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ANEXO VI – PORTARIA MROSC CULTURA  

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO 
  

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: Associação CRESCE DF 

Endereço: QS 304 Conjunto 3 Lote 01, Sala: 04 – Samambaia Sul - DF 

CNPJ: 08.466.173/0001-01 

RA: Samambaia  UF: DF CEP:72.306.503 

Site, Blog, Outros:  

Nome do Representante Legal: Eduardo Nascimento Campos 

Cargo: Presidente 

RG: 809795 
Órgão Expedidor: 
SSP/DF 

CPF: 484.075.171-15 

Telefone Fixo: (61) 33583931 Telefone Celular: (61) 999674458 

E-Mail do Representante Legal: associacrescedf@gmail.com 
 
 
 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Eduardo Nascimento Campos 

Função na parceria: Presidente da entidade 

RG: 
Órgão Expedidor: 
SSP/DF 

CPF: 484.075.171-15 

Telefone Fixo: (61) 33583931 Telefone Celular: (61) 999674458 

E-Mail do Responsável: associacrescedf@gmail.com 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: MULHERES CRIATIVAS - CAPACITAÇÕES 

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  

INÍCIO: 17/12/2020 TÉRMINO: 30/05/2022 

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
O Projeto “Mulheres Criativas” consiste na capacitação por meio da realização de cursos 

e atividades de audiovisual para fortalecer o empreendedorismo feminino no Distrito 

Federal.  Através do compartilhamento de conhecimento e informação as mulheres vão 

poder alcançar sua autonomia socioeconômica e desenvolver novas habilidades 

profissionais.   

APRESENTAÇÃO DO PROJETO:  

O projeto “MULHERES CRIATIVAS”, tem o objetivo de fortalecer o   

empreendedorismo feminino no Distrito Federal. 

O Projeto visa desenvolver a economia criativa e incluir processos, ideias e 

empreendimentos que usam a criatividade como destaque. 

As mulheres serão qualificadas para iniciar o seu próprio negócio, nas áreas de 

culinária, moda, beleza, audiovisual, construção civil e empreendedorismo social. 

A ministração dos cursos será realizada pela plataforma do Youtuber, onde as aulas 

terão transmissão ao vivo com interação em tempo real e também de forma presencial 

no final da realização dos cursos.  

A Gravação das aulas ficará disponível a todas as participantes, que poderão assistir 

novamente e revisar os conteúdos abordados em cada curso. 

Os cursos poderão também serem concluídos por mulheres que não tem a 
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disponibilidade de assistirem ao vivo as aulas.  

O Projeto terá disponível um estúdio móvel que vai realizar 13 programas de podcasts 

com a presença de mulheres criativas das suas comunidades. Os podcast serão 

itinerantes transmitidos ao vivo através de um estúdio móvel. Nos programas serão 

debatidas as grandes iniciativas de mulheres criativas no desenvolvimento de ideias e 

ações para o mercado de trabalho. Serão convidadas mulheres protagonistas de 

ações que envolvem o empreendedorismo criativo. 

JUSTIFICATIVA:  

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, as 

mulheres constituem cerca de 70 % dos pobres e 66% dos analfabetos do mundo. 

Segundo a Organização Mundial do Trabalho – OIT, as mulheres trabalham mais horas do 

que dos homens e recebem, em média, salários mais baixos pelo desempenho de tarefas 

iguais.  

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2013, a população do 

Distrito Federal era de 2,8 milhões de habitantes, dos quais 53% eram mulheres. No que 

tange à desagregação por cor ou raça, 799 mil mulheres se declararam negras, o que 

correspondia a cerca de 54% da população feminina. Porém, em relação à distribuição 

territorial no Distrito Federal, segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – 

PDAD 2013, as regiões com maior poder aquisitivo, como Lago Sul, Lago Norte, Plano 

Piloto, Jardim Botânico, Sudoeste/Octogonal, concentrava 60% das/os habitantes que se 

declararam brancas/os, enquanto as regiões mais pobres, como SCIA/Estrutural, Fercal, 

Varjão, Planaltina, Brazlândia, eram compostas por mais de 65% de pessoas que se 

autodeclararam negras.  

Quanto à situação de domicílio, 4% da população feminina residia nas áreas rurais do 

Distrito Federal. Cabe ressaltar, por fim, que 431 mil domicílios do DF tinham uma mulher 

como pessoa de referência, o que representava mais de 45% do total de domicílios. 
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Interessante notar que no Brasil, segundo a mesma PNAD 2013, quase 39% dos 

domicílios eram chefiados por mulheres.  

Quando se trata da Autonomia Econômica e Mundo do Trabalho, a população de 15 anos 

ou mais de idade ocupada no Distrito Federal correspondia, em 2013, a 1,4 milhões de 

pessoas, sendo que destas 46% eram mulheres. Mais de 30% da população feminina e 

24% da população masculina ocupada do DF tinha mais de 15 anos de estudo. No 

entanto, este excelente quadro de qualificação profissional não se refletia 

necessariamente em termos salariais para as trabalhadoras. Assim, 31% das mulheres e 

26% dos homens com 15 anos ou mais de estudo ganhavam até 10 salários mínimos, mas 

apenas 24% das profissionais mulheres com 15 anos ou mais de estudo recebiam mais de 

10 salários mínimos, ao passo que 43% dos homens com o mesmo tempo de estudo o 

recebiam. 

