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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:
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): 61 – 98655-0321 Telefone (DDD): 61 3336 8181

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): 61 3336 8181
Email do Responsável: robielisson@hotmail.com

DADOS DO PROJETO

Título do Projeto: Expedição Flona
Valor do Projeto: R$ 249.996,59 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove
centavos).
Local de realização: Híbrido - Digital e Floresta Nacional de Brasília
Período de Execução: Início: 21/07/2022 Término: 21/10/2022

Enquadramento: Ações de ecoturismo - Qualificação de guias de turismo

Valor total do projeto R$ (extenso): R$ 249.996,59 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e
cinquenta e nove centavos).
Previsão de Atendimento: 300 (trezentas) pessoas (aproximadamente)
Previsão de público direto: 300 (trezentas) pessoas (expectativa)
Previsão de Beneficiários direto e indireto: 300 (trezentos) 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 - VOLUNTÁRIOS 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.

TRILHAS E RUMOS
Mapeamento de áreas de prática de esporte de aventura. Projeto realizado através de TERMO DE FOMENTO (MROSC)
69/2021 – SEL, CELEBRADO PELO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER E A
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO INSIDE BRASIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIÇÃO DO OBJETO
Realização do projeto Expedição Flona.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O Distrito Federal possui diversas áreas que podem ser impactadas e beneficiadas diretamente para o desenvolvimento do
ecoturismo. Alguns desses lugares ainda são poucos conhecidos e visitados pelos turistas, mas possuem uma riqueza única e
incomparável. Muito mais do que um simples passeio, os turistas podem contribuir com a geração de renda da comunidade
local, além de vivenciar suas culturas e tradições. Para os residentes das áreas visitadas é uma oportunidade de trabalho
digno e a possibilidade de compartilhar com o resto do mundo seus conhecimentos e sua forma de viver.
O Distrito Federal está no centro do país, em meio ao segundo maior bioma da América latina, com paisagens exuberantes e
que atendem ao principal objetivo do ecoturismo, tirar o visitante da zona de conforto e promover experiências únicas,
sustentáveis, naturais, culturais e físicas incríveis. Atrativos que, cada vez mais, vem se inovando e multiplicando em nossa
região. Envolve o ecoturismo, o turismo rural e o de contemplação, gera emprego, renda e vem se fortalecendo com opções
de lazer para nossa população e visitantes, promovendo Brasília para o mundo. Os turistas têm procurado lugares abertos e
ligados à natureza e a nossa Capital tem tudo isso. Oferece opções de lazer com experiências sensoriais de emoções,
superação e liberdade em meio à natureza. Local ideal para as pessoas que procuram sair da rotina em busca de novas
emoções e estar próximo à natureza. A capital federal, localizada no coração do cerrado, em meio a um cenário de
verdadeiros tesouros ecológicos, oferece diversos atrativos naturais, como cachoeiras, piscinas de água mineral, trilhas e
parques. Entre as opções de lazer, a Floresta Nacional de Brasília (Flona), uma área de nove mil hectares localizada na região
de Taguatinga, atrai moradores e turistas. Para quem busca prática de esportes off road, é um dos atrativos turísticos do DF
que vem chamando a atenção de moradores e visitantes.
Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT) o ecoturismo é aquele que considera os seus impactos econômicos,
sociais e ambientais atuais e futuros, atendendo às exigências dos visitantes, da indústria, do meio ambiente e das
comunidades anfitriãs (OMT, 2018). Diante disso, o Ecoturismo surgiu como um segmento da atividade turística que
incorpora os preceitos da sustentabilidade, traduzindo-se em viagens responsáveis que objetivam o contato com a natureza,
e o comprometimento do viajante em relação à conservação do ambiente, além da promoção do bem-estar da comunidade
visitada (WESTERN, 2002). Nesse âmbito, as áreas protegidas agrupam uma grande diversidade de recursos, o que se
constitui em grande atrativo para ecoturistas, tornando-as fortemente promissoras para a atividade (BRASIL 2010). O Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), criado a partir da Lei nº 9.985 em 18 de julho de 2000, estabelece
em seu capítulo II, artigo 4º, parágrafo XII como um dos objetivos das unidades de conservação “favorecer condições e
promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico”. Devido ao
grande interesse, o fluxo de turistas em UCs aumentou progressivamente no decorrer dos anos, o que fez com que as



