
       ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 
Razão Social: Instituto Cultural e Social Lumiart 
CNPJ: 11.881.500/0001-04 
Endereço: SDS Bloco Q Sala 516 Ed Venâncio IV - Conic 
Cidade: Brasília Bairro: Asa Sul UF: DF CEP: 70393903 
Telefone (DDD): 61 33223356 Telefone (DDD): 61 9 81690924 
E-mail da OSC: institutolumiart@gmail.com Site da OSC: www.lumiart.org.br 
Representante Legal (Dirigente): Mateus Alefe 
Cargo do Representante Legal: Diretor Executivo 

CPF: 701.726.881-40 RG/ Órgão Expedidor: 364301  / SSP-DF 

Endereço do Representante Legal: Quadra 53 Lote 36 Jardim América IV, CEP: 72.910.000, Águas Lindas – 
GO 
Telefone (DDD): 61 9 9179-5551 Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Victor Santana 
Função na parceria: Coordenador Administrativo-Financeiro 
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 2.868.964 / SSP-DF CPF: 044.172.021-84 
Telefone (DDD): 61 9 8169 0924 Telefone (DDD): 
Email do Responsável: tito@projetus.marketing  

 1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: SUPER EMPREENDEDORES 
Valor do Projeto: R$ 160.000,00 
Local de realização: Brasília-DF (Itapoã e Paranoá) 
Período de Execução: 5 meses Início: 30/12/2021 Término: 30/05/2022 
Enquadramento:        Educacional ( X )                       Participativo ( X )                     Auto Rendimento (   ) 
Valor total do projeto R$ (extenso): Cento e Sessenta Mil Reais 
Previsão de Atendimento: 60 pessoas 
Previsão de público direto: 60 pessoas 
Previsão de Beneficiários direto e indireto: 600 pessoas 

  

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores) 

O Instituto Cultural e Social Lumiart, OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), sob CNPJ 
11.881.500/0001-04, fundado em 2010, tem como principal finalidade promover e defender os direitos culturais, 
sociais, coletivos e difusos, relativos ao patrimônio histórico, artístico e natural brasileiro, operando em linhas de 
ações cuja qualidade de vida é enfatizada.  

O LUMIART possui sua Sede em Brasília/ DF, desenvolve atividades junto à comunidade (enfatizando as Regiões 
Administrativas e as cidades do Entorno do Distrito Federal) e os Municípios de Ingazeira e Guaracy/PE, no 
Município de São João da Aliança e Águas Lindas de Goiás/GO e o Município de Unaí/MG),  a fim de contribuir com 
a Inclusão Social, a disseminação da Cultura de Paz, o fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente,  e a 
inserção do conhecimento, atrelados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), de modo a avançar no 
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que tange a cidadania, educação e cultura. Assim, o Lumiart utiliza-se da Arte e do Empreendedorismo como 
principais ferramentas para a realização dos objetivos propostos, bem como a  viabilização da melhor maneira de 
auxiliar às políticas públicas.  

Dentro desse escopo, o Instituto Lumiart pretende, com a realização de seus projetos, contribuir com as ações 
culturais e sociais, no contexto já utilizado pela instituição, que é o de estar ativamente junto à comunidade e nela 
conhecer suas carências imediatas e, consequentemente, viabilizar a melhor maneira de auxiliar às políticas 
públicas no esclarecimento acerca de temas relevantes em todas as áreas socioculturais, utilizando-se de uma 
ferramenta de fácil acesso e compreensão como a arte, estabelecendo desta forma a conexão entre os programas 
de governo e as camadas mais vulneráveis da sociedade. 

As questões da mulher, da criança e do adolescente têm sido o nosso foco em diversos projetos desenvolvidos em 
conjunto com as instâncias do Governo Federal e Governos Estaduais, dando seguimento e expandindo os cases de 
sucesso ou mesmo desenvolvendo novos projetos.  

Em 2009 o Lumiart deu início ao projeto social “Projeto Nota 10”, na Região Administrativa do Riacho Fundo, Distrito 
Federal. O Projeto Nota 10 funciona em Regiões Administrativas do Distrito Federal, no Município de Águas Lindas 
de Goiás/GO, Iguaracy/PE e Unaí/MG. Em 2011 foi selecionado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento), em pesquisa pelo Brasil durante um ano - como um dos projetos modelo no desempenho de 
prevenção e enfrentamento à violência. 

