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MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DA FAMÍLIA

PLANO DE TRABALHO
PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS DA SNF

Nome do órgão ou en�dade:  Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher da Família e dos
Direitos Humanos.

Nome da autoridade competente: Angela Vidal Gandra da Silva Mar�ns.

Número do CPF: 590.424.009-00.

Nome do Departamento Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto: Departamento de
Desafios Sociais no Âmbito Familiar.

2. DADOS CADASTRAIS DA INSTITUIÇÃO

Ins�tuição Proponente: Ins�tuto Besouro de Fomento Social e Pesquisa (IBFSP)

CNPJ: 07.105.443/0001-96

Endereço: Rua Barão do Triunfo, 419, Sala 602 – Menino Deus

CEP.: 90130-101

Telefone: 0800 799 9939

E-mail: editais@agenciabesouro.com.br

Nome da autoridade competente: Vinícius Mendes Lima

Número do CPF: 008.451.180-05

RG: 2074468212

Endereço: Rua Adriano Pereira da Silva, 290 casa 04 - Bairro Vila Nova, Porto Alegre/RS

CEP.: 91740-612

Telefone: (51) 993 469 700

E-mail: viniciusmendeslima@agenciabesouro.com.br

3. OBJETO

Execução do Projeto-piloto Reconecte, que tem como obje�vo a realização de ações de fortalecimento
das relações familiares por meio do uso adequado das novas tecnologias, fornecendo às famílias acesso
mais amplo ao conhecimento cien�fico sobre esta temá�ca, além de abordar aspectos sociais,
educacionais, de saúde �sica e psíquica e de segurança ciberné�ca. A execução do Projeto-piloto
Reconecte se fará por meio da aplicação de oficinas semanais.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1. O Ins�tuto Besouro de Fomento Social e Pesquisa é uma organização social sem fins
lucra�vos, que tem como foco a promoção do desenvolvimento social a par�r de ações desenvolvidas
junto aos mais diversos agentes das áreas público-privadas. Nesse sen�do, realiza parcerias com órgãos
governamentais, em níveis federal, estadual e municipal, dentro e fora do território brasileiro, bem como



17/12/2021 10:24 SEI/MDH - 2661907 - Plano de Trabalho

https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2920454&infra_sist… 2/10

parceria com empresas comprome�das em somar esforços na busca de mudanças socioeconômicas
posi�vas para o Brasil e para o mundo, tendo como ferramenta principal o ensino do empreendedorismo
para jovens e adultos de famílias de baixa renda, entre outros projetos de capacitação e oficinas.

4.2. De acordo com o seu estatuto, o Ins�tuto Besouro obje�va desenvolver programas, cursos
e capacitações que zelem pelo atendimento dos aspectos fundamentais da existência humana, tais como
os direitos sociais básicos, a família, a educação, a saúde, o desenvolvimento do protagonismo pessoal e
do seu entorno, o interesse e o empoderamento do cidadão, bem como a formação cidadã capaz de
gerar oportunidades para a ampliação da dignidade. Tem como missão ins�tucional a condução dos
integrantes da base da pirâmide social ao desenvolvimento de suas potencialidades, geração de renda e
realização de suas aspirações profissionais e sociais. Da mesma forma, o Ins�tuto Besouro tem
compromisso de incen�var, por meio de seus projetos, a consciência social sobre o papel da família na
promoção de uma sociedade melhor.

4.3. O Ins�tuto Besouro já desenvolveu inúmeros projetos com foco no empreendedorismo,
fortalecendo a sustentabilidade econômica de milhares de famílias no país. Abaixo segue o resumo de
alguns projetos que o Ins�tuto Besouro realizou e/ou par�cipou nos úl�mos 5 (cinco) anos, em parcerias
com o poder público e privado, no Brasil e em outros países, tais como Rússia, Argen�na, Angola,
Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe:

Villa 21: realizado na Argen�na, em parceria com o município de Buenos Aires e a ONG Mundo
Villa, o Ins�tuto Besouro desenvolveu projeto de comunicação social a serviço dos setores mais
excluídos da capital. O conteúdo empreendedor foi apresentado de forma gratuita àqueles que já
possuíam algum empreendimento e àqueles que possuíam apenas o desejo de empreender;

