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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento visa apresentar a manifestação de interesse do CIEDS BRASIL – Centro de Integração e Desenvolvimento Sustentável 

em renovar execução do Programa Jovem Monitor para edição 2018-2019 e, também, apresentar seu Plano de Trabalho. 

Para esta proposição, adotamos as orientações do Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 09 de junho de 2017. O Plano de Trabalho 

referente ao projeto de renovação contemplará as atividades a seguir, que serão executadas ao longo do prazo previamente estipulado de 12 

meses, com possibilidade de prorrogação: 

● Proposição do percurso metodológico para formações, teóricas-práticas; 

● Atividades e Cronograma a serem desempenhadas pela organização ao longo de 12 meses, edição 2018-2019; 

● Plano de Metas e Indicadores, considerando critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados com os jovens, mediante 

indicadores de resultado, definindo a periodicidade da avaliação; 

● Plano de Comunicação, prevendo a administração do site do Programa Jovem Monitor Cultural, a criação dos domínios dos e-mails 

institucionais dos jovens, além de divulgação e comunicação do Programa; 

● Plano Pedagógico anual, que abarcará a formação teórica e prática dos jovens, conforme Lei Municipal nº 14.968 de 30 de julho de 2009, 

devidamente regulamentada pelo Decreto nº 51.121, de 17 de dezembro de 2009; 

● Plano Orçamentário contendo previsão de custos, receitas e despesas. 
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2. O OBJETO 

 

Com a finalidade de celebrarmos a renovação da parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Cultura, desenvolvemos o Plano de Trabalho, próximos capítulos, para execução do Programa Jovem Monitor Cultural no município de São 

Paulo, edição 2018-2019, em relação ao EDITAL DE CHAMAMENTO – CREDENCIAMENTO PARA AS RESERVAS DE VAGAS 

PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL – EDIÇÃO 2018 – DA SUPERVISÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL xxxx – SMC/CCULT/SF. 

 

A proposição de renovação visa a execução da formação e acompanhamento da atuação nos equipamentos para 300 (trezentos) jovens do 

“Programa Jovem Monitor Cultural”, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) da Prefeitura de São Paulo. O público focal do 

objeto do Programa e da execução são jovens: pertencentes preferencialmente à família de baixa renda, com idade entre 18 (dezoito) e 

29 (vinte e nove) anos (de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei nº 13.841, de 7 de junho de 2004), QUE ATUARÃO NAS 

ÁREAS DE RECEPÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL E QUE É DENOMINADO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL 

(INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 14.968/09, DECRETO MUNICIPAL 51.121/09)..  
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3. PROPONENTE 

Proponente: Centro de Integração e Desenvolvimento Sustentável 

Nome fantasia: CIEDS Brasil CNPJ: 05.039.392/0003-88 
Ins. 

Estado: 
Isento Ins. Munic: 4.306.345-4 

Telefone: 11 3105-2229 Telefone: 11 98609-6920 Site: www.cieds.org.br  E-mail: cieds.sp@cieds.org.br 

Endereço: Rua José Bonifácio, 250, 6º andar, Centro. São Paulo - SP. CEP: 010030-000 Fundação: 21/08/2009 

Finalidades 

estatutárias 

1. Promoção de programas e projetos sociais;  

2. Promoção de políticas públicas; 

3. Promoção de programas de desenvolvimento econômico e social de combate à pobreza; 

4. Promoção da ética, paz, cidadania, direitos humanos, democracia e outros valores universais; 

5. Promoção da cultura, do lazer e defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

6. Promoção de programas e projetos de esporte e lazer; 

7. Promoção gratuita da educação básica e profissional; 

8. Promoção, apoio e difusão de conhecimentos, pesquisas, estudos e metodologias; 

9. Promoção de programas ambientais; 

10. Promoção gratuita de programas de saúde; 

http://www.cieds.org.br/
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11. Promoção da assistência social; 

12. Promoção do voluntariado; 

13. Promoção da experimentação, não lucrativa, dos novos modelos sócio produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, geração de 

trabalho e renda; 

14. Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica de caráter complementar, em prol do desenvolvimento integrado 

e sustentado; 

15. Promoção de segurança alimentar e nutricional; 

16. Implementar programas e ações para captação de recursos para apoio aos projetos sociais, econômicos, desenvolvimento/planejamento urbano e 

ambiental; 

17. A publicação de revistas, livros e afins para divulgação e promoção de suas atividades; 

18. Promoção da diversidade racial; 

19. Desenvolvimento de projetos e assessoria às organizações públicas e privadas no planejamento, formulação, implementação e avaliação de políticas, 

projetos, programas para o desenvolvimento sustentável; 

