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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: "CEILÂNDIA COM UM NOVO AMANHÃ – CAPACITAÇÃO, 
EMPREENDEDORISMO E CULTURA” 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: abril a novembro de 2022 

INÍCIO: 28/04/2022 TÉRMINO: 29/11/2022 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Realização do Projeto “"Ceilândia com um Novo Amanhã – Capacitação, Empreendedorismo e 
Cultura”, Disponibilizando 02 (dois) cursos livres com carga horária 20 horas, 12 (doze) apresentações 
artisisticas de grupos da Cidade de Ceilândia e SolNascente/Pôr do Sol, seis meses de aulas 
gratuitas de Balé, hip-hop e canto. 

JUSTIFICATIVA:  
 

A realização do Projeto “"Ceilândia com um Novo Amanhã – Capacitação, Empreendedorismo e 
Cultura” buscar atender diretamente crianças e jovens de ambos os sexos, em idade escolar, 
realizando atividades educativas artísticas buscando democratizar e assegurar o acesso ao 
aprendizado e ao fazer das artes populares. A ação contribuirá para o processo de formação de 
jovens de forma lúdica e prazerosa, oferecendo conteúdos teóricos e práticos, melhorando sua 
qualidade de vida ao afastá-los dos focos de violência e vulnerabilidade social. 

O projeto ofertará a comunidade do Setor P Sul e bairros vizinhos duas oficinas 
(empreendedorismo e artesanato) com carga de 20h e três cursos (balet, canto e HIP-HOP) com 
duas aulas semanais no período de seis meses e quatro ações culturais com três atrações 
artísticas que envolvam as modalidades dos cursos que os alunos receberão .  
 

 A - Ações previstas para fomentar a cultura no Distrito Federal: 

Cursos de capacitação e empreendedorismo e quatro ações culturais que 
envolverão 12 atrações de diversos segmentos artísticos.  
 

B - Ações previstas para fomentar a Economia Criativa no Distrito Federal: 

• Ações de capacitação que irão gerar novos agentes culturais 

• contratação de profissionais da arte e da cultura; 

• contratação de produtos e serviços diretamente ligados a economia criativa do DF; 

• Geração de Emprego e Renda para artistas e comunidade produtora cultural do 
Distrito Federal: estimativa de geração de 20 empregos diretos e indiretos;  

C - Importância social do projeto: 

O projeto será desenvolvido na periferia de Ceilândia, que apresenta uma realidade 
socioeconômica desprovida de políticas públicas inclusivas, que não sejam clientelistas, 
imediatistas e paliativas. A sua realidade é marcada por históricos cenários de 
vulnerabilidades diversas onde se destacam: segregação racial, desemprego, gravidez na 



 

adolescência, espaços controlados por tráfico de drogas, abuso e exploração sexual, evasão 
escolar, falta de oportunidades de cultura e lazer, massificação pela mídia impondo valores e 
culturas que desvalorizam a história e a identidade da comunidade; políticas públicas 
insuficientes e ineficazes; corrupção e impunidade; crescentes insegurança e medo; baixa 
autoestima; e amplos índices de exclusão social. 

  

D - Ações previstas de acessibilidade: 

• Todas as oficinas e cursos terão vagas exclusivas para pessoas com deficiências. 

• Todas as apresentações artísticas terão tradução simultânea para libras 

•  Em atendimento a Lei Nº 6.858, de 27 de maio de 2021, no início de toda 
apresentação musical haverá um áudio descrição ao vivo (pelo apresentador) 
informando a característica da atração e dos trajes dos artistas que estarão se 
apresentando.  

 

Para garantir medidas que vão ao encontro dos decretos N° 40.509 de 11 de março de 
2020 e 40.817 de 22 de maio de 2020 que dispõem sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do novo coronavírus o projeto será executado com um planejamento totalmente adaptado 
ao momento que vivemos de forma que não infrinja a legislação vigente no Distrito 
Federal e tão pouco coloque qualquer participante em risco. Para isso foram tomadas 
medidas extremas como: 

 

• Limitação de numero de alunos em cada turma para que seja mantido o distanciamento dos 

mesmos; 

• Exigência do comprovante de vacinação a todos os professores contratados; 

• Elaboração de Cronograma de apresentações com espaço de tempo suficiente para evitar 

aglomeração de pessoas no local das apresentações e para que seja feita higienização do 

palco e microfones; 

• A equipe técnica contratada para trabalhar durante a vigência do projeto possui a experiência 

necessária para que seja feito um serviço de qualidade presando principalmente para as 

normas estabelecidas pelos órgãos de saúde. Para isso será elaborado um checklist (ou 

protocolo) a ser seguido por todos os agentes da ação.  

Objetivo Geral 
 

Realização do Projeto “"Ceilândia com um Novo Amanhã – Capacitação, Empreendedorismo e 

Cultura”, disponibilizando 02 (dois) cursos livres com carga horária 20 horas, 12 (doze) apresentações 

artísticas de grupos da Cidade de Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol, seis meses de aulas 

gratuitas de Balé, hip-hop e canto. 
 