 Dentre a população feminina ocupada, 85 mil mulheres tinham como trabalho principal o 

trabalho doméstico – ou seja, cerca de 13% da população feminina ocupada. É 

preocupante o fato de que 53% trabalhadoras domésticas do Distrito Federal não tinham 

carteira de trabalho assinada, segundo a PNAD 2013. A população feminina empregada 

no DF era de 468 mil pessoas, sendo que quase 15% das mulheres empregadas não 

tinham carteira assinada.  

Por outro lado, havia no Distrito Federal 18 mil trabalhadoras rurais, o que correspondia a 

mais de 3% da população feminina ocupada. É digno de nota o fato de que mais de 55% 

dessas trabalhadoras rurais eram negras. Entre a população feminina ocupada e urbana, 

51% das trabalhadoras eram negras, de acordo com a PNAD 2013. Há, desta forma, uma 

ligeira sobre representação das mulheres nos espaços de trabalho rural e sobre 

apresentação nos espaços de trabalho urbano. Ainda sobre a intersecção gênero e raça, 

65% das mulheres que ganhavam até um salário mínimo e apenas 24% das mulheres com 

rendimento acima de 20 salários mínimos se declararam negras, segundo a elaboração da 

CODEPLAN dos dados do Censo Demográfico de 2010. 
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É fato a inserção de mulheres no mercado de trabalho, porém, os números ainda indicam 

uma desvalorização delas em relação aos homens em termos salariais e das funções que 

desempenham.  

Portanto, investir na capacitação profissional na economia criativa vai aumentar as 

chances de inclusão das mulheres no mercado de trabalho em funções melhores 

remuneradas.  

A ministração dos cursos será de forma online onde as alunas, poderão debater e discutir 

virtualmente os conteúdos obtidos durante os ensinamentos.  

Todos os cursos serão com entrega de certificados, disponíveis gratuitamente na 

plataforma do youtuber para que muitas mulheres possam assistir e se qualificar.  

As interessadas em participar dos cursos deverão se inscrever no site do projeto                 

( www.mulherescriativas.com.br), e realizar um cadastro de inscrição. Cada curso terá dois 

módulos com a carga-horária de 20 horas cada.  

O Projeto Mulheres Criativas tem o objetivo de fomentar a cultura com ações de 

capacitação que envolva a criatividade, o talento e empreendedorismo feminino. 

A ideia do projeto e formar mulheres criativas capazes de executar, fazer, concluir e obter 

resultados com a lucratividade através da cultura criativa e do audiovisual.  

Além disto, o projeto vai disponibilizar ações de audiovisual em 13 cidades do Distrito 

Federal com a gravação de PODCAST com o tema de empreendedorismo feminino, para 

que as mulheres possam cada vez mais terem voz e espaço na sociedade.  

As gravações dos programas vão transformar e inspirar mulheres com as discussões 

envolvendo o empoderamento feminino, empreendedorismo criativo, violência doméstica e 

mercado de trabalho.  

Serão produzidos no projeto também 30 vídeos, com até 04 minutos, com histórias de 

mulheres de superação, de garra e de inspiração.  

Estás histórias serão contadas por mulheres protagonistas que venceram na vida 

desenvolvendo o seu trabalho.  
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Devido ainda a pandemia, nas aulas ONLINE seguiremos às normas estabelecidas pela 

OMS – Organização Mundial de Saúde e tomaremos as seguintes medidas de proteção e 

enfrentamento a COVID 19:  

Durante a ministrações dos cursos online tomaremos todas as medidas de segurança e 

proteção contra a COVID 19. A equipe técnica estará usando máscaras e viseiras. 

Deixaremos o álcool gel 70% na entrada a disposição dos instrutores e dos colaboradores. 

Redobraremos os cuidados e iremos higienizar o estúdio e os equipamentos das 

transmissões. O Projeto vai seguir todas as recomendações necessárias para prevenção 

do covid 19. Limpeza constante dos equipamentos utilizados nos cursos online, como 

microfones e demais equipamentos eletrônicos utilizados pelos instrutores e equipe 

técnica. 

Serão disponibilizados 5% das vagas para a inscrição de mulheres com deficiência física. 

Se as vagas não forem preenchidas poderão outras mulheres preencher as vagas em 

aberto.  

 

ACESSIBILIDADE DOS DEFICIENTES VISUAIS: 

 

Em atendimento à Lei Nº 6.858, de 27 de maio de 2021, será realizado no início de todas 

as ministrações das aulas online a audiodescrição ao vivo (pelo instrutor), com 

informações e características do espaço do estúdio, dos trajes do professor e da equipe 

técnica, assim como outras informações necessárias ao deficiente visual que está 

assistindo as aulas online. 
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DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

PRÉ-PRODUÇÃO: 17 a 22 de dezembro de 2021 

Descrição da Atividade Data/Horário Plataforma/Local 

 Reunião de alinhamento 

para o cumprimento das metas e 

abertura do projeto. 

17 de 

dezembro de 

2021 

Vídeo Conferencia pelo 

Zoom do Google.  

 Elaboração de identidade 

visual do projeto e impressão de 

materiais gráficos de acordo com a 

aplicação de marca da Secretaria de 

Estado de Cultura e Economia Criativa 

do Distrito Federal; 

18 de 

dezembro de 

2021 

Sede do Instituto Cresce - 

DF 

 Contratação de pessoal 

(RH e diretores, produtores e outros); 

 

17 a 22 de 

dezembro de 

2021 

Sede do Instituto Cresce - 

DF 

 Definição e obtenção de 

autorizações para realização 

das “lives das videoaulas”. 

17 a 22 de 

dezembro de 

2021 

Plataformas das Mídias 

sociais.  