Desde então, o Instituto já realizou mais de 40 atividades de cunho artístico, cultural e social, entre eventos e 
projetos, com os mais diversos tipos de parceiros e/ou patrocinadores, tanto do meio privado, como com órgãos 
públicos, além de realizar projetos contínuos, filmes longa e curta metragem, entre outras ações, todas elaboradas 
em diferentes comunidades e regiões administrativas do Distrito Federal. 

Alguns eventos, projetos e filmes do Instituto Lumiart:  

• 2009 – Filme “Pra Ficar de Boa” e evento “Pra Ficar de Boa com as Crianças”, patrocínio da PETROBRAS. 

• 2010 – Documentários “Os 50 Anos do Boi de Seu Teodoro” e “Grito de Liberdade”. 

• 2011/2012 – Filme “A Pedra do Mal”, o qual foi produzido em 2012, em convênio com a Secretaria de Estado 
de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e finalizado com recursos da PETROBRAS, no ano de 2016.  

• 2012/2013 – Eventos socioculturais “Show Nota 10” e “Encontro de Cultura Popular do Entorno”, sob 
patrocínios da CAIXA e da PETROBRAS. 

• 2013/2014 – Série em Vídeo “A Vulnerabilidade das Comunidades Indígenas Contemporâneas no Brasil”, 
conveniado com Ministério da Justiça. 

• 2014 – Evento “Sarau Nota 10”, patrocinado pela CAIXA CULTURAL. 

• 2014/2015 – “Projeto Nota 10 em Águas Lindas – GO”, Edital SENAD/2014. 

• 2015/2016 – Evento “Show Nota 10” e “Dia Cultural da Beleza”, sob patrocínio da CAIXA, e I Encontro 
Sociocultural de Prevenção e Enfrentamento às Drogas, sob patrocínio do BRB – Banco Regional de Brasília, além 
de convênio com o SESI – CN para aquisição de equipamento de Salão de Beleza. 

• 2016/2017 – “Projeto Nota 10”, sob convênio com a então Secretaria de Políticas para Criança e Adolescente 
- SECRIA/DF. 

• 2016/2017 – Produção do Filme Documentário “Mudança Capital – Os Pioneiros”, edital realizado pela 
Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP/2016. 



• 2018 – Duas edições do “Projeto Nota 10 - Unidades de Internação e Meio Aberto”, convênio com a SECRIA 
e “Dia Cultural da Beleza II”, sob patrocínio do SESI-CN. 

• 2019 – Consagração de um Termo de Fomento em parceria com a SECEC - Secretaria de Estado de Cultura e 
Economia Criativa do Distrito Federal, para realizar o projeto “Pra Ficar de Boa nas Escolas”, além de um Termo de 
Colaboração para o Gerenciamento de atividades do Complexo Cultural de Planaltina. 

o Ainda em 2019 o LUMIART celebrou dois termos de fomento para realização do “Projeto Nota 10 de 
Enfrentamento á Violência”, na estância Federal, via Ministério da Cidadania, contemplando o Distrito Federal e 
Minas Gerais. 
• Ainda em 2019, a OSC implementou um projeto na Região Administrativa da Estrutural, denominado 
PROJETE-SE (oficina para capacitação ao terceiro setor), para toda comunidade artística-cultural da cidade. 

• 2020 – Primeira edição do projeto “Super Empreendedores” realizado em parceria com a SEJUS - Secretaria 
de Estado de Justiça e Cidadania do DF, bem como o projeto “05 Passos para o Desenvolvimento Econômico no 
DF”, em parceria com a SETUR - Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, ambos via Termo de Fomento. 

• Ainda em 2020 o Instituto celebrou os Termos de Fomento com o CDCA - Conselho dos Direitos da Criança e 
do Adolescente do DF e com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com a SECEC – Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa do DF, com a SETUR - Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal para 
realizar os projetos “Caravana Nota 10”, “Flores em Cena”, “Mega Pacote de Combate ao COVID-19”, “05 Passos 
para o Desenvolvimento Econômico no DF – Etapa 2” e o Filme “O Poder da Mulher Empreendedora”, 
contemplando desta forma, 20 RAs do Distrito Federal.  

• 2021 – O LUMIART celebrou Termos de Fomento com o Ministério da Cidadania para executar o Projeto Nota 
10 – Enfrentamento à Violência – no Sertão de Pernambuco. 

• Entre outros. 