Ressocializa: em parceria com Fundação Patronato Lima Drummond de Porto Alegre/RS e
Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP), o Ins�tuto Besouro promoveu curso de
empreendedorismo para presidiários, com o obje�vo de reinserção social. Durante a formação,
montaram planos de negócios, �veram três meses de acompanhamento e receberam cer�ficação;

Ministério da Cultura: por meio de parceria com o ex�nto Ministério da Cultura, o Ins�tuto
Besouro ofereceu curso gratuito de empreendedorismo cultural a famílias de baixa renda da cidade
do Rio de Janeiro, em comunidades periféricas.

Secretaria de Cultura do RS: por meio do Programa RS Cria�vo, o Ins�tuto Besouro realizou curso
de empreendedorismo cultural para ar�stas e produtores. Foram 30 horas de capacitação gratuita,
na Casa de Cultura Mario Quintana.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto Alegre/RS: através do projeto Mãos À
Obra – Como Tirar Seu Negócio do Papel, o Ins�tuto Besouro ofereceu capacitação gratuita a
famílias de baixa renda em comunidades de alto índice de violência, ajudando a profissionalizar
pequenos negócios locais e torná-los mais rentáveis e sustentáveis. Em parceria com a
Coordenadoria Municipal da Juventude de Porto Alegre, promoveu-se a�vidade na Semana
Municipal do Jovem Empreendedor, tendo como público-alvo jovens de família de baixa renda, mas
com a vontade de empreender e ter o próprio negócio.

Inova Jovem: o Ins�tuto Besouro, dentro do Plano Juventude Viva, da Secretaria Nacional de
Juventude do Governo Federal, par�cipou deste que foi o maior projeto já executado de
atendimento a jovens empreendedores de 15 a 29 anos, de famílias carentes. A proposta foi
responsável pela criação de mais de 2 mil negócios em 176 comunidades com altos índices de
violência infanto juvenil do país, gerando mais de R$ 10 milhões em renda, possibilitando ao jovem
desenvolver seu talento, gerar renda para sua família e administrar negócio promissor. O projeto
teve aulas presenciais, mentoria e acompanhamento técnico especializado. As localidades foram
selecionadas através do Índice de Vulnerabilidade Juvenil – IVJ 2017.

ONU Vidas Negras: neste projeto voltado ao ensino gratuito do empreendedorismo à população
de famílias negras, em parceria com a Organização das Nações Unidas, o Ins�tuto Besouro
obje�vou a inserção de mulheres e homens negros no mercado de negócios diante de um cenário
de famílias expostas à drogadição e violência.
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Agroempreendedor: Em parceria com a Prefeitura Municipal de Santana do Livramento/RS, no Rio
Grande do Sul, o Ins�tuto Besouro realizou curso gratuito para moradores da zona rural do
município, de modo a potencializar os negócios familiares e resgatar o potencial empreendedor
para mo�var os jovens a permanecerem com suas famílias no campo.

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP: através do projeto, o Ins�tuto Besouro
levou cursos de empreendedorismo a oito países: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné
Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, de forma a disseminar a
cultura empreendedora e fortalecer a cooperação internacional proposta pela organização;

Brasil + Empreendedor: realizado em parceria com o Ministério da Cidadania, a Confederação
Nacional de Jovens Empresários (CONAJE) e o Sistema de Crédito Coopera�vo (SICREDI), o Ins�tuto
Besouro par�cipou deste que é um dos maiores projetos con�nuados de transformação
empreendedora da história do país. O programa capacitou, em dezoito meses, cem mil jovens de
16 a 39 anos de mil municípios cujas famílias vivem em situação de vulnerabilidade social. 

