DESCRIÇÃO DO PROJETO

I. NÚMERO DE CADASTRO DO PROPONENTE (login)
02RJ000792007
Proponente: Instituto Reação
CNPJ: 05.658.523/0001-43
E-mail: institutoreacao@institutoreacao.org.br
UF: RJ
Cidade: Rio de Janeiro
Endereço: RUA ENGENHEIRO CESAR GRILO, 301 - BARRA DA TIJUCA
Telefone(DDD): (21)3065-3637
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Flávio Vianna de Ulhôa Canto

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nº SLIE: 1611735-27
Título: Reação Escola de Judô e Educação
Manifestação Desportiva: Educacional
Modalidade(s) do projeto:
Jiu Jitsu
Judô
Local (is) de execução do projeto:
Campus Estácio Freguesia (Cidade de Deus)
RJ
Rio de Janeiro
Pechincha
Estrada do Capenha
Cep: 22743-041/Fone: (21)9848-54699
Colégio Pequena Cruzada (Pequena Cruzada)
RJ
Rio de Janeiro
Lagoa
Rua Fonte da Saudade
Cep: 22471-210/Fone: não encontrado
Instituto Reação (Rocinha)
RJ
Rio de Janeiro
São Conrado
Berta Lutz
Cep: 22450-290/Fone: (21)3065-3637
Polo Tubiacanga
RJ
Rio de Janeiro
Tubiacanga

Rua Oitenta e Nove
Cep: 21932-796/Fone: não encontrado

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO:
DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE
Duração: 12 meses
COMPROMISSO

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público Alvo
Qtd: 712 - Crianças - (0 a 12 anos).
Qtd: 138 - Adolescentes - (10 a 18 anos).
Qtd: 100 - Adultos - (18 a 59 anos).
Qtd: 0 - Idosos - (a partir de 60 anos).
Qtd: 0 - Portadores de necessidades especiais.
Beneficiário Direto: 950
Beneficiário Indireto: 0
Total de Beneficiário(s): 950
PEDIDO DE AVALIAÇÃO
Solicitamos que o presente projeto seja analisado e aprovado, para efeito dos
benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.
Local/data: ______________, ___/___/___.

_________________________
Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

ATENÇÃO: O projeto deverá ser apresentado utilizando obrigatoriamente estes
formulários, sem estar em manuscrito, em 1 (uma) via impressa com legibilidade,
acompanhado dos documentos mínimos exigidos para a fase de avaliação (artigo 9º,
Decreto nº 6.180/07), sem encadernar, apenas grampeado. As páginas destes
formulários deverão estar rubricadas pelo titular ou responsável legal do proponente.

DESCRIÇÃO DE PROJETO
V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto e apresentar de forma clara e objetiva o que
se pretende alcançar com o seu desenvolvimento.
VI. METODOLOGIA - Descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a
metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de
execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação.
Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por
turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos
profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um. Apresentar
os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e
duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos participantes e dos
profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas,
anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.

HISTORIA DO INSTITUTO REAÇÃO
Criado pelo medalhista olímpico Flávio Canto em 2003, o Instituto Reação é uma
organização não governamental que promove o desenvolvimento humano e a inclusão
social por meio do esporte e da educação, fomentando o judô desde a iniciação esportiva
até o alto rendimento. A proposta é utilizar o esporte como instrumento educacional e de
transformação social, formando faixas pretas dentro e fora do tatame.
O Instituto Reação trabalha há 13 anos com a missão de promover o desenvolvimento
humano através do esporte e da educação, e transformar o conceito de responsabilidade
social em ação na vida do maior número de pessoas, integrando diferentes classes
sociais pelo esporte.
Cerca de mil e duzentas crianças, adolescentes e jovens a partir de quatro anos são
beneficiados em cinco polos Rocinha, Cidade de Deus, Tubiacanga, Pequena Cruzada e
Deodoro.
O Instituto Reação possui três programas que funcionam de forma complementar.
OS PROGRAMAS DO INSTITUTO REAÇÃO
REAÇÃO ESCOLA DE JUDÔ
Oferece aulas de judô para crianças e adolescentes entre 04 e 23 anos, trabalhando os
princípios e valores do esporte, com o objetivo de promover a educação e o
desenvolvimento humano.
REAÇÃO EDUCAÇÃO
Oferece oficinas educacionais para crianças e adolescentes participantes do programa
Reação Escola de Judô, com o objetivo de desenvolver suas habilidades sociais,
pessoais, produtivas e cognitivas.
O programa Reação Educação também viabiliza, com apoio de padrinhos e madrinhas, o
ingresso e a permanência de seus alunos em instituições particulares de ensino
fundamental, médio e superior: programa Reação Bolsa de Estudo.

REAÇÃO OLÍMPICO
Oferece treinamento esportivo de alta qualidade para o desenvolvimento de atletas,
viabilizando a participação dos mesmos em competições nacionais e internacionais. O
programa conta com uma equipe multidisciplinar nas áreas de psicologia, nutrição,
fisioterapia e preparação física, que dá suporte ao treinamento diário dos atletas.
O Instituto Reação promove a inclusão social e o desenvolvimento humano através do
esporte e educação. A modalidade esportiva utilizada é o judô, que possui na sua filosofia
fortes componentes educacionais baseados na disciplina, humildade, respeito, coragem,
entre outros. Acreditamos que o esporte aliado à educação é uma poderosa ferramenta de
transformação social. A partir da prática esportiva, os alunos do Instituto são
encaminhados para as oficinais educacionais, além de participarem de eventos de
integração de caráter social, cultural e ambiental.
Hoje, o Instituto Reação pode oferecer aos seus alunos muito mais do que o judô, atuando
de forma integrada com os 3 programas citados a cima.
Destaca-se dentro do Programa Reação Educação, a distribuição de estudos em
unidades privadas de ensino, distribuídas da Educação Infantil a Universidade. Os alunos
estão na Universidade e tem oportunidade de vivenciar com a equipe técnica do alto
rendimento a experiência de serem monitores, estagiários e muitas vezes encaminhados
ao mercado de trabalho.
Além de bons resultados no desenvolvimento educacional dos nossos alunos, o Programa
Reação Olímpico traz muitos resultados esportivos para o Instituto. Acreditamos que o
convívio com os atletas de alto rendimento, possibilita um espaço de troca e inspiração
para os futuros campeões. Carregar o mesmo escudo que os atletas em seus quimonos, é
uma grande inspiração para os mais novos, além de um estímulo para acreditarem que
também podem ter um futuro promissor. Dentre eles, destacam-se as irmãs e atletas
Rafaela e Raquel Silva, nascidas e criadas na comunidade da Cidade de Deus.
Rafaela Silva entrou no Instituto Reação aos oito anos porque seus pais buscavam uma
alternativa que pudesse tirá-la das brigas de rua. O talento bruto foi lapidado e aos 16
anos tornou-se campeã mundial junior. Aos 20, disputou seus primeiros Jogos Olímpicos
e aos 21, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial Sênior a primeira da
história do judô feminino brasileiro. Outras conquistas recentes de Rafaela são o Bronze
no Grand Slam Paris 2016 e no Pan-americano de Toronto em 2015. Ela foi medalha de
ouro nos Jogos Olimpicos Rio 2016..
Irmã de Rafaela Silva, Raquel também tem uma história de sucesso dentro e fora do
tatame. A atleta foi a primeira campeã pan-americana de judô do Instituto Reação e,
apesar das inúmeras lesões e gravidez precoce, nunca se deixou abalar, tendo
conquistado medalhas em diversas competições internacionais. Atualmente, Raquel
integra a Seleção Brasileira desempenhando um importante papel na preparação de
atletas titulares. A judoca é formada em Educação Física e tem uma filha de 11 anos, que
segue os passos da mãe e também pratica o esporte.

