a transferência do conhecimento, tanto da apostila como do tira dúvidas.  

 

Especificar equipamento de filmagem, som e iluminação  

 

 
 
Técnico de TI – Em um projeto onde todas as ferramentas utilizadas para atingir o público-alvo são virtuais e on-line há necessidade de um profissional da 
área no projeto. Sua função não se resume apenas em colocar o vídeo na plataforma mais de adequar todas as exigências da plataforma como configuração 
e controles manter este vídeo sem queda ou seja: é um conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, 
o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações. 
 

 

Todos os orçamentos para a construção do Quadro 18 foram feitos com base em consulta simples pela internet. Consultas efetuados 
considerando todas as necessidades e estadias de estúdios. Informamos ainda que todo o processo de contratação seguirá 
notadamente à Luz da lei 8666/93, com intuito de garantir eficiência e celeridade às contratações atendendo ao artigo 15 pautada no 
princípio da legalidade.  
Por se tratar de Emenda parlamentar a base jurídica e baseada na lei MROSC e não em editais, conforme orienta DECRETO Nº 57.575 
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 que dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que estabelece o regime jurídico 
das parcerias com organizações da sociedade civil. 
Art. 44. As contratações de bens e serviços realizadas pelas organizações da sociedade civil com o uso de recursos transferidos pela 
Administração Pública Municipal observarão os parâmetros usualmente adotados pelas organizações privadas, assim como os valores 
condizentes com o mercado local. 
Art. 45. Para a contratação de equipe dimensionada no plano de trabalho, a organização da sociedade civil poderá adotar procedimento 
de seleção com métodos usualmente utilizados pelo setor privado.  

Material Didático, elaboração conteúdo 
Material Didático, elaboração conteúdo do Instrutor e Coordenador para apoio as aulas.

Locação de equipamentos de filamgem, som e iluminação

Filmagem - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços profissionais de fotografia, de fi lmagem e de 

reprodução, com fornecimento de todo o material e profissionais necessários para a plena execução dos serviços.  Som- 

Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização som pequeno porte sem equipamentos de palco: 04 

Caixas para subgraves (8 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 04 Caixas vias médio grave e médio agudo ( 

1.000W RMS cada); amplificadores compatível com o sistema; 01 Equalizador estéreo com 32 bandas e fi ltors de 12 db 

por oitava; 01 Processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores AD/DA de no 

mínimo 20 bits; 04 Canais  compressores/limitadores entradas e saídas balanceadas; 01 Microfone sem fio para voz 

cabos e conexões para ligar todo o sistema. Iluninação - 8 Refletores focos 01, 02 e 05 (lâmpadas - par 64); 01 

Mesa/DIMMERS com no mínimo 48 canais; 03 RACKS DIMMERS com 12 canais; Cabos e conexões; Sistema montado de 

BOX TRUSS. Locação de estudio especial para a fi lamgem e edição



 

 

Parágrafo único. Fica vedada à Administração Pública Municipal a prática de atos de ingerência direta na seleção e na contratação de 
pessoal pela organização da sociedade civil ou que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida 
organização. 
 
QUADRO 19 – Orçamento de Despesas de Contrapartida (apenas se houver) 

CONTRAPARTIDA (apenas se houver) 

Especificação Descrição detalhada de cada item 
Unidade de 

medida 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

MATERIAL 

     

     

  Subtotal de materiais  

SERVIÇOS 

     

     

  Subtotal de serviços  

 Total geral 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUADRO 20 – Orçamento de Despesas Gerais  

 
 
 
 
 

Especificação Justificativa da necessidade do item a ser contratado Descrição Detalhada de Cada Item  Quantidade  Orçamento 01  Orçamento 02  Orçamento 03 
 Média de Valores. 