20. Desenvolvimento de projetos e assessorias no planejamento, formulação, implementação e avaliação de políticas, projetos, programas na área 

ambiental, no âmbito municipal, estadual ou federal e através de cooperação internacional; 

21. Desenvolvimento e assessoria às organizações privadas e públicas na elaboração, implementação e avaliação de políticas, projetos e programas de 

capacitação e treinamento presenciais e à distância; 

22. Promoção do empreendedorismo; 

23. Promoção de programas de estágios entre escolas e empresas; 

24. Promoção de atividades científicas, educacionais e culturais, à nível municipal, estadual e federal; 

25. E demais itens ou ações necessárias à consecução dos objetivos constantes no presente documento 
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Representante: Fábio A. Muller Mariano (Diretor Presidente) 

 

4. CIEDS E EXECUÇÃO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL 2017-2018 

 

O CIEDS, Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, é uma Instituição Social Sem Fins Lucrativos, 

filantrópica, signatária do Pacto Global da ONU e com status de Consultor Especial do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas – 

ECOSOC. Foi eleita, em 2017, pelo prêmio TOP 500 NGOs, do NGO Advisor, a 3ª ONG mais relevante do Brasil e a 78º do mundo. 

 

Ao longo de 20 anos, foram mais de 400 projetos realizados em três eixos de atuação: Educação e Cidadania; Inclusão Social e Bem Estar e; 

Empreendedorismo e Inovação Social. 

 

O Programa Jovem Monitor Cultural, iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo/SP, desde 2017 é executado pelo CIEDS. Ao 

total são 220 jovens que recebem formação teórica no campo da produção e difusão cultural e vivenciam, na prática, os diversos aspectos da 

gestão cultural em 96 equipamentos culturais da cidade de São Paulo, entre bibliotecas, teatros, museus, casas de cultura e centros de 

juventude.  
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Entre os resultados desta parceria, talvez o mais importante resultado qualitativo a ser apontado tenha sido o engajamento dos jovens e o 

fomento à produção cultural e protagonismo juvenil, aspectos centrais da gestão do Programa Jovem Monitor Cultural, o que reforça as 

sinergias existentes entre o CIEDS e a operação do Programa Jovem Monitor Cultural. 

 

 

5. PROPOSIÇÃO DO PERCURSO METODOLÓGICO PARA EDIÇÃO 2018-2019 

 

Para edição 2018-2019, para renovação da execução do programa de formação e orquestração do percurso pedagógico, considerando as 

experiências formativas adquiridas ao longo da atual edição. Propomos um percurso metodológico que alicerçará as formações de forma a 

integrar as linhas temáticas e atuação prática nos equipamentos de cultura, de acordo com os termos do edital vigente1 (Quadro 1): 

 

Quadro 1 

Formação teórica, com o seguinte conteúdo: 

a) Conhecimento de dados e referências sobre a região onde está instalado o equipamentos/departamento cultural onde atua; 

b) Ampliação do repertório e conhecimento formal de cultura geral dos jovens; 

c) Conhecimento sobre a história e conteúdo das áreas artísticas e culturais de trabalho do equipamentos/departamento cultural onde 

atua, tais como artes cênicas, música, literatura, cinema e artes plásticas; 

                                                           
1
 EDITAL DE CHAMAMENTO – CREDENCIAMENTO PARA AS RESERVAS DE VAGAS PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL – EDIÇÃO 2018 – DA SUPERVISÃO DE FORMAÇÃO 

CULTURAL xxxx – SMC/CCULT/SF. Programa Jovem Monitor Cultural, instituído no Município de São Paulo pela Lei 14.968/09 e regulamentado pelo Programa Jovem Monitor Cultural, instituído 
no Município de São Paulo pela Lei 14.968/09 e regulamentado pelo Decreto 51.121/09. 
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d) Conhecimento sobre a forma e organização dos grupos juvenis e seus movimentos culturais, assim como do conteúdo produzido 

sobre políticas de juventude; 

e) Possibilidades e interfaces da cultura com as demais áreas de conhecimento e atuação, como trabalho, educação, turismo, 

segurança pública, meio ambiente e assistência social; 

f) Incentivo ao protagonismo e à participação dos jovens na ampliação de seu universo cultural e seus conhecimentos do mundo. 

Formação prática, que consistirá em atividades de atendimento monitorado ao público e de produção de atividades da 

programação do equipamentos/departamento cultural para o qual o jovem for selecionado, de acordo com o que constar do 

respectivo edital, a partir da: 

a)                                                                                                                                    

                                                                                          ,                                           

                                           ; 

                                                                                                                ; 

                                                                                             ; 

                                                                   ; 

                                                                               ; 

f)    Desenvolvimento da capacidade de comuni                                                                       ; 

                                                                                                   . 