Nesse sentido, investir no Projeto Reação escola de Judô e Educação, é também
contribuir para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no Brasil, já que muitos
dos nossos atletas vieram do Programa Reação Escola de Judô.

O PROJETO REAÇÃO ESCOLA DE JUDO E EDUCAÇÃO
A MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA
O projeto Reação Escola de Judô e Educação está orientado para a prática do esporte
educacional associado a atividades de educação, garantindo a ampla participação dos
beneficiados, independente de aptidão, evitando-se a seletividade e a
hipercompetitividade.
O esporte escolhido foi o judô, modalidade olímpica que se fundamenta em princípios e
valores educacionais e disciplinares, sendo o elemento fundamental e indispensável para
permitir o desenvolvimento integral e integrado de crianças e jovens atendidos pela
instituição.

O OBJETIVO
O projeto visa oportunizar a prática esportiva de judô do Instituto Reação, disseminando a
prática esportiva inclusiva, trabalhando de forma orientada, com ludicidade, integrando o
processo de aprendizagem com as oficinas de educação.
Será oferecido aos moradores de comunidades menos favorecidas, utilizando o esporte
como uma ferramenta educacional complementar na formação integral dos participantes.
A METODOLOGIA
As atividades são desenvolvidas de maneira integrada, e os alunos que participam das
atividades da Escola de Judô também são encaminhados para as oficinas de Educação.
A metodologia do Instituto Reação busca a transformação da criança em cidadão,
segundo os princípios e valores do judô.
São utilizadas de 02 (duas) estratégias: Aulas Praticas e Atividades Complementares.
- Crianças mais novas, entre 4 e 8 anos, há um trabalho psicológico com o mito do superherói.. Com objetivo é estimular a obediência, disciplina, companheirismo e respeito.
- Crianças a partir de 8 anos até os 12 anos , o super-herói transforma-se em judoca. Os
princípios do judô passam a ser trabalhados de forma efetiva e a consciência da disciplina
é fortemente aguçada.
- Adolescentes a partir dos 13 anos até os 17 anos Na fase da juventude, o judoca tornase efetivamente um cidadão, no mais nobre sentido da palavra e ciente de que todos os
valores e princípios do judô devem ser aplicados na vida.

- Jovens Adultos de 18 a 23 anos - aumento do responsabilidade com atleta e cidadão;
A responsabilidade do que é ser um judoca começa a ser trabalhada e como
consequência, o desempenho escolar também passa a ser levado em consideração.
Há um acompanhamento do desempenho escolar, ou seja, o objetivo é prepará-los para a
vida.
Os valores orientadores são:
- Quem teme perder já está vencido.
- Somente se aproxima da perfeição quem a procura com constância, sabedoria e,
sobretudo, humildade.
- Quando verificares com tristeza que não sabes nada, terás feito teu primeiro progresso
no aprendizado.
- Nunca te orgulhes de haver vencido um adversário. O que vencestes hoje poderá
derrotar-te amanhã. A única vitória que perdura é a que se conquista sobre a própria
ignorância.
- O judoca não se aperfeiçoa para lutar. Luta para se aperfeiçoar.
- Conhecer-se é dominar-se. Dominar-se é triunfar.
- O judoca é o que possui inteligência para compreender aquilo que lhe ensinam,
paciência para ensinar o que aprendeu aos seus semelhantes e fé para acreditar naquilo
que não compreende.
- Saber cada dia um pouco mais e usá-lo todos os dias para o Bem. Esse é o caminho dos
verdadeiros judocas.
- Praticar judô é educar a mente a pensar com velocidade e exatidão, bem como o corpo a
obedecer com justeza. O corpo é uma arma cuja eficiência depende da precisão com que
se usa a inteligência.
Esses valores são a base metodológica e pedagógica das atividades tanto de judô, quanto
das oficinas de educação.
As atividades de judô são organizadas em dois turnos, com turmas mistas organizadas
por agrupamento etário, sendo: 04 a 06 anos; 07 a 12 anos; 13 a 17 anos; 18 até 23 anos.
QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS POR NÚCLEO
- Cidade de Deus - 226 alunos
- Pequena Cruzada - 219 alunos
- Rocinha (sede) - 450 alunos
- Tubiacanga - 55 alunos
Total de 950 (novecentos e cinquenta) alunos

GRADE HORARIA
As atividades acontecem de 2 (duas) a 3 (três vezes) por semana e tem a duração de 1h.

A grade completa, pela grande quantidade de turmas segue em anexo.
ATIVIDADES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES
São oferecidas no núcleo principal na Rocinha.
Associado às atividades de judô, os alunos participam das oficinas de educação, cuja
integração garante o desenvolvimento das competências intelectuais, sociais e
comportamentais.
As oficinas pedagógicas que tem foco na temática cidadania e meio ambiente, sem perder
de vista a questão social da aprendizagem escolar, gerador da exclusão de amplas
camadas da população, assim como a questão da construção da autonomia da criança e
do jovem - construção da capacidade de aprender para si ou ser sujeito da sua
aprendizagem e promoção da resiliência.
As oficinas são organizadas em torno de aulas teóricas e práticas, que objetiva
materializar os conceitos discutidos nas oficinas e criar um compromisso com a
divulgação de um novo olhar e de novas práticas sustentáveis nas comunidades
atendidas pelo projeto, que apresentam carências educacionais e consequentemente,
problemas sociais e pouca estimulação nas suas habilidades físicas, intelectuais e
emocionais.
Além dessas atividades, os alunos beneficiados também são encaminhados para o
programa de bolsa de estudos, participam de visitas e passeios culturais e educacionais,
possuem atendimento social e recebem orientação psicológica, psicopedagógica,
nutricional e em fisioterapia.
O CRITÉRIO DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO
1)ORDEM DE CHEGADA - As vagas serão preenchidas por ordem de chegada, quando
do inicio das matriculas;.
2)MATRICULADO NA ESCOLA - o aluno deverá estar matriculado em escola da rede
pública ou da rede privada, frequentando as aulas e estejam aptos à prática da
modalidade esportiva. Para efetivar o registro, os alunos interessados deverão
comparecer ao local acompanhado de um responsável, que deverá assinar uma
autorização de participação no projeto e preencher de uma ficha de cadastro, dados
pessoais, educacionais e de saúde
O projeto visa atender alunos, principalmente, da rede pública de ensino (80% dos
participantes) e moradores das comunidades do entorno dos núcleos.
No entanto, também são disponibilizadas das vagas para alunos da rede privada de
ensino, sem promover a exclusão deste, atendendo ao princípio da inclusão e da
pluralidade cultural.
Para permanecer no projeto o aluno deve ter presença (ou falta justificada) superior a 85%

das aulas a cada trimestre, além da análise de sua conduta junto aos professores.
Portadores de deficiência também poderão participar do projeto.
A participação será gratuita.

CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
Os locais de execução do projeto asseguram meios de acessibilidade e lugares
reservados para pessoas com deficiência, bem como acesso preferencial para pessoas
idosas,
Por sua vez, considerando tratar-se de projeto desportivo educacional, não é possível,
promover diretamente a inclusão de idosos no processo de seleção dos beneficiários,
cumprindo assim o disposto no art. 16 do Dec. Nº 6.180/07.

DESCRIÇÃO DE PROJETO
VII. JUSTIFICATIVA (Por que se propõe o projeto, sua importância para o
desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução e justifique a
conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a
Lei nº 11.438/06).

POR QUE SE PROPÕE O PROJETO
O projeto visa o fortalecimento e a manutenção das escolas de base de judô do Instituto
Reação, bem como as oficinas de educação e a sistematização da metodologia
desenvolvida e aplicada na instituição.
O judô é uma modalidade esportiva que vai muito além de um exercício físico. É um
esporte olímpico, que trabalha valores educacionais e disciplinares, sendo o elemento
fundamental e indispensável para permitir o desenvolvimento integral e integrado de
crianças e jovens. Possui uma filosofia nos seus princípios que faz dos seus praticantes
pessoas disciplinada, perseverante e consciente no relacionamento e respeito ao próximo.
Além disso, trabalha nas crianças a autoconfiança e autoestima, geralmente ausentes nas
classes baixa de renda.
O foco das atividades da Escola de Judô é disseminar a prática esportiva inclusiva,
trabalhada de forma orientada com ludicidade e integrada a um processo de
aprendizagem em ambiente seguro. Promovemos hábitos saudáveis, diversão,
integração, educação, iniciação esportiva e qualidade de vida, visando à satisfação
pessoal do indivíduo, sem restrição de capacidade física e técnica.
Além disso, o projeto visa garantir a formação de cidadãos dignos, sensíveis, orgulhosos
de sua origem e de sua comunidade, capazes de serem reconhecidos pela sociedade por
seus valores morais e éticos; estimulando e desenvolvendo a capacidade dos jovens de
promover em suas comunidades e na cidade, uma cultura de tolerância e paz; criando
nestas comunidades uma cultura de cuidado e atenção com as questões ambientais, para
que novos atores divulguem e disseminem práticas de consumo sustentáveis na cidade.
Com a cidade do Rio de Janeiro como a sede os Jogos Olímpicos de 2016 e assumindo o
compromisso da promoção dos valores olímpicos, transformação através do esporte e a
criação de um legado sustentável, acreditamos que o investimento na formação humana,
através de ações esportivas, educacionais e ambientais, é fundamental para criar
condições para que jovens e crianças, possam crer na capacidade humana de produzir
uma vida melhor para si e os seus pares.
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO APOIO FINANCEIRO
Conforme nossas informações anteriores, somente com o apoio financeiro dos
patrocinadores, através da Lei 11.438\2006 (Lei de Incentivo ao Esporte), será possível
executar este projeto do Instituto Reação.
A proposta pedagógica é colaborar para o desenvolvimento integral do indivíduo em sua

formação para o exercício da cidadania.
O Judô Brasileiro é uma das modalidades de maior desenvolvimento no País,
conquistando medalhas em copas mundiais, campeonatos mundiais, Jogos Panamericanos e Jogos Olímpicos.
Com a realização dos Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro, se mostrou
o quanto é necessário o apoio às escolas de base e ações educacionais ligadas ao
esporte, afirmando a importância do esporte como elemento fundamental para o
desenvolvimento humano e a transformação social. Consideramos extremamente
importante que o legado do desenvolvimento da modalidade do judô na cidade e no
estado do Rio de Janeiro, seja um dos legados dos Jogos Olímpicos em 2016.
Desta forma, consideramos que este projeto é extremamente importante para colaborar
no desenvolvimento social das crianças e jovens a serem atendidos neste projeto.

DESCRIÇÃO DE PROJETO
VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Apresentar as metas de qualidade
(quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente)
e as metas de quantidade(mensuráveis numericamente), ambas com respectivos
indicadores(de que forma as metas serão aferidas) de acordo com os objetivos
propostos.

Metas Qualitativas:
1. Aprimoramento dos profissionais envolvidos no projeto.
- Indicador: Participação nas reuniões pedagógicas mensais.
- Linha de base: Calendário das reuniões programadas.
- Verificador: Relatório das reuniões realizadas.

2. Contribuir para Transferência dos valores do judô para para o desenvolvimento dos
beneficiados.
- Indicador: participação nas atividades educacionais do projeto, bem como controle de
assiduidade e pontualidade nos treinos.
- Linha de base: Calendário das atividades programadas.
- Verificador: Pesquisa de avaliação com pais e professores.

Metas Quantitativas:
1. Atender no mínimo 80% dos beneficiados do projeto matriculados no sistema público de
ensino.
- Indicador: Participação nas atividades esportivas de no mínimo 80% das crianças
adolescentes e jovens matriculados (760 alunos) no sistema público de ensino.
- Linha de base: Quantidade de alunos inscritos do projeto.
- Verificador: Ficha de inscrição do projeto.

2. Ter a participação dos alunos em 85% das atividades.
- Indicador: Participação dos alunos nas atividades do projeto.
- Linha de base: Frequência dos alunos às aulas ao início do projeto.
- Verificador: Lista de frequência dos alunos comprovando ao menos 85% de participação
nas atividades do projeto, com faltas justificadas

- Coordenador Programa Escola de Judô 01 (hum) responsável por planejar, coordenar e monitorar as atividades e os conteúdos do
programa da Escola de Judô. Com carga horária de 40 horas semanais e salário mensal de R$ 7.066,67;

- Coordenador Pedagógico 01 (hum) responsável por planejar, coordenar e monitorar as atividades dos docentes da instituição,
assegurando o cumprimento dos objetivos e conteúdos do programa. Com carga horária de 40 horas semanais e salário mensal de R$
7.567,55;

- Assistente Social 02 (dois) responsáveis por orientar, acompanhar e atender, no âmbito social, as famílias, alunos e atletas da
Instituição; Assessoria no planejamento das atividades de ensino e pesquisa e auxílio no planejamento das atividades extras. Com carga
horária de 40 horas semanais e salário mensal de R$ 2.675,99;

- Analista Pedagógico 01 (hum) responsável por realizar atividades lúdicas e de incentivo aos estudos; planejar e elaborar relatórios
pedagógicos, bem como avaliar o desenvolvimento e monitorar o bem estar dos participantes do projeto, através de instrumentos como
reuniões com os familiares. Com carga horária de 40 horas semanais e salário mensal de R$ 3.575,00;

Serão contratados 25 profissionais para esse projeto, sendo 16 (dezesseis) profissionais por CLT e 09 (nove) estagiários:

1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Atividade(s) Fim:

