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PLANO DE TRABALHO

Razão Social: Instituto Inside Brasil
CNPJ: 18.683.437/0001-32
Endereço: QS 1, Rua 210, Lotes 34/36, Sala 904, Torre 3, Condomínio Edifício Led
Cidade: Águas Claras - DF Bairro: UF: DF CEP: 71950-770
Telefone (DDD): 61 3336 8181 Telefone (DDD): 61 – 98655-0321

E-mail da OSC: contato@insidebrasil.org.br
Site da OSC: www.insidebrasil.org.br
@insidebrasil

Representante Legal (Dirigente): Robielisson Lima de Medeiros
Cargo do Representante Legal: Presidente
CPF: 858.926.701-63 RG/Órgão Expedidor: 1.617.010   SSP - DF
Endereço do Representante Legal:  Rua 02 módulo 07 casa 11
Telefone (DDD): Telefone (DDD): 61 – 98655-0321

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Robielisson Lima de Medeiros
Função na parceria:
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 1.627.010   SSP - DF CPF: 858.926.701-63
Telefone (DDD): 61-98655-0321 Telefone (DDD):
Email do Responsável: robielisson@hotmail.com

DADOS DO PROJETO

Título do Projeto: Artesanato Conectado
Valor do Projeto: R$ 299.837,95 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco
centavos).
Local de realização: Projeto será realizado em formato híbrido (presencial e meio digital).
Período de Execução: Início: 24/05/2022 Término: 24/10/2022
Enquadramento: Capacitação em Turismo
Valor total do projeto R$ (extenso): R$ 299.837,95 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais
e noventa e cinco centavos).
Previsão de Atendimento: 1000 (um mil) pessoas (aproximadamente)
Previsão de público direto: 1000 (quinhentas) pessoas (expectativa)
Previsão de Beneficiários direto e indireto: 2.000 (duas mil) pessoas

HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores)
Fundado em 2013, o Instituto Inside Brasil vem desenvolvendo diversos projetos, focando em transformar vidas. O
Instituto atua em nove frentes, criando conexões e propostas de valor para a comunidade.
Nossa Missão é transformar vidas por meio de projetos sociais capazes de levar alegria, esperança e educação, com
intuito de amenizar as desigualdades sociais no Brasil e fomentar o desenvolvimento nas áreas do esporte, formação
profissional, trabalho e empreendedorismo. Nossa visão é ser uma organização inovadora reconhecida em toda América
Latina como referência no desenvolvimento de práticas sociais voltadas para a construção de um futuro em que a
desigualdade social, falta de oportunidades e os sonhos esquecidos não existam.

PROJETOS EXECUTADOS



AJUDA HUMANITÁRIA - VOLUNTÁRIO POR AMOR
Projeto que coordena diversas pessoas de diferentes idades que realizam atividades lúdicas com muita música, mágica e
descontração para os pacientes internados nas enfermarias pediátricas, clínica médica, cirúrgica e ortopédica do Hospital
Regional de Ceilândia (HRC).

ESPORTE - GINÁSTICA RÍTMICA - MUDANDO VIDAS
Como incentivo ao esporte brasileiro, o programa Ginástica Rítmica - Mudando Vidas atende e estimula cerca de 120
crianças e adolescentes com idade entre 8 e 20 anos a investirem nos seus sonhos e praticarem o esporte. O projeto é
mantido com recursos de convênio celebrado entre a União, por intermédio do Ministério Da Cidadania e o Instituto
Inside Brasil - TERMO DE FOMENTO Nº 897977/2020 – MINISTÉRIO DA CIDADANIA /INSTITUTO INSIDE BRASIL /DF.

CIC - CENTRAL DE INFORMAÇÕES DA COVID
Portal criado para levar informações atuais com credibilidade e qualidade acerca do avanço e situação do novo
coronavírus no Brasil. A plataforma tem como objetivo ser uma fonte rica em conteúdo, orientações, esclarecimentos e
combate às fakes News relacionadas à Covid-19. Foi desenvolvido com recursos próprios.

TURISMO - PARQUES BRASÍLIA
Catálogo digital, com mapeamento de todos os parques ecológicos de Brasília. Possibilita que o turista e o morador de
Brasília saiba onde ficam todos os parques e sua localização, atrativos, estrutura, quadras, trilhas entre outros, além de
endereços, telefones, horário de funcionamento e área total.
Com relação à área educacional, é possível descobrir a vegetação e flora e as principais espécies nativas presentes no
ecossistema dos parques.
Dentro do guia é possível saber as principais atividades disponíveis em cada parque, pesca, corrida.
Inspirado nas ideias Lucio Costa, a promoção e divulgação dos parques do DF, se mostra um grande fomentador do bem
estar e qualidade de vida a ser ofertado aos brasilienses.
O Portal funciona como buscador e promotor dos parques da nossa capital. Foi desenvolvido com recursos próprios.

CARAVANA DO SABER
A Caravana do Saber, promove ações nas escolas de ensino médio em todo o Brasil, levando testes vocacionais e
orientação na escolha do futuro.
O principal objetivo é garantir uma orientação vocacional pautada em cima do autoconhecimento – Quem sou eu? O que
quero para o meu futuro? O que gosto? O que não gosto? O que me gera satisfação? Além de capacitações para diversas
áreas profissionais.
Promovendo formação profissional cidadania, empreendedorismo e responsabilidade social aos estudantes do ensino
médio.
Programa itinerante de promoção de relacionamento com escolas de ensino médio da rede pública ou privada, com o
objetivo de incentivar os alunos a ingressarem no ensino superior e facilitar a escolha acadêmica e profissional.
Foram abordados conteúdos teórico-prático sobre: Teste e orientação vocacional; Capacitação para o primeiro emprego
(estágio).

ARTESANATO CONECTADO
As ações do projeto Artesanato Conectado, visam o fortalecimento do turismo local, por meio da promoção de educação
profissional, beneficiando pessoas com deficiência e agentes do turismo, gerando novas oportunidades.

DESCRIÇÃO DO OBJETO
Realização do projeto Artesanato Conectado.
Os artesãos selecionados compõem o banco de dados da Secretaria de Turismo.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O Distrito Federal registrou aumento de 72% na quantidade de artesãos entre 2019 e 2021. Há três anos, havia 7.251
trabalhadores registrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). Em 2021, de acordo
com a Secretaria de Turismo do DF (Setur), o número chegou a 12.476, que estima que a categoria movimente cerca de R$
170 milhões anualmente na capital federal.



Apesar do crescimento no número de artesãos, as vendas dos trabalhadores não seguiram o mesmo comportamento
durante a crise da covid-19. “O faturamento da categoria caiu cerca de 50% durante a pandemia, especialmente para
quem não tinha espaços físicos pré-estabelecidos. Para a grande maioria, foi — e ainda está sendo — um período bem
complicado. As vendas, que diminuíram bastante, deram uma estabilizada há uns meses.