 

CERTIFICADOS:  

• MENÇÃO HONROSA DO GOVERNO DE BRASÍLIA 
• CDCA (Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente/DF); 
• CEAAD (Cadastro de Entes e Agentes Antidrogas); 
• CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes/GO); 
• TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA (Prefeitura de Águas Lindas - GO) 
• PRÊMIO CULTURA VIVA - PONTO DE CULTURA (Reconhecimento da Secretaria de Estado de Cultura do DF); 
• PRÊMIO ALDIR BLANC – (Reconhecimento da Estado de Cultura e Economia Criativa do DF); 
• CAS (Conselho de Assistência Social); 
• CONEN (Conselho de Políticas sobre Drogas). 

 

Alguns parceiros LUMIART: 

• Ministério da Justiça 
• Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
• Secretaria Especial de Cultura 
• Ministério da Cidadania 
• BB (Banco do Brasil) 
• Secretaria Nacional de Políticas Anti Drogas (SENAD) 
• Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC/DF) 
• Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUS/DF) 



• Banco Regional de Brasília (BRB) 
• SESI - Conselho Nacional 
• TERRACAP 
• PETROBRAS 
• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
• REDE GLOBO BRASÍLIA 
• entre outros. 

 

Diante do exposto, levando em consideração o currículo supracitado, é que se justifica à capacidade técnica do 
proponente. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Implementar um programa de fomento ao empreendedorismo na ótica do turismo e economia criativa a partir de 
incubações de grupos de jovens empreendedores. O projeto será realizado com uma série de instrutórias e 
mentorias. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

Há tempos que a atividade empreendedora tem se mostrado como uma das mais essenciais forças impulsionadoras 
de mudanças econômicas. Entretanto, num cenário econômico como o atual, cheio de adversidades e 
descontinuidades, parece que grande parte do apelo à atitude empreendedora vem da necessidade de 
sobrevivência do brasileiro que precisa adaptar-se às situações adversas de uma economia instável, de mudanças 
rápidas e intensas num ambiente com níveis oscilatórios de desemprego. 

 A fim de alertar, educar e gerar uma alternativa de renda que possa romper com o ciclo de violência em escolas 
públicas do Distrito Federal, o projeto otimiza os recursos do Estado para a sociedade civil com propostas que 
corroboram com o mecanismo de apoio à produção e estímulo ao mercado criativo, o desenvolvimento da 
economia e a evolução da consciência nacional. 

 Seu escopo é levar os participantes para uma realidade voltada para a tecnologia e o negócio próprio por meio de 
um programa de qualificação com mentorias, seguida da realização de um encontro para a apresentação das 
propostas inovadoras ao mercado de Turismo local.  

 O programa objetiva a autonomia financeira através do empreendedorismo no setor turístico, como forma de 
construção de soluções inovadoras. Desse modo, é fundamental ressaltar que os incentivos financeiros previstos 
para o andamento do programa, prestado por empresários e personas independentes já estão em andamento, o 
que garante uma maior seguridade do projeto e possibilita o seu desenvolvimento. 

 As carências em seus mais distintos aspectos trazem a necessidade de novas possibilidades aos personagens que 
compõem o público dessas regiões. Garantir o combate à evasão escolar, a partir do oferecimento de propostas 
interessantes ao desenvolvimento intelectual e também profissionalizante é, comprovadamente, um instrumento 
de significativos avanços sociais.  



 O projeto vem de encontro às medidas que vem sendo implementadas pela Secretaria de Educação do Distrito 
Federal, que por meio da Portaria n.º 33 de 12 de fevereiro de 2020 definiu regras de acompanhamento na rede 
pública de ensino do DF para o enfrentamento da infrequência, do abandono e da evasão escolar, como prioridades 
na atual gestão. 

 Por outro lado, a Secretaria de Turismo do DF tem implementado programas como o Plano de Turismo Criativo e o 
Programa Brasília Turismo Acessível para fomentar o acesso turístico local na Capital. De acordo com as 
informações da Secretaria de Turismo, o Plano Turismo Criativo envolve a Secretaria Adjunta de Turismo e o Sebrae 
do DF, além de ter sido formulado com a colaboração e cooperação de representantes de vários órgãos do governo, 
da Sociedade Civil, empreendedores, organizações de ensino e lideranças do setor turístico e cultural da cidade. 

 Portanto, o Turismo Criativo é uma tendência que acompanha, inclusive, um mercado mundial, destacando a 
necessidade de diversificar a oferta de produtos e segmentos que compõem a economia do turismo para o 
enfrentamento dos desafios da competitividade do setor. 

