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DADOS E INFORMAÇÕES 

DA OSC 

Razão Social: Instituto Social Fonte De Luz 

Endereço Completo: Quadra 12, Área Especial, Setor Sul Gama – DF (Dentro da Escola Classe 07). 

CNPJ: 32.291.630/0001-59 

Município: Gama UF: DF CEP: 72.415-100 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: Eleny Correia da Silva 

Cargo: Presidente 

RG: 3.489.707 Órgão Expedidor: SSP/GO CPF: 624.030.521-91 

Telefone Fixo: (61) 3226-1504 Telefone Celular: (61) 98472-7242 

E-Mail do Representante Legal: eleny.correia27@gmail.com 

 

ACOMPANHAMENTO DA 

PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Vinicius Lima de Araujo Lobo Matos 

Função na parceria: Diretor Financeiro 

RG: 3.180.974 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 065.248.651-70 

Telefone Fixo: Telefone Celular: (61)98153-2937 

E-Mail do Responsável: elascriamdf@gmail.com 

 

OUTROS PARTÍCIPES 

(ATUAÇÃO EM REDE) 

Razão Social: 

Endereço Completo: 

CNPJ: 

Município: UF: CEP: 

Site, Blog, Outros: 
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Nome do Representante Legal: 

Cargo: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

E-Mail do Representante Legal: 

Objeto da Atuação em Rede: 

 

 

ANEX

OS 

[ ] Termo de Atuação em 

Rede [ ] Portfólio da OSC 

[ ] Outros 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: ELAS CRIAM 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03 MÊSES 

INÍCIO 15/09/2022 TÉRMINO: 15/11/2022 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

O Projeto “ELAS CRIAM” consiste na geração de renda por meio da realização de 04 (quatro) Feiras da 

mulher empreendedora do Gama 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. 

JUSTIFICATIVA: 

O Instituto Social Fonte de Luz e uma Organização da Sociedade Civel, sem fim lucrativo que desde sua 

fundação tem trabalhado com mulheres em situação de vunerabilidade social onde são oferecidos 

diariamente cursos e oficinas para que elas conquistem a sua qualificação para iniciar o seu próprio negócio, 

nas áreas de beleza e empreendedorismo social e consiga sair do estado de vunerabilidade social. Atualmete 

são atendidas cerca de 200 mulheres em nossas oficinas e cursos de capacitação. 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.  

O projeto “ELAS CRIAM”, tem o objetivo de fortalecer a economia criativa feminino do Distrito Federal, 

onde cerca de 50 mulheres terão a oportunidade de expor e comercializar os produtos frutos dos do trabalho 

ja desenvolvido pelo instituto, nas Feiras da mulher empreendedora que teve seu inicio no ano de 2019. 

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, Gama, Varjão, Planaltina, Brazlândia eram 

compostas por mais de 65% de pessoas que se autodeclararam negras. 

Quanto à situação de domicílio, 4% da população feminina residiam 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. 

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 tinham 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 
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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. 

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 economia criativa vai aumentar as chances de inclusão das mulheres no mercado de 

trabalho em funções melhores remuneradas. 

O Projeto “ELAS CRIAM” tem o objetivo de fomentar a economia criativa com ações que envolva a 

criatividade, o talento e empreendedorismo feminino. A ideia do projeto e oportunizar mulheres criativas que 

são capazes de executar, fazer, concluir e obter resultados com a lucratividade através da cultura criativa. O 

projeto vai realizar 04 (quatro) feiras de mulheres empreendedoras na região administrativa do Gama que 

desdo ano de 2019 vem sendo desenvolvida por esse instituto. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

Pré-Produção: 15 de Setembro de 2022 

Descrição da Atividade Data/Horário Local 

 Contratação de pessoal (RH 

e diretores, produtores e 

outros); 

: 15 de Setembro de 2022 Sede da instituição 

 Reunião de alinhamento 

para o cumprimento das 

metas e abertura do projeto. 