As ações do Projeto Artesanato Conectado possibilitam a consolidação do artesanato brasiliense enquanto setor
econômico de forte impacto no desenvolvimento das comunidades, a partir da consideração de que a atividade é
disseminada em todo território nacional, possuindo variações e características peculiares conforme o ambiente e a cultura
regional.
A finalidade do Projeto Artesanato Conectado é desenvolver atividades que visem valorizar o artesão, desenvolver o
artesanato e a empresa artesanal. Nesse sentido, são desenvolvidas ações voltadas à geração de oportunidades de
trabalho e renda, o aproveitamento das vocações regionais, a preservação das culturas locais, a formação de uma
mentalidade empreendedora e a capacitação de artesãos para o mercado competitivo, promovendo a profissionalização e
a comercialização dos produtos artesanais brasilienses por meio da internet. Obedece aos objetivos, finalidades, eixos e
estratégias determinados pelo Decreto Federal de 21 de março de 1991, que institui o Programa do Artesanato Brasileiro
(PAB) e dá outras providências.
O Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), tem o objetivo de:

Promover o desenvolvimento integrado do Setor artesanal e a valorização do
artesão, elevando o seu nível cultural, profissional, social e econômico.

Finalidades:
I - Reconhecer e fortalecer a profissão do artesão/artesã;
II - Prestar apoio estratégico e permanente aos artesãos, especialmente mediante
promoção de qualificação profissional.
III - Fomentar, apoiar e fortalecer a atividade e a cadeia produtiva do artesanato,
desenvolvendo instrumentos e processos que promovam a melhoria da qualidade
dos processos, produtos e serviços do setor artesanal;
IV- Articular as ações públicas voltadas para o desenvolvimento do artesanato e
destas com os interesses dos artesãos das diferentes regiões do Brasil;
V- Articular os meios e os atores capazes de viabilizar soluções competitivas e
sustentáveis, que garantam o desenvolvimento integral, social, econômico, e
melhoria na qualidade de vida dos artesãos;
VI- Implantar e consolidar canais públicos de comercialização dos produtos
artesanais, aproximando os artesãos do mercado consumidor;
VII- promover e divulgar o artesanato como expressão da diversidade cultural
brasileira.

Eixos e Estratégias:
I- Fortalecimento do Artesão e do Artesanato Brasileiro:
a) reconhecimento e fortalecimento da profissão do artesão;
b) realizar o fórum nacional do artesanato e articular a criação de fórum estaduais
do artesanato, que busque o desenvolvimento do setor;
c) instituir o prêmio nacional de valorização do artesão e do artesanato
tradicional popular;
d) implantar o portal do artesanato brasileiro.
II - Acesso a mercado com foco em:
a) identificação de espaços mercadológicos adequados à divulgação e
comercialização dos produtos artesanais; e
b) participação em feiras, mostras e eventos nacionais e internacionais, para
facilitar a comercialização do produto artesanal.
c) estruturação de Núcleos Produtivos para o Artesanato, por meio da construção
ou reforma de espaços físicos que serão gerenciados pela respectiva
Coordenação Estadual, buscando apoiar o artesão que faça parte de associações
ou cooperativas envolvidas em projetos ou esforços para a melhoria de gestão do
processo de produção e comercialização do produto artesanal.



d) articular a criação de linhas de créditos para fomentar o artesanato em todas
suas etapas de produção.
III- sistema de informações cadastrais do artesanato brasileiro (SICAB), que
manterá o cadastro permanente dos artesãos, permitindo conhecer e mapear o
setor artesanal, além de propiciar a realização de estudos técnicos que servirão
de subsídio à elaboração de políticas públicas voltadas para o segmento
artesanal;
IV- Qualificação e formação do artesão:
a) promover a qualificação para gestão dos processos produtivos e de
comercialização do artesanato;
b) promover a qualificação técnica do artesão, por meio dos processos e produtos
para obtenção de certificados nacional e internacional;
c) propiciar a participação de artesãos em ações de formação, promoção e
comercialização via intercâmbio nacional e internacional.

Acata o que diz a Lei Nº 13.180, de 22 de outubro de 2015, que dispõe sobre a profissão de artesão e dá outras
providências, Art. 2º, incisos I, III, IV, V, VI e VII.

I - a valorização da identidade e cultura nacionais;
III - a integração da atividade artesanal com outros setores e programas de
desenvolvimento econômico e social;
IV - a qualificação permanente dos artesãos e o estímulo ao aperfeiçoamento dos
métodos e processos de produção;
V - o apoio comercial, com identificação de novos mercados em âmbito local,
nacional e internacional;
VI - a certificação da qualidade do artesanato, agregando valor aos produtos e às
técnicas artesanais;
VII - a divulgação do artesanato.

Cumpre o que determina o ART. 2º da Lei Distrital nº 6.924, de 29 de julho de 2021, que Institui as diretrizes para a
Política Distrital de Fomento ao Artesanato Popular e dá outras providências, em seus incisos I, III, IV, V, VII, VIII, X e XI:

Art. 2º A Política Distrital de Fomento ao Artesanato Popular pauta-se pelas
seguintes diretrizes:
I – capacitação dos artesãos, por meio de cursos, oficinas, seminários e demais
ações educativas que os auxiliem no aprimoramento do trabalho artesanal, bem
como na instrução e formação do empreendedorismo do artesanato;
III – integração de iniciativas relacionadas ao artesanato e à troca de experiências
e aprimoramento de gestão de processos e produtos artesanais;
IV – adoção de medidas para a melhoria da competitividade do produto artesanal
e da capacidade empreendedora, para maior inserção do artesanato nos
mercados nacionais e internacionais;
V – identificação de espaços mercadológicos adequados à divulgação e
comercialização dos produtos artesanais, bem como de espaços públicos para
facilitar a comercialização do produto artesanal, e participação em feiras, mostras
e eventos nacionais e internacionais;
VII – adoção de métodos de formação em empreendedorismo, com a
formalização do artesão, promovendo o empreendedorismo e estimulando a
participação em associações e cooperativas, como forma de melhorar a gestão do
processo de produção;
VIII – destinação de incentivo aos empreendimentos de artesanato no Distrito
Federal;
X – promoção do desenvolvimento de estratégias e ações para o fortalecimento e
crescimento das iniciativas produtivas no universo da economia criativa, da
economia solidária e do cooperativismo;



XI – facilitação do acesso ao microcrédito e às ações de fomento, visando ao
desenvolvimento do trabalho do artesão e do empreendedorismo artesanal.