atividades de Ecoturismo se tornassem práticas frequentes nessas áreas, ocasionando alguns impactos ambientais negativos
e acidentes com turistas, especialmente em parques estaduais e federais, onde era permitida a entrada desordenada e sem
acompanhamento (BRASIL, 2010). Diante disso, identificou-se a necessidade de treinar voluntários, usuários, indivíduos
locais, para que estes possam repassar as informações do local visitado, ajudando na educação ambiental, e proporcionando
aos indivíduos uma maior segurança, informações sobre a história da unidade, além de aspectos culturais, o que resulta em
uma experiência mais completa para aqueles interessados em atividades em meio à natureza, mais especificamente na
caminhada em trilhas de longa duração, ocasionando uma organização maior da atividade, tornando-se obrigatória a
presença de guiamento nas visitações. Sob a perspectiva sustentável da atividade turística, o guia de turismo, é um
componente essencial, pois ao mesmo tempo em que cumpre as finalidades educativas do visitante e auxilia na conservação
da localidade, também torna possível a geração de emprego e renda para moradores da região.
O projeto Expedição Flona, destaca-se pela importância de unir a sustentabilidade ao turismo, visando o fortalecimento da
cadeia produtiva do setor, promovendo as iniciativas, dando notoriedade às riquezas e fomentando o ecoturismo ainda
pouco explorado. Além disso, o Projeto Expedição Flona, se integra à política pública para promoção de Destinos Turísticos
Inteligentes (DTI), acompanhando os avanços do mercado digital, além de aumentar a percepção de valor tanto dos turistas
quanto da população local, e baseia-se em dois pilares. Tecnologia, pois se a governança é a alma dos destinos turísticos
inteligentes, a tecnologia é o sistema nervoso, fundamental para divulgar pontos turísticos que contribuem e beneficiam os
turistas. E por último, e não menos importante, o desenvolvimento sustentável, mais do que um eixo, esse tema deve ser
transversal a todas as atividades turísticas, pois práticas sustentáveis são essenciais para o desenvolvimento do turismo em
qualquer região, além disso, a tecnologia pode ser uma importante aliada na preservação da natureza e na relação com a
comunidade local.
As ações promovidas pelo projeto Expedição Flona, 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: 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;
– 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 Expedição Flona 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.

Segue os objetivos estabelecidos pela Lei Distrital nº 4.883, 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.

CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA
Brasília agrega toda diversidade e pluralidade nos seus diversos aspectos. Aqui temos pessoas vindas de todas as regiões do
país, com seus hábitos e costumes, estamos em meio ao segundo maior bioma da América latina, com paisagens exuberantes
e que atendem ao principal objetivo do ecoturismo, tirar o visitante da zona de conforto e promover experiências únicas,
naturais, culturais e físicas incríveis. Atrativos que, cada vez mais, vem se inovando e multiplicando em nossa região. O
Ecoturismo abrange todas as idades. Envolve o ecoturismo, o turismo rural e o de contemplação, gera emprego, renda e vem
se fortalecendo com opções de lazer para nossa população e visitantes, promovendo Brasília para o mundo. Os turistas têm
procurado lugares abertos e ligados à natureza e a nossa Capital tem tudo isso.
As ações do Projeto Expedição Flona, fortalecerão o turismo local, por meio da realização de qualificação de guias de turismo
e visitantes da Floresta Nacional de Brasília - Flona, beneficiando seus agentes do turismo, gerando novas oportunidades,
contemplando o rege as Leis Nacional e Distrital, que dispõe sobre a política de turismo.

ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA

Emenda Parlamentar

OBJETIVOS

GERAL ESPECÍFICO
Qualificar guias de turismo e visitantes para a promoção da
Floresta Nacional de Brasília, a fim de proporcionar visitas
mais acolhedoras, com foco no ecoturismo.

● Capacitar guias de turismo e visitantes sobre
atrativos da Floresta Nacional de Brasília - Flona;

● Promover o encontro entre os agentes capacitados;
● Estruturar a Floresta Nacional de Brasília - Flona;
● Aumentar o fluxo turístico na Floresta Nacional de

Brasília - Flona.

METAS E ETAPAS (PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO)

METAS QUALITATIVAS
● Promover a qualificação de guias de turismo e visitantes da Floresta Nacional de Brasília - Flona;
● Auxiliar o cumprimento dos Planos Distritais e Federais de fomento ao turismo.

METAS QUANTITATIVAS



● Promover a qualificação de 300 (trezentos) guias de turismo e visitantes da Floresta Nacional de Brasília - Flona;

INDICADORES DE MONITORAMENTO

Metas Indicadores de Monitoramento
Parâmetro(s) para aferição de

cumprimento
META 01 – Promover a qualificação de

300 (trezentos) guias de turismo e
visitantes da Floresta Nacional de

Brasília - Flona
Número de participantes Listas de inscritos

Meta 02 –Auxiliar o cumprimento dos
Planos Distritais e Federais de fomento

ao turismo
Realização da qualificação 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 reuniões com o ICMBio;
● contratações de serviços especializados e todo o processo de coordenação das atividades;
● Reunião geral de produção;
● Divulgação das vagas para disputa do desfile;
● Abertura de inscrições;
● Contratação de serviços e fornecedores;
● Visita Técnica no local para realização das oficinas;
● Elaboração de modelos de relatórios a serem produzidos para avaliação e mensuração dos resultados do projeto.