 

O programa inova ao promover uma formação combinada em que os jovens ampliam seu repertório e experimentam, na prática, os diversos 

aspectos da política cultural, gestão cultural: programas e políticas que integram equipamentos de cultura e os territórios onde atuam, 
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funcionamento do cotidiano de um equipamento/departamento cultural, produção, desenvolvimento de programas e projetos; e valorização do 

patrimônio cultural material e imaterial. Além disso, a formação conta com uma perspectiva teórica sobre questões que envolvem a 

diversidade das juventudes e das manifestações culturais, cidadania, direito à cidade, questões étnico-raciais e de gênero, bem como a 

participação e importância do/as jovens nos processos de transformação social e política da sociedade. 

 

O CIEDS entende ser de extrema importância um olhar mais detalhado para essa grande parcela populacional que deve ser compreendida 

como parte da transformação social, econômica e política da sociedade brasileira, procurando viabilizar meios que auxiliem na construção do 

futuro destes indivíduos, influenciando positivamente em suas perspectivas de futuro e de suas comunidades. 

 

Em virtude da trajetória e avaliações do Cieds no desenvolvimento de metodologias formativas e de intervenção positiva nos territórios locais, 

considerando ainda suas aprendizagens com projetos de intervenção cultural tais como o Favela Criativa e o Programa Jovem Monitor 

Cultural, consideramos que a formação de jovens como agentes de cultura impactam positivamente a experiência e a forma de habitar no 

território. Entre estes impactos já observados destacamos o engajamento positivo do jovem em suas comunidades resultando em ações locais 

de impacto social; o fortalecimento de redes locais integrando atores públicos com atores da sociedade civil; a permanência mais interessada 

e qualificada na escola, a conquista de melhores oportunidades educativas e de geração de renda por parte dos jovens participantes do 

projeto. 

 

A perspectiva do campo cultural também com o foco na economia criativa reconhece a potencialidade de geração de renda que articula as 

manifestações e produções culturais. Neste sentido, o percurso formativo também integra na formação a economia social como viés e 

perspectivas que podem amenizar a desigualdade social. 
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Entendemos que a desigualdade social pode ser amenizada pela via do acesso, pelo acesso à cultura, em correspondência a Declaração dos 

Direitos Humanos e Direitos Culturais, também previstos na nossa Constituição. Entendemos que a formação pela arte, pelo viés da cultura, 

não alcança as juventudes em localidades de adjacências sejam nas grandes cidades ou regiões mais longínquas.  

 

Portanto, esta proposta é singular e dialoga com as realidades, emergências culturais e potencialidades das juventudes e dos territórios.  Situa 

a Arte e a Cultura como fomento ao desenvolvimento local, fortalecendo identidades e diversidades culturais, tendo os equipamentos de 

cultura espaço formativo e de fortalecimentos das relações territoriais, afetivas com seus públicos. 

 

Nossa atuação é norteada por metodologias participativas e de fortalecimento de redes, de forma que os jovens agentes desenvolvam 

autonomias, conexões locais, senso de iniciativa e de pertencimento ao território e fortaleçam seu espírito criativo e de intervenção cultural; 

contribuam para aprimoramento e ampliação das vocações e competências dos equipamentos culturais da cidade, São Paulo. 

 

A nossa proposta político–pedagógica é baseada em quatro eixos de formação, que se constitui e integra todos os aspectos formativos 

regidos nos termos legislados e de edital (de acordo com o quadro acima); articula as linhas temáticas e os contextos diversos (campos 

formativos, os equipamentos, os territórios, os públicos e os jovens monitores), na perspectiva interrelacional, propicia aos processos 

formativos o encontro fortuito2:  

 

 

5.1 Eixos de Formação 

                                                           
2
 Termo cunhado por Bourriaud para Estética Relacional, produção de sentidos para encontro fortuito nas cidades. 
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● Eixo - Vivências e Experimentações: vivência de diferentes linguagens artísticas, experiências criativas de coletivos, reconhecimento e 

intervenções nos territórios, apropriação de equipamentos culturais e espaços públicos do território e da cidade, bem como modelos de gestão 

de equipamentos e coletivos;  

 

● Eixo - Compartilhar: integra, especialmente, o caráter pedagógico e político nas formações, com composições de GT’s (grupos de trabalhos) 

como células de criação, também, os grupos formados durante as formações, teóricas e práticas, para interrelacionar as experimentações, 

com as linhas temáticas, os repertórios e o conhecimento sobre programas e políticas culturais. É eixo formador que se constitui pelo diálogo 

e troca de saberes, constituindo o campo principal da mediação dos agentes de formação; 

 

● Eixo Reflexão e Significados que se constitui com: 

Ampliação do Repertório: ampliação do conhecimento sobre linguagens e estéticas e reconhecimento das histórias culturais dos territórios. 