A formação é a base da economia, e ela ganhou muito mais força com a tecnologia. Pensando em todos esses aspectos,
foi desenvolvido uma proposta de educação profissional que visa capacitar e incluir no mercado de trabalho do turismo,
artesãos.
As ações promovidas pelo projeto, cumprem os objetivos estabelecidos pela Lei Federal nº 11.771, de 17 de setembro de
2008, que Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planejamento,
desenvolvimento e estímulo ao setor turístico; revoga a Lei nº  6.505, de 13 de dezembro de 1977, o Decreto-Lei nº
 2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei nº  8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras providências,
observadas as seguintes finalidades:

Art. 5o A Política Nacional de Turismo tem por objetivos:
I – democratizar e propiciar o acesso ao turismo no País a todos os segmentos
populacionais, contribuindo para a elevação do bem-estar geral;
II – reduzir as disparidades sociais e econômicas de ordem regional, promovendo
a inclusão social pelo crescimento da oferta de trabalho e melhor distribuição de
renda;
III – ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio dos turistas
nacionais e estrangeiros no País, mediante a promoção e o apoio ao
desenvolvimento do produto turístico brasileiro;
IV – estimular a criação, a consolidação e a difusão dos produtos e destinos
turísticos brasileiros, com vistas em atrair turistas nacionais e estrangeiros,
diversificando os fluxos entre as unidades da Federação e buscando beneficiar,
especialmente, as regiões de menor nível de desenvolvimento econômico e social;
VI – promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando Estados,
Distrito Federal e Municípios a planejar, em seus territórios, as atividades
turísticas de forma sustentável e segura, inclusive entre si, com o envolvimento e a
efetiva participação das comunidades receptoras nos benefícios advindos da
atividade econômica;
VIII – propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo a
atividade como veículo de educação e interpretação ambiental e incentivando a
adoção de condutas e práticas de mínimo impacto compatíveis com a conservação
do meio ambiente natural;
IX – preservar a identidade cultural das comunidades e populações tradicionais
eventualmente afetadas pela atividade turística;
X – prevenir e combater as atividades turísticas relacionadas aos abusos de
natureza sexual e outras que afetem a dignidade humana, respeitadas as
competências dos diversos órgãos governamentais envolvidos;
XI – desenvolver, ordenar e promover os diversos segmentos turísticos; XII –
implementar o inventário do patrimônio turístico nacional, atualizando-o
regularmente;
XV – contribuir para o alcance de política tributária justa e equânime, nas esferas
federal, estadual, distrital e municipal, para as diversas entidades componentes da
cadeia produtiva do turismo; XVI – promover a integração do setor privado como
agente complementar de financiamento em infraestrutura e serviços públicos
necessários ao desenvolvimento turístico;
XVII – propiciar a competitividade do setor por meio da melhoria da qualidade,
eficiência e segurança na prestação dos serviços, da busca da originalidade e do
aumento da produtividade dos agentes públicos e empreendedores turísticos
privados;
XX – implementar a produção, a sistematização e o intercâmbio de dados
estatísticos e informações relativas às atividades e aos empreendimentos
turísticos instalados no País, integrando as universidades e os institutos de



pesquisa públicos e privados na análise desses dados, na busca da melhoria da
qualidade e credibilidade dos relatórios estatísticos sobre o setor turístico
brasileiro.

Por fortalecer a regionalização do turismo, incentivar a melhoria da qualidade e da competitividade no setor de turismo e
à inovação, além de promover a sustentabilidade, o projeto Artesanato Conectado cumpre as diretrizes e objetivos
estabelecidas pelo Decreto Nº 9.791, de 14 de maio DE 2019, que aprova o Plano Nacional de Turismo 2018-2022,
observadas as seguintes diretrizes e objetivos:

Art. 3º São diretrizes do Plano Nacional de Turismo 2018-2022:
I - fortalecimento da regionalização do turismo;
II - melhoria da qualidade e da competitividade no setor de turismo;
III - incentivo à inovação; e
IV - promoção da sustentabilidade.

Art. 4º O Plano Nacional de Turismo 2018-2022 será executado com base nas
linhas de atuação, observados os seguintes objetivos, iniciativas e estratégias:
V - marketing e apoio à comercialização:
a) promover, em âmbito nacional e internacional, os destinos e os produtos
turísticos do País:
1. redefinir os destinos do País prioritários para a promoção nacional e
internacional;
2. desenvolver novas ferramentas para armazenamento e divulgação de
informações turísticas e mercadológicas dos destinos do País;
3. ampliar, para fins promocionais, a utilização da inteligência de mercado no
turismo;
4. promover projetos de relacionamento com a imprensa;
5. incentivar eventos geradores de fluxos turísticos; e
6. fortalecer a cooperação na promoção do turismo no País.

Além de seguir os objetivos estabelecidos pela Lei Distrital nº 4883, de 11 de julho de 2012, dispõe sobre a política de
turismo do Distrito Federal, promovendo os destinos turísticos do Distrito Federal, a partir de produtos e serviços nos
mercados nacionais e internacionais, por meio de ações de divulgação e comercialização, observando as seguintes
estratégias:

Art. 4º A Política de Turismo do Distrito Federal é estruturada nas áreas
estratégicas de gestão e fomento ao turismo, de desenvolvimento de produtos e
serviços turísticos, e de promoção e apoio à comercialização.
§ 1º São objetivos da Política de Turismo do Distrito Federal:
I – na área estratégica de gestão e fomento ao turismo:
a) desenvolver o turismo por meio de um planejamento estratégico e
participativo, envolvendo o setor produtivo do turismo nas discussões em torno
dos projetos turísticos prioritários;
b) integrar o turismo, bem como suas atividades características e relacionadas,
com as demais políticas setoriais;
c) disseminar o turismo como atividade que contribui para o desenvolvimento
socioeconômico e sociocultural, a conservação ambiental, a valorização cultural, a
qualidade de vida e o uso racional dos recursos naturais;
II – na área estratégica de desenvolvimento de produtos e serviços:
a) desenvolver e ampliar a oferta turística, visando à sua identificação,
estruturação e diversificação;
b) dinamizar a oferta turística disponibilizada pelo Poder Público e pela iniciativa
privada, visando a uma maior competitividade nos mercados prioritários;
d) consolidar a imagem do destino e a diversificação dos produtos turísticos;



III – na área estratégica de promoção e apoio à comercialização:
a) promover os destinos turísticos do Distrito Federal e entorno, a partir de
produtos e serviços nos mercados nacionais e internacionais, por meio de ações
de divulgação e comercialização;
b) apoiar a comercialização de produtos e serviços em eventos de promoção e
geradores de fluxo turístico;
c) priorizar ações voltadas preferencialmente para os segmentos-âncora de
turismo de eventos e negócios, arquitetônico e cívico;
d) captar e apoiar a captação de eventos nacionais e internacionais, geradores de
fluxo turístico para os destinos do Distrito Federal e entorno.
§ 2º Os segmentos complementares de turismo são trabalhados em associação
com os segmentos-âncora a que se refere o § 1º, III, c.