 

 Divulgação do projeto no 

site e nas mídias sociais. 
17 a 22 de 

dezembro de 

2021 

Site: 

www.mulherescriativas.co

m.br 

 Contratação dos 

prestadores de serviços.  
17 a 22 de Sede do Instituto CRESCE - 
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dezembro de 

2021 

DF 

PRODUÇÃO: 23 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022 

Detalhamento da Ação:  

 Divulgar o projeto nas mídias sociais para que mulheres possam se inscrever para 

participar dos cursos. Os participantes deverão preencher uma ficha de inscrição no 

site (www.mulherescriativas.com.br). 

EXECUÇÃO: 11 de janeiro de 2021 a 30 de abril de 2022 

Detalhamento da Ação:  

Ministrar os seguintes cursos: 

 Curso de Influencer (05 Semanas. Sendo 8 horas por semana x 05 semanas = 40 

horas).  

Módulo I – Carga – Horária: 20 Horas.  

Módulo II – Carga – Horária: 20 Horas.  

  Curso de Confeiteira Artística. (05 Semanas. Sendo 8 horas por semana x 05 

semanas = 40 horas).  

Módulo I – Carga – Horária: 20 Horas. 

Módulo II – Carga – Horária: 20 Horas.  

 Curso de Designer de Sobrancelhas. (05 Semanas. Sendo 8 horas por semana x 

05 semanas = 40 horas).  

Módulo I – Carga – Horária: 20 Horas. 
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Módulo II – Carga – Horária: 20 Horas.  

  Curso de Estética. (05 Semanas. Sendo 8 horas por semana x 05 semanas = 40 

horas).  

Módulo I – Carga – Horária: 20 Horas. 

Módulo II – Carga – Horária: 20 Horas. 

  Curso de Design de Moda. (05 Semanas. Sendo 8 horas por semana x 05 

semanas = 40 horas).  

Módulo I – Carga – Horária: 20 Horas. 

Módulo II – Carga – Horária: 20 Horas.  

 Curso de Penteados Artísticos: (05 Semanas. Sendo 8 horas por semana x 05 

semanas = 40 horas).  

Módulo I – Carga – Horária: 20 Horas. 

Módulo II – Carga – Horária: 20 Horas.  

 Curso de Maquiagem: (05 Semanas. Sendo 8 horas por semana x 05 semanas = 

40 horas).  

Módulo I – Carga – Horária: 20 Horas. 

Módulo II – Carga – Horária: 20 Horas. 

  Curso de Decoração. (05 Semanas. Sendo 8 horas por semana x 05 semanas = 

40 horas).  

Módulo I – Carga – Horária: 20 Horas. 

Módulo II – Carga – Horária: 20 Horas.  
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 Curso de Fotografia. (05 Semanas. Sendo 8 horas por semana x 05 semanas = 40 

horas).  

Módulo I – Carga – Horária: 20 Horas. 

Módulo II – Carga – Horária: 20 Horas.  

 Curso de criação de lojas virtuais (E-commerce). (05 Semanas. Sendo 8 horas 

por semana x 05 semanas = 40 horas).  

Módulo I – Carga – Horária: 20 Horas. 

Módulo II – Carga – Horária: 20 Horas.  

Produtos/ Resultados Esperados: 

Realizar o cadastro de aproximadamente 1.000 (Inscrições), sendo aproximadamente 500 

inscrições para a ministração dos cursos no MÓDULO I e aproximadamente 500 

inscrições no MÓDULO II. Uma mesma participante poderá se inscrever nos dois módulos 

devido aos conteúdos serem diferentes nos 10 cursos a serem ministrados. (Se uma 

participante se inscrever nos dois módulos, será contado no projeto, como duas 

inscrições).  

Para comprovação das inscrições será realizado um cadastro no site do projeto, podendo 

haver a possibilidade de evasão de 20% na comprovação das inscrições das participantes 

nos módulos I e II.  

Não será vetado a participação de inscrições se o número aproximado do projeto for maior 

que o estabelecido.  

 

Metodologia / Capacidade Técnico Gerencial 

Para desenvolvimento das atividades de capacitação as mulheres serão ofertadas 10 

(Dez) cursos, com dois módulos de 20 horas cada. 

Cada participante poderá se inscrever nos dois módulos.  
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CURSOS A SEREM DESENVOLVIDOS:  

 

 Curso de Influencer: Transformar mulheres comuns em influenciadoras digitais.  

Desenvolver técnicas em marketing digital para influenciar pessoas, marcas e 

produtos. 

 Curso de Confeiteira Artística: Capacitar profissionais altamente qualificados em 

confeitaria artística. Decoração artísticos de Bolos, biscoitos, cupcakes, 

sobremesas e cookies. 

 Curso de Designer de Sobrancelhas: Formar profissionais de designer de 

sobrancelha para transformar as sobrancelhas de suas clientes, trazendo mais 

harmonia e beleza para os rostos das pessoas de acordo com sua personalidade.  

 Curso de Estética: Formar esteticista e micropigmentadora.  

 Curso de Desing de Moda: Capacitar mulheres para ocupar diversas vagas na 

indústria da moda.  

 Curso de Penteados Artísticos: Capacitar mulheres para usar técnicas especiais 

de penteados artísticos e inovadores.  

 Curso de Maquiagem:  Capacitar mulheres para atuar como maquiadoras 

profissionais.  No curso as participantes vão ter a possibilidade de exercitar o 

potencial artístico aprendendo técnicas de aplicação de produtos e a criação de 

efeitos e truques de maquiagem. 