Comunidades Terapêu�cas: com apoio técnico do Ins�tuto Besouro, através de parceria entre o
Ministério da Cidadania e a Confederação Nacional de Jovens Empresários (CONAJE), dentro do
escopo do projeto Ressocializa, foram capacitadas ao empreendedorismo cinco mil pessoas em
comunidades terapêu�cas – espaços de tratamento de dependência química – em cerca de 120
localidades em 10 estados do país;

Maker Space: fruto da parceria entre o Ins�tuto Besouro e a Prefeitura de Porto Alegre/RS, o
projeto teve como diferencial o empreendedorismo cria�vo, unindo arte e tecnologia, exploradas
em um ambiente instalado dentro de um contêiner clima�zado, iluminado e equipado com drone,
mesa digitalizadora, so�ware, mockup, impressora 3D, chroma key e robôs, que passaram a fazer
parte da ro�na de alunos de escolas públicas no turno inverso escolar, com aulas ministradas por
um professor especializado na área e auxílio de um mentor de contexto pedagógico. Além do
desenvolvimento das habilidades par�culares de cada aluno, foram proporcionados o
desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe, inteligência emocional e superação de
padrões limitantes.

Organismo Internacional de Juventude para Ibero-América – OIJ: o Ins�tuto Besouro, através de
cooperação, capacitou jovens de famílias em situação de vulnerabilidade social em 21 países ibero-
americanos, transformando vidas através do empreendedorismo.

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – ACNUR: ao lado da Organização das
Nações Unidas (ONU) o Ins�tuto Besouro capacitou refugiados venezuelanos no Brasil, inserindo as
famílias de imigrantes no contexto local de trabalho e revertendo o quadro de vulnerabilidade
socioeconômica do qual fazem parte.

Na�onal Youth Council of Russia: através de parceria, o Ins�tuto Besouro, com obje�vo de
promover a inserção no mercado de trabalho de jovens russos, ofereceu cursos de capacitação de
empreendedorismo, seminários, conferências e eventos públicos voltados ao mercado de trabalho
e a juventude.

CRA Empreendo: em parceria com o Conselho Regional de Administração (CRA/RS), o Ins�tuto
Besouro ofereceu a profissionais de administração curso de empreendedorismo para quem
desejou �rar suas ideias do papel. Com edições realizadas na capital gaúcha e em diversas cidades
do interior do Estado, os par�cipantes do curso passaram por um processo detalhado de criação de
negócios.

Bike Negócio Itaú/Unibanco: o Ins�tuto Besouro realizou este curso gratuito de
empreendedorismo com o uso de bicicleta, oferecido a pessoas de famílias de baixa renda e
situação de vulnerabilidade social. Com duração de cinco dias, as primeiras turmas ocorreram nas
cidades de Queimados (RJ) e São Paulo, com turmas lotadas. O banco concedeu microcrédito
especial para os cinco planos de trabalho mais viáveis criados ao longo das aulas.

Souza Cruz: em parceria, o Ins�tuto Besouro realizou o Curso de Formação Empreendedora Para
Mulheres Líderes de Família, moradoras do entorno das unidades fabris da companhia, de modo a
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despertar o potencial empreendedor feminino;

Mapa dos Jovens Empreendedores em Favela: projeto lançado em dezembro de 2018, apresenta
uma pesquisa do Ins�tuto Besouro que traça um perfil socioeconômico da juventude
empreendedora (15 a 29 anos) do Brasil, de modo a permi�r conhecer as caracterís�cas específicas
deste público, facilitando a elaboração de novas ações que visem o seu desenvolvimento;

Baianas Empreendedoras do RJ: o Ins�tuto Besouro realizou curso de capacitação em
empreendedorismo para as mulheres da Associação das Baianas do Acarajé do Rio de Janeiro
(ABAM/RJ) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Gerdau Transforma: o Ins�tuto Besouro executou o Programa Gerdau Transforma – Você
Empreendendo, voltado para a inserção de jovens no mercado de trabalho por meio do
empreendedorismo, com a missão de proporcionar o empoderamento e o fortalecimento do
indivíduo no âmbito pessoal e profissional.