Fortalecimento da percepção da arte e da cultura na movimentação da vida comunitária em suas diferentes linguagens e estéticas. 

Políticas culturais e gestão cultural: ampliação dos saberes e de aprimoramento para desenvolver ações culturais. 

 

● Eixo Atuação e Proposição: por meio da ação multiplicadora dos jovens em seus territórios com ações de incentivo à leitura, resgate da 

memória local e produção audiovisual, além do fortalecimento de sua relação em rede com outros atores do território e da cidade; 

Comunicação: expressar as aprendizagens das e pelas juventudes por meio das produções de comunicações que realizarem durante o 

percurso formativo (audiovisual, poema, fanzine, performance, intervenção, radiofônica, lambe e diversas outras possibilidades que surgirem). 
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Os quatro eixos de formação serão transversais à formação teórica e prática. Os eixos para formação prática, auxiliará na mediação e 

aprimoramento da atuação dos jovens nos equipamentos, pelos agentes de formação, proporcionando uma metodologia de acompanhamento 

que põe em perspectiva uma graduação qualitativa da participação e integração do jovem ao equipamento e na relação com o território, 

considerando as potencialidades e vocações, constituindo um caminho de formação de agente de cultura. 

 

Por meio desses eixos, as formações teóricas-práticas serão compostas por linhas temáticas que são perpassadas pelo circuito de cultura: 

criação, produção, divulgação, difusão, distribuição e crítica. O processo do circuito será o fio condutor das experimentações e reflexões do 

processo formativo. A metodologia político–pedagógica se vale de uma composição de linhas temáticas na relação com o território, 

valorizando os saberes locais e suas potencialidades. Esses repertórios e vivências serão matéria prima para constituir um processo de 

incubação - ciclo da incubação é o circuito de cultura - e de desenvolvimento de ideias, organização dessas num projeto cultural a ser 

desenvolvido pelos jovens.  

 

5.2 Composições Temáticas 

 

Todo o processo formativo estará segmentado em períodos trimestrais, para convergir com a periodicidade dos termos de prestação de 

contas e de relatórios, também facilitar a execução dos recursos do Programa Jovem Monitor Cultural. Todavia, considerando as concepções 

que alicerçam nosso percurso metodológico e as nomenclaturas que facilitam a compreensão e integração desse percurso, adotaremos o 

tratamento das composições temáticas em estações. Cada estação corresponderá um trimestre, portanto, teremos 4 estações formativas. 

As composições temáticas perpassarão todas as estações, considerando que algumas terão mais ênfase em determinado período, que 

dependerá do perfil de juventudes que comporá a edição 2018-2019: quais repertórios, experiências e inserção no campo da cultura essas 

juventudes estarão compondo para a formação teórica e prática. 
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As temáticas serão amplas e gerais, para que as especificidades de conteúdos também sejam constituídas nas relações dialógicas com as 

juventudes e com formadores e oficineiros. Todo o percurso metodológico: composições temáticas, eixos formativos e estratégias 

metodológicas constituem-se em arcabouço que orienta as escolhas formativas e serão tecidas ao longo da edição, de forma dialógica, para 

que comporte as sabedorias das juventudes, dos gestores do Programa e dos formadores. 

 

As composições temáticas estruturantes da proposta formativa, aqui apresentada, estão em congruências com os conteúdos expressos nos 

termos de editais, compostas conforme descrito abaixo. 

 

 Políticas públicas: definições de política pública e de Estado, incluindo o papel dos equipamentos públicos de cultura; história das 

políticas públicas de cultura na cidade de São Paulo, incluindo o histórico dos equipamentos de cultura; instrumentos do planejamento 

e execução da política de cultura no país, do estado e do município (Sistema, Plano); programas mais significativos da SMC. 

 Juventudes e território: conceito de juventude, geração; dados demográficos, manifestações culturais da juventude e políticas de 

juventude. 

 Cidade e cultura: diversidade cultural, manifestações culturais da cidade de são Paulo. 

 Identidades, gênero e sexualidade. 

 Mapeamentos e cartografias de territórios: redes de cultura. 

 Trabalho e cultura. 

 Estética e linguagens. 

 Processos de criação. 
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 Tecnologias sociais. 

 Gestão e produção cultural. 

 Metodologias de coletividades e de grupos. 

 

Como fio condutor, adotaremos para todo o processo a analogia da orquestração: afinação dos instrumentos para aprimoramento das 

potencialidades e capacidades das juventudes; os instrumentos disponíveis e existentes nas comunidades, em especial suas potencialidades 

culturais identificadas a partir das cartografias e mapeamentos a serem desenvolvidos pelos jovens.  Este sentido de orquestração garantirá a 

visão sistêmica da cultura no desenvolvimento local e o valor da ação integrada e em rede. 