Em especial, o projeto prioriza o cumprimento da legislação e inicia uma nova relação com os artesãos. Do ponto de vista
jurídico-legal, implica o compromisso do estado com a sociedade, fortalecendo o turismo local, por meio de sua
promoção, beneficiando artesãos, gerando novas oportunidades, contemplando o que rege as Leis Nacional e Distrital,
que dispõe sobre o artesanato, artesão e o turismo.

CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA
As ações do projeto Artesanato Conectado, fortalecerão o turismo local, por meio da promoção de educação profissional,
beneficiando artesãos de todo o Distrito Federal, gerando novas oportunidades.

ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA

Emenda Parlamentar

OBJETIVOS

GERAL ESPECÍFICO
Ampliar a qualificação profissional do artesão,
principalmente diante do cenário de retomada das
atividades turísticas no Distrito Federal.

● Fortalecer Brasília como polo turístico;
● Criar uma imagem positiva de Brasília diante da

sociedade;
● Fomentar o destino Brasília;
● Disseminar o turismo como atividade que

contribui para o desenvolvimento
socioeconômico e sociocultural;

● Promoção do turismo;
● Promoção do Artesanato.

METAS E ETAPAS (PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO)

METAS QUALITATIVAS
Promover qualificação profissional do artesão do Distrito Federal, disponibilizando todo o conteúdo em Portal:
Capacitação do Artesão: estruturas e principais informações sobre os cursos e demais informações pertinentes.

METAS QUANTITATIVAS
● Promover o fortalecimento econômico e turístico local;
● Promover e divulgar Brasília como potencial futuro de visitação turística;
● Movimentar a cadeia produtiva local dando visibilidade;
● Auxiliar no cumprimento das leis que regem sobre o artesanato;
● Auxiliar no cumprimento dos Planos Distrital e Federal de fomento ao turismo.

INDICADORES DE MONITORAMENTO

Metas Indicadores de Monitoramento
Parâmetro(s) para aferição de

cumprimento



META 01 – Contratação de serviços
necessários para a realização e do

projeto Relatório de contratações Notas fiscais

Meta 02 – Produção e Execução de
todas as ações relacionadas para o

empenho do plano de trabalho

Relatório de inscritos e inserção de
conteúdo na plataforma

Mídias sociais, Plataforma do Projeto
e Clippings

Meta 03 – Pós Produção
Confecção de relatório de execução

do objeto
Relatório final de execução do objeto

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS
Para viabilizar a execução do projeto, serão realizadas contratações de serviços especializados e todo o processo de
coordenação das atividades.

METODOLOGIA

O Projeto Artesanato Conectado terá a duração de 05 (cinco) meses, sendo 2 para estruturação do projeto e 03 (três)
para a execução do projeto (realização das atividades) e prevê a seguinte estrutura:

● Utilização de plataforma LMS compatível com desktop web e mobile para a realização das atividades EAD;
● Criação de conteúdo digital (30 videoaulas e atividades EAD);
● Criação e desenvolvimento de atividades EAD avaliativas para garantir a avaliação do desempenho dos

beneficiários e o monitoramento do projeto;
● Hospedagem das videoaulas na plataforma LMS;
● Disponibilização do material pedagógico complementar em meio digital disponível para download;
● Emissão de certificados aos concluintes;

MATRÍCULA E ACESSO À PLATAFORMA

Será disponibilizado no portal, formulário para inscrição e registrar login e senha. Cada participante receberá em seu
e-mail as informações cadastradas.

Os interessados poderão se cadastrar em mais de um curso.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Serão disponibilizados na plataforma, quiz com perguntas para avaliação de conhecimentos. Receberão certificados os
alunos que alcançarem média igual ou superior a 60. 
Caso o aluno não alcance essa média, lhe será permitido novas oportunidades. Aqueles que alcançarem a média, poderão
realizar nova avaliação para aumentar sua nota. 

ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO

Para mobilizar o público alvo que serão 2000 (duas mil) participantes, aproximadamente, pretende-se no primeiro
momento convidar os interessados por meio de divulgação em redes sociais e imprensa, além de contactar a diretoria de
artesanato da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, das Administrações Regionais, Associações de Classe, etc.

IMPULSIONAMENTO

O Impulsionamento será feito através de posts nas redes sociais. Através de contato com os dirigentes das associações de
artesãos no Distrito Federal.

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO



O acompanhamento e monitoramento serão feitos ao longo das etapas, sendo realizados por toda a equipe que compõe o
projeto, com reuniões diárias e apresentação de relatórios, para o alinhamento de todas as atividades, para que o projeto
seja executado conforme proposto e aprovado.

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA

A avaliação do projeto acontecerá a todo momento dentro do período de execução do mesmo, de forma diagnóstica com
a intenção primordial de desenvolver da melhor forma possível todas as atividades propostas para obter os melhores
resultados de cada indivíduo envolvido, criando sempre novas oportunidades e possibilidades para estimular as alunas a
desenvolverem suas potencialidades, levando em conta, principalmente, os avanços individuais dentro da coletividade.

PLANO DE COMUNICAÇÃO
As oficinas realizadas em formato híbrido (presencial e meio digital) são focadas no desenvolvimento das habilidades que
possibilitam a consolidação do artesanato brasiliense enquanto setor econômico de forte impacto no desenvolvimento
das comunidades, a partir da consideração de que a atividade é disseminada em todo território nacional, possuindo
variações e características peculiares conforme o ambiente e a cultura regional.

Diagnóstico e necessidades de trabalho (descrever a importância do objeto cultural para o território de atuação).
O Projeto Artesanato Conectado é de suma importância para a economia local, pois trata-se de capacitação profissional
de artesãos, tema importante na retomada da economia, na geração de emprego e renda, no eixo econômico no qual
encontra-se a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal.

Objetivos Gerais e Específicos do Plano de Comunicação.
Objetivo Geral
Ampliar o alcance e efetividade das ações de comunicação do Projeto Artesanato Conectado com iniciativas relacionadas
à comunicação externa.

Objetivos Específicos
● Fortalecer a interação com os entidades de classe, órgãos e as entidades da Administração Pública e entidades

afins, entidades representativas de categorias, veículos de comunicação, e a sociedade em geral por meio de um
esforço conjunto de comunicação;

● Ampliar e consolidar o relacionamento institucional com a sociedade, viabilizando canais de feedback, como
forma de sinalizar a manutenção dos ajustes das ações institucionais;

● Dar maior transparência às ações Projeto Artesanato Conectado, visando atender ao dispositivo constitucional de
publicidade e transparência de atuação e positivação da imagem institucional.

Público Alvo
Artesãos.

Identificar as estratégias, as ações e as metas a serem realizadas no Plano.
1. Identificar os produtos, objetivos e indicadores a serem alcançados:

Produto Objetivo Indicador

Criação da Logo Dar identidade visual ao projeto. Logo criada

Definição de Tipografia e
estilo de cores

Criação dos caracteres, estilos,
formatos e arranjos visuais das
palavras e definição de cores que serão
trabalhados no projeto.