Decola Jovem: programa de empreendedorismo, realizado pelo Ins�tuto Souza Cruz em parceria
com o Ins�tuto Besouro, que capacitou jovens a abrir e manter seus próprios negócios, em cinco
dias, com baixo inves�mento.

Migrante Empreendedor: realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), com par�cipação
do Ins�tuto Besouro promoveu a integração econômica sustentável por meio de capacitação para
inserção no mercado de trabalho, empregos formais e trabalho autônomo, entre os migrantes da
Venezuela e de países vizinhos. O curso é des�nado a maiores de 18 anos que moram no Rio
Grande do Sul, priorizando mulheres grávidas, famílias monoparentais, desempregados e mulheres
solteiras.

IGM Impulsiona: o projeto oferece cursos para formação de novos empreendedores, com foco em
conceitos, estratégias e prá�cas relacionadas a oportunidades de negócios.

4.4. Desde a sua fundação, em 2004, o Ins�tuto Besouro – Agência de Fomento Social valoriza
as polí�cas públicas como forma de superar injus�ças sociais históricas no Brasil, com o propósito de
garan�r às famílias brasileiras, em especial de comunidades menos favorecidas, povos tradicionais e
pessoas em situação de vulnerabilidade social, o acesso ao conhecimento, abordando em seus projetos a
aplicação de informações que tratam dos aspectos sociais, educacionais, econômicos, de saúde �sica e
psíquica e, consequentemente, da estruturação da família.

5. JUSTIFICATIVA

5.1. Nos dias de hoje, a popularização de novas tecnologias promoveram a inclusão digital de
maneira expressiva em nosso co�diano, o que permite a realização de uma série de a�vidades de forma
ágil e prá�ca, tornando a ro�na das vidas de milhões de pessoas mais produ�vas, com novos recursos e
acesso a conteúdos. A inteligência ar�ficial, por outro lado, com seus algoritmos, permeou a grande
maioria dos aplica�vos de maneira a influenciar nossas escolhas e direcionar com eficiência parte das
ações e tarefas diárias das pessoas.

5.2. Assim, cada vez mais, aumentamos nossa relação e nossa experiência com a tecnologia
digital e, deslumbrados pelas infinitas benesses que ela nos traz, auxiliamos na criação das novas
engrenagens que cons�tuem o inédito desenvolvimento tecnológico do século 21.

5.3. Entretanto, como tudo carrega um “outro lado”, relatos dos efeitos colaterais indesejáveis
resultantes do manejo tecnológico expõem ao descontrole psíquico e comportamental crianças, jovens e
adultos – como relatado pela mídia leiga e cien�fica – tornando-se em um novo problema mundial de
saúde. 
Assim sendo, o Programa Reconecte nasce com o propósito de “reconectar” as famílias e os
relacionamentos sociais em geral, fazendo da tecnologia uma ferramenta facilitadora na busca da
ampliação da dignidade humana. Dessa forma, o programa propõe uma série de inicia�vas em diversos
eixos, com a finalidade de promover ações que vão desde a educação até as ações que visam a desejada
reeducação tecnológica para o fortalecimento das relações sociais reais, em especial a Família, e a
promoção do uso adequado e inteligente dos recursos tecnológicos.
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6. OBJETIVOS

6.1. Obje�vo geral: cumprir com excelência o projeto-piloto Reconecte em suas ações de
fortalecimento das relações familiares, acesso amplo ao conhecimento cien�fico sobre a temá�ca,
abordagem de aspectos sociais, educacionais, de saúde �sica e psíquica e segurança ciberné�ca, por
meio da aplicação de oficinas semanais u�lizando rigorosamente a metodologia descrita no item 3.6 do
Edital 02/2021 da Secretaria Nacional da Família.