IX. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: (Divida o projeto em grupos de iniciativas que serão as ações necessárias para atingir o(s) objetivo(s)
desejado(s). Denomine-as, enumere-as, descreva-as e explique como pretende desenvolvê-las. As ações de despesas administrativas
(art. 11, do Decreto nº 6.180/07) e contratação de serviços destinados à elaboração de projetos desportivos/paradesportivos ou à
captação de recursos (art. 12, do Decreto nº 6.180/07 c/c art. 21 da Portaria/ME nº 177 de 11/09/07), caso necessárias à execução do
projeto, deverão ser especificadas separadamente, com as respectivas denominações de Despesas Administrativas e Serviços de
Produção)

DESCRIÇÃO DE PROJETO

- Técnico de Judô - 10h 02 (dois) responsáveis por ministrar aulas com o objetivo de ensinar, aprimorar e aperfeiçoar as técnicas de
Judô com treinamentos especializados para alunos e atletas de diferentes faixas etárias visando o desenvolvimento pessoal, social e
esportivo. Com carga horária de 10h semanais e salário de R$ 1.644,96;

- Técnico de Judô - 08h 01 (hum) responsável por ministrar aulas com o objetivo de ensinar, aprimorar e aperfeiçoar as técnicas de
Judô com treinamentos especializados para alunos e atletas de diferentes faixas etárias visando o seu desenvolvimento pessoal, social
e esportivo. Com carga horária de 8 horas semanais e salário de R$ 1.134,89;

- Recepcionista 01 (hum) responsável por receber, direcionar e anunciar pessoas aos respectivos setores; atender e transferir ligações,
assim como encaminhar recados através de e-mails. Responsável pelo o recebimento de correspondência e controle de agenda de
salas. Com salário mensal de R$ 1.150,00;

- Psicólogo 01 (hum) responsável por efetuar testes, laudos técnicos e pareceres psicológicos com o objetivo de melhorar a
performance do atleta juntamente com seu bem estar. Com carga horária de 20 horas semanais e salário mensal de R$ 2.675,99;

- Estagiário de Pedagogia 02 (dois) estagiários responsáveis por auxiliar os Educadores Sociais dentro da sala de aula e oficinas nas
atividades educacionais, pedagógicas e recreativas. Estudantes do curso de Pedagogia do 5º período, com carga horária de 20 horas
semanais;

- Estagiário de Educação Física 07 (sete) estagiários responsáveis por auxiliar os Técnicos de Judô nas atividades educacionais,
recreativas e desportivas no âmbito das Coordenações da escola de Judô e do programa Olímpico. Estudantes do curso de Ed. Física
do 5º período, com carga horária de 20 horas semanais;

- Educador Social - 33h 01 (hum) responsável por realizar atividades lúdicas e de incentivo aos estudos; planejar e elaborar relatórios
pedagógicos, bem como avaliar o desenvolvimento e monitorar o bem estar dos participantes do projeto, através de instrumentos como
reuniões com os familiares. Com carga horária de 33 horas semanais e salário mensal de R$ 2.530,00;

- Educador Social - 20h 01 (hum) responsável por realizar atividades lúdicas e de incentivo aos estudos; planejar e elaborar relatórios
pedagógicos, bem como avaliar o desenvolvimento e monitorar o bem estar dos participantes do projeto, através de instrumentos como
reuniões com os familiares. Com carga horária de 20 horas semanais e salário mensal de R$ 1.870,00;

- Vale refeição será pago auxílio refeição para os funcionários contratados pelo projeto no valor de R$ 15,00. Memória de cálculo: 15
funcionários X 22 dias úteis/mês X R$ 15,00;

- INSS (27,80%)
- PIS (1%)
- FGTS (8%)
- 13% SALÁRIO (8,33%)
- ENC. TRAB. SOBRE 13º SALÁRIO (3,32%)
- Férias (11,11%)
- ENC. SOBRE FÉRIAS (4,08%)
- RESCISÃO FGTS (4,00%)
TOTAL= 67,64%

O percentual total dos encargos que cabe ao Instituto Reação é de 67,64%, sendo eles discriminados da seguinte maneira:

2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

- Técnico de Judô - 32h 01 (hum) responsável por ministrar aulas com o objetivo de ensinar, aprimorar e aperfeiçoar as técnicas de
Judô com treinamentos especializados para alunos e atletas de diferentes faixas etárias visando o seu desenvolvimento pessoal, social
e esportivo. Com carga horária de 32 horas semanais e salário de R$ 2.420,00.

- Técnico de Judô - 17h 01 (hum) responsável por ministrar aulas com o objetivo de ensinar, aprimorar e aperfeiçoar as técnicas de
Judô com treinamentos especializados para alunos e atletas de diferentes faixas etárias visando o seu desenvolvimento pessoal, social
e esportivo. Com carga horária de 17 horas semanais e salário de R$ 1.516,79;

- Técnico de Judô - 15h 01 (hum) responsável por ministrar aulas com o objetivo de ensinar, aprimorar e aperfeiçoar as técnicas de
Judô com treinamentos especializados para alunos e atletas de diferentes faixas etárias visando o seu desenvolvimento pessoal, social
e esportivo. Com carga horária de 15 horas semanais e salário de R$ 1.338,35;

- Técnico de Judô - 12h 01 (hum) responsável por ministrar aulas com o objetivo de ensinar, aprimorar e aperfeiçoar as técnicas de
Judô com treinamentos especializados para alunos e atletas de diferentes faixas etárias visando o seu desenvolvimento pessoal, social
e esportivo. Com carga horária de 12 horas semanais e salário de R$ 1.107,65;

5 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

- Suco para atividades diárias - Compra de sucos em caixinha (200 ml) para serem distribuídos nas atividades diárias do Instituto
Memória de cálculo: 706 alunos x 02 aulas por semana = 1.412 sucos/semana; 119 alunos x 03 aulas por semana = 357 sucos/semana;
125 alunos x 01 aula por semana = 125 sucos/semana. Total mensal: 1.894 sucos/semana x 04 semanas = 7.576 sucos/mês. Total
anual: 7.576 sucos/mês x 12 meses = 90.912 sucos/ano.

4 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

- Serviço de Designer Gráfico Contratação de designer para trabalhar com elaboração de diagramações, manutenção do site
institucional, criar imagens de divulgação para redes sociais etc. 01 (um) serviço por 12 (doze) meses.

- Panfleto para divulgação de atividades 1.000 (mil) unidades;

- Folder Institucional 2.000 (duas mil) unidades;

- Cartilha 500 (quinhentas) unidades;

- Banner Institucional do Projeto - 1,9 x 2,7 m - Horizontal 01 (uma) unidade;

- Banner Institucional do Projeto - 1,0 x 2,5 m - Horizontal 02 (duas) unidades;

- Banner Institucional do Projeto - 1,0 x 2,25 m - Vertical 03 (três) unidades;

Contratação de serviços para a divulgação do projeto, e dos principais parceiros internamente e clipagem de mídia espontânea para
registro das atividades e comprovação da execução e capacidade técnica.

3 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

- Vale transporte será pago vale transporte com valor correspondente a duas passagens diárias. Memória de cálculo: 22 funcionários X
22 dias úteis/mês X 02 trechos X R$ 3,80 (valor da passagem de ônibus RJ).

