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2662536 00135.227104/2021-77

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

PLANO DE TRABALHO

 

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 do TED:
Departamento de Desafios Sociais no Âmbito Familiar.

2. DADOS CADASTRAIS DA INSTITUIÇÃO

Ins�tuição Proponente: Ins�tuto Cristão de Ensino e Cultura (INCEC)

CNPJ: 30.231.366/000132

Endereço: Rua Gandavo Número 363 - Vila Clemen�no - São Paulo - SP

CEP.: 04.023-0001

Telefone: (11) 99605-7340

Nome da autoridade competente: Paulo Sergio Falçarella

Número do CPF: 063.052.318-50

RG: 14.774.956

Endereço: Rua França Pinto – Vila Mariana – São Paulo - SP

CEP.: 04.016-031

Telefone: (11) 99605-7340

E-mail:  paulofalcarela@incec.org.br

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.1. O Ins�tuto Cristão de Ensino e Cultura (INCEC) tem por missão erradicar a cultura da
orfandade, empoderar as próximas gerações para que se tornem cidadãos emocionalmente saudáveis,
espiritualmente maduros e para que exerçam liderança transformacional onde es�verem. Neste
contexto, para o alcance pleno da missão da ins�tuição, obje�va-se também o fortalecimento das
relações familiares e dos vínculos prote�vos e afe�vos de cada indivíduo.

3.2. Vê-se como comportamento comum em nossa sociedade atualmente a alocação de tempo
expressivo ao uso individual de internet e disposi�vos móveis, que podem implicar em perda de convívio
e enfraquecimento das relações de afeto e cuidado, além de potenciais efeitos colaterais sobre a saúde
emocional das pessoas.

3.3. O ins�tuto possui diferentes inicia�vas sociais com foco em diversos perfis de pessoas em
situação de vulnerabilidade socioeconômica na região da grande São Paulo (atual região de alcance).
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Pensando-se no público alvo do projeto-Piloto (pais ou responsáveis com filhos na faixa etária de 9 a 14
anos), destacariam-se especialmente:

aM’ai: programa existente há mais de 10 anos (03 anos dentro do por�ólio INCEC) que visa
oferecer suporte a gestantes de baixa renda por meio de encontros semanais para abordar temas
relacionados à gestação/maternidade, além de promover a auto valorização das par�cipantes,
incen�vando-a nos estudos, desenvolvendo ap�dões para técnicas artesanais e/ou moda, beleza e
culinária, proporcionando uma melhor qualidade de vida para ela e para seus filhos. Parte das
mulheres que passaram pelo projeto já possuía filhos antes de ingressar no aM’ai e, por isso,
podem cons�tuir partes interessadas no projeto-piloto Reconecte.

Ação Solidária nas Comunidades: desde março de 2020, visando atuar na redução das
desigualdades e impactos causados pela COVID19 sobre a renda das famílias, o INCEC passou a
contribuir com cestas de alimentos, kits de higiene e de limpeza para famílias em situação de
hipossuficiência econômica em suas inicia�vas sociais e especialmente nas 12 comunidades
localizadas em seu entorno (região da Vila Clemen�no/Vila Mariana em São Paulo). Dentre as
1.400 famílias atendidas (700 cadastradas) neste período há muitas famílias que se enquadram na
faixa etária estabelecida para o projeto piloto, além da conveniência da localização próxima ao
ins�tuto, caso as aplicações se deem de forma presencial.

3.4. Esta proposta visa expor a possibilidade de aplicação da metodologia do projeto-piloto
Reconecte às famílias atendidas já cadastradas no INCEC e também as famílias que ainda não estão
cadastradas, mas vivem na região da subprefeitura de Vila Mariana em São Paulo. Esta inicia�va seria
in�tulada INCEC Reconect@.

4. PROPOSTA DE TRABALHO

4.1. Método e Conteúdo: Propõe-se a realização de 24 aplicações durante o ano de 2022,
sendo cada aplicação composta por 04 oficinas de 1 hora ao longo de uma semana que abordarão os
temas: 1) Família e Tecnologia; 2) Saúde e Tecnologia; 3) Educação e Tecnologia; 4) Segurança e
Tecnologia; conforme proposta estabelecida no curso “A Familia e as Tecnologias Digitais” 1 . Pretende-se
realizar 50% das aplicações de forma presencial e 50% de forma online. Para a execução presencial, o
INCEC dispõe de um auditório em suas instalações que comporta a recepção das famílias para as
exposições e também para o lanche. Para a execução online, o INCEC também dispõe de licenças Zoom
que poderão ser u�lizadas para realização das oficinas.