 

Para tanto, além do conteúdo mínimo do projeto estipulado em Edital, apresentamos diferentes estratégias de fortalecimento e promoção do 

protagonismo juvenil, formação e experimentação profissional em gestão cultural para as juventudes, a serem constituídas com as juventudes 

do Programa. Para desenvolvimento dessas diretrizes e pressupostos utilizaremos de 4 estratégias metodológicas. 

 

5.3 Estratégias Metodológicas 

 

● Mapeamento das potencialidades culturais para juventudes nos territórios - cartografia sensível do território (espaço físico e subjetivo), 

com registro feito pelos jovens das expressões culturais e ações culturais potentes. 

 

● Formação de jovens monitores culturais - desde o incentivo a leitura literária a partir da mediação de leitura, reconhecimento e atualização 

da cultura local (expressar o campo cultural adormecido), educomunicação e difusão cultural (aprendizagens de formas e meios de 
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comunicação, reconhecendo as produções culturais no território), economia criativa na produção cultural, vivência cultural (residências como 

habitar temporariamente espaços de cultura, também de linguagens artísticas), oficinas de experimentação cultural (linguagens artísticas, 

projetos culturais, realizações de ações e intervenções culturais). 

 

● Difusão cultural no território com intervenção cultural, efetiva-se com  rodas de leitura em escolas e espaços comunitários, exposição da 

memória local itinerante na comunidade, produção audiovisual com suporte da antropologia visual, em reconhecimento e percepção das 

singularidades culturais do território; as composições com as programações promovidas pelos equipamentos culturais são focos principais 

para esta estratégia metodológica. 

 

● Sistematização e divulgação de aprendizagens - os produtos culturais advindos dos processos formativos, balizado como processos de 

criação de saberes da cultura e, conseqüentemente, também das artes, resultarão em publicação com produções culturais e aprendizados do 

processo. Nessas aprendizagens, considera também o olhar de quem fez a gestão cultural do projeto, os interlocutores do processo, portanto, 

a publicação compõe-se  de reflexões dos partícipes da gestão cultural. 

 

Percebemos que, no processo formativo proposto,  as relações a serem reconhecidas entre a criação, o campo cultural dos territórios, as 

expressões existentes vívidas ou não e ações culturais a serem ou desenvolvidas podem advir: da moda, da culinária local, das dinâmicas 

culturais religiosas como as quermesses, os festejos, as tradições, os espaços públicos possíveis, as festas, os festivais, o artesanato, os 

cineclubes, os teatros, as performances, os grupos e movimentos de dança, a música, os bailes, as praças, o grafite, o pixo, as hortas locais, 

os personagens locais, os jornais e publicações locais, os fanzines, as rádios comunitárias, a mobilidade, o uso da bicicleta, os tambores, as 

tradições, o carnaval e tantos outros são as matérias-primas que corroborão na formação de agentes de cultura. 
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Os jovens monitores, na perspectiva de atuantes na cultura, são considerados como atuantes na transformação do espaço, do território físico 

e subjetivo, e promotor do encontro no campo da cultura. Campo que é da sua gênese o encontro, encontro que aproxima as pessoas e suas 

qualidades comunitárias, de habitação desses territórios em alegria e formação cidadã. 

 

  

 

 

 

 

6. PLANO DE TRABALHO 

 

6.1. ATIVIDADES E CRONOGRAMA 

 

Cronograma M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Formação Teórica 

Formação teórica             

Elaboração e validação dos focos temáticos e 

metodologias para formações 
            

Integração entre jovens beneficiários do Programa             
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Mapeamentos, cartografia e estudos de sinergias com 

programas e políticas culturais, de agendas e produções 

culturais dos equipamentos e territórios 

            

Integração e sensibilização da equipe para os objetivos e 

diretrizes do Programa, para as estratégias 

metodológicas e mediações das formações 

            

Formação Prática - 

difusão cultural no 

território com 

intervenção cultural 

Interação dos jovens com os equipamentos culturais da 

cidade de São Paulo 
            

Acompanhamentos dos processos de formação prática 

nos equipamentos pelos agentes de formação 
            

Mapeamentos, cartografia e estudos de sinergias com 

programas e políticas culturais, de agendas e produções 

culturais dos equipamentos e territórios 

            

Colaborar e contribuir com Secretaria de Cultura para 

promoção de encontros entre equipamentos: região e 

modalidades 

            

Acompanhamento, 

monitoramento, 

mensurações e gestão 

Reuniões de acompanhamento e aprimoramento das 

formações práticas nos equipamentos: com gestão 

responsável pelo Programa e jovens, pelos agentes de 

formação. 