Serão contratados 06 profissionais para esse projeto, sendo 4 (profissionais) por CLT e 02 (dois) estagiários.

1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Atividade(s) Meio:

- Ônibus para atividades de Estudo de Meio Ônibus para levar os alunos e profissionais dos demais polos envolvidos no projeto para
participarem das atividades pedagógicas, que ocorrem no polo Rocinha. Serão 24 ônibus no ano - 12 ônibus por semestre (04
janeiro/fevereiro, 04 março/abril, 04 junho/julho, 04 agosto/setembro, 04 outubro/novembro, 04 dezembro).

6 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

- Mochila com logomarcas 1.200 (mil e duzentas) unidades.

- Casaco 80 (oitenta) unidades;

- Camiseta - Uniforme dos Alunos 1.200 (mil e duzentas) unidades;

- Camisa Masculina 40 (quarenta) unidades;

- Camisa Feminina 40 (quarenta) unidades;

- Calça Legging Feminina 40 (quarenta) unidades;

- Calça Masculina 80 (oitenta) unidades;

- Bermuda Masculina 40 (quarenta) unidades;

Serão distribuídos uniformes para utilização, durante o projeto, pelos atletas e profissionais envolvidos:

- INSS (27,80%)
- PIS (1%)
- FGTS (8%)
- 13% SALÁRIO (8,33%)

O percentual total dos encargos que cabe ao Instituto Reação é de 67,64%, sendo eles discriminados da seguinte maneira:

2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

- Estagiário de Tecnologia da Informação 01 (hum) estagiário responsável por auxiliar no atendimento ao cliente interno e apoiar no
suporte da manutenção dos equipamentos e sistemas de T.I. Estudante do curso de T.I. do 5º período, com carga horária de 20 horas
semanais.

- Estagiário de Comunicação 01 (hum) estagiário responsável por auxiliar na rotina do setor, apoiar o desenvolvimento de material de
comunicação da Instituição e ajudar a atender as demandas dos clientes internos e externos. Estudante do curso de Comunicação do 5º
período, com carga horária de 20 horas semanais;

- Estagiário de Administração 01 (hum) estagiário responsável por auxiliar na rotina administrativo-financeira, ajudar nas atividades
operacionais do setor se relacionando com todas as áreas ligadas a Administração. Estudantes do curso de Administração do 5º
período, com carga horária de 20 horas semanais;

- Assistente Administrativo III 01 (hum) responsável por dar assistência nas atividades administrativas do instituto, como controle de
gestão financeira, organização de arquivos e informações e controle de contas e remessas. Com carga horária de 40 horas semanais e
salário mensal de R$ 1.150,00;

- Assistente Administrativo II 01 (hum) responsável por dar assistência nas atividades administrativas do instituto, como controle de
gestão financeira, organização de arquivos e informações e controle de contas e remessas. Com carga horária de 40 horas semanais e
salário mensal de R$ 1.100,00;

- Analista de Comunicação (pleno) 01 (hum) responsável por atuar junto à área de comunicação e marketing, elaborando análises e
planos de ação institucional. Com carga horária de 40 horas semanais e salário mensal de R$ 3.630,00;

Compra de material de escritório essencial para o desenvolvimento do projeto. Esse material será utilizado nas atividades
administrativas.

4 - MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

- Sistema informatizado de controle de projetos incentivados contratação de serviço de sistema de controle e prestação de contas de
projetos incentivados.

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

- Vale transporte será pago vale transporte com valor correspondente a duas passagens diárias. Memória de cálculo: 06 funcionários X
22 dias úteis/mês X 02 trechos X R$ 3,80 (valor da passagem de ônibus RJ).

- Vale refeição será pago auxílio refeição para os funcionários contratados pelo projeto no valor de R$ 15,00. Memória de cálculo: 04
funcionários X 22 dias úteis/mês X R$ 15,00;

- ENC. TRAB. SOBRE 13º SALÁRIO (3,32%)
- Férias (11,11%)
- ENC. SOBRE FÉRIAS (4,08%)
- RESCISÃO FGTS (4,00%)
TOTAL= 67,64%

(*) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do
projeto.
(**) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
(***) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
(****) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
(*****) O cronograma de execução física e financeira e o orçamento analítico (formulários XI, XII e XIII), deverão ser elaborados com
base no valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06.
Observação: O custeio das ações no valor pleiteado para efeito dos benefícios da Lei nº 11.438/06, não poderá estar duplicado nas
outras fontes de recursos.

X. RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO
(Nesse formulário o proponente deverá citar todas as previsões de receitas e apoios, economicamente mensuráveis, envolvidos na
execução do projeto - art. 14, Decreto nº 6.180/07).
FONTES
VALOR (R$)
Recursos Próprios (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Recursos Públicos (*) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Outros incentivos fiscais (**) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Outros recursos (***) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Receitas Previstas (****) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
VALOR PLEITEADO PARA EFEITO DA LEI 11.438/06 (*****)
1.680.997,29
TOTAL GERAL
1.680.997,29

DESCRIÇÃO DE PROJETO

(*) Detalhe a origem de cada fonte (se existir)
(**) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

XI. DETALHE AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO IX
FONTES
ORIGEM DO RECURSO (*)
FINALIDADE (**)
ATIVIDADE(S) FIM
1. Recursos Próprios
1.1 Recurso(s) Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas
ATIVIDADE(S) MEIO
1. Recursos Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas

DESCRIÇÃO DE PROJETO

VALOR (R$)

XII. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
ATIVIDADE(S) FIM
PERÍODO DE EXECUÇÃO
VALOR ESTIMADO POR
AÇÃO Nº
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
AÇÃO (R$)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
1
Recursos Humanos - Atividade Fim
12 meses
594.548,04
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
2
Encargos Trabalhistas
12 meses
449.274,24
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
3
Divulgação/Promoção
12 meses
27.183,72
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
4
Hospedagem/Alimentação
12 meses
144.550,08
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
5
Uniformes
12 meses
137.676,80
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
6
Transporte/Locomoção
12 meses
21.880,08
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE FIM
1.375.112,96
ATIVIDADE(S) MEIO
PERÍODO DE EXECUÇÃO
VALOR ESTIMADO POR
AÇÃO Nº
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
AÇÃO (R$)
INÍCIO
DURAÇÃO

DESCRIÇÃO DE PROJETO

Encargos Trabalhistas

Serviços de Terceiros

Material de Consumo/Expediente

2

3

4

TOTAL GERAL

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no formulário VIII

Recursos Humanos - Atividade Meio

1

DATA DA
ASSINATURA DO
12 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
12 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
12 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
12 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE MEIO
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM

205.884,33
1.580.997,29
Valor na Etapa 3:
100.000,00
Porcentagem: 6,325%
1.680.997,29

7.915,65

24.000,00

75.605,16

98.363,52

1.1

1

Item
Detalhamento
Recursos Humanos - Atividade Fim
Responsável por
realizar atividades
lúdicas e de
incentivo aos
estudos; planejar e
elaborar relatórios
pedagógicos, bem
como avaliar o
desenvolvimento e
monitorar o bem
Analista
estar dos
Pedagógico
participantes do
projeto, através de
instrumentos como
reuniões com os
familiares. Com
carga horária de 40
horas semanais e
salário mensal de
R$
3.575,00.Regime
de CLT.