 Assim, um projeto de empreendedorismo turístico em Brasília, voltado a desenvolver empreendedores a partir da 
formação escolar, visa posicionar a Capital enquanto destino turístico com roteiros, opções gastronômicas, 
artesanatos e culturas locais para atender o perfil do viajante contemporâneo, que exige destinos surpreendentes 
e vivências práticas e ao mesmo tempo atender necessidades de formação e contemplação de renda às classes 
mais baixas a partir do envolvimento de adolescentes estudantes com o empreendedorismo e a geração de renda 
para suas famílias. 

 O conceito de turismo inovador destacado pelo Plano Turismo Criativo da Secretaria de Turismo acompanha 
tendências de destinos turísticos no mundo, como de Barcelona, Sidney e Londres, que apresentam ao turista 
formas de conhecer e usufruir de suas culturas, modos de vida e acesso aos produtos que permitem uma vivência 
aproximada com a realidade local. 

 O presente projeto se justifica, portanto, pela viabilidade do setor par desenvolver o empreendedorismo turístico 
em Brasília com o novo Plano de Turismo Criativo que pretende revolucionar o turismo local justamente por meio 
de projetos e ações em parceria com lideranças de outros setores da cidade. 

 Logo, o envolvimento do presente projeto junto às escolas do DF, visa, além de preencher o tempo ocioso do 
contraturno escolar dos alunos da rede pública de maneira produtiva e empolgante, estimular a relação de 
adolescentes com a escola, em uma fase da vida em que eles estão em processo de autoafirmação e tem a 
necessidade de realizar sonhos, sentir-se importantes, capazes, reconhecidos pelas pessoas ao seu redor. 

 De acordo com um estudo realizado em janeiro de 2021, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
a rede pública do Distrito Federal em 2019 registrava mais de 108,7 mil estudantes em situação de fracasso escolar 
(o termo define o ciclo composto por reprovação, distorção idade-série e abandono de estudos). Segundo o estudo, 
negros e indígenas são maioria no montante total. 

 O estudo se justifica, portanto, porque a novidade de poder participar de um projeto onde os dons podem ser 
reconhecidos e novas habilidades podem ser alcançadas, podem contribuir na prevenção das situações que atingem 
a todo o coletivo social, além do fracasso escolar – por exemplo o envolvimento com drogas e com o tráfico, a 
gravidez precoce, vandalismo, furtos e homicídios – além de orientar para uma participação saudável dos 
adolescentes na sociedade desde o primeiro emprego ou o ingresso empreendedor no grande mercado. 

 Levando também em conta o retratado, esta proposta visa promover ações que desenvolvam a 
conscientização e a mobilização da população que almeja a igualdade de participação no mercado de trabalho. É 
por todo o exposto que se justifica a execução do projeto SuperEmpreendedores no setor turístico brasiliense.  



 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

A paralisação da economia gerada pela pandemia do novo coronavírus pode erradicar quase 25 milhões de 
empregos em todo o mundo, afirma a OIT (Organização Internacional do Trabalho). A previsão ultrapassa os efeitos 
da crise financeira global de 2008/09, que aumentou o desemprego global em 22 milhões de pessoas. 

 Em meio a panoramas como esse e graças ao crescimento do acesso à internet no Brasil, o empreendedorismo tem 
se tornado uma forte tendência entre os millenials. Afinal, a internet e a popularização do negócio próprio 
modificaram a forma como lidamos com o consumo. Esse mercado cresce a cada dia, trazendo novas oportunidades 
e diferentes modelos de negócios para quem tem disposição e vontade de inovar constantemente. 

Nessa ótica, o projeto SuperEmpreendedores se torna fundamental em meio à disrupção econômica, 
proporcionando aos jovens do Ensino Médio de escolas públicas do Distrito Federal uma possibilidade de geração 
imediata de renda, focada na autonomia através do empreendedorismo. Dito isso, é evidente a capacidade do 
projeto em levá-los a uma busca pela identidade, autonomia, participação e direitos, tornando-se uma das soluções 
do enfrentamento à violência social, sucedendo oportunidades concretas de expressão cultural e uma melhor 
imersão no mundo profissional. 

 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) via emenda parlamentar (n° 02005.01) destinada pelo Deputado Distrital 
Jorge Vianna. 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 
Incentivar o ideal empreendedor para atividades econômicas relacionadas ao Turismo nas escolas públicas de Ensino 
Médio onde são atendidos adolescentes e jovens das regiões selecionadas. O Projeto funcionará como ferramenta 
para o crescimento individual e profissional do estudante, oferecendo alternativas reais a partir de mentorias em um 
processo de incubação, originando um encontro (preferencialmente virtual) para networking e empreendedorismo 
de mesmo nome do Projeto. 

OJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Estimular o potencial empreendedor turístico em jovens de escolas públicas de Ensino Médio do DF; 
• Promover mentorias preparatórias para a implementação das propostas apresentadas pelos grupos no 

Projeto; 
• Influenciar os comércios locais a fomentarem ideias empreendedoras relacionadas ao turismo da parcela 

mais jovens de suas respectivas comunidades. 

 2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

• Capacitar 60 pessoas jovens empreendedores; 
• Realizar 20h de capacitação em empreendedorismo. 



 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

• Incentivar o espírito empreendedor em jovens em situação de vulnerabilidade; 
• Oferecer capacitação de forma didática por meio de encontros virtuais e disponibilidade de conteúdos 

simplificados, valorizando o conteúdo da técnica; 
• Apresentar alternativas para ingresso profissional no setor econômico turístico aos jovens integrantes do 

ensino médio público do Distrito Federal. 

 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

Capacitar 60 pessoas jovens 
empreendedores; - 02 Regiões atendidas 

- 60 Cadastros na mentoria 
 

- relatórios 
- lista de inscrição  
- fotos 
- plataforma construída 
- videoaulas gravadas 

Realizar 20h de capacitação em 
empreendedorismo. 

- 5h de Aulas gravadas e online 
- 10 aulas gerais online (1h cada) 
- 15h de atendimentos em formato 
de mentoria (atendimentos 
presenciais e virtuais) 

- relatórios 
- fotos 
- gravação dos encontros 
- canvas construídos 

  

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A 
ELES ATRELADAS 

 O SuperEmpreendedores terá a duração de 06 (meses) meses sendo previsto a seguinte estrutura: 
 
• 2 meses de pré-execução; 
• 3 mês execução, envolvendo as oficinas, construção do encontro e demais produções; e, 
• 1 mês de pós-execução. 

 
 A proposta prevê a seguinte estrutura: 

• A contemplação de duas escolas pública de Ensino Médio do Distrito Federal que atendem adolescentes de 
Itapoã que construirão propostas empreendedoras; 

• Incubação das propostas nas escolas contempladas, oferecendo mentorias em 03 (três) áreas para a 
lapidação das propostas e instruir melhor os jovens acerca do ambiente empreendedor, principalmente 
turístico; 

• Execução de dois encontros (preferencialmente virtual) de empreendedorismo para apresentação dos 
conjuntos de propostas incubadas ao público em geral, visando especialmente empreendedores, 
empresários, comerciantes locais, feirantes, entre outros que movimentam a economia local; 

 
 

Etapa de Pré-Execução 
  



 A pré-execução terá dois meses de duração e será marcada pela contratação de profissionais, divulgação, 
articulação com o comércio local, parceiros e preparo das escolas e alunos para o início das oficinas.  
 
 
Formalização de parceria com as escolas: 
 
O Projeto será executado em duas escolas pública de Nível Médio do Distrito Federal na Região Administrativa de 
Itapoã e Paranoá, com o objetivo de que se forme até 50 (cinquenta) grupos de jovens para elaborarem propostas 
empreendedoras na ótico do turismo que tenham sido pensadas pelos estudantes durante às mentorias.  
 
a) Do procedimento: na etapa de pré-execução será feito uma série de visitações / reuniões com as escolas, 

entregue formulários de inscrição e será exibido um vídeo promocional contendo os detalhes do projeto. A 
seleção dos participantes, caso o número exceda o disponibilizado, será realizada em consonância com a 
equipe pedagógica da instituição. 

b) Do Vídeo Promocional: será entregue as escolas selecionadas uma mídia digital contendo o vídeo promocional 
do Projeto, estilo Motion Graphics, linguagem mais didática para os jovens. O mesmo será apresentado pelos 
professores em sala de aula, com o objetivo de incentivar à inscrição dos jovens. 

 
Seleção dos Jovens: 
Os jovens com interesse em participar do programa passarão por um processo seletivo caracterizado por uma 
redação, com uma temática empreendedora, especialmente àquelas voltados a atividades econômicas turísticas, 
a ser definida em conversa com as escolas.  
 
A curadoria destas redações será realizada pelo corpo pedagógico da instituição, em conjunto com os mentores. 
  
 
Análise de Mercado: 
A análise será baseada em uma pesquisa de campo simplificada que será realizada, de forma remota ou presencial, 
nas áreas de abrangência das regiões selecionadas. Esse estudo será essencial para direcionar melhor a 
metodologia a ser aplicada pelas mentorias, pois tornará possível a compreensão do público jovem destas 
localidades, de modo que cada grupo de SuperEmpreendedores tenha uma comunicação adequada com seus 
mentores, paralelo a uma atenção personalizada.  