METODOLOGIA

O Projeto Expedição Flona terá a duração de 03 (três) meses e prevê a seguinte estrutura:

● Criação de conteúdo digital;
● Gravação das aulas;
● Disponibilização de videoaulas;
● Disponibilização do material pedagógico para consumo;
● Mobilização dos guias de turismo;
● Formação das turmas online;
● Formação das turmas presenciais;
● Evento de entrega dos certificados

ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO

Convidar 300 (trezentos) participantes, aproximadamente, guias de turismo e visitantes, por meio do contato telefônico,
grupos de whatsapp, divulgação nas redes sociais, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PERÍODO CUSTEADO PELO
FOMENTO

21/07/2022 a 21/10/2022

ETAPA PRESENCIAL DATA: 06, 07 e 08/10/2022

ETAPA ONLINE DATA: 18/08/2022 a 05/10/2022



LOCAL ETAPA PRESENCIAL:  Floresta Nacional de Brasília - FLONA

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES ATENDIDOS:  300

Guias de Turismo e visitantes da Floresta Nacional de Brasília - Flona.

Tempo do Curso
Cinco módulos e carga horária de 60 horas online e 20 horas de atividades práticas com 03 (três) encontros às
quintas-feiras, sextas-feiras e aos sábados, na Floresta Nacional de Brasília - FLONA.

Módulo Online: Disponibilizada em um ambiente virtual inovador, com recursos de acessibilidade (como audiodescrição e
tradução para Libras), bem como disponível em versão para dispositivos móveis.

Certificação do Curso
O aluno poderá emitir a sua certificação caso obtenha nota final maior ou igual a 70.0 (setenta) após o somatório de todas as
atividades avaliativas disponíveis no “mapa de recursos”. Também, deverá concluir o Questionário de Avaliação do Curso,
responder as perguntas avaliativas e navegar em todos os recursos educacionais disponíveis no AVA.

Módulos do Curso Online
Público Alvo: Guias de Turismo

1. Brasília na rota do turismo;
2. História da Floresta Nacional de Brasília -  Flona;
3. Atrativos naturais e observatórios da Floresta Nacional de Brasília - Flona;
4. Primeiros socorros;
5. Animais peçonhentos e plantas venenosas do cerrado;
6. Marketing no turismo.

Módulos do Curso Online
Público Alvo: Visitantes

1. História da Floresta Nacional de Brasília -  Flona;
2. Atrativos naturais e observatórios da Floresta Nacional de Brasília - Flona;
3. Primeiros socorros;
4. Animais peçonhentos e plantas venenosas do cerrado.

Módulo Presencial
Público Alvo: Guias de Turismo

1. Visitas técnicas (Flona);
2. Aula prática primeiros socorros;
3. Noções de animais peçonhentos e plantas venenosas;
4. Aula prática de marketing do turismo.

Módulo Presencial
Público Alvo: Visitantes

1. Aula prática primeiros socorros;
2. Noções de animais peçonhentos e plantas venenosas;

CONTEÚDO DOS MÓDULOS ONLINE
Público Alvo: Guias de Turismo
1. Brasília na rota do turismo
Lei Geral do Turismo  - Lei nº11.771/2008;
Noções da Secretaria de Turismo: Missão, diretrizes e missão;
Importância da Secretária de Turismo na promoção do turismo;



Brasília no cenário do Turismo Nacional;
Relação do turismo com outras cadeias produtivas;
Ecoturismo e seu impacto no meio ambiente.

2. Atrativos naturais e observatórios da Floresta NAcional de Brasília
Como surgiu a Floresta Nacional de Brasília - Flona;
O que vamos encontrar na Floresta Nacional de Brasília - Flona;
Principais atrações;
Atividades desenvolvidas na Floresta Nacional de Brasília - Flona;
Quais são as trilhas;
Nascentes, córregos e pontos de apoio;
Planejamento de roteiros turísticos.

3. Primeiros socorros
Conceitos De Primeiros Socorros;
Principais Situações De Emergência;
Procedimentos E Análise Inicial;
Sinais Vitais;
Parada Cardíaca;
Fraturas e Entorses;
Queimaduras;
Convulsões;
Acidentes com animais raivosos e peçonhentos;
Afogamento (Mobilização e transporte).

4. Animais peçonhentos e plantas venenosas do cerrado
Plantas tóxicas presentes no bioma;
Manejo adequado de quadros de mordedura de animais;
Manejo adequado de quadros de intoxicação por plantas tóxicas;
Diferença de animais venenosos e peçonhentos;
Reconhecimento de serpentes peçonhentas e não peçonhentas brasileiras.

5. Marketing no Turismo
Vendendo no turismo;
Captando clientes no novo mercado digital;
Anúncios na internet para o turismo;
Desvendando as redes sociais.

CONTEÚDO DOS MÓDULOS ONLINE
Público Alvo: Visitantes

1. Atrativos naturais e observatórios da Floresta Nacional de Brasília
Como surgiu a Floresta Nacional de Brasília - Flona;
O que vamos encontrar na Floresta Nacional de Brasília - Flona;
Principais atrações;
Atividades desenvolvidas na Floresta Nacional de Brasília - Flona;
Quais são as trilhas;
Nascentes, córregos e pontos de apoio;

3. Primeiros socorros
Conceitos De Primeiros Socorros;
Principais Situações De Emergência;
Procedimentos E Análise Inicial;
Sinais Vitais;



Parada Cardíaca;
Fraturas e Entorses;
Queimaduras;
Convulsões;
Acidentes com animais raivosos e peçonhentos;
Afogamento (Mobilização e transporte).