: 15 de Setembro de 2022 Sede da instituição 

 Elaboração de identidade 

visual do projeto de acordo 

com a aplicação de marca da 

Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Criativa 

: 15 de Setembro de 2022 Sede da instituição 
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do Distrito Federal; 

 Divulgação do projeto no 

site e nas mídias sociais. 

: 15 de Setembro de 2022 a 15 

de Outubro. 

Redes Sociais  

 Contratação dos prestadores 

de serviços. 

: 15 de Setembro de 2022 Sede do Projeto 

PRODUÇÃO: 16 a 17 de Setembro e 14 e 15 de Outubro de 20222. 

Detalhamento da Ação:  

Feira de mulheres empreendedoras do Gama: Sexta – Feira 16/09/2022 

Feira de mulheres empreendedoras do Gama: Sábado 17/09/2022 

Feira de mulheres empreendedoras do Gama: Sexta – Feira 14/10/2022 

Feira de mulheres empreendedoras do Gama: Sábado 15/10/2022 

 

PÓS – PRODUÇÃO 

Período de 16/10/2022 a 14/11/2022 

 

 Declarações de receptividade dos eventos do projeto; 

 Publicitação das atividades do projeto; 

 Pagamentos finais dos serviços prestados; 

 

 

Metodologia / Capacidade Técnico Gerencial 

Realizar 04 (quatro) Feiras das Mulheres Empreendedoras no Gama, onde terão oportunidade 

de expor e comercializar os produtos realizados pelas mesmas. O Instituto Social Fonte de Luz 

vem desenvolvendo esse projeto a 02 (dois) anos, e tem capacidade Tecnica para desenvolver 

este projeto. 
 

 

OBJETIVOS E METAS: 

O Projeto “ELAS CRIAM” tem o objetivo de fomentar a economia criativa com ações que envolva a 

criatividade, o talento e empreendedorismo feminino. A ideia do projeto e oportunizar mulheres criativas 

que são capazes de executar, fazer, concluir e obter resultados com a lucratividade através da cultura 

criativa. O projeto vai realizar 04 (quatro) feiras de mulheres empreendedoras na região administrativa do 

Gama que desdo ano de 2019 vem sendo desenvolvida por esse instituto. 

 

Objetivo Específico: 

 

 Realizar 04 (quatro) Feiras das Mulheres Empreendedora do Gama; 

 Fortalecer a economia criativa; 

 Gerar renda para as mulheres da Região Administrativa do Gama; 
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 Consientiza da importancia da participação das mulheres no mercado de trabalho; 

 Valorizar e promover o empoderamento feminino atraves do empreendedorimo. 

 
a) METAS:  

 
As Metas do Projeto “ELAS CRIAM” será executada conforme detalhamento abaixo: 
 

META 1  

Estruturar o gerenciamento das ações estratégicas do projeto “ELAS CRIAM” por meio da contratação de integrantes 

de equipe técnica gerencial para execução e prestação de contas, visando a garantia das manifestações e atividades 

paralelas, atingimento do objeto planejado. As contratações atendem as metas do projeto relativas à realização de 04 

(quatro) feiras de mulheres empreendedoras na região administrativa do Gama e atividades decorrentes;  

 

META 02  
Realizar produção da web/design e desdobramentos das atividades do projeto, bem como divulgação e registro das 
manifestações, interação dos segmentos e suas proposições artísticas e culturais.  

 

META 3  
Contratar recursos de infraestrutura, artísticos e culturais da temática Economia Criativa para realização 04 (quatro) 

feiras de mulheres empreendedoras na Região administrativa do Gama dia 16 e 17 de Setembro e 14 e 15 de 

outubro de 2022 das 08h às 18h Na Porta da Administração Regional do Gama - DF; 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

O público compreende beneficiários de todas as classes econômicas e sócias da Região Administrativa do 

Gama e do Distrito Federal, tendo participação livre e gratuita de crianças, jovens, adultos, terceira idade e 

pessoa com deficiência (PDC). 

Vale ressaltar que o espaço onde realizamos a Feira da mulher emprendedora e um espaço cujo já possi 

acessibilidade e e tambem que faremos a divulgação da programação no som. 