 
A ideia é que a participação da comunidade, em seus distintos níveis de envolvimento com a proposta, e todos os 
conteúdos sejam aplicados da forma mais qualificada. O levantamento será o instrumento pelo qual se poderá 
identificar individualidades desses públicos e desenvolver métodos estratégicos para atender às suas demandas. 
 
Além disso, a partir dessa análise, será possível compreender também o mercado turístico local ao qual serão 
implementadas as propostas, compactuando ainda mais a metodologia que será atribuída no período de 
incubação. 
 
 
Etapa de Execução 
 
Incubação das propostas: 
 
As escolas contempladas receberão um programa que inclui três instrutorias, a citar: Marketing, Administração-
Financeira e Recursos Turísticos.  Os encontros contarão com a participação de pessoas capacitadas de cada área, 
que já possuam experiências com o público-alvo, e prepararão os integrantes de cada grupo para o 



aprimoramento e implementação da sua ideia, a partir da construção de um planejamento, bem como a captação 
de recursos para a mesma.  
 

TEMÁTICA OBJETIVO 
1. Marketing Trabalhar a construção de uma marca, analisando o mercado na 

ótica do empreendedorismo social, entre outras abordagens. 
2. Administração-Financeira Trabalhar a legislação, varejo e atacado, prestação de serviços e 

processos, capital de giro, entre outros fatores visando um 
planejamento estratégico para esta implementação da proposta ao 
mercado. 

3. Recursos Turísticos Trabalhar os tipos de atividades econômicas turísticas da região e 
como podem ser convertidos em empreendimentos 

 
As mentorias terão a duração de cerca de 08 semanas e cada grupo terá, aproximadamente, 20 horas de conteúdo 
gravado + 5 horas de orientação por semana (vespertino e matutino), totalizando 40h média de mentoria nas 
escolas. Nas escolas serão atendidos até 50 grupos de estudantes que serão divididos por período – matutino e 
vespertino – de acordo com o contraturno escolar. Cada grupo terá um encontro da temática 1, 2 e 3 por semana, 
com a duração média de 1 hora e meia/aula. A logística, cronograma e metodologia dessas atividades de mentoria 
serão articuladas no período de pré-execução entre toda a equipe do projeto em conjunto com o corpo 
pedagógico das instituições, de acordo com a análise simplificada de mercado. 
 
 
Os Encontros de Empreendedorismo 
Serão dois encontros que terão como finalidade apresentar as propostas turísticas ao comércio local e outros 
participantes, pleiteando para que estes deem suportes em sua consolidação e/ou captação de recursos para tal. 
O encontro será apresentado preferencialmente em formato virtual em uma livestream aberta a qualquer público 
e em múltiplas redes sociais. 
 
Quanto à divulgação do encontro: esta será feita dentro e fora das escolas via comunicação institucional e pela 
imprensa ao público externo e diretamente a convidados especiais. 
 
Abaixo uma sugestão de programação: 

 
HORÁRIO ATIVIDADE 

A definir Abertura com cerimonialista com exibição do vídeo promocional do projeto 
A definir Explanação dos detalhes do projeto, dos parceiros e do encontro  
A definir Apresentação dos projetos 
A definir Encerramento com depoimentos 

Da certificação: ao final do Projeto cada aluno receberá uma declaração de participação assinado pelo Lumiart e 
pelos mentores. Nos documentos constarão detalhes do programa.  

Esta declaração será uma prova de que os alunos estarão aptos a aplicarem seus conhecimentos adquiridos, 
capazes de repassar a outros jovens suas experiências, além de que estarão prontos para um primeiro grande 
passo no mercado de trabalho.  
 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 



Espera-se, com este projeto, promover um conteúdo de excelência e de fácil aplicação através de uma 
metodologia didática que contribua para o fomento ao empreendedorismo na cadeia produtiva do turismo e 
economia criativa, sem interferir no cotidiano destes partícipes. 