4.2. Aplicadores: Há no INCEC a capacidade de formar 04 aplicadores considerando que o
ins�tuto já possui uma força voluntária relevante em suas diversas frentes de trabalho. Os aplicadores
farão o curso EAD de 40h conforme especificação do edital sobre os quatro módulos a serem trabalhados
com as famílias e a aula de treinamento. A ideia seria promover um revezamento mensal entre os
aplicadores para não haver sobrecarga nas programações pessoais de cada um, mas garan�ndo a troca
de experiência entre todos, o planejamento e monitoramento con�nuo do projeto de forma coesa e
sinérgica.

4.3. Capacidade de Atendimento: Considerando a quan�dade de famílias já cadastradas no
INCEC para as inicia�vas sociais já existentes, entendemos ser possível atender pelo menos 360 famílias
ao longo de 12 meses.

4.4. Indicadores de Desempenho: Serão elaborados relatórios de prestação de contas sobre a
execução da inicia�va, que terão por evidências:

a) Fichas de inscrição e/ou relatório consolidadores das informações das inscrições de
todos os par�cipantes;

b) Registros fotográficos e/ou vídeos dos encontros realizados;

c) Relatório sobre cada aplicação realizada (quan�dade de par�cipantes e famílias
representadas, pontos relevantes de discussão que surjam, eventuais desdobramentos
em atendimentos na ins�tuição).

5. PLANO DE AÇÃO
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ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL PREZO SITUAÇÃO/META

1
Designar os
Coordenadores para
início das Aplicações

INCEC
Coordenadora
Aplicação: Priscilla
Rossi (ponto focal) 
Presidente: Paulo
Falçarella

Nov/21
01 coordenador designado
(com apoio do presidente da
instituição)

2
 

Divulgar o ACT e o
curso EAD "A Família
e as Tecnologias
Digitais", incluindo
ações de apresentação e
sensibilização para
captação das famílias
participantes da seguinte
forma:

INCEC Dez/21 a
Out/22 06 eventos/ações

Ação de sensibilização e
pré-contato com famílias
para montagem de turmas
jan/22 e fev/22

INCEC Dez/21 a
Jan/22

01 evento/ação e/ou
abordagens diretas

Ação de sensibilização e
pré-contato com famílias
para montagem de turmas
mar/22 e abr/22

INCEC Fev/22 01 evento/ação e/ou
abordagens diretas

Ação de sensibilização e
pré-contato com famílias
para montagem de turmas
mai/22 e jun/22

INCEC Abr/22 01 evento/ação e/ou
abordagens diretas

Ação de sensibilização e
pré-contato com famílias
para montagem de turmas
jul/22 e ago/22

INCEC Jun/22 01 evento/ação e/ou
abordagens diretas

Ação de sensibilização e
pré-contato com famílias
para montagem de turmas
set/22 e out/22

INCEC Ago/22 01 evento/ação e/ou
abordagens diretas

Ação de sensibilização e
pré-contato com famílias
para montagem de turmas
nov/22 e dez/22

INCEC Out/22 01 evento/ação e/ou
abordagens diretas

3

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

SNF Nov/21 a
Fev/22  

4

Disponibilizar material
digital atualizado para
impressão pelo INCEC  
(Apostila do Aplicador e
Apostila da Família)

SNF Nov/21 a
Fev/22  

5 Capacitar os
aplicadores no curso
EAD "A Família e as
Tecnologias Digitais"
com 5 módulos de

INCEC Dez/21 a
Fev/22

04 Aplicadores
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conteúdo sobre a
tecnologia relacionada a
Família, Saúde, Educação
e Segurança Digital
disponibilizado pela SNF

6

Realizar 24 aplicações
de Oficinas Reconecte 
da seguinte forma:

   