(Valor Unitário) 

 Descontos 

Impostos 
 Custo Total 

Serviços

Locação de Estudio de Filmagem e Edição para Gravação de 5 Oficinas Total 320 horas               80,00                    256.000,00            800.000,00              1.120.000,00                    725.333,33         469.333,33             256.000,00 

Comunicação e Divulgação ( impuldionamento, projeto grafico, flyer virtual..)                 5,00                       10.000,00               12.000,00                    15.000,00                       12.333,33              2.333,33               10.000,00 

Material Didático, elaboração conteúdo - moda                 1,00                         3.000,00                 3.200,00                      4.000,00                         3.400,00                  400,00                 3.000,00 

Diagramação e formatação para dowload - moda                 1,00                         2.800,00                 3.000,00                      3.600,00                         3.133,33                  333,33                 2.800,00 

Material Didático, elaboração conteúdo UPCLYING MINI CENARIOS                 1,00                         3.000,00                 3.200,00                      4.000,00                         3.400,00                  400,00                 3.000,00 

Diagramação e formatação para dowload UPCLYING  MINI CENARIOS                 1,00                         2.800,00                 3.000,00                      3.600,00                         3.133,33                  333,33                 2.800,00 

Material Didático, elaboração conteúdo Oficinas de DANÇA URBANA                 1,00                         4.000,00                 4.200,00                      4.000,00                         4.066,67                    66,67                 4.000,00 

Diagramação e formatação para download Oficinas de DANÇA URBANA                 1,00                         3.000,00                 3.000,00                      3.600,00                         3.200,00                  200,00                 3.000,00 

Material Didático, elaboração conteúdo Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS                 1,00                         4.000,00                 4.200,00                      4.000,00                         4.066,67                    66,67                 4.000,00 

Diagramação e formatação para download Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS                 1,00                         3.000,00                 3.000,00                      3.600,00                         3.200,00                  200,00                 3.000,00 

Material Didático, elaboração conteúdo                 1,00                         4.000,00                 4.200,00                      4.000,00                         4.066,67                    66,67                 4.000,00 

Diagramação e formatação para dowload                 1,00                         3.000,00                 3.000,00                      3.600,00                         3.200,00                  200,00                 3.000,00 

SUBTOTAL SERVIÇOS                    298.600,00            846.000,00              1.173.000,00                    772.533,33         473.933,33             298.600,00 

Material Didático, elaboração conteúdo do Instrutor e Coordenador para apoio as aulas.

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Diagramação e formatação  de 

materiais de apoio, apostila e caderno de atividades  para dispobilizar nas redes sociais.  

Material Didático, elaboração conteúdo do Instrutor e Coordenador para apoio as aulas.

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Diagramação e formatação  de 

materiais de apoio, apostila e caderno de atividades  para dispobilizar nas redes sociais.  

Material Didático, elaboração conteúdo do Instrutor e Coordenador para apoio as aulas.

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Diagramação e formatação  de 

materiais de apoio, apostila e caderno de atividades  para dispobilizar nas redes sociais.  

Material Didático, elaboração conteúdo do Instrutor e Coordenador para apoio as aulas.

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Diagramação e formatação  de 

materiais de apoio, apostila e caderno de atividades  para dispobilizar nas redes sociais.  

Orçamentos para Base de Valor Unitário (Informar preço e fonte de base)

Filmagem - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços profissionais de 

fotografia, de filmagem e de reprodução, com fornecimento de todo o material e profissionais 

necessários para a plena execução dos serviços. Som- Contratação de empresa para prestação de 

serviço de sonorização som pequeno porte sem equipamentos de palco: 04 Caixas para subgraves 

(8 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 04 Caixas vias médio grave e médio agudo ( 

1.000W RMS cada); amplificadores compatível com o sistema; 01 Equalizador estéreo com 32 

bandas e filtors de 12 db por oitava; 01 Processador de efeitos com reverb e delay com entradas e 

saídas balanceadas e conversores AD/DA de no mínimo 20 bits; 04 Canais  

compressores/limitadores entradas e saídas balanceadas; 01 Microfone sem fio para voz cabos e 

conexões para ligar todo o sistema. Iluninação - 8 Refletores focos 01, 02 e 05 (lâmpadas - par 64); 

01 Mesa/DIMMERS com no mínimo 48 canais; 03 RACKS DIMMERS com 12 canais; Cabos e 

conexões; Sistema montado de BOX TRUSS. Locação de estudio especial para a filamgem e 

edição.