 Curso de Decoração: Capacitar mulheres a usar técnicas básicas de decoração 

para harmonizar cores, iluminação, além de escolher materiais, revestimento e 

objetos decorativos.  
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 Curso de Fotografia: Capacitar mulheres para aprender os princípios 

fundamentais para se tornar uma fotógrafa, bem como as ferramentas principais 

dos equipamentos.  

 Curso de criação de lojas virtuais (E-commerce). O curso vai ensinar a Criação 

de Loja Virtual E-commerce, como contratar hospedagem e registar domínio, 

contratar hospedagem e registrar domínio. Montagem de programas de vendas de 

empresas pela internet. 

Estratégias organizacionais dos cursos de capacitação: 

 As participantes deverão se inscrever para poder participar das aulas que serão 

ministradas por profissionais qualificados em cada área; 

 Os professores terão a responsabilidade de monitorar e avaliar os resultados 

obtidos por cada aluna durante o curso; 

 Alguns cursos serão interativos com trabalhos a partir de aulas expositivas, com 

utilização de dinâmicas próprias (trabalhos em grupos do whatsapp, vídeos, filmes, 

documentários sobre as profissões...) para cada temática; 

 Os Cursos serão ministrados com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, nas 

plataformas digitais e no site do projeto.  

 Os cursos abordarão temáticas relativas a cada profissão que vão oferecer as 

participantes subsídios para que possam conhecer a importância e 

responsabilidade da função que irão desempenhar no mercado de trabalho. 

 Os cursos de capacitação online serão importantes para que as trabalhadoras 

possam se preparar para um novo emprego ou pela manutenção com eficiência e 

qualidade de seus serviços prestados.  
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EXECUÇÃO: 11 de janeiro de 2022 a 20 de fevereiro de 2022.  

Ação: Realização dos PODCASTS: 

Realizar 13 podcasts com programas itinerantes transmitidos em um estúdio móvel em 

comunidades onde tem as mulheres criativas nas cidades (Sol Nascente, Ceilândia, Pôr 

do Sol, Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Itapuã, 

Paranoá, Varjão, Estrutural e Planaltina). Os programas terão duração de 02 horas com 

debates sobre o empreendedorismo econômico, mercado de trabalho com as mulheres 

empoderadas de cada cidade.   

EXECUÇÃO: 11 de janeiro de 2022 a 20 de março de 2022.  

Ação: Produzir 30 vídeos com histórias das mulheres mais criativas no Distrito Federal.  

Serão produzidos 30 vídeos com até 04 minutos com as histórias, depoimentos de 

mulheres criativas do Distrito Federal. Estes vídeos serão gravados nas localidades onde 

as mulheres residem, trabalham ou estudam. Serão realizadas várias captações de 

imagens com personagens que fazem parte de suas histórias. Os vídeos serão editados e 

postados nas redes sociais do projeto. 

PÓS-PRODUÇÃO: 01 a 30 de maio de 2022.  

Ação: Comprovação dos produtos e serviços prestados; 

 Pagamento dos serviços realizados; 

 Organização do material de registro do evento;  

 Finalização dos relatórios de execução; 

 Avaliação dos resultados alcançados com a execução do projeto;  

 Relatórios e formulários de prestação de contas final. 

Objetivo Geral:  

O Projeto “Mulheres Criativas” consiste na capacitação por meio da realização de cursos 

e atividades audiovisual para fortalecer o empreendedorismo feminino no Distrito Federal.  
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Através do compartilhamento de conhecimento e informação as mulheres vão poder 

alcançar sua autonomia socioeconômica e desenvolver novas habilidades profissionais.   

 

Objetivo Específico:  

 

 Realizar aproximadamente o cadastro de 100 inscrições de participantes, com idade 

superior a 16 anos, para participarem do Curso de Influencer. Sendo 

aproximadamente 50 inscrições no Módulo I e aproximadamente 50 inscrições no 

Módulo II.  

 Realizar aproximadamente o cadastro de 100 inscrições de participantes, com idade 

superior a 16 anos, para participarem do Curso de Confeiteira Artística. Sendo 

aproximadamente 50 inscrições no Módulo I e aproximadamente 50 inscrições no 

Módulo II.  

 Realizar aproximadamente o cadastro de 100 inscrições de participantes, com idade 

superior a 16 anos, para participarem do Curso de Designer de Sobrancelhas. 

Sendo aproximadamente 50 inscrições no Módulo I e aproximadamente 50 

inscrições no Módulo II.  

 Realizar aproximadamente o cadastro de 100 inscrições de participantes, com idade 

superior a 16 anos, para participarem do Curso de Estética. Sendo 

aproximadamente 50 inscrições no Módulo I e aproximadamente 50 inscrições no 

Módulo II.  

 Realizar aproximadamente o cadastro de 100 inscrições de participantes, com idade 

superior a 16 anos, para participarem do Curso de Design de Moda. Sendo 

aproximadamente 50 inscrições no Módulo I e aproximadamente 50 inscrições no 

Módulo II.  

 Realizar aproximadamente o cadastro de 100 inscrições de participantes, com idade 

superior a 16 anos, para participarem do Curso de Penteados Artísticos. Sendo 
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aproximadamente 50 inscrições no Módulo I e aproximadamente 50 inscrições no 

Módulo II.  

 Realizar aproximadamente o cadastro de 100 inscrições de participantes, com idade 

superior a 16 anos, para participarem do curso de Maquiagem. Sendo 

aproximadamente 50 inscrições no Módulo I e aproximadamente 50 inscrições no 

Módulo II.  

