PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO
PORTARIA MROSC CULTURA

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC
Razão Social: ADMIM – Associação de Desenvolvimento e Manutenção de Instrumentos
da Memória Patrimonial
Endereço Completo: : SHCGN 705 Bloco D nº 17 – Asa Norte
CNPJ: 24.551.395/0001-89
Município: Brasília

UF: DF

CEP: 70.730-764

Site, Blog, Outros: www.admim.org
Nome do Representante Legal: Angelo Cruz do Nascimento Varella
Cargo: Diretor Tesoureiro
Órgão Expedidor:
SSP/DF

RG: 2.508.123

Telefone Fixo: 61 9 9909 8757

CPF: 033.803.071-90

Telefone Celular: 61 9 9999 9655

E-Mail do Representante Legal: angelo@admim.org
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Angelo Cruz do Nascimento Varella
Função na parceria: Responsável e representante legal
Órgão Expedidor: SSPDF

RG: 2.508.123

Telefone Fixo: 61 9 9909 8757

CPF: 033.803.071-90

Telefone Celular: 61 9 9999 9655

E-Mail do Responsável: angelo@admim.org
OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)
Razão Social:
Endereço Completo:
CNPJ:
Município:

UF:

CEP:

Site, Blog, Outros:
Nome do Representante Legal:
Cargo:
RG:
Telefone Fixo:

Órgão Expedidor:

CPF:

Telefone Celular:

E-Mail do Representante Legal:
Objeto da Atuação em Rede:
ANEXOS

[ ] Termo de Atuação em Rede
[ ] Portfólio da OSC
DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: Cultura da Paz
PERÍODO DE EXECUÇÃO:
INÍCIO: 01/11/2019

TÉRMINO: 29/11/2019

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Realização do evento “Cultura da Paz”, com seminário e formações para o público em
geral e para jovens do programa social do Instituto Ajax, no Jardim Botânico de Brasília,
com o intuito de desenvolver o 1º Seminário de Formação em Cultura de Paz para
crianças e adolescentes, voltado para ações de apoio social às causas previstas na
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
JUSTIFICATIVA:
A ADMIM, em conjunto com seus associados e parceiros, objetiva realizar o evento
“Cultura da Paz”, no intuito de ensinar e incentivar a Cultura da Paz para jovens e
adultos, de todas as classes socioeconômicas. Justifica-se a realização deste evento em
função da relevância que trabalhos sociais desse gênero possuem e nos
desdobramentos positivos que existem ao propagar e fomentar os princípios que
fundamentam a Cultura da Paz para jovens em formação. Além da Embaixadora da
Paz, Maria Paula, que possui décadas de experiência com trabalhos culturais e sociais,
o evento conta com a participação do Instituto Ajax, que auxilia jovens e crianças da
Cidade Estrutural e tem iniciativas sociais, esportivas e culturais em regiões
administrativas como Cruzeiro, Octogonal, Sudoeste, Jardim Mangueiral, Guará, Jardim
ABC, Estrutural e Planaltina (GO).
A Cultura de Paz é um dos fundamentos para o alcance dos objetivos sociais definidos
pelos órgãos nacionais e internacionais. Ao contemplar jovens (idade entre 13 e 15
anos) da Cidade Estrutural, associados ao Instituto Ajax, em um evento sobre a Paz,
pretende-se fomentar as condições necessárias à implementação de ações e atitudes
pacíficas e, consequentemente, ao desenvolvimento desses jovens em regiões
desprivilegiadas socioeconômicamente. No que se refere aqueles deslocados dos
centros com maior poder aquisitivo, trazer estes jovens e demais interessados ao Jardim
Botânico de Brasília e instruir-los a fomentar e efetivamente implementar ações de paz
em suas próprias regiões pode configurar um passo imprescindível ao alcance dos
maiores objetivos sociais: o combate à desigualdade, o acesso universal aos bens
públicos materiais e imateriais e a paz nas vidas de todos os cidadãos. Além disso, a
Arte, a Cultura e o Esporte, temas do evento Cultura da Paz, atuam nesses extratos da
sociedade como plataformas de fomento, bem-estar e qualidade de vida, impactando
positivamente aqueles que abraçam a Cultura da Paz.

Cabe ressaltar que além do atendimento ao público jovem, parceiros estratégicos serão
convidados ao evento (que é aberto ao público), para que sejam também discutidas
ações que tem o potencial de efetivamente contribuir para o pacificação de regiões com
altos índices de violência no Distrito Federal e Entorno e para os objetivos internacionais
de paz, como combate à desigualdade social e garantia de Direitos Humanos. Ou seja,
pretende-se gradualmente gerar engajamento social voltado ao cumprimento dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU),
destacados na Agenda 2030 da instituição internacional. Dessa forma, o evento também
justifica-se uma vez que configura o início de uma jornada institucional colaborativa, que
centralizará ações conjuntas entre parceiros envolvidos em gerar uma Cultura de Paz
em Brasília, no Distrito Federal e no Brasil, com intenção de continuidade. Além disso, o
evento ocorre no Jardim Botânico, sem cobrança de ingresso, em espaço preparado
para acessibilidade universal de pessoas portadoras de necessidades especiais e
marcado pela consciência e preservação ambiental.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:
Será realizado, no Jardim Botânico, no dia 04 de novembro de 2019, às 14:30 horas, no
Centro Cerratenses, o 1º Seminário de Formação em Cultura de Paz para crianças e
adolescentes, voltado para ações de apoio social às causas previstas na Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com participação da
Embaxadora da Paz, Maria Paula e do Instituto Ajax. No evento, além do seminário e
atividades de formação para jovens epúblico em geral, será apresentada a iniciativa
“Cultura da Paz”, com o intuito de gerar valor agregado para a Economia Criativa do
Distrito Federal com foco voltado na pauta de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
para 2030.
Pré-Produção – 01/11/2019 a 04/11/2019
- Atividades de nivelamento e planejamento;
- Contratos de serviços e pessoal;
- Divulgação e convites digitais;
- Organização, limpeza e preparo do local.
Produção – 04/11/2019 a 05/11/2019
- Montagem de estruturas;
- Sonorização e Iluminação;
- Preparo de alimentos;
- Realização do Evento;
- Seminário sobre a Cultura da Paz;
- Formação sobre os fundamentos da Cultura da Paz para jovens e interessados;
- Nomeação dos Jovens Embaixadores da Paz;
- Lanche para os jovens do Instituto Ajax;
- Encerramento com parceiros e convidados;
- Confecção de Material Audiovisual.