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de confecção de Flyers Virtul, Slides, 

com descrição da Oficina  - Locais nas Redes Sociais, Horário e Gratuidade, Logomarcas  Secretaria 

de Cultura e Prefeitura do Município de São Paulo. E impulsionamento com foco no publico alvo 

da oficina.  

Material Didático, elaboração conteúdo do Instrutor e Coordenador para apoio as aulas.

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Diagramação e formatação  de 

materiais de apoio, apostila e caderno de atividades  para dispobilizar nas redes sociais.  



 

 

  

  
 
 

Materiais

Apoio oficinas ( materiais de apoio, fita, pluma, tecido )  moda                 1,00                         1.000,00                 1.360,00                      1.256,00                         1.205,33                  205,33                 1.000,00 

Apoio oficinas ( materiais de apoio, fita, pluma, lantejolas, tinta etc... )CUSTOMIZAÇÃO

                1,00                         1.000,00                 1.360,00                      1.256,00                         1.205,33                  205,33                 1.000,00 

Apoio oficinas (materiais de apoio) Oficinas de DANÇA URBANA                 1,00                         1.000,00                 1.360,00                      1.256,00                         1.205,33                  205,33                 1.000,00 

Apoio oficinas (materiais de apoio) Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS                 1,00                         1.000,00                 1.360,00                      1.256,00                         1.205,33                  205,33                 1.000,00 

Apoio oficinas ( materiais de apoio, fita, pluma, materiais dinamicos )                 1,00                         1.000,00                 1.360,00                      1.256,00                         1.205,33                  205,33                 1.000,00 

SUBTOTAL MATERIAIS                         5.000,00                 6.800,00                      6.280,00                         6.026,67              1.026,67                 5.000,00 

Despesas de Material de Escritorio ( canetas, papel sulfite, tintas para impressora, cadernos, pen 

drive, copias xerograficas, tecidos lantejoulas, tinta, fitas, pluma e  outros). * OS ORÇAMENTOS 

FORAM FEITOS VIA INTERNET ATRAVES DE CONSULTA SIMPLES DE PREÇO NOS  SITES KALUNGA,  

GIGA, E AMERICANAS. 

Despesas de Material de Escritorio ( canetas, papel sulfite, tintas para impressora, cadernos, pen 

drive, copias xerograficas, tecidos lantejoulas, tinta, fitas, pluma e  outros). * OS ORÇAMENTOS 

FORAM FEITOS VIA INTERNET ATRAVES DE CONSULTA SIMPLES DE PREÇO NOS  SITES KALUNGA,  

GIGA, E AMERICANAS. 

Despesas de Material de Escritorio ( canetas, papel sulfite, tintas para impressora, cadernos, pen 

drive, copias xerograficas, tecidos lantejoulas, tinta, fitas, pluma e  outros). * OS ORÇAMENTOS 

FORAM FEITOS VIA INTERNET ATRAVES DE CONSULTA SIMPLES DE PREÇO NOS  SITES KALUNGA,  

GIGA, E AMERICANAS. 

Despesas de Material de Escritorio ( canetas, papel sulfite, tintas para impressora, cadernos, pen 

drive, copias xerograficas, tecidos lantejoulas, tinta, fitas, pluma e  outros). * OS ORÇAMENTOS 

FORAM FEITOS VIA INTERNET ATRAVES DE CONSULTA SIMPLES DE PREÇO NOS  SITES KALUNGA,  

GIGA, E AMERICANAS. 