4. Animais peçonhentos e plantas venenosas do cerrado
Plantas tóxicas presentes no bioma;
Manejo adequado de quadros de mordedura de animais;
Manejo adequado de quadros de intoxicação por plantas tóxicas;
Diferença de animais venenosos e peçonhentos;
Reconhecimento de serpentes peçonhentas e não peçonhentas brasileiras.

CONTEÚDO DO MÓDULO PRESENCIAL
Público Alvo: Guias de Turismo

Encontros em dois finais de semana totalizando 30 horas práticas.

1. Atrativos naturais e observatórios da Floresta Nacional de Brasília - Flona
Conhecendo a Floresta Nacional de Brasília;
Principais atrações;
Visitas às trilhas;
História das principais cachoeiras e pontos de apoio;
Planejamento de roteiros turísticos na prática.

2 Primeiros socorros
Principais situações de emergência na prática;
Procedimentos e Análise Inicial;
Identificando Sinais Vitais;
O que fazer em uma parada Cardíaca;
Fraturas e Entorses;
Acidentes com animais raivosos e peçonhentos;
Afogamento (Mobilização e transporte).

3. Animais e plantas peçonhentas do cerrado
Identificando plantas tóxicas presentes no bioma;
Fazendo um manejo adequado de quadros de acidentes com animais de interesse médico e intoxicação por plantas tóxicas;
Diferença de animais venenosos e peçonhentos;
Reconhecimento de serpentes peçonhentas e não peçonhentas brasileiras.

4. Marketing no Turismo na Prática
Vendendo no turismo;
Captando clientes no novo mercado digital;
Anúncios na internet para o turismo;
Desvendando as redes sociais.

Metas esperadas:
Vendendo no Turismo;
Abordagem no turismo de trilha;
Redes sociais na prática;
Anunciando na internet passo a passo.

CONTEÚDO DO MÓDULO PRESENCIAL



Público Alvo: Visitantes

Encontros em dois finais de semana totalizando 30 horas práticas.

1. Atrativos naturais e observatórios da Floresta Nacional de Brasília - Flona
Conhecendo a Floresta Nacional de Brasília;
Principais atrações;
Visitas às trilhas;
História das principais cachoeiras e pontos de apoio;
Planejamento de roteiros turísticos na prática.

2 Primeiros socorros
Principais situações de emergência na prática;
Procedimentos e Análise Inicial;
Identificando Sinais Vitais;
O que fazer em uma parada Cardíaca;
Fraturas e Entorses;
Acidentes com animais raivosos e peçonhentos;
Afogamento (Mobilização e transporte).

3. Animais e plantas peçonhentas do cerrado
Identificando plantas tóxicas presentes no bioma;
Fazendo um manejo adequado de quadros de acidentes com animais de interesse médico e intoxicação por plantas tóxicas;
Diferença de animais venenosos e peçonhentos;
Reconhecimento de serpentes peçonhentas e não peçonhentas brasileiras.

Metas esperadas:
Prevenção de acidentes;
Preservação da Floresta Nacional de Brasília.

ENTREGA DOS CERTIFICADOS

Os certificados serão entregues no último dia de encontro presencial.
● Entrega dos certificados;
● Coffee break;
● Distribuição de brindes.

TRILHA INTERPRETATIVA AUTOGUIADA

Será sinalizada 01 (uma) trilha com até 5 km com a ajuda dos participantes da capacitação e voluntários..
Para a sinalização e definição do percurso:

● Pesquisa de percurso;
● Traçado;
● Grau de dificuldade;
● Determinação de usuários (uso único ou múltiplo);
● Nome (definido pelos participantes);
● Confecção de sinalização (madeira proveniente de reaproveitamento).

A sinalização contará com logomarcas da SETUR.

INSTALAÇÃO DE BALCÃO DESMONTÁVEL (PDV) EM PVC

O objetivo da instalação dessa peça dentro da Floresta Nacional de Brasília - FLONA é atrair a atenção dos visitantes para os
produtos (pacotes turísticos, prestação de serviços, etc) ofertados pelos guias de turismo.
A instalação será feita na entrada da FLONA em local indicado pela Administração.



AVALIAÇÃO DA PROPOSTA

A avaliação do projeto acontecerá a todo o 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 presencial são focadas no desenvolvimento das habilidades que possibilitam a
consolidação do ecoturismo 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
O Projeto Expedição Flona é de suma importância para a economia local, pois trata-se de oficinas voltadas ao
desenvolvimento do ecoturismo, tema importante na retomada da economia, eixo no qual encontra-se a Secretaria de
Estado de Turismo do Distrito Federal.

Objetivos Gerais e Específicos do Plano de Comunicação.
Objetivo Geral
Treinar guias de turismo para a promoção da Floresta Nacional com o intuito de ampliar a oferta de destinos turísticos diante
do cenário de retomada das atividades turísticas no Distrito Federal.

Objetivos Específicos
● Capacitar Guias de Turismo;
● Fortalecer a interação para o desenvolvimento do ecoturismo, 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 do Projeto Expedição Flona, visando atender ao dispositivo constitucional de
publicidade e transparência de atuação e positivação da imagem institucional.