CONTRAPARTIDA: 

[x] NAO SE APLICA 

[ ] APLICA-SE [IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL] 

 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

1. Pré-Produção 15/09/2022 15/09/2022 

2. Produção e Execução do projeto 16/09/2022 15/10/2022 
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3. Pós-produção com emissão dos relatórios finais de prestação de contas do 

projeto, entrega da produção dos Vídeos com depoimentos das mulheres 

criativas. 
16/10/2022 14/11/2022 

 

 

MARCOS EXECUTORES 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Feira de mulheres empreendedoras do Gama 16/09/2022 16/09/2022 

Feira de mulheres empreendedoras do Gama 17/09/2022 17/09/2022 

Feira de mulheres empreendedoras do Gama 14/10/2022 14/10/2022 

Feira de mulheres empreendedoras do Gama 15/10/2022 15/10/2022 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE 

DESEMBOLSO 

Em uma parcela no mês 09 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 

Item 
Descrição Quantidade Unidade de medida Valor unitário Valor 

total 

1 

Diretora 

Geral - 

Profissional 

responsavel 

pela direção 

geral do 

projeto 

coordenando 

toda a equipe 

de trabalho, 

desde 

contratações 

ao pleno 

andamento das 

tarefas 

planejadas de 

10 
Semanas 

 

R$       2.600,00 

 

R$ 26.000,00 
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forma 

organizada e 

didatica. 

 

2 

Diretor  

Financeiro - 

Profissional 

responsavel 

pela direção 

financeira de 

todo o proejto, 

auxiliando o 

diretor geral 

nos 

cumprimentos 

de suas tarefas 

financeiras, 

acompanhando 

contratações, 

pagamentos e 

coordenando 

de forma 

planejada e 

organizada 

toda a 

prestação de 

contas. 

 

3 

 

Mês 

 

R$       4.333,33 

 

R$ 13.000,00 

 

3 

Designer 

Gráfico - 

diagramação e 

criação das 

peças gráficas 

e web do 

evento - 

Desenvolver a 

arte final para 

orientar todo o 

serviço de 

designer; criar 

todos os 

layouts para a 

divulgação e 

promoção em 

redes sociais e 

imprensa, 

3 

 

Mês 

 

R$     3.046,55  

 

R$ 9.139,64 
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produzir 

conteúdo 

específico para 

as mídias 

digitais. 

Explorar o 

potencial de 

disseminação 

de informações 

oferecido pelas 

redes sociais 

(site, facebook, 

Instagram), 

utilizando de 

forma 

planejada e 

monitorada 

todos os 

recursos 

disponíveis 

nestes meios. 

4 

Serviços de 

fotografia - 

Registrar cada 

atividade 

temática do 

projeto para 

comprovação 

do objeto, 

manter um 

arquivo (banco 

de imagens) 

atualizado de 

fotos para a 

criação de 

artes, 

divulgação e 

produção de 

documentos 

como 

relatórios e 

prestação de 

conta; 

 

4 

 

Diaria 

 

R$         500,00  

 

R$ 2.000,00 

 

5 

Confecção de 
banner -  Para 
divulgação/iden

48 Metros R$ 70,00 R$ 3.360,00 
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tidade visual do 
eveto. 
 

6 

Carro de Som 

de pequeno 

porte -  
Realizar 

divulgação nas 

quadras da 

Cidade, 

referente aos 

dias dos 

eventos. 

 

42 

 

Horas 

 

R$         71,42 

 

R$ 2.999,64 

 

7 

Contração de 

empresa 

qualificada na 

prestação de 

serviço de  

Banheiros 

químicos 

standard - 

Banheiros 

químicos para 

o público do 

evento. 