Despesas de Material de Escritorio ( canetas, papel sulfite, tintas para impressora, cadernos, pen 

drive, copias xerograficas, tecidos lantejoulas, tinta, fitas, pluma e  outros). * OS ORÇAMENTOS 

FORAM FEITOS VIA INTERNET ATRAVES DE CONSULTA SIMPLES DE PREÇO NOS  SITES KALUNGA,  

GIGA, E AMERICANAS. 

Recursos Humanos

Coordenador Oficinas                 1,00                       20.000,00               25.200,00                    26.000,00                       23.733,33              3.733,33               20.000,00 

Técnico de Informação - TI                 1,00                       10.000,00               12.000,00                    15.000,00                       12.333,33              2.333,33               10.000,00 

Assistente Administrativo                 1,00                         8.000,00               10.000,00                    10.000,00                         9.333,33              1.333,33                 8.000,00 

Instrutor de moda  ( unidade  aulas ) instrutor video aulas               16,00                         5.760,00                 8.000,00                      8.000,00                         7.253,33              1.493,33                 5.760,00 

Instrutor UPCLYING MINI CENARIOS  - video aulas               16,00                         5.760,00                 8.000,00                      8.000,00                         7.253,33              1.493,33                 5.760,00 

Instrutor Aula Conteudo das Oficinas de DANÇA URBANA               16,00                         5.760,00                 8.000,00                      8.000,00                         7.253,33              1.493,33                 5.760,00 

Instrutor Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS               16,00                         5.760,00                 8.000,00                      8.000,00                         7.253,33              1.493,33                 5.760,00 

Instrutor de violão - instrutor video aulas               16,00                         5.760,00                 8.000,00                      8.000,00                         7.253,33              1.493,33                 5.760,00 

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS                       66.800,00               87.200,00                    91.000,00                       81.666,67            14.866,67               66.800,00 

Despesas Administrativas

SUBTOTAL DESPESAS ADM                                      -                                -                                     -                                        -                             -                                -   

VALOR TOTAL GERAL                    370.400,00            940.000,00              1.270.280,00                    860.226,67         489.826,67             370.400,00 

Irá ministrar as aulas de Dança Urbana com o conteúdo programatico estabelecido e discutido 

entre a equipe

Irá ministrar as aulas de Dança Ritmos Brasileiros com o conteúdo programatico estabelecido e 

discutido entre a equipe

Irá ministrar as aulas de Viloão com o conteúdo programatico estabelecido e discutido entre a 

equipe

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços que  Coordenará o planejamento, 

detalhamento, estimativa de custos e cronograma de projetos. Participa de reuniões e elabora 

relatórios técnicos da área. O valor  considerado a esta ocupação no projeto refere-se ao valor da 

media de mercado praticado no brasil e em especial na cidade de São Paulo.

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação para 

utilizar os recursos Facebook, Instagram e Grupos de Whatsap e Site do Instituto e sites ligados a 

cultura. E responsavel pelo pleno funcionamento da Internet e equipamentos de informatica, 

além dos cadastro na plataforma Classroom do Google.

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Prestação de Contas. (responsavel 

pela participação dos beneficiários controle das listas e controle de participação na plataforma 

classromm google) 

Irá ministrar as aulas de Moda com o conteúdo programatico estabelecido e discutido entre a 

equipe

Irá ministrar as aulas de Customização com o conteúdo programatico estabelecido e discutido 

entre a equipe



 

 

 
 
 
 
 
QUADRO 21 – Cronograma de Desembolso 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Rubricas 1ª parcela  2ª parcela Nª parcela (...) TOTAL 

Recursos Humanos                       66.800,00     

Material                          5.000,00     

Serviços                    298.600,00     

TOTAL                    370.400,00     

Contrapartida     

TOTAL     

 
QUADRO 22 – Currículo da equipe de trabalho com respectiva atribuição (adicionar nome completo, atribuição, carga horária 
semanal e currículo resumido de cada membro da equipe previsto no Orçamento de Despesas Gerais). 
 