Manual elaborado

Cartaz virtual Elaboração de cartaz convite com todas
informações de promoção do evento.

Cartaz criado



Artes para redes sociais Elaboração de peças para redes sociais. Artes criadas

Cronograma de postagem
nas redes sociais

Planejamento de posts para instagram. Planejamento elaborado

Release Documento para envio à imprensa e
meios de comunicação, promovendo as
atividades desenvolvidas do projeto.

Documento elaborado

Portfólio de apresentação. Documento em PDF apresentando o
projeto e as atividades que serão
desenvolvidas.

Arte elaborada

2. Identificar os canais de comunicação
● Rede Social do Instituto Inside Brasil;
● Jornais digitais;
● Influenciadores;
● Blogs.

3. Principais atividades de comunicação que serão utilizadas no plano.
● Definição dos objetivos de comunicação e mensagem a ser transmitida;
● Construção do cronograma de promoção das atividades do projeto;
● Elaboração de releases;
● Relacionamento com os meios de comunicação.

4. Identificar peças de divulgação:

Peça de divulgação Formato Quantidade Meio utilizado Data de
produção

Data de
veiculação

Post Rede Social Digital 30 Instagram Data Data
Cartaz Digital 2 E-mails,

whatsapp, redes
sociais e outros
meios digitais

A partir da
assinatura do
Termo de
Fomento

A partir da
assinatura do
Termo de
Fomento

Release Digital 4 Envio via e-mail
e whatsapp

A partir da
assinatura do
Termo de
Fomento

A partir da
assinatura do
Termo de
Fomento

Portfólio Digital 1 Envio via e-mail
e whatsapp

A partir da
assinatura do
Termo de
Fomento

A partir da
assinatura do
Termo de
Fomento

5. Equipe de comunicação participante do plano.
● AGÊNCIAS

● Webdesigner;
● Arte Finalista;
● Redator;
● Gestor de Redes Sociais;
● Jornalista.

 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

I - Vendas e Processos Gerenciais 10h - Híbrido: 4 horas presenciais e 6 horas em meio digital.



As atividades presenciais serão realizadas em pontos estratégicos em comum acordo com a Secretaria de Estado de
Turismo do Distrito Federal.

Objetivo: Estudar o Planejamento e implementação de estudo de mercado, identificação de tendências e necessidades do
cliente, planejamento e estratégias de atuação e desenvolvimento de projetos, com objetivo de propor melhorias nos
processos de vendas e apresentar soluções.
Público-alvo: Vocacionado a artesãos e pessoas interessadas em novas tecnologias voltadas para Processos Gerenciais.

● Técnicas de Venda;
● Valores de produtos a serem vendidos;
● Embalagens;
● Gestão de negócios;
● Plano de ação para o micro empresário artesão;
● Análise de desempenho financeiro e processo;
● Simplificando os processos do meu negócio;
● Preservação do meio ambiente;
● Qualidade de vida.

II - E-Commerce e Modelo de Negócios Digitais 15h - Híbrido: 4 horas presenciais e 11 horas em meio digital.
As atividades presenciais serão realizadas em pontos estratégicos em comum acordo com a Secretaria de Estado de
Turismo do Distrito Federal.

Objetivo: Estudar o desenvolvimento e supervisão de estratégia comercial, acompanhamento periódico dos relatórios,
gestão de outros membros da equipe, elaboração de cronograma, determinação de orçamento, desenvolvimento de
ações para os canais online, coordenação do plano de marketing digital.
Público-alvo: Vocacionado a artesãos e pessoas interessadas em desenvolver competências e habilidades ligadas ao
planejamento, organização, gerenciamento e execução de ações.

● Desvendando o E-commerce
● Como o e-commerce pode ajudar o artesão;
● O que é marketing place;
● Plataforma de e-commerce: como escolher;
● Conheça opções de logística para e-commerce;
● Como planejar e montar uma loja virtual de sucesso;
● Textos / Mercado e Vendas;
● Sucesso na sua loja virtual: 10 fatores-chave para atuar no e-commerce;
● Como o cliente paga as compras no e-commerce
● Preservação do meio ambiente;
● Qualidade de vida.

III - Anúncios na WEB  15h - Híbrido: 4 horas presenciais e 11 horas em meio digital.
As atividades presenciais serão realizadas em pontos estratégicos em comum acordo com a Secretaria de Estado de
Turismo do Distrito Federal.

Objetivo: Estudar as principais plataformas de anúncios pagos na internet sendo elas: Google Ads e Facebook Ads.
Público-alvo: Vocacionado para futuros empreendedores e para profissionais com experiência que pretendam
desenvolver o know-how na área E-Commerce, dado que assenta numa metodologia orientada para a realização de
projetos que serão definidos em função dos interesses e necessidades específicas de cada participante.

● Introdução de Mídias Pagas;
● Onde anunciar na Internet;
● Desvendando o Google Ads – Módulo  I;
● Desvendando o Google Ads – Módulo  II;
● Desvendando o Google Ads – Módulo  III;
● Desvendando o Google Ads – Módulo  IV;



● Desvendando o Google Ads – Módulo  V;
● Desvendando o Facebook ADS – Módulo I;
● Desvendando o Facebook ADS – Módulo II;
● Desvendando o Facebook ADS – Módulo III;
● Desvendando o Facebook ADS – Módulo IV;
● Desvendando o Facebook ADS – Módulo V.

IV - Marketing e Mídias Digitais 20h - Híbrido: 4 horas presenciais e 16 horas em meio digital.
As atividades presenciais serão realizadas em pontos estratégicos em comum acordo com a Secretaria de Estado de
Turismo do Distrito Federal.

Objetivo: Estudar conceitos e preceitos históricos do Marketing Digital e sua tendência de crescimento no mercado de
artesanato e turismo.
Público-alvo: Vocacionado a pessoas interessadas em ações de comunicação por meio da internet, da telefonia celular e
outros meios digitais, para assim divulgar e comercializar seus produtos ou serviços, conquistando novos clientes e
melhorando a sua rede de relacionamentos.

● O que é um site responsivo;
● Como o design pode aprimorar o seu e-commerce;
● Desvendando as redes sociais;
● Como a rede social pode ajudar o artesão;
● Marketing digital para sua empresa: primeiros passos;
● Marketing digital para atrair clientes no artesanato;
● Como vender pelo Whatsapp;
● Aprendendo a usar o CANVAS.

V - Oficina de Cerâmica - 15h - Híbrido: 4 horas presenciais e 11 horas em meio digital.
As atividades presenciais serão realizadas em pontos estratégicos em comum acordo com a Secretaria de Estado de
Turismo do Distrito Federal.

● Materiais em casa;
● Onde comprar os materiais;
● A argila;
● Ferramentas;
● Materiais para decoração;

● Preservação do meio ambiente;
● Qualidade de vida.

OBS: Não haverá limite mínimo ou máximo de alunos nas atividades presenciais.

RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se potencializar e promover o artesanato e o turismo, mobilizando a cadeia produtiva e criativa gerando emprego
e renda.

CONTRAPARTIDA
● Banco de dados dos participantes das atividades, contendo: Nome / E-mail / telefone/ Curso realizado;
● Aulas presenciais em locais estratégicos em comum acordo com a SETUR;
● 50 rolos de Linhas para bordar - Cores variadas;
● 45 rolos de Linhas "Cléa" para crochê - Cores: Vermelho, amarelo e verde;
● 10 rolos de Barbante - Cores variadas;
● 20 Tesouras tamanho médio;
● 50 Agulhas de crochê - Tamanhos variados;
● 50 Agulhas de bordar;



● 05 litros de cola "Cascorez";
● 10 kg de cola quente fina;
● 15 Máquinas (pistola) de cola quente;
● 30 rolos de fita floral - 10 marrom, 10 verde e 10 brancas;
● 03 kg de Arame "Recozido" (5 kg);
● 10 Alicates de corte para artesanato;
● 10 Alicates de apertar para artesanato;
● Produzir um “produto” na oficina de cerâmica a ser exposto em feiras e exposições.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas
Fase /
Etapa

Descrição
Duração (previsão) VALOR DA

ETAPAInício Término

Meta 1

1.1 Coordenador Geral
24 de maio de

2022
24 de outubro

de 2022
R$ 29.280,00

1.2 Produtor Executivo
24 de maio de

2022
24 de outubro

de 2022
R$ 24.640,00

1.3 Assistente Administrativo
24 de maio de

2022
24 de outubro

de 2022
R$ 4.200,00

1.4 Assessoria de contabilidade
24 de maio de

2022
24 de outubro

de 2022
R$ 4.320,00

1.5
Contratação de Professor especialista
em Marketing e Mídias Sociais

10 de junho de
2022

10 de junho de
2022

R$ 8.000,00

1.6
Contratação de professor especialista
em vendas e processos gerenciais.

10 de junho de
2022

10 de junho de
2022

R$ 4.000,00

1.7
Contratação de professor especialista
em E- Commerce e Modelos de
Negócios Digitais.

10 de junho de
2022

10 de junho de
2022

R$ 10.000,00

1.8
Contratação de professor especialista
em Anúncios na Web

10 de junho de
2022

10 de junho de
2022

R$ 8.000,00

1.9 Intérprete em libras.
10 de junho de

2022
10 de junho de

2022
R$ 6.000,00

Meta 2

2.1 Gerente de projetos.
24 de maio de

2022
24 de outubro

de 2022
R$ 17.160,00

2.2 Desenvolvedor Web Front
24 de maio de

2022
24 de outubro

de 2022
R$ 14.700,00

2.3 Desenvolvedor Backend.
24 de maio de

2022
24 de outubro

de 2022
R$ 9.157,95

2.4 Designer UI/UX.
24 de maio de

2022
24 de outubro

de 2022
R$ 9.200,00

2.5
 Suporte e manutenção do software e
acompanhamento da arquitetura do
Portal.

01 de junho de
2022

10 de junho de
2022

R$ 8.400,00

2.6
Designer Desenvolvimento de ID de
comunicação visual.

24 de maio de
2022

24 de outubro
de 2022

R$ 10.450,00

2.7
Contratação de produtora de vídeo. (30
videoaulas, com até 20 minutos cada)

24 de maio de
2022

24 de outubro
de 2022

R$ 93.000,00

2.8 Fotógrafo
01 de julho de

2022
10 de julho de

2022
R$ 4.800,00

2.9 Assessoria de Imprensa
24 de maio de

2022
30 de maio de

2022
R$ 3.850,00

2.10
Copywriter: Responsável pela
elaboração textual, desenvolver roteiro

24 de maio de
2022

30 de maio de
2022

R$ 3.990,00



para vídeo aulas e estruturação de
textos em SEO.

2.11 Gestão de Redes sociais
01 de julho de

2022
10 de julho de

2022
R$ 12.720,00

Meta 3
3.1 Hospedagem de portal

24 de maio de
2022

30 de maio de
2022

R$ 6.320,00

3.2 Locação de estúdio para gravação
01 de junho de

2022
10 de junho de

2022
R$ 7.650,00

TOTAL R$ 299.837,95

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas
Fase /
Etapa

Descrição
Duração (previsão)

maio junho julho

Meta 1

1.1 Coordenador Geral R$ 29.280,00 X X
1.2 Produtor Executivo R$ 24.640,00 X X
1.3 Assistente Administrativo R$ 4.200,00 X X

1.4
Assessoria de
contabilidade

R$ 4.320,00 X X

1.5
Contratação de Professor
especialista em Marketing
e Mídias Sociais

X R$ 8.000,00 X

1.6
Contratação de professor
especialista em vendas e
processos gerenciais.

X R$ 4.000,00 X

1.7

Contratação de professor
especialista em
E-Commerce e Modelo de
Negócios Digitais.

X R$ 10.000,00 X

1.8
Contratação de professor
especialista em Anúncios
na Web.

X R$ 8.000,00 X

1.9 Intérprete em libras. X R$ 6.000,00 X

Meta 2

2.1 Gerente de projetos. R$ 17.160,00 X X
2.2 Desenvolvedor Web Front R$ 14.700,00 X x
2.3 Desenvolvedor Backend. R$ 9.157,95 X X
2.4 Designer UI/UX. R$ 9.200,00 X X

2.5

 Suporte e manutenção do
software e
acompanhamento da
arquitetura do Portal.

X R$8.400,00 X

2.6
Designer Desenvolvimento
de ID de comunicação
visual.

R$ 10.450,00 X X

2.7
Contratação de produtora
de vídeo. (30 videoaulas,
com até 20 minutos cada).

R$93.000,00 X X

2.8 Fotógrafo X X R$ 4.800,00
2.9 Assessoria de Imprensa R$ 3.850,00 X X

2.10

Copywriter: Responsável
pela elaboração textual,
desenvolver roteiro para
vídeo aulas e estruturação
de textos em SEO.

3.990,00 X X



2.11 Gestão de Redes sociais X X R$ 12.720,00

Meta 3
3.1 Hospedagem de Portal R$ 6.320,00 X X

3.2
Locação de estúdio para
gravação

X R$ 7.650,00 X

TOTAL R$ 230.267,95 R$ 52.050,00 R$ 17.520,00

TOTAL GERAL R$ 299.837,95

PLANILHA GLOBAL

O Projeto não dispõe de outras fontes, sendo apenas a Planilha Orçamentária Termo de Fomento a ser
executada.

PLANILHA TERMO DE FOMENTO

Meta 1 - Pré-Produção

Etapa 1.1 - RECURSOS HUMANOS

ITE
M

Descrição Detalhada

Unidade de
Medida

(Diária/Mês/Mts
/

Serviços/Unidade

Quant
.