            

Mediação de conflitos             
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Resolução de problemas             

Acompanhamento e gestão conjunta com secretaria do 

quadro de suplências de jovens nos equipamentos 
            

Acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento 

de atuação do jovem no equipamento cultural. 
            

Acompanhar a execução do Plano de Implementação e o 

alcance das metas e diretrizes pactuadas estabelecidas 

nos termos contratuais e no plano de trabalho aprovado. 

            

Avaliação do desempenho da equipe             

Produção de relatórios dos beneficiários em relação aos 

equipamentos: permanências e suplências 
            

Produção de relatório avaliativo trimestral de atividades             

Colaborar e auxiliar a Secretaria Municipal de Cultura a 

constituir equipes de acompanhamento do Programa,  

alocadas nos equipamentos, com percursos 

metodológicos para acompanhamento do 

desenvolvimento singular dos jovens monitores e sua 

atuação no equipamento. 

            

Administrativo e 

financeiro 

Repasse de auxílio pecuniário mensal e benefícios (a 

partir de relatório de freqüência - teórica e prática) 
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Remuneração de salários, encargos e benefícios da 

equipe técnica do CIEDS 
            

Gerenciamento do termo de compromisso dos jovens 

(celebração e encerramento de termos de compromisso) 
            

Fazer acompanhamento ativo de execução do 

cronograma físico-financeiro 
            

Contratar e desligar equipe técnica do CIEDS             

Produção de relatório de prestação de contas trimestral             

Comunicação 

Execução e revisão de estratégias de comunicação do 

Programa (Plano de Comunicação) 
            

Produção de materiais gráficos em diversos formatos             

Gestão de e-mails institucionais (jovens e equipe)             

Gestão de conteúdo do site institucional do Programa             

Produção e acompanhamento da criação, conteúdos e 

execução do APP 
            

Organizar e produzir sistematização em formato digital 

"Publicação PJMC" 
            

Sistematização Produção de relatório técnico-financeiro anual             
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 Sistematização da experiência, articulação, organização 

e curadoria dos conteúdos 
            

Evento de encerramento             

 

 

 

 

 

 

 

6.2. PLANO DE METAS E INDICADORES 

 

Objetivo Geral: o Programa Jovem Monitor Cultural tem como objetivo estimular a inserção socioeconômica de jovens, mediante o oferecimento 

de formação direcionada à experimentação profissional no campo da cultura. 

Objetivos Específicos Metas Indicadores Meio de Verificação Periodicidade 
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Compor repertórios e 

experimentações para os 

jovens monitores 

Constituir formação teórico-prática 

por composições temáticas, 

transversalizadas pelo circuito de 

cultura: criação, produção, 

divulgação, difusão, distribuição e 

crítica, para 300 jovens 

# de jovens em formação/ 

formados # de 

certificados entregues 

Lista de presença; registro 

fotográfico, audiovisual ou de 

escrita; contratos celebrados  

Anual 

Conquistar 70% de avaliações 

boas ou ótimas para formações 

teóricas do CIEDS 

% de avaliações "Boas" 

ou "Ótimas" em relação à 

atuação dos instrutores 

CIEDS 

Avaliações Mensal 

Oferecer formação e 

monitorada nos equipamentos 

de cultura, com auxilio 

pecuniário aos jovens, de 

forma a aprimorar sua atuação 

na cultura 

Oferecer formação teórica e 

prática a 300 jovens 

# de jovens em formação/ 

formados Avaliação 

média da experiência 

profissional (jovens) 

Lista de presença Extratos 

bancários Registro fotográfico 

Contratos celebrados 

Avaliações 

Anual 

Realizar 12 visitas técnicas (in 

loco) em cada um dos 96 

equipamentos 

# de visitas técnicas (in 

loco) por equipamento # 

de ocorrências reportadas 

# mediações e resoluções 

de conflitos 

Registro fotográfico, 

audiovisual ou de escrita; 

relatórios ténicos de 

acompanhamentos e sínteses 

Anual 

Acompanhar e sensibilizar 100% 

dos gestores de equipamentos 

culturais que são responsáveis 

pelo Programa, por meio das 

mediações do agente de formação 

% de profissionais 

formados e sensibilizados 

Lista de presença; registro 

fotográfico, audiovisual ou de 

escrita; feedbacks 

Anual 

Conquistar 70% de avaliações 

boas ou ótimas para a equipe de 

campo do CIEDS, agente de 

% de avaliações "Boas" 

ou "Ótimas" em relação à 

atuação da equipe de 

campo do CIEDS, agente 

Relatório de feedback Trimestral 
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formação de formação 