Público Alvo
● Guias de Turismo e visitantes da Floresta Nacional de Brasília - Flona.

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.

As logomarcas do GDF usadas no material de divulgação serão previamente enviadas à Secretaria de Estado de Esporte e
Lazer para aprovação.

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



CONTRAPARTIDA
● Exibir vídeos promocionais no site do projeto fornecidos pela SETUR;
● Instalação de balcão promocional (PDV), em PVC, com logos da SETUR, a fim de ser usado pelos guias de turismo

para ofertar pacotes e passeios turísticos;
● Trilha interpretativa autoguiada com até 5km com placas com logomarcas da SETUR;
● Logomarca SETUR em todas as peças e vídeos, físicas e digitais;
● Disponibilizar acessibilidade nas peças de divulgação e do conteúdo do Projeto;
● Exibir vídeos promocionais fornecidos pela SETUR;
● Fazer posts da SETUR nas redes sociais do projeto (Instagram, ao longo da realização do projeto);
● Utilizar a #seturdf em todos os posts alusivos ao projeto;

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas Fase / Etapa Descrição
Duração (previsão)

VALOR DA ETAPA
Início Término

Meta 1

1.1 Coordenador Geral 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
   R$14.760,00 

1.2 Produtor Executivo 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$9.690,00 

1.4 Especialistas em Guia Turístico 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$2.160,00 

1.5 Especialistas em Primeiros socorros 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$2.160,00 

1.6
Biólogos especialistas em animais e plantas
peçonhenta

21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$2.160,00 

1.7
Brigadistas especializados em preservação de
queimadas

21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$2.160,00 

1.8 Monitor 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$2.160,00  

Meta 2

2.1 Turismólogo 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$7.000,00 

2.2 Especialistas em Turismo 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$ 7.000,00 

2.3 Especialistas em Primeiros socorros 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$7.000,00

2.4
Biólogos especialistas em animais e plantas
peçonhenta

21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$7.000,00

2.5
Brigadistas especializados em preservação de
queimadas

21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$7.000,00

2.6
Vídeo aulas: Gravação, edição, captação,
coloração e ajuste de som..

21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$ 67.500,00 

2.7 Locação de estúdio 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$ 7.650,00 

2.8 Hospedagem do Portal 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$4.740,00

2.9
Desenvolvimento Web Front end Web
Designer

21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$14.700,00 

2.10 Desenvolvimento Backend 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$9.072,60

2.11 Designer UI/UX 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$7.600,00

2.12 Impressão e instalação de lona 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$ 3.540,00 

2.13 Placas de Homenagem
01 de setembro  de

2022
21 de outubro de

2022
R$ 945,00 

2.14 Desenvolvimento de Identidade Visual 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$ 13.151,00



2.15 Fotógrafo 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$ 5.250,00

2.16 Assessoria de Imprensa 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$ 3.690,00

2.17 Gestão de Redes Sociais 21 de julho de 2022
21 de outubro de

2022
R$ 9.540,00

2.18 Água
06  de setembro de

2022
08 de outubro de

2022
R$ 600,00

2.19 Camiseta malha fria
01 de setembro de

2022
21 de outubro de

2022
R$ 925,00

2.20 Tendas 10x10 com fechamento lateral
06 de setembro de

2022
08 de outubro de

2022
R$9.936,00

2.21 Box truss 
06 de setembro de

2022
08 de outubro de

2022
R$ 4.400,00

2.22
Placas de sinalização ( 30 placas X 4 dias de
evento)

06 de setembro de
2022

08 de outubro de
2022

R$ 3.501,00

2.23
Banheiro químico normal 2 ( 2 banheiros dia X
4 dias de evento)

06 de setembro de
2022

08 de outubro de
2022

R$ 814,80

2.24
Banheiro químico PNE (1 banheiros dia X 4
dias de evento)

06 de setembro de
2022

08 de outubro de
2022

R$ 457,71

2.25 Sistema de sonorização pequeno porte
06 de setembro de

2022
08 de outubro de

2022
R$ 6.600,00

2.26 Técnico de som
06 de setembro de

2022
08 de outubro de

2022
R$ 840,00

2.27 Cadeiras e mesas ( 25 jogos por dia x 4 dias)
06 de setembro de

2022
08 de outubro de

2022
R$ 936,00

2.28 Rádios HT ( 6 Rádios por dia x 4 dias)
06 de setembro de

2022
08 de outubro de

2022
R$ 952,08

2.29 Impressora Jato de tinta
06 de setembro de

2022
08 de outubro de

2022
R$641,40

2.30 Notebook (2 notebooks por dia x 3 diárias)
06 de setembro de

2022
08 de outubro de

2022
R$ 1.764,00

TOTAL GERAL R$ 249.996,59

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas
Fase /
Etapa

Descrição
Duração (previsão)