ATIVIDADE(S) FIM

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado

1.0

Pessoa (s)

12 meses

3.575,00

Indique a unidade Indique a duração Indique o preço de
Indique a quantidade de cada de
medida de cada de cada item da
cada unidade de
item da coluna 2
item da coluna 3
coluna 2
despesa

42.900,00

col. 3 x col. 5 x col. 6

XIII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, dando as
especificações orçamentárias necessárias.
6- Valor
1- Nº
2- Detalhamento ações
3- Quantidade
4- Unidade 5- Duração
7- Total
Unitário

(*) Enumere todas as ações que foram descritas no formulário VIII

DESCRIÇÃO DE PROJETO

1.3

1.2

Responsável por
orientar,
acompanhar e
atender, no âmbito
social, as famílias,
alunos e atletas da
Instituição;
Assessoria no
planejamento das
atividades de
Assistente Social ensino
e pesquisa
e auxílio no
planejamento das
atividades extras.
Com carga horária
de 40 horas
semanais e salário
mensal de R$
2.675,99. Regime
de CLT.
Responsável por
planejar, coordenar
e monitorar as
atividades dos
docentes da
instituição,
assegurando o
Coordenador
cumprimento dos
Pedagógico
objetivos e
conteúdos do
programa. Com
carga horária de 40
horas semanais e
salário mensal de
R$ 7.567,55.
Regime de CLT.
1.0

2.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

12 meses

12 meses

7.567,55

2.675,99

90.810,60

64.223,76

1.5

1.4

Responsável por
planejar, coordenar
e monitorar as
atividades e os
conteúdos do
Coordenador
programa da
Programa Escola
Escola de Judô.
de Judô
Com carga horária
de 40 horas
semanais e salário
mensal de R$
7.066,67. Regime
de CLT.
Responsável por
realizar atividades
lúdicas e de
incentivo aos
estudos; planejar e
elaborar relatórios
pedagógicos, bem
como avaliar o
desenvolvimento e
monitorar o bem
Educador Social estar dos
20h
participantes do
projeto, através de
instrumentos como
reuniões com os
familiares. Com
carga horária de 20
horas semanais e
salário mensal de
R$ 1.870,00.
Regime de CLT.
1.0

1.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

12 meses

12 meses

1.870,00

7.066,67

22.440,00

84.800,04

1.7

1.6

Responsável por
realizar atividades
lúdicas e de
incentivo aos
estudos; planejar e
elaborar relatórios
pedagógicos, bem
como avaliar o
desenvolvimento e
monitorar o bem
Educador Social estar dos
33h
participantes do
projeto, através de
instrumentos como
reuniões com os
familiares. Com
carga horária de 33
horas semanais e
salário mensal de
R$ 2.530,00.
Regime de CLT.
Auxiliar os
Técnicos de Judô
nas atividades
educacionais,
recreativas e
desportivas no
âmbito das
Estagiário de
Coordenações
da
Educação Física
escola de Judô e
do programa
Olímpico. curso de
Ed. Física do 5º
período, com carga
horária de 20 horas
semanais.
7.0

1.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

12 meses

12 meses

772,32

2.530,00

64.874,88

30.360,00

Estagiário de
Pedagogia

Psicólogo

1.8

1.9

Auxiliar os
Educadores
Sociais dentro da
sala de aula e
oficinas nas
atividades
educacionais,
pedagógicas e
recreativas. Curso
de Pedagogia do 5º
período, com carga
horária de 20 horas
semanais.
Responsável por
efetuar testes,
laudos técnicos e
pareceres
psicológicos com o
objetivo de
melhorar a
performance do
atleta juntamente
com seu bem estar.
Com carga horária
de 20 horas
semanais e salário
mensal de R$
2.675,99. Regime
de CLT.
1.0

2.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

12 meses

12 meses

2.675,99

772,32

32.111,88

18.535,68

1.11

1.10

Responsával por
receber, direcionar
e anunciar pessoas
aos respectivos
setores; atender e
transferir ligações,
assim como
encaminhar
Recepcionista
recados através de
e-mails.
Responsável pelo o
recebimento de
correspondência e
controle de agenda
de salas. Regime
de CLT.
Responsável por
ministrar aulas com
o objetivo de
ensinar, aprimorar
e aperfeiçoar as
técnicas de Judô
com treinamentos
especializados
para alunos e
atletas de
Técnico de Judô diferentes
faixas
08h
etárias visando o
seu
desenvolvimento
pessoal, social e
esportivo. Com
carga horária de 8
horas semanais e
salário de R$
1.134,89. Regime
de CLT.
1.0

1.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

12 meses

12 meses

1.134,89

1.150,00

13.618,68

13.800,00

1.13

1.12

Responsável por
ministrar aulas com
o objetivo de
ensinar, aprimorar
e aperfeiçoar as
técnicas de Judô
com treinamentos
especializados
para alunos e
Técnico de Judô atletas de
10h
diferentes faixas
etárias visando o
desenvolvimento
pessoal, social e
esportivo. Com
carga horária de
10h semanais e
salário de R$
1.644,96. Regime
de CLT.
Responsável por
ministrar aulas com
o objetivo de
ensinar, aprimorar
e aperfeiçoar as
técnicas de Judô
com treinamentos
especializados
para alunos e
atletas de
Técnico de Judô diferentes
faixas
12h
etárias visando o
seu
desenvolvimento
pessoal, social e
esportivo. Com
carga horária de 12
horas semanais e
salário de R$
1.107,65. Regime
de CLT.
1.0

2.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

12 meses

12 meses

1.107,65

1.644,96

13.291,80

39.479,04

1.15

1.14

Responsável por
ministrar aulas com
o objetivo de
ensinar, aprimorar
e aperfeiçoar as
técnicas de Judô
com treinamentos
especializados
para alunos e
atletas de
Técnico de Judô diferentes
faixas
15h
etárias visando o
seu
desenvolvimento
pessoal, social e
esportivo. Com
carga horária de 15
horas semanais e
salário de R$
1.338,35. Regime
de CLT.
Responsável por
ministrar aulas com
o objetivo de
ensinar, aprimorar
e aperfeiçoar as
técnicas de Judô
com treinamentos
especializados
para alunos e
atletas de
Técnico de Judô diferentes
faixas
17h
etárias visando o
seu
desenvolvimento
pessoal, social e
esportivo. Com
carga horária de 17
horas semanais e
salário de R$
1.516,79. Regime
de CLT.
1.0

1.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

12 meses

12 meses

1.516,79

1.338,35

18.201,48

16.060,20

2.1

2

1.16

Responsável por
ministrar aulas com
o objetivo de
ensinar, aprimorar
e aperfeiçoar as
técnicas de Judô
com treinamentos
especializados
para alunos e
atletas de
Técnico de Judô diferentes
faixas
32h
etárias visando o
seu
desenvolvimento
pessoal, social e
esportivo. Com
carga horária de 32
horas semanais e
salário de R$
2.420,00. Regime
de CLT.
Encargos Trabalhistas
O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
Analista
trabalhistas sobre
Pedagógico
13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
1.0

1.0

Encargo

Pessoa (s)