Nome Completo: Karen Beandoles 

Atribuição: Instrutor de moda  ( unidade  aulas ) instrutor vídeo aulas Total de horas semanais:8 

Currículo resumido: 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

Nome Completo: Laura Aparecida da Silveira Carnovale 

Atribuição: Instrutor UPCLYING MINI CENARIOS  - vídeo aulas Total de horas semanais:8 



 

 

Currículo resumido: 

 
 

Nome Completo: Helena Sydenstricker Kerr 

Atribuição: Coordenador Oficinas Total de horas semanais:20 

Currículo resumido: 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nome Completo: Mikaela Carvalho de Oliveira Lima   

Atribuição: Instrutor Aula Conteúdo das Oficinas de DANÇA URBANA 
Instrutor Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS 

Total de horas semanais:8  

Currículo resumido: 

 

MIKAELA CARVALHO DE OLIVEIRA LIMA 

QUALIFICAÇÃO: 



 

 

• Dançarina (DRT: 0284-2013) 

• Atriz (DRT: 0051137/SP) FORMAÇÃO: 

• Curso: Danças Urbanas (Breaking) Instituição: Estúdio de Dança Adriana Soares 

Professor: Enok back Spin Período: janeiro/2013 

• Curso: Danças Urbanas (Hip-Hop Freestyle) Instituição: Estúdio de Dança Adriana Soares  

Professor: Roger Niggax Período: janeiro/2013 

• Curso: Danças Urbanas (House) Instituição: Estúdio de Dança Adriana Soares Professor: Hudson Teixeira Período: janeiro/2013 

• Curso: Danças Urbanas (Hip Hop Dance) Instituição: Central da Dança Professor: Jonata Pikolé Período: novembro/2012 

• Curso: Danças Urbanas (Locking) Instituição: Estúdio de Dança Adriana Soares 

Professor: Frank Ejara Período: dezembro/2012 

• Curso: Danças Urbanas (Breaking e Popping) Instituição: CEU Vila Rubi Professor: Marcelo Francisco ´Marcelinho Back Spin` Período: 

março a novembro/2011 

• Curso: Danças Urbanas (Popping e Hip Hop Dance) Instituição: Céu Vila Rubi Professor: Osmar Fusion Período: março a dezembro/2014 

• Curso: Danças Urbanas (Popping, Hip Hop Dance, Loocking e Dance Hall) Instituição: Estúdio de Dança Adriana Soares 

Professor: Aldo Santos e Vânia Santos Período: janeiro/12 a data presente 

• Curso: Contemporâneo Instituição: Estúdio de Dança Adriana Soares 

Professor: Dimas Stecca Período: fevereiro/15 a data presente 

• Curso: Danças Urbanas 

Instituição: Rio H2K (Rio Hip Hop Kemp) Professores: Les Twins (Hip Hop) 

Shaun Evaristo (Hip Hop) 

Jillian Meyeres (Hip Hop) 



 

 

Danielle Polanco (Vogue) 

Yoshie Koda (Waacking) Tatsuo (House Dance) 

Filipi Ursão (Hip Hop) 

Damon Frost (Popping) 

Fabrice Labrana (Hip Hop) 

Ragga Jam Brasil 

Martha Nab (Hip Hop)  

• Período: 18 a 21/04/14.  

EXPÊRIENCIAS PROFISSIONAIS: 

• Dançarina: Evento no Play Center (maio/2012); 

Minissérie PEDRO E BIANCA realizado pela TV Cultura (julho a novembro/2012); 

Evento Quebrada Cultural realizado pela rede Globo (Dez /2012); 

Mostra Vocacional (Dez /2012). 

Participação em Comercial Walmart – Black Friday – (2014); 

Sesc St. Amaro (Luís Ferron) –Modo de existir modulo – 4 solos (Set/2014); 

• Professora de Danças Urbanas: Estúdio de Dança Adriana Soares – Turma Kids (fevereiro/14). 