6.2. Obje�vos específicos da parceria:

Informar a respeito das novas prá�cas e das novas tendências virtuais do comportamento humano;

Esclarecer a respeito do uso inadequado da tecnologia, assim como seus efeitos a curto, médio e
longo prazo para a saúde mental;

Informar sobre mecanismos de alerta, controle e regulação comportamental na família e
sociedade;

Abordar questões do apoio dos recursos tecnológicos em questões de educação e entretenimento
saudável;

Capacitar pais, professores, profissionais de saúde e a sociedade como um todo a respeito das
melhores formar de u�lização da tecnologia;

Fomentar o uso dos recursos tecnológicos sob a ó�ca de uma responsabilidade social;

Informar sobre os perigos da internet, apontando mecanismos de proteção de uso;

Fomentar a tomada de consciência e uma melhor percepção da importância da família como o
elemento gerador e protetor da saúde mental individual e social, através da regulação e da
supervisão parental.

7. CAPACIDADE TÉCNICA GERENCIAL

7.1. O Ins�tuto Besouro de Pesquisa e Fomento Social, em 17 anos de atuação nas mais
variadas áreas econômicas e sociais, demostra ter a comprovada capacidade técnica e operacional
necessária para a execução plena do projeto-piloto Reconecte. O desenvolvimento de projetos desta
natureza é de grande interesse do Ins�tuto Besouro, uma vez que vem ao encontro de seu propósito
ins�tucional contribuir no fortalecimento da família brasileira para gerar bene�cios ao país.

7.2. A equipe gestora do Ins�tuto Besouro possui experiência em programas, projetos e
a�vidades relacionadas a capacitação de pessoas, em especial aquelas oriundas de famílias em situação
de vulnerabilidade social. A promoção e a oferta de cursos, oficinas, capacitações, u�lizando conceitos
inovadores, em linguagem de fácil entendimento, tendo em consideração a experiência de vida de cada
par�cipante na formação de valores individuais e familiares, são itens fundamentais no estatuto da OSC.

7.3. O fundador e presidente do Ins�tuto Besouro, Vinícius Mendes Lima, criador de
metodologias de ensino de empreendedorismo, já foi agraciado com diversas condecorações, tais como o
prêmio honorário da Universidade Federal de Buenos Aires (UBA), a comenda Parceiro da Juventude, da
Secretaria Nacional de Juventude, o Prêmio Jovem Empresário 2018, pela Associação de Jovens
Empresários de Porto Alegre (AJE POA). A metodologia foi internacionalmente reconhecida em sua
importância através da reunião da Cúpula de Ministros de Juventude do G20, realizada na Europa em
2018, em razão do programa Inova Jovem, realizado pelo Ins�tuto Besouro em parceria com o Governo
Federal do Brasil, no mesmo ano. Além disso, Vinícius Mendes Lima já atuou como consultor da Unesco e
consultor de planos de startups.

7.4. O Ins�tuto Besouro, que iniciou sua atuação em favelas com a metodologia By Necessity e
criou uma grande rede de parceiros nacionais e internacionais para atuar em conjunto no
desenvolvimento de cursos e projetos que ensinam as pessoas a �rar um negócio do papel com baixo ou
zero custo, já capacitou mais de 30 mil pessoas, em 1.600 municípios, além de atuar em 15 países. Em
complemento aos cursos de capacitação, a OSC realiza acompanhamentos aos novos empreendedores
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após a aplicação dos conteúdos, como forma de mentoria auxiliar no desenvolvimento de diversos
produtos e negócios.

7.5. É importante destacar as empresas e órgãos que já foram e/ou são parceiros do Ins�tuto
Besouro: Governo Federal, Gerdau, VivaRIO, Dundec, Fundo Social de São Paulo, UNHCR ACNUR (Agência
da ONU para refugiados), Prefeitura de Porto Alegre, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Emater-
DF, Favela HUB, Sicredi, Itaú, CONAJE, Conselho Nacional da Juventude, entre muitos outros.

7.6. Por fim, destaca-se que o Ins�tuto Besouro atende aos requisitos para dar suporte à
execução do projeto-piloto Reconecte. Além da sua atuação descrita na introdução deste documento,
ressalta-se sua experiência em aplicação de conteúdo a pessoas de todas as classes sociais e regiões do
país.