Julho - 21/07/2022 agosto setembro - 01/09/2022

Meta 1

1.1 Coordenador Geral
    R$14.760,00  

1.2 Produtor Executivo
R$9.690,00  

1.4 Especialistas em Guia Turístico R$2.160,00  

1.5 Especialistas em Primeiros socorros R$2.160,00  

1.6
Biólogos especialistas em animais e plantas
peçonhenta

R$2.160,00 
 

1.7 Especialista em Marketing  Turismo R$2.160,00  

1.8 Monitor R$2.160,00   

2.1 Turismólogo R$7.000,00  

Meta 2

2.2 Especialistas em Turismo R$ 7.000,00  

2.3 Especialistas em Primeiros socorros R$7.000,00  

2.4
Biólogos especialistas em animais e plantas
peçonhenta

R$7.000,00
 

2.5
Brigadistas especializados em preservação de
queimadas

R$7.000,00
 

2.6
Vídeo aulas: Gravação, edição, captação,
coloração e ajuste de som..

R$ 67.500,00 
 

2.7 Locação de estúdio R$ 7.650,00 

2.8 Hospedagem do Portal R$4.740,00  



2.9 Desenvolvimento WebFront end Web Designer R$14.700,00  

2.10 Desenvolvimento Backend R$9.072,60  

2.11 Designer UI/UX R$7.600,00  

2.12 Impressão e instalação de lona R$ 3.540,00  

2.13 Placas de Homenagem   R$ 945,00

2.14 Desenvolvimento de Identidade Visual R$ 13.151,00

2.15 Fotógrafo R$ 5.250,00

2.16 Assessoria de Imprensa R$ 3.690,00  

2.17 Gestão de Redes Sociais R$ 9.540,00  

2.18 Água  R$ 600,00

2.19 Camiseta malha fria  R$ 925,00

2.20 Tendas 10x10 com fechamento lateral  R$9.936,00

2.21 Box truss R$ 4.400,00 

2.22
Placas de sinalização ( 30 placas X 4 dias de
evento)

 R$ 3.501,00

2.23
Banheiro químico normal 2 ( 2 banheiros dia X
4 dias de evento)

R$ 814,80

2.24
Banheiro químico PNE (1 banheiros dia X 4 dias
de evento)

 R$ 457,71

2.25 Sistema de sonorização pequeno porte  R$ 6.600,00

2.26 Técnico de som R$ 840,00

2.27 Cadeiras  e mesas ( 25 jogos por dia x 4 dias)  R$ 936,00

2.28 Rádios HT ( 6 Rádios por dia x 4 dias) R$ 952,08

2.29 Impressora Jato de tinta  R$ 641,40

2.30 Notebook (2 notebooks por dia x 3 diárias)  R$ 1.764,00

TOTAL R$ 216.683,60 R$ 33.312,99

TOTAL GERAL R$ 249.996,59

PLANILHA GLOBAL

PLANILHA TERMO DE FOMENTO

Meta 1 - Pré-Produção

Etapa 1.1 - RECURSOS HUMANOS

ITEM Descrição Detalhada

Unidade de
Medida

(Diária/Mês/Mts/
Serviços/Unidade

Qtd. 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
direciona a escolha dos
profissionais e fornecedores
contratados, organiza o
cronograma das ações,
definirá e acompanhará toda a
estratégia de comunicação,
com carga horária de 8 horas
diárias.

Mês 1 3
R$

4.920,00
R$

14.760,00

A contratação justifica-se
pela complexidade do
evento. Contratação de 01
(um) Coordenador Geral a
fim de coordenar ações
antes, durante e depois do
evento, além de elaboração
de relatórios parcial e final
de execução do objeto por
03 (três) meses. R$4.920 x 03
= R$ 14.760,00.

Valor Total da Etapa 1.1 14.760,00

Etapa 1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM Descrição Detalhada

Unidade de
Medida

(Diária/Mês/Mts/
Serviços/Unidade

Qtd. 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.

Mês 1 3
R$

3.230,00
R$ 9.690,00

A contratação justifica-se
pela necessidade de logística
do evento. Contratação de 01
(um) 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 por
03 (três) meses. R$ 3.230,00
x 03 = R$ R$9.690,00.

Valor Total da Etapa 1.2 R$ 9.690,00

Etapa 1.3 WORKSHOPS / OFICINAS

ITEM Descrição Detalhada

Unidade de
Medida

(Diária/Mês/Mts/
Serviços/Unidade

Qtd. Total
Valor

Unitário
Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação e
memória de cálculo

1.3.1 Especialistas em Guia Turístico Horas 1 6 R$ 360,00 R$ 2.160,00

A contratação de Profissional
para palestra sobre
atividades relacionadas ao
Guia Turístico, justifica-se
pela necessidade de
ministração de palestras
sobre sustentabilidade no



turismo. 6 X R$ 360,00 =
R$2.160,00.

1.3.2
Especialistas em Primeiros
socorros

Horas 1 6 R$ 360,00 R$ 2.160,00

A contratação de Profissional
necessária para palestra
Especialista em Primeiros
Socorros. 6 X R$ 360,00 =
R$2.160,00.

1.3.3
Biólogos especialistas em
animais e plantas peçonhenta

Horas 1 6 R$ 360,00 R$ 2.160,00

A contratação de profissional
necessária para palestra
sobre animais e plantas
peçonhenta. 6 X R$ 360,00 =
R$2.160,00.