Ritmos Brasileiros 

Kelly Gerusa dos Santos Brum Costa 

RG:42693007 

QUALIFICAÇÃO: 



 

 

ED. FÍSICA: Sim, Cursando 

Exp. Instrutor de Dança:*Zumba (6 anos) Ritmos 

Modalidades/ Programa: Zumba / Jump 

Cidade/ Região: São Roque / Sp 

PORTIFÓLIO: 

Redes sociais 

Facebook.com/KellyGerusaBrum 

Instagram.com/kellygerusa  

Nome Completo: Francisco Augusto Gomes dos Santos    

Atribuição: Instrutor Oficinas de DANÇA RITMOS BRASILEIROS Total de horas semanais:8 

Currículo resumido: 

 

FRANCISCO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS 
Trav. Carlos Cordeiro, 03 

Parada XV De 

Novembro – Itaquera 

Cep: 08247-020 – São 

Paulo – Sp. 
Tel: 11 2056-1951 ou Cel: 11 99521-7420 (vivo) 

E-mail: augustomusical@hotmail.com 

DISPONIBILIDADE 

• Professor de Música, Violão Popular, Guitarra, Teoria Musical, Flauta Doce e Prática Instrumental. 
 

FORMAÇÃO MUSICAL 

• CENTRO UNIVERSITÁRIO 



 

 

SANT´ANNA Licenciatura em 
Música 
Formação em 2015 

• Aulas particulares no aperfeiçoamento de Violão Popular Avançado e Guitarra Jazz, 
Rock e Blues. Profº Francisco 
Período: 2009 a 2010 

• Oficina de Música CEU JAMBEIRO 
Aulas de Teoria Musical, Ritmos Brasileiros, 

Guitarra e Violão Professores: Alcione, 

Alexsander, Marcello Amalfi 

Período: todo ano de 2004 

• Aulas Particulares de Teoria Musical Avançada, e 
Arranjo Musical Maestro Marcello Amalfi 
Período: 2004 e 2005  

 

FORMAÇÃO EXTRA MUSICAL 

• DESENVOLVIMENTO EM AULAS ON-
LINE Curso on-line para gravação de 
vídeo aulas e on-line 
• SABRA SOM S/C LTDA 
Curso Básico de Sonoplastia e Técnicas de Mixagem 

(com Certificado) Profº Shraga Winter 2 

 
 

EXPERIÊNÇIAS PROFISSIONAIS 

• Professor de Educação Musical 
 

Colégio 

Arruda 

Persset 

Desde: 

01/2017 
Atualmente com aulas on-line de músicalização 

• Professor de Introdução a Música 
 

Sociedade Educacional 

Palmarino Calabrez Desde: 

03/2014 



 

 

• Oficineiro de Violão Popular no Projeto Semente 
 

Ano: 2013 á 2014 

Ano de 20219 e início de 2020 

• Oficineiro de Violão Popular 
 

Projeto Federal na EMPSG 

Saturnino Pereira Ano: 2015 

• Professor de Violão Popular CEU LAJEADO 
 

Desde 01/2011 a 11/2013 

• Professor particular de Violão 
Popular e Clássico Desde 1997 e 
atualmente 

 

OBJETIVO PROFISSIONAL 

Trabalhar e desenvolver projetos musicais através de escolas, oficinas, associações, com o objetivo de ensinar tudo que aprendi com a 

música, e o que ela nos traz, cultura, educação, amor, paz, alegria, e com isso trazer crescimento e desenvolvimento, para os alunos para 

a sociedade. 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS – O projeto deve ser apresentado com papel timbrado e/ou carimbo CNPJ da entidade. Devidamente rubricado em todas as páginas e 

assinado pelo representante legal da entidade.  

 

OBS 2 – O material de divulgação deverá ser encaminhado para aprovação da Comunicação da SMC. 