Objetivos Específicos 
 

• Ofertar de forma gratuita duas oficinas sobre empreendedorismo com carga horaria de 

20h; 

• Ofertar de forma gratuita duas oficinas de artesanato com carga horaria de 20h; 

• Ofertar de forma gratuita aulas de dança urbana (hip-hop) durante seis meses, entre os 

meses de abril a outubro de 2022; 



 

•  Ofertar de forma gratuita aulas de iniciação musical (canto) durante seis meses, entre os 

meses de abril a outubro de 2022; 

• Ofertar de forma gratuita aulas de Balet durante seis meses, entre os meses de abril a 

outubro de 2022; 

• Realizar quatro eventos culturais com três atrações voltadas aos segmentos das aulas 

ofertadas (musica, e dança) nos dias 09/04, 07/05/, 23/07, e 03/09/2022; 
 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

Serão ofertados dois cursos livres de 20 horas (duas Turmas de cada, distribuidas em 

dois turnos), sendo: 
 

• Artesanato 

• Produção Cultural e Empreendedorismo. 
 

E três cursos com duas aulas semanais no período de 6 meses com as seguintes 

modalidades: 
 

• HIP-HOP – Dança urbana 

• Canto 

• Balé 
 

• PRÉ-PRODUÇÃO 

• Seleção da equipe de trabalho. 

• Planejamento das Ações 

• Definição da identidade visual 

• Divulgação em redes sociais. 

• Seleção de Professores 

• Seleção de artistas 

• Seleção de possíveis fornecedores, baseado em pesquisa de preço. 

• Planejamento da estratégia de execução e comunicação 

• Reunião de produção artística 

• Abertura de Matrículas 
 

• PRODUÇÃO 

• Intensificação da divulgação. 

• Realização do projeto. 

• Transparência das atividades, conforme determinado pela lei 13.019 (MROSC) 

• Registro das atividades para comprovação e documentação; 
 

CRONOGAMA DE APRESENTAÇÕES 
 

Obs. Os cursos e as apresentações artísticas acontecerão no seguinte endereço:  
QNP 24 CONJ. L LOTE 11 – Setor P Sul - Ceilândia 

 

Curso de Artesanato 

Até 25 alunos por turma 

Carga horária: 20h 

Período do curso: segunda a sexta feira (matutino e vespertino) entre os meses de maio e junho de 

2022 

Produção Cultural e Empreendedorismo 

Até 25 alunos por turma 



 

Carga horária: 20h 

Período do curso: segunda a sexta feira (matutino e vespertino) entre os meses de maio e junho de 

2022 

Aulas de balé 

Até 25 alunos por turma 

Carga horária: 4h por semana  

Período do curso: segundas e quartas (matutino e vespertino) entre os meses de maio e agosto de 

2022 

Aulas de Canto 

Até 20 alunos por turma 

Carga horária: 4h por semana  

Período do curso: Terças e quintas (matutino e vespertino) entre os meses de maio e agosto de 2022 

Aulas de HIP-HOP – DANÇA URBANA 

Até 30 alunos por turma 

Carga horária: 4h por semana  

Período do curso: Quartas e sextas (matutino e vespertino) entre os meses de maio e agosto de 2022 

Eventos Culturais 

30 de Abril de 2022 – Três Apresentações Culturais 

7 de maio de 2022 - Três Apresentações Culturais  

23 de julho de 2022 -  Três Apresentações Culturais 

3 de setembro de 2022 - Três Apresentações Culturais  
 

PÓS-PRODUÇÃO 
 

• Certificação dos Alunos  

• Pagamentos 

• Atividade: Conferencia dos serviços prestados, emissão das notas fiscais e pagamento. 

• Relatórios 

• Atividade: Elaboração dos relatórios de execução e relatórios financeiros, e recebimento de clipping 

da imprensa. 

• Prestação de Contas. 

•  Atividade: Finalização dos relatórios e entrega da prestação de contas. 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

[Crianças, jovens e adultos de todas as classes e idades, moradores das cidades de 
Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol. 

CONTRAPARTIDA: 



 

[ x] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 
 
 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Seleção da equipe de Trabalho  28.04.2022 28.04.2022 

Seleção dos prestadores de serviço, com base em 
economicidade. 

28.04.2021 28.04.2022 

Seleção de artistas e de possíveis fornecedores, baseado em 
pesquisa de preço 

28.04.2021 28.04.2022 

Planejamento das Ações e Definição da identidade visual. 
28.04.2022 29.04.2022 

Formalização contratual de todos os serviços técnicos, de 

produção/planejamento, aquisição de matérias e serviços culturais e 

artísticos selecionados. 

 

29.04.2022 

 

29.04.2022 

Divulgação em redes  sociais e Seleção de Professores  28.04.2022 28.04.2022 

Abertura de Matrículas 29.4.2022 29.5.2022 

Divulgação da Programação Final do projeto em redes sociais. 29.04.2022 18.10.2022 

Realização dos Cursos de capacitação e aulas de Balé, Canto, 
e Teatro 

02.05.2022 25.10.2022 

Realização das Atividades Culturais (apresentações artísticas) 30.04.2022 03.09.2022 

PÓS – PRODUÇÃO 

Apresentação de Relatório Final de Prestação de Contas, reunindo 
fotos, 

vídeos, notas fiscais, entre outros elementos que comprovem a 

execução do objeto proposto; 

 
19.09.2022 

 
19.11.2022 

MARCOS EXECUTORES 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Execução do Projeto 28.04.2021 18.10.2022 

Elaboração e Apresentação de Relatório final do projeto. 19.09/2022 19.11/2022 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

MODALIDADE: Repasse único com a devida assinatura do Termo de Parceria. 