 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 
Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 
1.1 Estruturação e Equipe DEZ - JAN 
1.2 Divulgação e Publicidade JAN - FEV 

Meta 2 2.1 Mobilização e Capacitação JAN - ABR 

  

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

PERÍODO SEMANA 1  SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

(Pré-
execução) 

MÊS 1 

Contratação da equipe técnica, 
contratação de terceiros, reunião 

geral, articulação com escolas 

Articulação com escolas, parceiros e 
comércio local, finalização do vídeo 
promocional, análise de mercado 

(Pré-
execução) 

MÊS 2 

Abertura de inscrições para as mentorias, 
apresentação de cronograma de 

atividades às escolas e comércio, início 
filme institucional 

Fechamento das inscrições, reunião nas 
escolas, primeiro encontro com inscritos 
e mentores, apresentação ementa geral 

(Execução)  
MÊS 3 A 5 

Realização das oficinas e mentorias, articulação com comércio e parceiros para 
encontro, início produção do encontro, realização do encontro 

(Pós-
Execução) 

MÊS 6 

Entrega de Certificados, aferição de resultados, entrega de relatórios finais e 
prestação de contas 



 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Metas Fase / 
Etapa Descrição Valor 

Duração 
Início Término 

Meta 1 
1.1 Estruturação e Equipe  R$92.220,00  DEZ JAN 
1.2 Divulgação e Publicidade  R$41.680,00  JAN FEV 

Meta 2 2.1 Mobilização e Capacitação  
 R$26.100,00   JAN ABR 

  

 

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 

 5.1 Planilha Termo de Fomento 

  

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição Qntd. 
Unidade 

de 
Medida 

Valor Unitário Valor Total 

META 1 - Capacitar 40 pessoas jovens empreendedores; 

Etapa 1.1 - Estruturação e Equipe 

1.1.1 Coordenador Geral 

Coordenador do projeto 
responsável pelo 
acompanhamento de todos os 
profissionais e atividades  (01 
PROFISSIONAL X 6 MESES = 6 
MESES DE TRABALHO) 

5 Mês  R$       1.882,00   R$        9.410,00  

1.1.2 Coordenador 
Financeiro 

Empresa contratada responsável 
pela administração dos recursos 
do projeto e organização 
financeira, a fim de facilitar a 
prestação de contas.  
(01 PROFISSIONAL X 4 SEMANAS 
X 6 MESES = 24 SEMANAS DE 
TRABALHO) 

20 Semana  R$           800,00   R$      16.000,00  

1.1.3 Consultor Técnico 
Administrativo 

Empresa contratada responsável 
pela administração das 
contratações e 
acompanhamento de relatórios.   
(01 PROFISSIONAL X 4 SEMANAS 
X 6 MESES = 24 SEMANAS DE 
TRABALHO) 

22 Semana  R$       1.000,00   R$      22.000,00  



1.1.4 Assistente 
Administrativo 

Profissional contratado para dar 
suporte ao Consultor Técnico 
Administrativo no cotidiano de 
trabalho  
(01 PROFISSIONAL X 4 SEMANAS 
X 6 MESES = 24 SEMANAS DE 
TRABALHO) 

20 Semana  R$           500,00   R$      10.000,00  

1.1.5 Produtor Executivo 

Profissional responsável por dar 
suporte às demandas da 
Coordenação do projeto ao que 
diz respeito à produção das 
atividades. (01 PROFISSIONAL X 
6 MESES = 6 MESES DE 
TRABALHO) 

5 Mês  R$       1.882,00   R$        9.410,00  

1.1.6 Consultor Técnico 
(2) 

Profissionais de experiência com 
parcerias público privadas e com 
grande liderança social, a fim de 
facilitar a execução do projeto 
em prol da prestação, 
monitoramento e cumprimento 
do objeto.  (02 PROFISSIONAIS X 
6 MESES = 12 MESES DE 
TRABALHO) 

8 Mês  R$       2.500,00   R$      20.000,00  

1.1.7 
Assistente de 
Consultor Técnico 
Geral 

Profissional de experiência com 
parcerias público privadas e com 
grande liderança social, a fim de 
facilitar a execução do projeto 
em prol da prestação, 
monitoramento e cumprimento 
do objeto. (01 PROFISSIONAL X 5 
MESES = 5 MESES DE 
TRABALHO) 

3 Mês  R$       1.800,00   R$        5.400,00  

SUBTOTAL ETAPA  R$                                     92.220,00  

Etapa 1.2 - Divulgação e Publicidade 

1.2.1 Agência de 
Comunicação 

Empresas responsáveis pelo 
branding, construção visual, 
divulgação do projeto e reunir 
material imagético da execução.   
(01 PROFISSIONAL X 4 SEMANAS 
X 5 MESES + 3 SEMANAS = 23 
SEMANAS DE TRABALHO) 