8. PÚBLICO BENEFICIÁRIO

8.1. As ações do projeto terão como público principal a família, tendo sua atuação estendida
aos professores por se tratar de um importante parceiro na formação educacional dos filhos. Nesse
contexto, as atuações serão estruturadas para os seguintes públicos beneficiários:

Família: enquanto principal público-alvo do Programa Reconecte, sendo as ações direcionadas aos
pais, filhos (crianças e adolescentes) e avós.

Professor: enquanto extensão da responsabilidade de educação das crianças e adolescentes, o
professor é considerado público-alvo das ações do Programa Reconecte.

9. METAS/ETAPAS/RESULTADOS ESPERADOS

ITEM ETAPA (DESCRIÇÃO) META RESPONSÁVEL PRAZO

1 Designar os Coordenadores para início das
Aplicações

03
Coordenadores
por OSC
Execução:
Danielle
Trevizan
Corrêa e
Rafael
Madeira
Oliveira
Plataforma:
Vanessa
Sanches

IBFSP Dez/2021

2 Divulgar o ACT e o curso EAD "A Família e as
Tecnologias Digitais".

1º Evento
presencial:
secretarias de
Assistência
Social, Saúde
e Educação,
igrejas e etc
2º Live pelo
Instagram

IBFSP Dez/2021-
Jan/2022

3
Disponibilizar formação para os Aplicadores e
apoiar na implementação das Oficinas
Reconecte

 SNF Dez/2021-
Jan/2022

4 Disponibilizar material Digital atualizado  SNF Dez/2021-
Jan/2022

5 Capacitar os Aplicadores no curso EAD "A
Família e as Tecnologias Digitais" com 5
módulos de conteúdo sobre a tecnologia

06 aplicadores
da equipe e 03
auxiliares

IBFSP Dez/2021-
Jan/2022
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relacionada a Família, Saúde, Educação e
Segurança Digital disponibilizado pela SNF

6

Aplicar 24 Ciclos de Oficinas Reconecte da
seguinte forma: 
04 ciclos on-line 
20 ciclos presenciais

04 ciclos on-
line 
20 ciclos
presenciais

IBFSP Fev -
Mai/2022

5 aplicações – presencial
Local: Porto Alegre

85 famílias
 IBFSP Fev/2022

5 aplicações – presencial
Local: Taquara

85 famílias
 IBFSP Mar/2022

5 aplicações – presencial
Local: Três Coroas

85 famílias
 IBFSP Mar/2022

5 aplicações – presencial
Local: Porto Alegre

85 famílias
 IBFSP Abr/2022

4 aplicações – on-line
Local: Meet

68 famílias
 IBFSP Mai/2022

Total 24 aplicações 408 famílias  Jan-
Mai/2022

7 Monitorar as Aplicações
Checklist do
roteiro das
aplicações

SNF
IBFSP

Jan-
Mai/2022

8 Preencher Formulário de Avaliação por
Aplicação

24 Relatórios
das Aplicações

SNF
IBFSP

Jan-
Mai/2022

9 Gerar Relatório Final das Aplicações previstas
no ACT

01 Relatório
geral das
Aplicações

SNF
IBFSP

Jan-
Jun/2022

 

DETALHAMENTO DOS CUSTOS

Valor das Aplicações R$ 40.000,00
Quantidade de aplicações a realizar 24 Aplicações
Quantidade de famílias atendidas 408
Custo de cada família R$ 98,04
Custo de cada Aplicação/mês R$ 6.175,00 com exceção do 5º mês R$ 4.940,00

 

META/

ETAPA
DESCRIÇÃO VALOR

R$
DATA
INÍCIO

DATA
TÉRMINO

INDICADOR
FÍSICO

MEIOS DE
VERIFICAÇÃO

Meta
1

Realizar 24
(vinte
quatro)
aplicações
com 
4 (quatro)
oficinas do
projeto
Reconecte, 
com duração

40.000,00 Dezembro
2021

Abril
2022

Quan�dade
de
aplicações,

horas/aulas,
oficinas

Ficha inscrição,
lista de
presença, 

fotos e vídeos
durante a
aplicação.