Estabelecer o teto de 15% de 

ociosidade das vagas 

disponíveis** 

% de ociosidade das 

vagas disponíveis # de 

jovens ativos no 

Programa 

Lista de presença; extratos 

bancários; relatório de jovens 

ativos e contratos vigentes 

Mensal 

Criar e executar o plano de 

acompanhamento dos 300 jovens 

nas formações teóricas e práticas 

# planos de 

acompanhamento criados 

# revisões de planos 

Planos de acompanhamento; 

planos de formação 
Anual 

Aprimorar e realizar percursos 

metodológicos que favoreçam 

beneficiário e gestão do 

Programa 

Formar, integrar e sensibilizar 

100% da equipe para os objetivos 

e diretrizes do Programa, para as 

estratégias metodológicas e 

mediações das formações 

% de profissionais 

formados e sensibilizados 

Avaliação média da 

equipe 

Lista de presença; registro 

fotográfico e feedbacks 
Trimestral 

Realizar 12 reuniões de 

planejamento pedagógico 

# de reuniões de 

planejamento pedagógico 

realizadas 

Lista de presença; registro 

fotográfico e feedbacks 
Anual 

Sistematizar e disseminar a 

metodologia social 

Produzir 01 sistematização em 

formato digital "Publicação PJMC" 

# de sistematizações 

produzidas 
Arquivo digital (pdf) Anual 

Produção, acompanhamento e 

gestão do APP 

# de produções e 

interações produzidas 
APP Anual 

Realizar o evento de 

encerramento 

# de atividades realizadas 

# jovens e público 

Registro fotográfico, 

audiovisual ou de escrita; 

materias e sínteses 

Anual 
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6.3. PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Ação Material de Comunicação Objetivo Público Alvo Periodicidade 

Gerenciamento de redes sociais 

(Facebook e youtube) 

Post (arte e texto) 
Divulgar ações do 

Programa 

Jovens e sociedade Mensal 

Vídeo 
Divulgar e registrar ações 

do Programa 

Jovens e sociedade 

Gestão do site Produção de conteúdo Disseminar conteúdos 

culturais e notícias do 

Jovens e sociedade Anual 
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Programa 

Gestão de e-mails Criação e disponibilização 

de e-mails 

Fortalecer a identidade 

visual e facilitar a 

comunicação entre pares 

Jovens e equipe Anual 

Produção de materiais gráficos Banner Fortalecer a identidade 

visual 

Jovens Anual 

Mochila Fortalecer a identidade 

visual 

Jovens Mensal 

Formação Prática - difusão 

cultural no território com 

intervenção cultural 

APP Compor o processo 

formativo e disseminar os 

protagonismos das 

juventudes com 

mapeamentos, cartografia 

e estudos de sinergias com 

programas e políticas 

culturais, agendas e 

produções culturais dos 

equipamentos, jovens e 

territórios 

Gestores de equipamentos 

culturais, profissionais estratégicos 

de áreas correlatas, Jovens 

Monitores e partes interessadas 

Anual 

Sistematização da experiência "Publicação PJMC", em 

formato digital 

Disseminar a experiência; 

articular as produções de 

conteúdos dos jovens e 

das aprendizagens das 

equipes para o Programa 

Gestores de equipamentos 

culturais e profissionais 

estratégicos de áreas correlatas 

Anual 
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Evento de encerramento Arte de divulgação Divulgar o evento de 

encerramento 

Gestores de equipamentos 

culturais, profissionais estratégicos 

de áreas correlatas, Jovens 

Monitores e partes interessadas 

Trimestral 

Convite (e-mail marketing) Convidar partes 

interessadas para o evento 

de encerramento 

Gestores de equipamentos 

culturais, profissionais estratégicos 

de áreas correlatas, Jovens 

Monitores e partes interessadas 

Anual 

Apresentação em mídias 

alternativas 

Fortalecer a identidade 

visual 

Gestores de equipamentos 

culturais, profissionais estratégicos 

de áreas correlatas, Jovens 

Monitores e partes interessadas 

Anual 

Produção de Certificado Certificar jovens monitores Jovens Monitores Anual 

Release Divulgar evento de 

encerramento 

Gestores de equipamentos 

culturais, profissionais estratégicos 

de áreas correlatas, Jovens 

Monitores e partes interessadas 

Anual 

Banner Fortalecer a identidade 

visual 

Jovens Anual 

Crachá Fortalecer a identidade 

visual e identificar 

participantes 

Gestores de equipamentos 

culturais, profissionais estratégicos 

de áreas correlatas, Jovens 

Monitores e partes interessadas 

Anual 



 

 

 