12 Semana  R$       1.200,00   R$      14.400,00  

1.2.2 Produção de Videos 

Produtora contratada para 
fornecer equipamentos e mão 
de obra para produção, 
gravação e edição das 
videoaulas a serem hospedadas 
na plataforma específica  (01 
PROFISSIONAL X 10 VÍDEOS = 10 
UNIDADES DE TRABALHO) 

5 Unidade  R$       2.351,80   R$      11.759,00  

1.2.3 Assessoria de 
Imprensa 

Assessoria de Comunicação com 
Social Media e/ou Designer + 
Prospecção de veículos de 
comunicação para veiculação do 
projeto  (01 PROFISSIONAL X 6 

5 Mês  R$       3.104,20   R$      15.521,00  



MESES = 6 MESES DE 
TRABALHO) 

SUBTOTAL DA ETAPA  R$                                     41.680,00  

TOTAL DA META    R$                                  133.900,00  

META 2 - Realizar 50h de capacitação em empreendedorismo. 

Etapa 2.1 - Mobilização e Capacitação 

2.1.1 Mobilizadores 
Sociais (10) 

Profissionais que farão a 
articulação com as comunidades 
atendidas, a fim de captar 
participantes  (10 
PROFISSIONAIS X 2 MESES = 20 
MESES DE TRABALHO) 

10 Mês  R$       1.000,00   R$      10.000,00  

2.1.2 Instrutor (3) 

Profissional experiente 
responsável pela execução das 
atividades instrutivas, além da 
articulação dos conteudos 
aplicados nas mesmas e 
mentoria individual para cada 
participante. Atuará todos os 
dias na semana que antecede o 
evento online em caráter de 
suporte se necessário. Além 
disso, os instrutores estarão 
responsáveis por prestar livre 
consultoria no tempo hábil de 
contratação do projeto. Ter 
experiência com trajetória 
compatível com às temáticas, 
responsável em transmitir seus 
conhecimentos nas áreas 
específicas.  (03 PROFISSIONAIS 
X 50 HORAS = 150 HORAS DE 
TRABALHO) 

70 Hora/aula  R$           230,00   R$      16.100,00  

SUBTOTAL DA ETAPA  R$                                     26.100,00  

TOTAL DA META    R$                                    26.100,00  

TOTAL DO PROJETO    R$                    160.000,00  

 

 

5.3 Previsão de Receitas 



NÃO SE APLICA 

O projeto em questão, não prevê bilheteria e nenhuma outra forma de receita, apenas o referido Fomento. 

 

 6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada 

  

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, Mateus Álefe Dias Santos, inscrito no RG sob o nº 364301 e CPF nº 701.726.881-40, na qualidade de 
Diretor Executivo do Instituto Cultural e Social Lumiart, CNPJ: 11.881.500/0001-04, declaro, para os devidos 
fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  

1. (  X ) A referida entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no 
artigo 39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011; 

2. (  X  ) A referida entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada 
em julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3. ( X ) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
Distrito Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição 
Federal, bem como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos 
empregados para a Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com 
relação a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, 
ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares; 

4. (  X ) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público 
integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos 
Estados e dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o 
disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005; 

5. (  X ) A referida entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao 
projeto; 

6. (  X   ) A referida entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e 
pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente de 
estarem gozando de férias ou não; 

7. (  X ) A referida entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução 
Normativa nº 1/2005; 

8. (  X ) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 
7º da Constituição Federal; 

9. (  X  ) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal, conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93. 



10. ( X ) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do Esporte, 
Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade até o 2º grau; 

11. (  X ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui 
a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 
2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional fixando os 
procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da 
Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para 
a realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as legislações vigentes e observaremos 
às disposições do Código de Edificações do Distrito Federal. 

12. (  X ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é 
inferior à                                                               

  

Brasília, 25 de outubro de 2021 

  
 
 

Instituto Lumiart 
Mateus Álefe  

701.726.881-40 

  

6.2 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 (em 
caso de não haver encargos trabalhistas). 

  

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

  

Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de encargos 
recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do 
projeto em análise. 

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 
de dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de 
recolhimento de encargo. 

De acordo com o Art. 28. do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-se aos itens V e VI, 
esclarecemos: 

V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato 
temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos 
e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir contratação via CLT e RPA não temos 
previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas. 

VI – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor 
rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

  



Atenciosamente, 

Brasília, 25 de outubro de 2021. 

  

 
 

Instituto Lumiart 
Mateus Álefe  

701.726.881-40 

  

6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado do 
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer 
débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou 
entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos 
de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

  
 
Brasília, 25/10/2021 

   

Mateus Álefe 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2021 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  

 