1.3.4 Especialista em Marketing Horas 1 6 R$ 360,00 R$2.160,00

A contratação de Brigadistas
especializados em
preservação de queimadas,
justifica-se pela necessidade
de ministração de palestras
sobre prevenção de
queimadas. 6 X R$ 360,00 =
R$2.160,00.

1.3.5 Monitor Diária 8 8 R$360,00 R$2.160,00

A contratação de Monitores,
justifica-se pela necessidade
de monitorar os
participantes e auxiliar os
participantes. 10 monitores,
por 2 dias: 10 X R$ 3.600,00
= R$2.160,00.

Valor Total da Etapa 1.3 R$ 10.800,00

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 35.250,00

Meta 2 - EXECUÇÃO

Etapa 2.1 - GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ONLINE

ITEM Descrição Detalhada

Unidade de
Medida

(Diária/Mês/Mts/
Serviços/Unidade

Qtd. Total
Valor

Unitário
Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação e
memória de cálculo

2.1.1 Turismólogo Horas 1 20 R$350,00 R$7.000,00

A contratação justifica-se
pela necessidade de
ministrar aulas sobre
turismo, com valor R$ 350,00
x 20 =  R$ 7.000,00.

2.1.2 Especialistas em Turismo Horas 1 20 R$ 350,00 R$ 7.000,00

A contratação justifica-se
pela necessidade de
ministrar aulas sobre
turismo. R$ 350,00 x 20 =  R$
7.000,00.



2.1.3
Especialistas em Primeiros
socorros

Horas 1 20 R$350,00 R$7.000,00

A contratação justifica-se
pela necessidade de
ministrar aulas sobre
primeiros socorros. R$
350,00 x 20 =  R$ 7.000,00.

2.1.4
Biólogos especialistas em
animais e plantas peçonhenta

Horas 1 20 R$350,00 R$7.000,00

A contratação justifica-se
pela necessidade de
ministrar aulas sobre
animais e plantas
peçonhenta. R$ 350,00 x 20
=  R$ 7.000,00.

2.1.5 Especialista em Marketing Horas 1 20 R$350,00 R$7.000,00

A contratação justifica-se
pela necessidade de
ministrar aulas sobre
Marketing e elaboração de
plano de trabalho voltado ao
turismo. R$ 350,00 x 20 =  R$
7.000,00.

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 35.000,00

Etapa 2.2 AULAS ONLINE TRANSMISSÃO

ITEM Descrição Detalhada

Unidade de
Medida

(Diária/Mês/Mts/
Serviços/Unidade

Qtd. Total
Valor

Unitário
Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação e
memória de cálculo

2.2.1
Vídeo aulas: Gravação, edição,
captação, coloração e ajuste
de som.

Unidade 1 25
R$

2.700,00
R$

67.500,00

A gravação de vídeo aulas
justifica-se pela necessidade
de compor conteúdo das
aulas. 25 X R$ 2.700,00 = R$
67.500,00.



2.2.2 Locação de estúdio Diárias 1 30 R$ 255,00 R$ 7.650,00

A edição dos vídeos
justifica-se pela necessidade
de gravação de vídeo aulas ,
com valor 30 X R$ 7.650,00 =
R$ 7.500,00.

2.2.3
Hospedagem do Portal e vídeo
aulas.

Mês 1 3 R$1.580,00 R$4.740,00

A contratação justifica-se
pela necessidade de
Hospedagem do Portal e
vídeo aulas. 3 X R$ 1.580,00
= R$ 4.740,00.

2.2.4
Desenvolvimento Web Front
end Web Designer

Serviço 1 1 R$14.700,00 R$14.700,00

A contratação de serviço
justifica-se pela necessidade
de desenvolvimento Web
Front end Web Designer. 1 X
R$ 14.700,00 = R$ 14.700,00

2.2.5 Desenvolvimento Backend Serviço 1 1 R$9.072,60 R$9.072,60

A contratação do serviço
justifica-se pela necessidade
de desenvolvimento
Backend. 1 X R$ 9.072,00 =
R$ 9.072,60.

Designer UI/UX Serviço 1 1 R$7.600,00 R$7.600,00

A contratação do serviço
justifica-se pela necessidade
de Designer UI/UX. 1 X R$
7.600,00 = R$ 7.600,00.

Valor Total da Etapa 2.2 R$ 111.262,60



Etapa 2.3 IMPRESSÕES

ITEM Descrição Detalhada

Unidade de
Medida

(Diária/Mês/Mts/
Serviços/Unidade

Qtd. Total
Valor

Unitário
Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação e
memória de cálculo

2.3.1 Impressão e instalação de lona m2 60 60 R$ 59,00 R$ 3.540,00

Justifica-se pela criação de
Impressão e instalação de
lona. 60 m² X R$ 59,00 = R$
3.540,00.

2.3.2 Placas de Homenagem Unidade 5 5 R$ 189,00 R$ 945,00

Justifica-se pela necessidade
de homenagear convidados e
outros. 5 X R$ 189,00 = R$
945,00.