 Realizar aproximadamente o cadastro de 100 inscrições de participantes, com idade 

superior a 16 anos, para participarem do curso de Decoração. Sendo 

aproximadamente 50 inscrições no Módulo I e aproximadamente 50 inscrições no 

Módulo II.  

 Realizar aproximadamente o cadastro de 100 inscrições de participantes, com idade 

superior a 16 anos, para participarem do curso de Fotografia. Sendo 

aproximadamente 50 inscrições no Módulo I e aproximadamente 50 inscrições no 

Módulo II.  

 Realizar aproximadamente o cadastro de 100 inscrições de participantes, com idade 

superior a 16 anos, para participarem do Curso de Criação de Lojas Virtuais      

(E-commerce). Sendo aproximadamente 50 inscrições no Módulo I e 

aproximadamente 50 inscrições no Módulo II.  

 Produzir 30 vídeos com histórias das mulheres mais criativas no Distrito Federal.  

 Realização de 13 podcasts com programas itinerantes transmitidos em um estúdio 

móvel em comunidades onde tem as mulheres criativas nas cidades (Sol Nascente, 

Ceilândia, Pôr do Sol, Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Gama, Santa 

Maria, Itapuã, Paranoá, Varjão, Estrutural e Planaltina).  

 Disponibilizar o Curso de criação de lojas virtuais (E-commerce), com o objetivo de 

mulheres poderem aumentar os seus lucros e as suas vendas online.  

 Convidar as alunas para realizar uma ação social para demostrar o seu aprendizado 

e ajudar mulheres vulneráveis.  
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Público Alvo/ Benificiários Direto e Indiretos: 

 

Público Alvo: Aproximadamente 1.000 (Mil) inscrições de mulheres nos dois módulos 

de desenvolvimento do projeto. Idade mínima 16 anos.  

Beneficiários Indiretos: Transmissões das videoaulas, podcast, exibições dos vídeos 

das mulheres criativas:  40.000 visualizações.  

 

CONTRAPARTIDA: 

Será realizado duas oficinas com a duração de até 2 horas cada, com a finalidade de 

demostrar como se faz para produzir e transmitir uma LIVE. Nesta oficina vamos 

mostrar os detalhes antecedendo uma transmissão, quais os equipamentos usados, a 

internet e os profissionais necessários para formar uma boa equipe técnica. 

Realizaremos também ações sociais com a presença das alunas que vão participar das 

ministrações dos cursos do projeto. As alunas dos cursos não terão obrigatoriedade de 

participarem da ação, elas serão convidadas para realizar um trabalho voluntário e 

colocar em prática o que aprenderam durante as ministrações dos cursos. 

Nas ações sociais as alunas da área da beleza, vão atender mulheres que já estiveram 

ou estão com câncer. As outras alunas atenderam outras entidades sociais praticando 

o que aprenderam também nas aulas.  

No site do projeto vamos criar um classificado digital com as informações das alunas 

que depois de formadas poderão deixar os seus contatos para prestar serviços.  
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Monitoramento e avaliação das Atividades 
 
               
META/ETAPA 

NOME DA META/ETAPA PRODUTO ESPERADO FORMA DE AFERIÇÃO 

1 Contratação da Equipe de Execução do projeto   
1.1 Fazer seleção entre os profissionais que vão 

ministrar os cursos 
Instrutores a serem 
contratados. 

Contrato entre a Associação Cresce e os 
Instrutores a serem contratados, bem 
como nota fiscal da prestação do serviço, 
fotos e relatório do desenvolvimento da 
ministração dos cursos, através do 
cadastro no site do projeto. 

1.2 Contratação das Estruturas (Unidade Móvel, 
Serviços Gráficos e Produção dos vídeos. 

Empresas prestadoras de 
serviçosa serem contratadas. 

Contrato entre a Associação Cresce e as 
empresas prestadoras de serviço, bem 
como nota fiscal emitida, além de fotos e 
relatórios demostrando a execução dos 
serviços.  

2 Ministração dos Cursos    
2.1 Disponibilidade de aproximadamente 1.000 

inscrições nos cursos.  
- 1.000 Inscrições para 
Mulheres de todas as cidades 
do Distrito Federal.  
 

Ficha de inscrição online preenchida 
pelas participantes no site do projeto nos 
módulos I e módulos II.  

3 Produção de Vídeos de Histórias de Mulheres 
Criativas  

  

3.1 O Projeto produzirá 30 vídeos com as histórias de 
Mulheres Mais Criativas. Serão depoimentos de 
sucesso que serão acolhidos e gravados.  
 

- Gravação de 30 Vídeos.  Edição de 30 Vídeos com as Mulheres 
Criativas do Distrito Federal.  

4 Conclusão e Avaliação do Projeto   
4.1 Entrega da lista de inscrições das participantes dos 

Cursos.  
1.000 inscrições nos dois 
módulos de desenvolvimento 
dos cursos.  

Todos os participantes farão sua inscrição 
online, onde seus dados ficaram 
registrados na plataforma do site. 

4.2 Comprovação dos PODCASTS nas cidades.  As comprovações das ações 
em cada cidade, serão feitos 
com a transmissão e gravação 

Comprovação com fotos e os vídeos dos 
PODCASTS nas redes socias do projeto.  
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dos Podcasts.  