Total
Valor

Unitário
Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação

e memória de
cálculo

1.1.1

Coordenador Geral –
Responsável por coordenar
todos os aspectos do projeto
em todas as suas etapas para
que ele se efetive conforme o
planejado. Ele desenvolverá
e acompanhará o
planejamento, divulgação,
execução e a entrega dos
produtos de todas as etapas
do projeto. É quem
direcionara a escolha dos
profissionais e fornecedores
contratados, organizara o
cronograma das ações,
definirá e acompanhará toda
a estratégia de comunicação,
com carga horaria de 8 horas
diárias.

Semana 1 16
R$

1.830,00
R$

29.280,00

A contratação
justifica-se pela
complexidade do
evento.
Contratação de 01
(um) Coordenador
Geral afim de
coordenar ações
antes, durante e
depois do evento,
além de
elaboração de
relatórios parcial e
final de execução
do objeto. R$
1.830,00 x 16 = R$
29.280,00.

Valor Total da Etapa 1.1
R$

29.280,00

Etapa 1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITE
M

Descrição Detalhada

Unidade de
Medida

(Diária/Mês/Mts
/

Serviços/Unidade

Quant
.

Total
Valor

Unitário
Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação

e memória de
cálculo



1.2.1

Produtor Executivo -
Responsável pelas operações
de produção, define,
implementa e elabora planos
para a utilização eficaz dos
equipamentos,
matérias-primas e pessoal de
acordo com o orçamento.
Acompanha índices de
produtividade para
desenvolver táticas na
melhoria contínua do fluxo
dos processos e logística das
atividades propostas.

Semana 1 16
R$

1.540,00
R$

24.640,00

A contratação
justifica-se pela
necessidade de
logística do
evento.
Contratação de 01
(um) Coordenador
de Produção
- Responsável
pelas operações
de produção,
define,
implementa e
elabora planos
para a utilização
eficaz dos
equipamentos,
matérias-primas e
pessoal de acordo
com o orçamento.
R$ 1.540 x 16 = R$
24.640,00.

1.2.2

Assistente Administrativo –
Profissional responsável por
auxiliar no controle
administrativo do projeto.

Semana 1 10
R$

420,00
R$

4.200,00

A contratação
justifica-se pela
necessidade de
controle de
Administrativo do
Projeto.
Contratação de 01
(um) Assistente
Administrativo
afim de secretariar
antes, durante e
depois do evento.
R$ 420,00 x 10 =
R$ 4.200,00.

1.2.3 Assessoria de contabilidade Semana 1 16
R$

270,00
R$

4.320,00

Contratação de tal
profissional
justifica-se pela
necessidade de
análise e
interpretação da
rotina de do
projeto,
diariamente. R$
270 x 16 = R$
4.320,00.

Valor Total da Etapa 1.2
R$

33.160,00

Etapa 1.3 CURSO E PALESTRAS PRESENCIAIS



ITE
M

Descrição Detalhada

Unidade de
Medida

(Diária/Mês/Mts
/

Serviços/Unidade

Quant
.

Total
Valor

Unitário
Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação

e memória de
cálculo

1.3.1
Contratação de Professor
especialista em Marketing e
Mídias digitais.

Horas 1 20
R$

400,00
R$

8.000,00

A contratação de
Professor
Especialista em
Marketing e
Mídias Digitais,
justifica-se pela
necessidade de
ministração de
aulas de
Planejamento e
implementação de
ações de
marketing e
mídias digitais e
acompanhamento
de indicadores de
performance de
produtos. 1
Professor, 10
horas: 20 X R$
400,00 = R$
8.000,00.

1.3.2
Contratação de professor
especialista em vendas e
processos Gerenciais.

Horas 1 10
R$

400,00
R$

4.000,00

A contratação de
Professor
Especialista em
vendas e
processos
gerenciais,
justifica-se pela
necessidade de
ministração de
aulas de
Planejamento e
implementação de
estudo de
mercado,
identificação de
tendências e
necessidades do
cliente,
planejamento e
estratégias de
atuação e
desenvolvimento
de projetos, com
objetivo de propor
melhorias nos
processos de



vendas e
apresentar
soluções. 1
Professor, 10
horas: 10 X R$
400,00 = R$
4.000,00.

1.3.3
Contratação de professor
E-Commerce e Modelo de
Negócios Digitais.

Horas 1 15
R$

400,00
R$

6.000,00

A Contratação de
professor
E-Commerce e
Modelo de
Negócios Digitais
justifica-se pela
necessidade de
ministração de
aulas de
desenvolvimento
e supervisão de
estratégia
comercial,
acompanhamento
periódico dos
relatórios, gestão
de outros
membros da
equipe,
elaboração de
cronograma,
determinação de
orçamento,
desenvolvimento
de ações para os
canais online,
coordenação do
plano de
marketing digital.
1 Professor, 15
horas: 15 X R$
400,00 = R$
6.000,00.

1.3.4
Contratação de professor
especialista em Anúncios na
Web.

Horas 1 15
R$

400,00
R$

6.000,00

A Contratação de
professor
especialista em
Anúncios na Web
justifica-se pela
necessidade de
ministração de
aulas relacionadas
às principais
plataformas de
anúncios pagos na
internet sendo
elas: Google Ads e
Facebook Ads.  1



Professor, 15
diárias: 15 X R$
400,00 = R$
6.000,00.

1.3.5
Contratação de professor
especialista em Cerâmica

Diária 1 15
R$

400,00
R$

6.000,00

A Contratação de
professor
especialista em
Cerâmica
justifica-se pela
necessidade de
ministração de
aulas relacionadas
às principais
práticas e
acabamentos em
cerâmica:   1
Professor, 15
diárias: 15 X R$
400,00 = R$
6.000,00.

1.3.6 Interprete em libras Diária 1 20
R$

300,00
R$

6.000,00

A contratação do
serviço justifica-se
pela necessidade
de ajudar na
comunicação
entre pessoas
Surdas e ouvintes
através da Língua
Brasileira de Sinais
e a língua oral
corrente – o
português
brasileiro. 1
Interprete, 30
diárias: 20 X R$
300,00 = R$
6.000,00.

Valor Total da Etapa 1.3
R$

36.000,00

VALOR TOTAL DA META 1
R$

98.440,00

Meta 2 – EXECUÇÃO

Etapa 2.1 - DESENVOLVIMENTO PLATAFORMA

ITE
M

Descrição Detalhada

Unidade de
Medida

(Diária/Mês/Mts
/

Serviços/Unidade

Quant
.

Total
Valor

Unitário
Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação

e memória de
cálculo



2.1.1 Gerente de projetos Mês 1 3
R$

5.720,00
R$

17.160,00

A contratação
justifica-se pela
necessidade de
gerenciar o
desenvolvimento
da plataforma. 1
Gerente, 3 meses:
3 X R$ 5.720,00 =
R$ 17.160,00.