Valor Total da Etapa 2.3 R$ 4.485,00

Etapa 2.4 DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO

ITEM Descrição Detalhada

Unidade de
Medida

(Diária/Mês/Mts/
Serviços/Unidade

Qtd. Total
Valor

Unitário
Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação e
memória de cálculo

2.4.1
Desenvolvimento de
Identidade Visual

Serviço 1 1 R$13.151,00 R$ 13.151,00

Justifica-se pela necessidade
de Desenvolvimento de
Identidade Visual. 1 x R$
13.151,00 = R$ 13.151,00.

2.4.2 Fotografo Diárias 1 15 R$ 350,00 R$ 5.250,00

A contratação de serviço
justifica-se pela necessidade
de registrar todos os
acontecimentos. 15 X R$
350,00 = R$ 5.250,00.

2.4.3 Assessoria de Imprensa Serviço 1 1 R$3.690,00 R$ 3.690,00

Justifica-se pela necessidade
de auxiliar na divulgação do
evento. 1 x R$ 3.690,00 =
3.690,00.

2.4.4 Gestão de Redes Sociais Mês 1 3 R$3.180,00 R$ 9.540,00
Justifica-se pela necessidade
de Gerir Redes Sociais. 3 x
R$3.180,00 = R$ 9.540,00.



Valor Total da Etapa 2.3 R$ 31.631,00

Etapa 2.5 ALIMENTAÇÃO

2.5.1 Água Unidade 1000 1000 R$ 0,60 R$ 600,00

Justifica-se pela necessidade
de hidratação dos
participantes. 1000 x R$ 0,60
= R$ 600,00.

2.5.2 Camiseta malha fria Unidade 50 50 R$ 18,50 R$ 925,00

Justifica-se pela necessidade
de identificação da equipe de
trabalho e convidados. 50 x
R$ 18,50 = R$ 925,00.

Valor Total da Etapa 2.4 R$ 1.525,00

ETAPA 2.6 ESTRUTURA PARA AÇÕES DO EVENTO

2.6.1
Tendas 10x10 com
fechamento lateral

Diárias 2 8 R$1.242,00 R$9.936,00

A locação de tendas
justifica-se pela necessidade
de proteger alunos,
professores e convidados
durante as aulas presenciais.
8 x R$1.242,00 = R$
9.936,00.

Box truss (50 m2 dia) Diária M² 50 200 R$ 22,00 R$ 4.400,00

Justifica-se pela necessidade
de divulgação e promoção do
projeto 200 X R$ 22,00 = R$
4.400,00.

Placas de sinalização ( 25
placas X 4 dias de evento)

Diárias 25 100 R$ 35,01 R$ 3.501,00

Justifica-se pela necessidade
de divulgação e promoção do
projeto 25 X 100 X R$ 35,01
= R$ 3.501,00.

Banheiro químico normal 2 ( 2
banheiros dia X 4 dias de
evento)

Diárias 2 8 R$ 101,85 R$ 814,80

Justifica-se pela necessidade
de oferecer um lugar
adequado para higiene
pessoal durante a
realização das aulas
presenciais 2 banheiros por
8 diárias X R$ 101,85 = R$
814,80.

Banheiro químico PNE (1
banheiros dia X 4 dias de
evento)

Diárias 1 4 R$ 114,42 R$ 457,71

Justifica-se pela necessidade
de oferecer um lugar
adequado para higiene
pessoal durante a realização
das aulas presenciais 1
banheiro por 4 diárias X R$
114,42 = R$ 457,71.

Sistema de sonorização
pequeno porte

Diárias 1 4
R$

1.650,00
R$ 6.600,00

Justifica-se pela necessidade
de oferecer comunicação aos
participantes 4 X R$ 1.650,00
= R$ 6.600,00.

Técnico de som Diárias 1 4 R$ 210,00 R$ 840,00
Justifica-se pela necessidade
de operar o aparelho de som
4 X R$ 210,00 = R$ 840,00.

Cadeiras e mesas ( 20 jogos
por dia x 4 dias)

Diárias 4 80 R$ 11,70 R$ 936,00

Justifica-se pela necessidade
de acomodar participantes,
professores e convidados. 80
X R$ 11,70 = R$ 936,00

Rádios HT ( 6 Rádios por dia x
4 dias)

Diárias 4 24 R$ 39,67 R$ 952,08
Justifica-se pela necessidade
de comunicação entre a



equipe de trabalho. 24 X R$
39,67 = 952,08

Impressora Jato de tinta Diárias 1 4 R$160,35 R$641,40

Justifica-se pela necessidade
de impressão de documentos
relacionados às aulas
presenciais. 4 X R$ 160,35  =
R$ 641,40

Notebook (2 notebooks por
dia x 3 diárias)

Diárias 2 8 R$ 220,50 R$ 1.764,00

Justifica-se pela necessidade
de registrar documentos
referentes as aulas. 8 X R$
220,00 = R$ R$ 1.764,00

Valor Total da Etapa 2.6 R$ 30.842,99

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 214.745,59

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 249.996,59

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

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, 13 de junho 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, 13 de junho 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, 23/03/2022.

 

__________________________________________
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

 

 