12 meses

12 meses

2.418,13

2.420,00

29.017,56

29.040,00

2.3

2.2

O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
trabalhistas sobre
Assistente Social 13º
Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
Coordenador
trabalhistas sobre
Pedagógico
13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
1.0

2.0

Encargo

Encargo

12 meses

12 meses

5.118,69

1.810,04

61.424,28

43.440,96

2.5

2.4

O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%)
- Encargos
Coordenador
trabalhistas
sobre
Programa Escola 13º Salário (3,32%)
de Judô
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
Educador Social - trabalhistas sobre
20h
13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
1.0

1.0

Encargo

Encargo

12 meses

12 meses

1.264,87

4.779,90

15.178,44

57.358,80

2.7

2.6

O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
Educador Social - trabalhistas sobre
33h
13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
trabalhistas sobre
Psicólogo
13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
1.0

1.0

Encargo

Encargo

12 meses

12 meses

1.810,04

1.711,29

21.720,48

20.535,48

Recepcionista

Técnico de Judô
08h

2.8

2.9

O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
trabalhistas sobre
13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
trabalhistas sobre
13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
1.0

1.0

Encargo

Encargo

12 meses

12 meses

767,64

777,86

9.211,68

9.334,32

Técnico de Judô
10h

Técnico de Judô
12h

2.10

2.11

O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
trabalhistas sobre
13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
trabalhistas sobre
13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
1.0

2.0

Encargo

Encargo

12 meses

12 meses

749,21

1.112,65

8.990,52

26.703,60

Técnico de Judô
15h

Técnico de Judô
17h

2.12

2.13

O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
trabalhistas sobre
13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
trabalhistas sobre
13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
1.0

1.0

Encargo

Encargo

12 meses

12 meses

1.025,96

905,26

12.311,52

10.863,12

3.1

3

2.16

2.15

2.14

O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
Técnico de Judô
trabalhistas sobre
32h
13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
Memória de
cálculo: 15
Vale Refeição
funcionários X 22
dias úteis/mês X
R$ 15,00
Memória de
cálculo: 22
funcionários X 22
Vale Transporte dias úteis/mês X 02
trechos X R$ 3,80
(valor da passagem
de ônibus RJ)
Divulgação/Promoção
Confecção de
banner 1,0 x 2,25
Banner Institucional
m. O material
do Projeto - 1,0 x ficará exposto nos
2,25 m - Vertical
polos Rocinha,
Cidade de Deus e
Pequena Cruzada.
3.0

968.0

330.0

1.0

Unidade

Unidade

Unidade

Encargo

1 dia

12 meses

12 meses

12 meses

213,42

3,80

15,00

1.636,89

640,26

44.140,80

59.400,00

19.642,68

4

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

Confecção de
banner
1,0 x 2,5 m.
Banner Institucional O material
do Projeto - 1,0 x exposto nosficará
polos
2,5 m - Horizontal
Rocinha e
Tubiacanga.
Confecção de
Banner Institucional banner 1,9 x 2,7 m.
do Projeto - 1,9 x
O material ficará
2,7 m - Horizontal
exposto no polo
Cidade de Deus.
Confecção de
cartilha no formato
livreto, de 19 x 13
Cartilha
cm, com 12
páginas, 4/4 cores
e 150g.
Confecção de
folder institucional,
Folder Institucional de 45 x 20 cm, com
2 dobras, 4/4 cores
e 180g.
Confecção de
panfleto de
Panfleto para
divulgação
de
divulgação de
atividades,
de
10 x
atividades
15 cm, 4/4 cores e
120g.
Contratação de
designer para
trabalhar com
elaboração de
Serviço de
diagramações,
Designer Gráfico manutenção do site
institucional, criar
imagens de
divulgação para
redes sociais etc.
Hospedagem/Alimentação
1.0

1000.0

2000.0

500.0

1.0

2.0

Serviço

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

12 meses

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1.883,33

0,37

0,82

2,14

401,82

230,84

22.599,96

370,00

1.640,00

1.070,00

401,82

461,68

5.2

5.1

5

4.1

Compra de sucos
em caixinha (200
ml) para serem
distribuídos nas
atividades diárias
do Instituto
Memória de
cálculo: 706 alunos
x 02 aulas por
semana = 1.412
sucos/semana; 119
alunos x 03 aulas
Suco para
por
semana = 357
atividades diárias sucos/semana;
125
alunos x 01 aula
por semana = 125
sucos/semana.
Total mensal: 1.894
sucos/semana x 04
semanas = 7.576
sucos/mês. Total
anual: 7.576
sucos/mês x 12
meses = 90.912
sucos/ano.
Uniformes
Bermuda para os
profissionais
(homens)
Bermuda
envolvidos
no
Masculina
projeto. Serão 2
unidades para cada
pessoa.
Calça para os
profissionais
(homens)
Calça
envolvidos no
projeto. Serão 4
unidades para cada
pessoa.
80.0

40.0

7576.0

Unidade

Unidade

Unidade

-

-

12 meses

38,33

29,83

1,59

3.066,40

1.193,20

144.550,08

6

5.8

5.7

5.6

5.5

5.4

5.3

Calça legging para
as profissionais
(mulheres)
Calça legging
envolvidas no
projeto. Serão 2
unidades para cada
pessoa.
Camisa para as
profissionais
(mulheres)
Camisa feminina
envolvidas no
projeto. Serão 2
unidades para cada
pessoa.
Camisa para os
profissionais
(homens)
Camisa masculina
envolvidos no
projeto. Serão 2
unidades para cada
pessoa.
Camiseta Camisetas para os
Uniforme dos
alunos atendidos
Alunos
pelo projeto.
Casaco para todos
os profissionais
envolvidos no
Casaco
projeto. Serão 2
unidades para cada
pessoa.
Mochilas para os
Mochila
alunos atendidos
pelo projeto.
Transporte/Locomoção
1200.0

80.0

1200.0

40.0

40.0

40.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

-

-

-

-

-

-

77,67

66,83

26,00

26,00

26,00

39,67

93.204,00

5.346,40

31.200,00

1.040,00

1.040,00

1.586,80

Ônibus para
atividades de
Estudo de Meio

ATIVIDADE(S) MEIO
Item
Detalhamento
1
Recursos Humanos - Atividade Meio
Responsável por
atuar junto à área
de comunicação e
marketing,
elaborando
Analista de
análises e planos
1.1
Comunicação
de ação
(pleno)
institucional. Com
carga horária de 40
horas semanais e
salário mensal de
R$ 3.630,00.
Regime de CLT.

6.1

Ônibus para levar
os alunos e
profissionais dos
demais polos
envolvidos no
projeto para
participarem das
atividades
pedagógicas, que
ocorrem no polo
Rocinha. Serão 24
ônibus no ano - 12
ônibus por
semestre (04
janeiro/fevereiro,
04 março/abril, 04
junho/julho, 04
agosto/setembro,
04
outubro/novembro,
04 dezembro).