4.3 Elaborar relatório final de avaliação e prestação de 
contas 

Documentos contábeis Comprovação de Despesas, contratos e 
notas fiscais para o relatório de prestação 
de contas.  
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CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO 

 
INÍCIO TÉRMINO 

1. Pré-Produção 17/12/2021 22/12/2021 

2. Produção e Execução do projeto 23/12/2021 30/04/2022 

3. Pós-produção com emissão dos relatórios finais de 
prestação de contas do projeto, entrega da produção dos 
Vídeos com depoimentos das mulheres criativas  

01/05/2022 30/05/2022 

 

 MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Contratação da Equipe de execução do projeto. 17/12/2021 22/12/2021 

Período de inscrição das atividades do projeto.  23/12/2021 10/01/2022 

Ministração dos Cursos de Influencer, Curso de Confeiteira 
Artística, Curso de Designer de Sobrancelhas, Curso de 
Estética, Curso de Design de Moda, Curso de Penteados 
Artísticos, Curso de Maquiagem, Curso de Decoração, 
Curso de Fotografia e Curso de vendas (E-commerce).  

11/01/2022 30/04/2022 

Realização dos Podcasts com as mulheres criativas   11/01/2022 20/02/2022 

Produzir 30 vídeos com histórias das mulheres mais 
criativas no Distrito Federal.  

11/01/2022 20/03/2022 

O Link das transmissões do Youtube serão enviados para 
a comissão gestora do projeto. Também serão enviados o 
link do site do projeto www.mulherescriativas.com.br, que 
já estará disponível para as inscrições e informações 
referente as atividades.  

11/01/2022 30/04/2022 

Conclusão e Avaliação do Projeto 01/02/2022 30/05/2022 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PARCELA ÚNICA 

Dezembro de 2021 – R$ 830.000,00 (Oitocentos e Trinta Mil Reais).  
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 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS DE DESPESAS 
 

UN QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos, Serviços e Locações de Equipamentos     
  
1.1 Coordenador Administrativo - Responsável pela 

gestão financeira e contratação dos serviços de 
gestão, execução e prestação de contas do projeto, 
incluindo: acompanhamento técnico de todo o 
processo de execução do projeto; estruturação da 
gestão e execução dos contratos, conf. exigências de 
parceiros/apoiador, visando o atendimento às normas 
e contrapartidas; elaboração da prestação de contas 
de acordo com normas legais e contratuais; 
acompanhamento e fiscalização da execução. 

Semana 12 R$ 700,00 R$ 8.400,00 

1.2 COORDENAÇÃO GERAL - Profissional responsável 
pela produção geral do projeto, incluindo, produção, 
acompanhamento da equipe de campo, supervisão de 
toda a montagem, operacionalização dos projetos 
estruturais, é um quadro externo ao Instituto 
contratado com o objetivo de agregar experiência de 
produção de eventos ao projeto. 

Semana 12 R$ 700,00 R$ 8.400,00 

1.3 Serviço de Registro fotográfico - Contratação de um 
fotógrafo profissional para registro fotográfico durante 
os eventos, com cobertura completa. 
 

Diária 60 R$ 280,00 R$ 16.800,00 
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1.4 Cinegrafista Profissional - Responsável pelo registro 
das filmagens e Operação de Equipamentos 
profissional (02 Profissionais por dia, durante 60 dias. 
Total: 120 

Diária 120 R$ 400,00 R$ 48.000,00 

1.5 Operador de Mesa de Corte - Profissional responsável 
por editar as transmissões e gravações (01 
Profissional por dia). 

Diária 60 R$ 250,00 R$ 15.000,00 

1.6 Editor de Vídeo (Que tenha experiência em postagem 
de vídeos nas redes sociais, facebook e youtuber). 
Este profissional será responsável pelas postagens 
das lives que serão produzidos no projeto. 01 Editor de 
Vídeo. 

Diária 60 R$ 400,00 R$ 24.000,00 

1.7 Designer Gráfico, responsável por criação de todas as 
peças gráficas do projeto, além das peças para mídias 
sociais e das transmissões das lives.  

Semana 12 R$ 350,00 R$ 4.200,00 

1.8 Técnico de Gravação de Áudio - Responsável pelo 
áudio das transmissões das Vídeo Aulas 

Diária 60 R$ 220,00 R$ 13.200,00 

1.9 Apresentadora e Mediadora nos Podscast móvel Diária 13 R$ 320,00 R$ 4.160,00 
1.10 Assessor de Imprensa - Jornalista - Responsável para 

Acompanhamento do projeto 
Serviço 01 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

SUB-TOTAL R$ 146.160,00 
 

Meta 2 - Contratações de Objetivação de Metas 
 

2.1 Instrutora do Curso de Influencer - Responsável 
pela ministração do curso conforme previsto no plano 
de trabalho. Serão 05 semanas, incluindo preparação 

Semana 05 R$ 900,00 R$ 4.500,00 
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de material, cursos, esclarecimentos individuais as 
alunas e conclusão dos trabalhos. 
 

2.2 Instrutora do Curso de Confeiteira Artística - 
Responsável por ministrar o curso conforme previsto 
no plano de trabalho. Serão 05 semanas, incluindo 
preparação de material, cursos, esclarecimentos 
individuais aos alunos e conclusão dos trabalhos. 
 

Semana 05 R$ 1.200,00 R$ 6.000,00 

2.3 Instrutora do Curso de Designer de Sobrancelhas - 
Responsável por ministrar o curso conforme previsto 
no plano de trabalho. Serão 05 semanas, incluindo 
preparação de material, cursos, esclarecimentos 
individuais aos alunos e conclusão dos trabalhos. 
 