2.1.2
Desenvolvedor web Front
-end- Web Desiger

Mês 1 3 R$ 4.900,00
R$

14.700,00

A contratação
justifica-se pela
necessidade de
desenvolvimento
front-end.
Profissional
responsável pela
experiência do
usuário dentro de
uma aplicação
web, desenhar e
desenvolver as
páginas com as
quais o usuário irá
interagir. 1
Gerente, 3 meses:
3 X R$ 4.920,00 =
R$ 14.700,00.

2.1.3 Desenvolvedor Backend Mês 1 3 R$ 3.052,65
R$

9.157,95

A contratação
justifica-se pela
necessidade de
criar soluções
eficazes,
armazenando
dados e também
assegurando que
eles sejam
exibidos para o
usuário que
deveria ter acesso
a eles. 1
Desenvolvedor
Backend, 3 meses:
3 X R$ 3.052,65 =
R$ 9.157,95.

2.1.4 Designer UI/UX Serviço 1 1 R$ 9.200,00
R$

9.200,00

A locação
justifica-se pela
necessidade de
realizar, elaborar
mapas de
navegação do
usuário, testes de
usabilidade,
criação,
desenvolvimento



e implementação
de soluções
inovadoras e
atraentes,
prototipação,
fluxo do usuário e
de processos,
ligando a
interação
comunicativa às
ideias de Design. 1
X R$ 9.200,00 =
R$ 9.200,00

2.1.5
Suporte e manutenção de
software e acompanhamento
da arquitetura

Mês 1 4
R$

2.100,00
R$

8.400,00

Justifica-se pela
necessidade de
manutenção,
possíveis
correções de erros
que são
encontrados
durante a
utilização do
sistema pelo
usuário ou por
testes realizados
pelos
desenvolvedores.
4 X R$ 2.100,00 =
R$ 8.400,00.

2.1.6
Designer Desenvolvimento
de ID de comunicação visual

Serviço 1 1
R$

10.450,00
R$

10.450,00

A locação
justifica-se pela
necessidade de
desenvolvimento
de layout de
embalagens,
elaboração e
aperfeiçoamento
de websites,
criação de logo e
qualquer atividade
envolvida com a
identificação
visual do projeto.
1 X R$ 10.450,00 =
R$ 10.450,00.

Valor Total da Etapa 2.1
R$

69.067,95

Etapa 2.2 COMUNICAÇÃO



ITE
M

Descrição Detalhada

Unidade de
Medida

(Diária/Mês/Mts
/

Serviços/Unidade

Quant
.

Total
Valor

Unitário
Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação

e memória de
cálculo

2.2.1

Contratação de produtora
para criação, gravação e

edição de vídeos. Gravação e
edição de vídeos. (30

videoaulas, com até 20
minutos cada)

Unid. 30 30 R$ 3.100,00
R$

93.000,00

A gravação e
edição de 30
trinta) vídeos
(videoaulas) com
até 20 (vinte)
minutos cada,
justifica-se pela
necessidade de
ilustrar, reforçar e
complementar o
conteúdo do
curso. 30 X R$
3.100,00 = R$
93.000,00.

2.2.2 Fotografo Diárias 1 15 R$ 320,00
R$

4.800,00

A contratação
justifica-se pela
necessidade de
produção de
imagens tanto
para a divulgação
do evento, como
prestação de
contas. 1
Fotografo, 15
diárias. 15 X R$
320,00 = R$
4.800,00.

2.2.3 Assessoria de Imprensa Serviço 1 1 R$ 3.850,00
R$

3.850,00

A contratação de
serviço de
Assessoria de
imprensa
justifica-se pela
necessidade de
abastecer os
veículos de
impressa com
informações à
cerca do evento.
Serviço de 1
assessor (a). 1 X
R$ 3.850,00 = R$
3.850,00.



2.2.4

Copywriter: Responsável pela
elaboração textual,
desenvolver roteiro para
videoaulas e estruturação de
textos em SEO

Serviço 1 1 R$ 3.990,00
R$

3.990,00

A contratação de
serviço de
Copywriter
justifica-se pela
necessidade de
elaboração
textual,
desenvolver
roteiro para
videoaulas e
estruturação de
textos em SEO. R$
3.900,00 x 1 = R$
3.900,00.

2.2.5 Gestão de Redes sociais Mês 1 4 R$ 3.180,00
R$

12.720,00

A contratação do
serviço justifica-se
pela necessidade
de gerenciar,
estruturar e
produzir os
conteúdos do
projeto.
Contratação de
serviço de 01 (um)
Gestor de redes
sociais (social
media) para a
comunicação,
relacionamento
estruturação,
produção de
conteúdo,
operacionalização,
interação e analise
dos resultados das
ações do projeto.
1 por 4 meses. 4 X
3.180,00 =R$
12.720,00.

Valor Total da Etapa 2.2
R$

118.360,00

Etapa 2.3 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

ITE
M

Descrição Detalhada

Unidade de
Medida

(Diária/Mês/Mts
/

Serviços/Unidade

Quant
.

Total
Valor

Unitário
Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação

e memória de
cálculo



2.3.1 Hospedagem de Portal Mês 1 4 R$ 1.580,00
R$

6.320,00

Hospedagem do
portal justifica-se
pela necessidade
de hospedagem
dos arquivos em
vídeo e
codificação com
suporte 24 horas,7
dias por semana. 1
x 4 X R$ 1.580,00
= R$ 6.320,00.

2.3.3
Locação de estúdio para
gravação

Diária 1 30 R$ 255,00
R$

7.650,00

Justifica-se pela
necessidade de
gravação de
videoaulas. 30 X
R$ 255,00 = R$
7.650,00.

Valor Total da Etapa 2.3
R$

13.970,00

VALOR TOTAL DA META 2
R$

201.397,95

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO
R$

299.837,95

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Eu, Robielisson Lima de Medeiros, inscrito no RG sob o nº 1.627.010 e CPF nº 858.926.701-63, na qualidade de
presidente do Instituto Inside Brasil, CNPJ: 18.683.437/0001-32, 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) independentemente 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 disso, DECLARO que,
atendemos às legislações vigentes e observamos as 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 a
600.000,00 (seiscentos mil reais).                                                          

Brasília, 23 de fevereiro de 2022.

__________________________________________
Instituto Inside Brasil

Robielisson Lima de Medeiros
CPF 858.926.701-63

  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 se refere 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.

Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



__________________________________________
Instituto Inside Brasil

Robielisson Lima de Medeiros
CPF 858.926.701-63

DECLARAÇÃO

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de aprovação junto à Secretaria de Estado de Turismo 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, 23/02/2022.

 

__________________________________________
Instituto Inside Brasil

Robielisson Lima de Medeiros
CPF 858.926.701-63

APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO

 Aprovo o presente Plano de Trabalho

 

Brasília-DF, ____/_____/2022.

 

_______________________________

   ASSINATURA

 

 