 

8 

 

Diária 

 

R$         300,00  

 

R$          

2.400,00  

 

8 

Contração de 

empresa 

qualificada na 

prestação de 

serviço de  

Banheiros 

químicos PNE 

- Banheiros 

químicos PNE 

para o público 

com 

deficiência; 

 

4 

 

Diária 

 

R$         350,00 

 

R$          

1.400,00  

 

9 

Contratação 

de empresa 

qualificada na 

prestação de 

serviço de  

jogos de mesa 

120 

 

Unidade 

 

R$           10,50  

 

R$          

1.260,00  
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plástica  - Que 

será 

distribuido 30 

em cada feira 

nos dia 09 e 

10, 17 e 18 de 

setembro de 

2022 das 10h 

às 17h 

 

10 

Contratação 

de empresa 

qualificada na 

prestação de 

serviço de 04 

sonorização 

de pequeno 

porte - Usado 

nas Feiras; 

 

4 

 

Diária 

 

R$     3.000,00  

 

R$        

12.000,00  

 

11 

Contratação 

de empresa 

qualificada na 

prestação de 

serviço de 04 

Palco de 

Pequeno 

Porte 8x4,5 - 

Usado nas 

Feiras; 

 

4 

 

Diária 

 

R$    2.500,00  

 

R$        

10.000,00  

 

12 

Contratação 

de empresa 

qualificada na 

prestação de 

serviço de 08 

Tendas 6x6 - 

Usada para 

abrigar os 

expositores das 

feiras  

 

32 

 

Diária 

 

R$         600,00  

 

R$        

19.200,00  

 

13 

Contratação 

de empresa 

qualificada na 

prestação de 

4 

 

Diária 

 

R$         580,00  

 

R$          

2.320,00  
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serviço de 

brinquedos 

Infláveis 

Tobogã 

Grande -  

Disponibilizad

o para 

recreação das 

crianças em 

quanto as mães 

conheça a 

nossa feira 

 

14 

Contratação 

de empresa 

qualificada na 

prestação de 

serviço de 

brinquedos 

Infláveis 

Cama 

Elastica -  

Disponibilizad

o para 

recreação das 

crianças em 

quanto as mães 

conheça a 

nossa feira 

 

4 

 

Diária 

 

R$         300,00  

 

R$          

1.200,00  

 

15 

Contratação 

de empresa 

qualificada no 

fornecimento 

de Camisetas 

-  Que serão 

ultilizada pelos 

expisitores e 

comissão 

organizadora; 

 

120 

 

Unidades  

 

R$           35,00  

 

R$          

4.200,00  

 

16 

Contratação 

de empresa 

qualificada no 

fornecimento 

de Águas 

600 

 

Unidades 

 

R$              3,00  

 

R$          

1.800,00  
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Mineral 

(Garrafa 

500ml)  

 

17 

Decoração – 

decoração 

realizada em 

tercido  

2  Serviços R$ 1.360,36 R$ 2.720,72 

18 

Mesa de 

exposição – 

Cada prancha  

com toalha 

preta e 1 

cadeira na 

medida de 

1,60x70 – 

onde será 

ofertada uma 

mesa de 

exposição 

para as 50 

mulheres 

expositoras 

nos 4 dias de 

eventos. 

200 Diária R$ 45,00 R$ 9.000,00 

19 

Contratação 

de empresa 

qualificada na 

prestação de 

serviços de 

eletricista - 

Profissional 

responsável 

por distribuir a 

energia elétrica 

no local do 

evento; 

4 

 

Diária 

 

R$         500,00  

 

R$          

2.000,00  

 

20 

Contratação de  

Artistas local 

por evento; 

4 Diária 
R$  1.000,00  

 
R$ 

4.000,00 

TOTAL R$ 130.0000,00 

 

ANEXOS 

[ X] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 



 

Quadra 12, Área Especial, Setor Sul Gama – DF (Dentro da Escola Classe 07) 

CNPJ: 32.291.630/0001-59 

Telefones: (61) 3385 4669 / (61) 9 8609 5558 
E-mail: institutosocialfontedeluz@gmail.com 

Facebook: institutosocialfontedeluz@gmail.com 

Instagram: @fontedeluzgama 

 

[ X] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[ X] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar:    

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
Eleny Correia da Silva 

Presidenta 