Além disso,
conforme o
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de 1 hora,
que será
aplicada 
em
encontros
semanais
abordando
um 
tema
diferente,
relacionado
à família, 
saúde,
educação e
segurança. A
aplicação 
ocorrerá no
formato
presencial
e/ou à 
distância.

item 3.10 do
Edital,

o concedente
fornecerá
roteiros para

avaliação e
monitoramento.

Meses Aplicações Famílias Desembolso
Mês 1 5 Aplicações 85 famílias 6.175,00
Mês 2 5 Aplicações 85 famílias 6.175,00
Mês 3 5 Aplicações 85 famílias 6.175,00
Mês 4 5 Aplicações 85 famílias 6.175,00
Mês 5 4 Aplicações 68 famílias 4.940,00
Subtotal 24 Aplicações 408 famílias 29.640,00

Demais despesas Valor
Valor 5 apostilas do aplicador 185,00

Lanches e premiações 5.760,00
Ajuda de Custo 4.415,00

Subtotal 10.360,00
Total do projeto R$ 40.000,00

 

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Repasse R$ 40.000,00

Contrapartida
R$ 0,00 (conforme §1º, do Art. 35, da Lei Nº 13.019/2014, devido a
celebração de Termo de Colaboração proposto nesse documento,
com objetivos públicos comuns).

Valor Global R$ 40.000,00

 

10. METODOLOGIA

10.1. A metodologia do Projeto-piloto Reconecte consiste em quatro (04) oficinas de
capacitação, cada uma com duração de 1 hora, às quais são aplicados, em encontros semanais,
conteúdos abordando temas diferentes a cada encontro. Os conteúdos têm relação com o papel da
família, as preocupações com a saúde �sica e mental, os desafios da educação e as questões que
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envolvem a segurança dos usuários de tecnologia. A aplicação das oficinas poderá ocorrer no formato
presencial ou à distância.

10.2.  O Ins�tuto Besouro indicará  ao menos   três (03) pessoas  para cumprirem a função de
Aplicadores do Projeto-piloto Reconecte, os quais poderão ser professores, líderes religiosos, lideranças
comunitárias, membros de ins�tuições. O Ins�tuto Besouro fornecerá lanche nos intervalos das oficinas.
O Aplicador conduzirá a oficina levando em consideração o conteúdo previamente elaborado na apos�la
e cada família par�cipante deverá receber uma apos�la contendo, além dos textos explica�vos, exercícios
e a�vidades dinâmicas.

10.3. Os Aplicadores serão responsáveis pelo cumprimento das oficinas semanais, auxiliarão na
captação e acompanhamento das famílias e farão o monitoramento e a avaliação do projeto. As oficinas
deverão iniciar com a quan�dade mínima de dezessete (17) famílias inscritas. No caso de desistência de
famílias no decorrer das oficinas, o Aplicador será responsável por captar novas famílias inscritas, a fim de
que se seja alcançado a quan�dade de 408 famílias ou a quan�dade pactuada no plano de trabalho
aprovado para a OSC.

10.4. O Projeto-piloto Reconecte é dirigido a famílias, podendo par�cipar das oficinas pais ou
responsáveis e filhos na faixa etária de 9 a 14 anos. Os encontros podem ser nas modalidades presencial
ou virtual (à distância).

10.5. APLICAÇÃO PRESENCIAL: As oficinas no formato presencial serão realizadas em espaço
cedido para o projeto através de parcerias com associações, prefeituras e igrejas. Tendo em vista as
dinâmicas de fortalecimento de vínculos, o espaço deverá ter capacidade para acomodar, no mínimo,
dezessete (17) famílias. Assim, considerando um responsável e um filho, o espaço deverá comportar, no
mínimo trinta e quatro (34) a quarenta (40) pessoas. Sugere-se aplicações em salas, com um (01)
Aplicador e um (01) Auxiliar (que pode ser um aplicador treinado ou não) para cada dezessete (17)
grupos de famílias. Será necessário que a OSC forneça lanche aos par�cipantes como forma de incen�vo
para par�cipar das aplicações.