01 aplicação na sede do
INCEC + 
01 aplicação online

INCEC Jan/22 15 famílias por aplicação

01 aplicação na sede do
INCEC + 
01 aplicação online

INCEC Fev/22 15 famílias por aplicação

01 aplicação na sede do
INCEC + 
01 aplicação online

INCEC Mar/22 15 famílias por aplicação

01 aplicação na sede do
INCEC + 
01 aplicação online

INCEC Abr/22 15 famílias por aplicação

01 aplicação na sede do
INCEC + 
01 aplicação online

INCEC Mai/22 15 famílias por aplicação

01 aplicação na sede do
INCEC + 
01 aplicação online

INCEC Jun/22 15 famílias por aplicação

01 aplicação na sede do
INCEC + 
01 aplicação online

INCEC Jul/22 15 famílias por aplicação

01 aplicação na sede do
INCEC + 
01 aplicação online

INCEC Ago/22 15 famílias por aplicação

01 aplicação na sede do
INCEC + 
01 aplicação online

INCEC Set/22 15 famílias por aplicação

01 aplicação na sede do
INCEC + 
01 aplicação online

INCEC Out/22 15 famílias por aplicação

01 aplicação na sede do
INCEC + 
01 aplicação online

INCEC Nov/22 15 famílias por aplicação

01 aplicação na sede do
INCEC + 
01 aplicação online

INCEC Dez/22 15 famílias por aplicação

TOTAL: 24 aplicações  Jan/22 a
Dez/22 360 famílias

7 Monitorar as
Aplicações  

(A SNF ou Consultores
poderão acompanhar
presencialmente ou on

SNF/INCEC Jan/22 a
Dez/22

 



17/12/2021 10:26 SEI/MDH - 2662536 - Plano de Trabalho

https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2921117&infra_siste… 5/6

line, as Oficinas para
avaliação)

8
Preencher Formulário
de Avaliação por
Aplicação

SNF/INCEC Jan/22 a
Dez/22 24 Relatórios das Aplicações

9

Gerar Relatório Final
das Aplicações previstas
no ACT 
 
(Conforme roteiro
enviado pela SNF /
Consultores)

SNF/INCEC Dez/22 01 Relatório geral das
Aplicações

6. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

6.1. O INCEC já possui mais de 03 anos de existência, com um por�ólio de inicia�vas sociais
bem abrangente, focado no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade (famílias das
comunidades do entorno, mulheres gestantes, migrantes, crianças em situação de acolhimento
ins�tucional, além de indivíduos de maneira geral no caso dos atendimentos realizados via programa
Casa da Família). Anexos no final desta proposta estão os relatórios (versão resumida) das a�vidades
realizadas em 2020 e 1º semestre de 2021. Para acesso das versões completas dos relatórios:
h�ps://incec.org.br/prestacao-contas/ 

7. VALOR GLOBAL

7.1. Para elaboração das es�ma�vas considerou-se o contexto de preços no momento de
elaboração da proposta, mas também o potencial impacto de projeções macroeconômicas para o
próximo ano.

Item Quantidade Valor unitário Valor Total
Aplicadores 01 aplicador R$ 200,00/aplicação R$ 200,00
Apostilas 15 apostilas R$ 32,00 R$ 480,00
Lanche 30 Pessoas R$ 10,00/pessoa x4 R$ 1.200,00
Total por aplicação presencial R$ 1.880,00

7.2. Es�ma�va de valores por aplicação online

Item Quantidade Valor unitário Valor
Total

Aplicadores 01 aplicador R$
200,00/aplicação

R$
200,00

Apostilas 15 apostilas R$ 32,00 R$
480,00

Brindes para
participação

30 brindes
individuais R$ 6,00 R$

180,00
Total por aplicação presencial R$ 860,00

7.3. Es�ma�va total de valores nos 12 meses da inicia�va

Item Quantidade Valor
Unitário Valor Total

Aplicações online 12
aplicações R$ 860,00 R$ 10.320,00

Aplicações presenciais 12
aplicações R$ 1.880,00 R$ 22.560,00

Apostilas aplicadores 05 apostilas R$ 32,00 R$ 640,00
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Ajuda de custo anual
OSC

- - R$ 6.480,00

Valor estimado R$ 40.000,00
Valor de referência edital R$ 40.000,00
Quantidade de aplicações 24 aplicações
Quantidade de famílias 360 famílias
Custo por aplicação R$ 1.666,67
Custo por família R$ 111,11

8. PROPOSIÇÃO

 

Paulo Sergio Falçarella

Diretor Presidente

 

9. APROVAÇÃO

 
Angela Vidal Gandra da Silva Mar�ns

Secretária Nacional da Família

 

Em 10 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Falçarella, Usuário Externo, em
15/12/2021, às 15:25, 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 09:37, 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 2662536 e o código CRC 7241F09E.

Referência: Processo nº 00135.227104/2021-77 SEI nº 2662536

https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0