1.0

24.0

Pessoa (s)

Unidade

3.630,00

43.560,00

1.375.112,96

TOTAL ATIVIDADE(S) FIM

12 meses

21.880,08

911,67

1 dia

Assistente
Administrativo II

Assistente
Administrativo III

1.2

1.3

Responsável por
dar assistência nas
atividades
administrativas do
instituto, como
controle de gestão
financeira,
organização de
arquivos e
informações e
controle de contas
e remessas. Com
carga horária de 40
horas semanais e
salário mensal de
R$ 1.100,00.
Regime de CLT.
Responsável por
dar assistência nas
atividades
administrativas do
instituto, como
controle de gestão
financeira,
organização de
arquivos e
informações e
controle de contas
e remessas. Com
carga horária de 40
horas semanais e
salário mensal de
R$ 1.150,00.
Regime de CLT.
1.0

1.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

12 meses

12 meses

1.150,00

1.100,00

13.800,00

13.200,00

2

1.6

1.5

1.4

Auxiliar na rotina
administrativofinanceira, ajudar
nas atividades
operacionais do
setor se
relacionando
com
Estagiário de
todas
as
áreas
Administração
ligadas a
Administração.
Curso de
Administração do
5º período, com
carga horária de 20
horas semanais.
Auxiliar na rotina
do setor, apoiar o
desenvolvimento
de material de
comunicação da
Instituição e ajudar
Estagiário de
a atender as
Comunicação
demandas dos
clientes internos e
externos. Curso de
Comunicação do 5º
período, com carga
horária de 20 horas
semanais.
Auxiliar no
atendimento ao
cliente interno e
apoiar no suporte
Estagiário de
da manutenção dos
Tecnologia da
equipamentos e
Informação
sistemas de T.I.
Curso de T.I. do 5º
período, com carga
horária de 20 horas
semanais.
Encargos Trabalhistas
1.0

1.0

1.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Pessoa (s)

12 meses

12 meses

12 meses

772,32

772,32

772,32

9.267,84

9.267,84

9.267,84

Analista de
Comunicação
(pleno)

Assistente
Administrativo II

2.1

2.2

O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
trabalhistas sobre
13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
trabalhistas sobre
13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
1.0

1.0

Encargo

Encargo

12 meses

12 meses

744,04

2.455,33

8.928,48

29.463,96

4.1

4

3.1

3

2.5

2.4

2.3

O percentual dos
encargos
trabalhistas são INSS (27,80%) PIS (1%) - FGTS
(8%) - 13º Salário
(8,33%) - Encargos
Assistente
trabalhistas sobre
Administrativo III 13º Salário (3,32%)
- Férias (11,11%) Encargos
trabalhistas sobre
Férias (4,08%) Rescisão FGTS
(4%) - TOTAL =
67,64%
Memória de
cálculo: 4
Vale Refeição
funcionários X 22
dias úteis/mês X
R$ 15,00
Memória de
cálculo: 6
funcionários X 22
Vale Transporte dias úteis/mês X 02
trechos X R$ 3,80
(valor da passagem
de ônibus RJ)
Serviços de Terceiros
Sistema
informatizado de
Sistema
controle da
informatizado de
execução
controle de projetos orçamentária e
incentivados
prestação de
contas de projetos
incentivados.
Material de Consumo/Expediente
Alfinete para
Alfinete para mapa
quadro de cortiça
- cabeça taça.
2.0

1.0

264.0

88.0

1.0

Unidade

Serviço

Unidade

Unidade

Encargo

-

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

1,39

2.000,00

3,80

15,00

777,86

2,78

24.000,00

12.038,40

15.840,00

9.334,32

Caderno A4

4.4

4.18

4.17

4.16

4.15

4.14

4.13

4.12

4.11

4.10

4.9

4.8

4.7

4.6

Fita adesiva 12 mm
x 30 m
Fita adesiva 24 mm
x 50 m

Fichário

Caneta
esferográfica azul
Caneta
esferográfica preta
Caneta
esferográfica
vermelha
Cartucho Epson
T664120
Cartucho Epson
T664220
Cartucho Epson
T664320
Cartucho Epson
T664420
Cartucho HP 122
CH561HB
Cartucho HP 122
CH562HB
Cartucho HP 662
CZ103AB
Cartucho HP 662
CZ104AB

Caderno 1/4

4.3

4.5

Arquivo morto
polionda

4.2

Arquivo morto
polionda, tamanho
ofício.
Caderno 1/4,
brochura, 96
folhas.
Caderno A4
universitário, 96
folhas.
Caneta
esferográfica azul.
Caneta
esferográfica preta.
Caneta
esferográfica
vermelha.
Cartucho Epson
T664120.
Cartucho Epson
T664220.
Cartucho Epson
T664320.
Cartucho Epson
T664420.
Cartucho HP 122
CH561HB.
Cartucho HP 122
CH562HB.
Cartucho HP 662
CZ103AB.
Cartucho HP 662
CZ104AB.
Fichário com 04
argolas.
Fita adesiva 12 mm
x 30 m.
Fita adesiva 24 mm
x 50 m.
5.0

5.0

8.0

12.0

12.0

12.0

12.0

4.0

4.0

4.0

4.0

10.0

10.0

50.0

40.0

40.0

10.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,10

0,98

14,67

37,16

37,16

53,17

43,13

55,08

55,08

55,08

55,56

0,69

0,69

0,69

7,16

1,79

3,84

10,50

4,90

117,36

445,92

445,92

638,04

517,56

220,32

220,32

220,32

222,24

6,90

6,90

34,50

286,40

71,60

38,40

4.33

4.32

4.31

4.30

4.27
4.28
4.29

4.26

4.25

4.24

4.23

4.22

4.21

4.20

4.19

Nota autoadesiva
76 x 102 mm.
Papel A4 office Papel A4
pacote com 500
folhas.
Pasta com aba
Pasta 4cm
elástica, 4 cm,
tamanho ofício.
Pasta com aba
Pasta fina
elástica, fina,
tamanho ofício.
Pen drive
Pen drive 8 GB.
Pilha Alcalina AA Pilha Alcalina AA.
Pilha Alcalina AAA Pilha Alcalina AAA.
Pilha Alcalina D
Pilha Alcalina D
grande.
Saco plástico A4 Saco plástico A4
pacote com 100
unidades.
Saco plástico
Saco plástico
tamanho ofício Ofício
pacote com 100
unidades.
Toner HP 85AF
Toner HP 85AF
CE285AE
CE285AE.

Nota autoadesiva
76 x 102 mm

Fita adesiva 45 mm Fita adesiva 45 mm
x 45 m
x 45 m.
Grampo 26/6 Grampo 26/6
caixa com 5.000
unidades.
Marcador de texto Marcador de texto.
Nota autoadesiva
Nota autoadesiva 38
x 50 mm - bloco
38 x 50 mm
com 100 folhas.

4.0

2.0

2.0

4.0

6.0
4.0
4.0

10.0

10.0

85.0

10.0

10.0

5.0

3.0

5.0

205.884,33
1.580.997,29

42,86

41,52

91,20

105,48
25,16
27,64

15,70

24,50

1.524,90

29,00

28,60

5,60

12,84

14,65

TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM

21,43

20,76

22,80

17,58
6,29
6,91

1,57

2,45

17,94

2,90

2,86

1,12

4,28

2,93

2.415,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

603,78

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Valor na Etapa 3:
100.000,00
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem:
6,325%
TOTAL GERAL
1.680.997,29