Semana 05 R$ 900,00 R$ 4.500,00 

2.4 Instrutora do Curso de Estética - Responsável por 
ministrar o curso conforme previsto no plano de 
trabalho. Serão 05 semanas, incluindo preparação de 
material, cursos, esclarecimentos individuais aos 
alunos e conclusão dos trabalhos. 

Semana 05 R$ 900,00 R$ 4.500,00 

2.5 Instrutora do Curso de Design de Moda - 
Responsável por ministrar o curso conforme previsto 
no plano de trabalho. Serão 05 semanas, incluindo 
preparação de material, cursos, esclarecimentos 
individuais aos alunos e conclusão dos trabalhos. 
 
 

Semana 05 R$ 900,00 R$ 4.500,00 
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2.6 Instrutora do Curso de Penteados - Responsável 
por ministrar o curso conforme previsto no plano de 
trabalho. Serão 05 semanas, incluindo preparação de 
material, cursos, esclarecimentos individuais aos 
alunos e conclusão dos trabalhos. 
 

Semana 05 R$ 900,00 R$ 4.500,00 

2.7 Instrutora do Curso de Maquiagem Profissional - 
Responsável por ministrar o curso conforme previsto 
no plano de trabalho. Serão 05 semanas, incluindo 
preparação de material, cursos, esclarecimentos 
individuais aos alunos e conclusão dos trabalhos. 
 

Semana 05 R$ 900,00 R$ 4.500,00 

2.8 Instrutora do Curso de Decoração - Responsável 
por ministrar o curso conforme previsto no plano de 
trabalho. Serão 05 semanas, incluindo preparação de 
material, cursos, esclarecimentos individuais aos 
alunos e conclusão dos trabalhos. 
 

Semana 05 R$ 900,00 R$ 4.500,00 

2.9 Instrutora do Curso de Fotografia - Responsável por 
ministrar o curso conforme previsto no plano de 
trabalho. Serão 05 semanas, incluindo preparação de 
material, cursos, esclarecimentos individuais aos 
alunos e conclusão dos trabalhos. 
 

Semana 05 R$ 900,00 R$ 4.500,00 

2.10 Instrutora do Curso de Criação de Lojas Virtuais 
(E-commerce) - Responsável por ministrar o curso 
conforme previsto no plano de trabalho. Serão 05 

Semana 05 R$ 900,00 R$ 4.500,00 
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semanas, incluindo preparação de material, cursos, 
esclarecimentos individuais aos alunos e conclusão 
dos trabalhos. 
 

 

SUB-TOTAL 
R$ 46.500,00 

Meta 3 - Desenvolvimento do projeto       
 
 
3.1 

Estabilizador de Imagem - Locação de equipamento 
do Tipo Gimbal acessório indispensável para 
estabilidade de imagens em filmagens. 
 

diária 60 R$ 80,00 R$ 4.800,00 

 
3.2 

Mesa de Corte Black Magic - Locação de equipamento 
de mesa para corte de câmara ao longo das lives ao 
vivo, com capacidade para até 04 filmadoras com 
qualidade de 4k. 
 

diária 60 R$ 650,00 R$ 39.000,00 

 
3.3 

Rádio Comunicador - Para orientação de filmagem, 
cortes, produção durante a gravação (05 pares de 
rádio, durante 60 dias, total 300 diárias).  
 

diária 300 R$ 45,00 R$ 13.500,00 

 
3.4 

Filmadoras e Câmeras para Transmissão das Lives 
dos Cursos de Capacitação - Locação de equipamento 
profissional com capacidade para filmagens nas 
transmissões ao vivo pelo Youtuber. 
Preferencialmente: 02 - Sony Filmadoras NXCAM 
HXR-NX5N, 02 - Sony Handcam HDR-CX560, 01 - 

Diária  60 R$ 950,00 R$ 57.000,00 
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Canon T6i com Lente Canon Ef 50mm, 01 - Canon T6  
com Lente Canon Ef 50mm, 01 - Canon T4i com Lente 
Canon Ef 50mm, 01 Câmara Robótica. 
 

3.5 
 

Locação de Estúdio de Gravação de vídeo, para 
Transmissão ao Vivo dos cursos de capacitação - 
Locação de espaço para o desenvolvimento das ações 
do projeto com o objetivo de gravar a transmissão pela 
plataforma do Youtube, das apresentações dos 
músicos. Espaço com energia elétrica ou gerador para 
receber as instalações de equipamentos de som e 
vídeo e toda a infraestrutura técnica necessária para a 
realização dos cursos de capacitação. Neste espaço 
também deverá conter internet de fibra ótica de 
qualidade de até 200 Megabytes com Uploud de Link 
dedicado de 50 Megabytes. 
 

Diária 60 R$ 1.800,00 R$ 108.000,00 

3.6 
 

Ilha de Edição - Locação de equipamentos para 
transmissão, contendo, preferencialmente: 01 Desktop 
i9 nona geração com o programa de transmissão, 
Monitor LG 32, Monitor de Áudio Yamaha HS5. Fone 
JBL time 500 e TV OAC 40. Audio Behringer U-
PHORIA - UM2. 
 

Diária 60 R$ 650,00 R$ 39.000,00 

3.7 
 

Tripé para Filmadora - Locação de equipamento de 
suporte para filmadora com cabeça hidráulica (03 por 
dia) 30 dias. 30 diárias.  

Diária 60 R$ 245,00 R$ 14.700,00 
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3.8 
 

Drone - Equipamento de filmagem aérea com 
capacidade de filmagem com definição em até 4k para 
compor a filmagem, realização dos vídeos com as 
mulheres criativas. Locação com operador. 
 