10.6. APLICAÇÃO A DISTÂNCIA: Para aplicação das oficinas no formato a distância, a ins�tuição
deverá disponibilizar, para uso das famílias par�cipantes, plataforma de acesso web, bem como realizar
as orientações e testes necessários para que todos possam acompanhar as oficinas no horário acordado.
Será necessário que todos os par�cipantes estejam com os vídeos ligados para o acompanhamento das
dinâmicas. A quan�dade de par�cipantes será determinada pela ins�tuição, observando-se a quan�dade
mínima de dezessete (17) famílias e máxima de acordo com a capacidade da plataforma. Os testes e links
de acesso deverão ser divulgados com antecedência, a fim de não afetar o horário previsto para as
oficinas. Nesse �po de aplicação, os recursos previstos para o lanche, deverão ser conver�dos em
brindes, os quais serão u�lizados como forma de incen�vo a par�cipação das famílias.

11. MONITORAÇÃO E AVALIAÇÃO

11.1. A fim de que se verifique os resultados esperados para a realização deste projeto, é
necessário que estratégias de monitoramento e avaliação de indicadores sejam realizadas.

11.2. Após a assinatura da parceria e início do plano de trabalho pactuado, a Coordenação do
Projeto-piloto Reconecte disponibilizará ao Ins�tuto Besouro o seguinte material em formato digital:
Curso EAD do Reconecte obrigatório para o Aplicador contendo treinamento para aplicação das 4
oficinas; “Apos�la do Aplicador”; “Apos�la da Família”; roteiros para avaliação e monitoramento. As
apos�las serão no formato PDF para impressão pelo Ins�tuto Besouro na quan�dade correspondente ao
número de famílias par�cipantes e de Aplicadores (observada uma quan�dade de reserva).

11.3. O principal indicador de sucesso ou insucesso da inicia�va será a adesão, por meio do
preenchimento da ficha de inscrição, por parte do público-alvo par�cipante. E enquanto forma de
monitorar sua execução, será realizada ao término de cada aplicação uma pesquisa de sa�sfação com as
famílias. Estas pesquisas serão enviadas à Secretaria Nacional da Família ao término de cada mês, e por
meio destes envios, será possível monitorar a execução projeto.

12. RESULTADOS ESPERADOS
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12.1. O Ins�tuto Besouro considera que, por meio do uso adequado das novas tecnologias, a
aplicação do projeto-piloto Reconecte fru�ficará em mudanças posi�vas nas ro�nas familiares ao
fortalecer os vínculos afe�vos entre pais e filhos, e resignificará o papel da família enquanto ins�tuição
orientadora e formadora de relações voltadas à promoção da dignidade humana.

12.2. Por outro lado, através do acesso ao conhecimento cien�fico sobre esta nova temá�ca, as
oficinas semanais conscien�zarão as famílias sobre os vícios e distúrbios resultantes do uso inadequado
dos conteúdos midiá�cos, entre outros aspectos da tecnologia moderna, o que oportunizará a formação
de comportamentos prudentes no campo das relações familiares, sociais, educacionais, e,
individualmente, promoverá a prudência no campo da saúde psíquica e da segurança pessoal.

12.3. Espera-se ainda, diante da produção acelerada de novas tecnologias, que a capacitação
das 408 famílias par�cipantes promova impacto social capaz de es�mular pesquisas cien�ficas voltadas à
inves�gação dos efeitos nocivos destas inovações ciberné�cas sobre as relações familiares e sociais, em
âmbito nacional.

13. PROPOSIÇÃO

 

Vinícius Mendes Lima

Diretor-Presidente

Ins�tuto Besouro de Fomento Social e Pesquisa

14. APROVAÇÃO

 
Angela Vidal Gandra da Silva Mar�ns

Secretária Nacional da Família

Em 09 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Mendes Lima, Usuário Externo, em 15/12/2021,
às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Angela Vidal Gandra da Silva Martins, Secretária
Nacional da Família, em 17/12/2021, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 2661907 e o código CRC 60E449FE.

Referência: Processo nº 00135.227102/2021-88 SEI nº 2661907
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