MÊS: abril 2022 

VALOR DO PROJETO: R$ 120.000,00 (Cento e vente mil reais) 

OFÍCIO ELETRÔNICO Nº: 1388 

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.392.6219.9075.0175 

FONTE DE RECURSO: Emenda Parlamentar 

DEPUTADO: Reginaldo Sardinha 

VALOR: R$ 120.000,00 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Quantidade Unidade de 
medida 

Valor 
unitário 

Valor total  



 

1.1 

Coordenador Administrativo - Prestação de 
Serviço por profissional formado em 
administração, com no mínimo  três anos de 
expereência, responsável pela gestão 
operacional do projeto. Organizar 
documentação para aprovação dos órgãos 
responsáveis, fotos e registros para prestação 
de contas, formalizar parcerias e acordos, 
cuidar e organizar a documentação para 
contratos de serviços. 1 profissional pelo 
período de36  semanas (nove meses), com 
carga horário de 8 horas em contratação 
eventual. 

semana 36 R$ 500,00 R$ 18.000,00 

 

1.2 

Coordenação Geral - Prestação de serviços de 
profissional qualificado para atuar como 
responsável por todas as partes organizacionais 
e administrativas do progeto, gerindo todas as 
funções em todas as etapas, desde o 
planejamento à prestação de contas.1 
profissional pelo período de36  semanas (nove 
meses), com carga horário de 8 horas em 
contratação eventual. 

semana 36 R$ 500,00 R$ 18.000,00 

 

1.3 
Coordenadora pedagógica - Profissional que 
dará suporte tanto aos instrutores e arte 
educadores quanto aos alunos 

mês  6 R$ 1.500,00 R$ 9.000,00 
 

SUBTOTAL R$ 45.000,00 

Item Descrição Quantidade Unidade de 
medida 

Valor 
unitário 

Valor total  

2.1 
Arte Educadores para aulas de Balé, Canto e 
Teatro 

mês (3x6 = 
18) 

18 R$ 1.500,00 R$ 27.000,00  

2.2 
Intrutores de Artesanato e de Produção 
Cultural e Empreendedorismo 

hora 
(2x40=80) 

80 R$ 100,00 R$ 8.000,00  

2.1 

Atrações artísticas (Grupos de Forró, Bandas 
de MPB, Grupo de Samba, GRupo de RAP, 
Tetro de mamulengo e dupla de Repentistas, 
quadrilhas juninas) - AS ATRAÇÕES ESTÃO 
RELACIONADAS NO PLANO DE TRABALHO 
DESSE PROJETO E FORAM SELECIONADAS 
PELAS SUAS ATUAÇÕES NO DF NESSE 
SEGMENTO CULTURAL. 

CACHÊ 12 R$ 2.000,00 R$ 24.000,00 

 

SUBTOTAL R$ 59.000,00 

Item Descrição Quantidade Unidade de 
medida 

Valor 
unitário 

Valor total  

3.1 

Sonorização de Pequeno Porte - Prestação de 
serviços de sonorização com equipamentos de 
palco, PA, monitores e backline de acordo 
com riders técnicos dos artistas. Composto 
por 04 caixas QSC K12, 02 Subsgraves QSC 
K18, cabeamento, mesa digital de 12 canais e 
operação 

diaria 4 R$ 1.750,00 R$ 7.000,00 

 

3.2 
Operador de Áudio - Prestação de serviços de 
profissional qualificado para atuar na mesa de 
som, com larga experiência (01 por dia) 

Diária 4  R$ 250,00  R$ 1.000,00 
 

SUBTOTAL R$ 8.000,00 

Item Descrição Quantidade Unidade de 
medida 

Valor 
unitário 

Valor total  

4.1 
Coordenação de Comunicação - Responsável 
pelas mídias sociais, assessoria de imprensa, 

mensal 6 R$ 1.000,00 R$ 6.000,00  



 

comunicação institucional, 
marketing/comercial, audiovisual e tecnologia 
da informação. 

4.2 
Registro Fotográfico - Prestação de serviço de 
registro fotográfico com Edição, por 
profissional experiente. 

serviço 4 R$ 250,00 R$ 1.000,00 
 

4.3 

Designer Gráfico - Profissional responsável 
pela criação da identidade visual, peças de 
divulgação e aplicação em todas as peças 
publicitárias. (Unidade de medida:serviço/ 
diária/12h) - 

Serviço 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

 

SUBTOTAL R$ 8.000,00 

TOTAL R$ 120.000,00 

 
Brasilia 09 de março de 2021 

 

 
 
 
 
 

ANEXOS 

[ ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ ] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[ ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 
 