Diária 30 R$ 950,00 R$ 28.500,00 

3.9 
 

Locação de equipamento de som para as 
transmissões online.  Sistema de som : Dois retornos 
de cão de 12 polegadas cada, Mesa de som digital 
com 32 canais com 16 auxiliar, 4 fone de ouvido , 1 
amplificador de fone com 8 canais, 2 microfone sem fio 
, 1 muticabo com 12 vias, 10 cabo de microfone XLR 
padrão, 15 cabo P10, 4 cabo de fone, 8 régua de 
energia. 
Dois monitores yamaha hs5; 3 microfones de lapela 
sennheiser EW 122P G4 ou similar; 2 microfones 
boom Rode para captação ambiente ou similar; 2 
microfone headset shure ou similar. 
 

Diária 60 R$ 1.620,00 R$ 97.200,00 

3.10 
 

Serviço Completo de Produção e Filmagem - 
Produção de 30 Vídeos com Histórias de Mulheres 
Criativas, com duração de até 04 minutos - Serviço de 
filmagem digital, em alta definição (HD) prestado por 
profissional cinegrafista com pelo menos duas 
câmeras digitais com iluminação auxiliar. A filmagem 
deverá ser entregue com edição. 
 

Unidade 30 R$ 1.700,00 R$ 51.000,00 
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3.11 Vídeos da abertura produzidos para cada um dos 
cursos de Capacitação a serem ministrados, além de 
dois spots para a abertura do projeto. Os VTS terão 
duração de até um minuto. 
 

Diária 13 R$ 1.200,00 R$ 15.600,00 

3.12 Locação de Iluminação para as transmissões dos 
cursos de capacitação - 04 Softbox com difusor, 
Rebatedor, Luz cênica - 16 Refletores par Led RG. 
Refletor Lâmpada Led Luz Fria, Mako T8 Bivolt, 6.500 
K, 60 W, 02 Iluminador de Led Soleste Ti-600, 600 
Leds, 5.600K+fonte top. 
 

Diária 60 R$ 700,00 R$ 42.000,00 

3.13 Locação de Estúdio de Áudio e Vídeo Móvel em 
caminhão com dimensões 07 metros de comprimento, 
com área aproximada de 20 metros quadrados, com ar 
condicionado e tratamento acústico, sistema elétrico 
com estabilizador de energia e Nobreak. Gerador 
Próprio de 5KVA. Equipamentos: Equipamento 
Podcast Móvel: Som – Vídeo e Transmissão:  Mesa de 
som (8 canais ou mais), 05 fones de ouvido, 04 
microfones condensador, 04 Suporte de mesa para 
microfones, 12 cabos Canon, 8 cabos extensão para 
fone (P10 - P2 fêmea), Monitor de Áudio, Interface de 
Áudio, Computador da Transmissão (i7, SSD256, 
HD1TB, 16GBRam, Vídeo Rx560 ou superior), 
Teclado e Mouse, 02 Monitores, Mesa de corte (4 
canais ou mais), 4 cabos HDMI, 01 Câmera Full HD 

Serviço 13 R$ 9.320,00 R$ 121.160,00 
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(Handcam Sony), 01 Tripe cabeça hidráulica, 02 
Câmeras PTZ, Televisão de 42'. Equipe: 01 Motorista. 
01 Técnico de montagem e desmontagem. 01 Técnico 
de Som, 01 Editor na Mesa de Corte e um 01 
Cinegrafista.  A estrutura Móvel, vai permanecer dois 
dias  
 

SUB-TOTAL R$ 631.460,00 
Meta 4 - Contratações Gráficas e de Divulgação  
 
4.1 Camisetas - Para serem distribuídas à equipe de 

produção. Confecção de camisetas conforme grade da 
equipe em malha fio 30.1 com Silkscreen em 4/4 
cores. 
 

Unidade 60 R$ 28,00 R$ 1.680,00 

4.2 Lona Front - 440 G - Ferragem e Instalação - Placa - 
Comprimento: 10,00, Altura: 2,00 . 01 Lona 20,00  02 
Lonas  - Total: 40,00 Metros. 02 Banner Estúdio Móvel 
- 10 m², total 20 m². Total geral: 60 m ² 
 

M² 60 R$ 75,00 R$ 4.500,00 

4.3 FOLDERS em couchê até 170g, policromia 60X20. 
Este material será utilizado para ser distribuído no 
comercio artístico para incentivar a inscrição de 
artistas de rua.  
 

Unidade 2.000 R$ 0,35 R$ 700,00 

SUB-TOTAL R$ 6.880,00 
TOTAL R$ 830.000,00 



 
Associação CRESCE-DF 
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ANEXOS 

[x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[x] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[x ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 
 
 
Glossário de Apoio 
 
Concedente  
Órgão ou entidade da administração pública, responsável pela transferência dos recursos financeiros e 
pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto da parceria.   
 
Convenente  
Entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administração pública pactua a execução de projetos 
e atividades de interesse recíproco; também entendido como contratado no âmbito do Contrato de 
Repasse. 
 
Contrapartida  
É a parcela de recurso próprio que as entidades privadas sem fins lucrativos (atuando no polo 
convenente) devem aplicar na execução do objeto da parceria, devendo ser estabelecida de modo 
compatível com a capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada, em conformidade com os 
percentuais fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício.  
 
 
 
 

Brasília, 01 de setembro de 2021.  
 
 

 
                                  Eduardo Nascimento Campos 

Presidente 
CRA-DF: Nº 03-03270 

 
 

 