 27 

Livreto de programação Disseminação do 

Programa, 

compartilhamento de 

agenda e espaço para 

anotações 

Gestores de equipamentos 

culturais, profissionais estratégicos 

de áreas correlatas, Jovens 

Monitores e partes interessadas 

Anual 

Registro fotográfico Registrar evento de 

encerramento 

Gestores de equipamentos 

culturais, profissionais estratégicos 

de áreas correlatas, Jovens 

Monitores e partes interessadas 

Anual 

Cobertura jornalística 

Registrar evento de 
encerramento 

Gestores de equipamentos 
culturais, profissionais 
estratégicos de áreas 

correlatas, Jovens Monitores e 
partes interessadas 

Anual 
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6.4. PLANO METODOLÓGICO 

Formações Composições Temáticas Encontros¹ Carga Horária 

Formação Teórica e Prática - difusão cultural no 

território com intervenção cultural 

Políticas públicas 6 36 

Juventudes e território 4 24 

Cidade e cultura 4 24 

Identidades, gênero e 

sexualidade 
2 12 

Mapeamentos e cartografias de 

territórios e redes de cultura 
6 36 

Trabalho e cultura 2 12 

Estética e linguagens 6 36 

Processos de criação 4 24 

Tecnologias sociais 4 24 

Gestão e produção cultural 4 24 



 

 

 

 29 

Metodologias de coletividades e 

de grupos 
4 24 

Meta Metodológica 46 276 

¹ - O programa formativo foi desenvolvido a partir de um calendário de 46 encontros de formação teórica, todos às segundas-feiras, 

considerando os feriados ao ano, totalizando 276 horas de formação teórica. Serão possíveis alterações de acordo com calendário 

vigente. 

 

 

 

6.5. PLANO ORÇAMENTÁRIO 

RECURSOS DE SUPORTE E APOIO AOS PARTICIPANTES 

Bolsa Permanência 300  R$1.000,00  12  R$3.600.000,00  

Bolsa Auxilio Transporte 300  R$307,00  12  R$1.105.200,00  
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Bolsa Auxilio Alimentação 300  R$154,00  12  R$554.400,00  

SUBTOTAL_RECURSOS DE SUPORTE E APOIO 75%  R$5.259.600,00  

DESPESAS DE FORMAÇÃO 

Formadores e oficineiros 7  R$60,00  330  R$138.600,00  

Encargos Autonomos        R$27.720,00  

Kit Participante 300  R$35,00  1  R$10.500,00  

Custos Operacionais Formação 7  R$200,00  12  R$16.800,00  

Lanches - Oficinas 300  R$6,00  45  R$81.000,00  

Evento de Formatura 1  R$18.000,00  1  R$18.000,00  

Infraestrutura - Equipamentos 1  R$500,00  12  R$6.000,00  

SUBTOTAL_DESPESAS DE FORMAÇAO 4,3%  R$298.620,00  

SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

Gerente 1  R$7.500,00  12  R$90.000,00  

Analista Pedagógico 1  R$4.200,00  12  R$50.400,00  
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Analista de Projeto 1  R$3.800,00  12  R$45.600,00  

Agente de Formação 7  R$3.050,00  12  R$256.200,00  

Assistente Administrativo 1  R$2.600,00  12  R$31.200,00  

Encargos CLT        R$286.122,96  

Vale Transporte 968  R$4,00  12  R$46.464,00  

Vale Alimentação 242  R$18,00  12  R$52.272,00  

Telefonia Móvel 1  R$1.300,00  12  R$15.600,00  

SUBTOTAL_DESPESAS DE SUP. E AC. PEDAGOGICO 12,5%  R$873.858,96  

COMUNICAÇÃO 

Mochila 330  R$65,00  1  R$21.450,00  

Banner 20  R$180,00  1  R$3.600,00  

Midias Sociais 12  R$800,00  1  R$9.600,00  

Manutenção / Gestao Portal 12  R$450,00  1  R$5.400,00  

Emails (jovens) 12  R$300,00  1  R$3.600,00  
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APP  1  R$12.000,00  1  R$12.000,00  

Assistente de Comunicação (30h) 1  R$1.200,00  12  R$14.400,00  

SUBTOTAL_DESPESAS DE COMUNICAÇAO 1,00%  R$70.050,00  

DESPESAS OPERACIONAIS 

Telefonia Fixa 1  R$800,00  12  R$9.600,00  

Material de Escritório 1  R$1.200,00  12  R$14.400,00  

Despesas Operacionais 1  R$9.260,00  12  R$111.120,00  

SUBTOTAL_DESPESAS OPERACIONAIS 3,36%  R$235.170,00  

DESPESAS ADMNISTRATIVAS 

Custos Compartilhados        R$332.751,04  

SUBTOTAL_CUSTOS COMPARTILHADOS 4,75%  R$332.751,04  

VALOR TOTAL  R$7.000.000,00  
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