Pós-Produção – 05/11/2019 a 29/11/2019
- Desmontagem e limpeza;
- Release de mídia;
- Edição e Finalização de material audiovisual;
- Lançamento de produto audiovisual final;
- Pagamentos e trâmites burocráticos;
- Encerramentos de contratos;
- Desenvolvimento de relatórios;
- Prestação de Contas.

OBJETIVOS E METAS:
O objetivo principal do evento Cultura da Paz é é fazer com que a associação
proponente atue de modo complementar às ações do Instituto Ajax e da Embaixadora
da Paz, Maria Paula. Dessa forma, pretende-se apoiar instituções que ativamente
contribuem para a melhoria social, dando visibilidade às ações e contemplando jovens
da Cidade Estrutural e demais indivíduos interessados em um equipamento público
brasiliense preparado para o recebimento de portadores de necessidades especiais e
totalmente destinado ao contatro com a natureza e à preservação do meio ambiente. Ao
realizar o seminário e a formação de Jovens Embaixadores da Paz, pretende-se
desenvolver os requisitos da Cultura da Paz, de modo a incentivar ações que estruturem
a paz em regiões socioeconomicamente desprivilegiadas e permitam o alcance dos
objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).
São objetivos:
 Realizar o 1º Seminário de Formação em Cultura de Paz para crianças e
adolescentes;
 Incentivar as práticas da Cultura da Paz por parte de jovens e adultos de regiões
administrativas socioeconomicamente desprivilegiadas do Distrito Federal;
 Nomear os jovens participantes como Embaixadores da Paz;
 Apoiar e fomentar o fazer social de relevantes insitutições beneficentes do Distrito
Federal;
 Receber jovens carentes em um espaço público de Brasília de modo a possibilitar
uma experiência benéfica e saudável;
 Firmar apoios institucionais que promovam valor agregado às iniciativas sociais,
culturais e ambientais do terceiro setor e da Economia Criativa no Distrito
Federal.
São metas:
 Modificar a realidade dos jovens e indivíduos contemplados, preparando-os e
munindo-os das qualidades e atributos necessários para fomentar as condições
pacíficas em suas respectivas sociedades, por meio de eventos contínuos;
 Criar uma cadeia de eventos periódicos com cunho social, cultural e ambiental
que efetivamente promovam os ODS no Brasil e no Distrito Federal;
 Dar significado à nomeação simbólica de Embaixador da Paz como uma forma de

participar de um movimento social em busca do desenvolvimento sustentável e
da convivência pacífica;
 Instruir jovens e interessados a buscar e incentivar a Cultura da Paz.

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:
O público-alvo beneficiado serão os interessados na Cultura de Paz, sejam instituições
ou indivíduos, de todas as idades e todas as classes sociais. Estima-se um público de,
no mínimo, 100 indivíduos presentes no Cerratenses do Jardim Botânico.
Destaca-se a presença do Instituto Ajax, que selecionará 50 jovens de 13 a 15 anos
para participar do evento e formarem-se Embaixadores da Paz.
CONTRAPARTIDA:
[X ] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00)
[IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL]

CRONOGRAMA EXECUTIVO
AÇÃO
Atividades de nivelamento e planejamento

INÍCIO

TÉRMINO

01/11/2019

03/11/2019

Contratos de serviços e pessoal

01/11/2019

03/11/2019

Produção Executiva

01/11/2019

06/11/2019

Divulgação e convites digitais

01/11/2019

03/11/2019

Confecção de Certificados

01/11/2019

03/11/2019

Organização, limpeza e preparo do local

02/10/2019

04/11/2019

Evento Cultura da Paz, com seminário, atividades de
formação, coffe break e nomeação

04/11/2019

04/11/2019

Desmontagem e Limpeza

04/11/2019

06/11/2019

Produção Audiovisual

04/11/2019

15/11/2019

Release de mídia

04/11/2019

15/11/2019

Relatórios Finais

15/11/2019

29/11/2019

Prestação de Contas

05/11/2019

29/11/2019

MARCOS EXECUTORES [SE HOUVER]
AÇÃO
INÍCIO
Evento – 1º Seminário de Formação em Cultura de Paz
04/11/2019
para crianças e adolescentes

TÉRMINO

Divulgação do material audiovisual

29/11/2019

05/11/2019

04/11/2019

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Incentivo:
Parcela Única – 37.067,75 (trinta e sete mil e sessenta e sete reais e setenta e cinco
centavos)
Previsão de Despesas:
Pré-Produção – 25.067,75 (vinte e cinco mil e sessenta e sete reais e setenta e cinco
centavos) – 68%
Produção – 8.000,00 (oito mil reais) – 22%
Pós-Produção – 4.000,00 (quatro mil reais) – 10%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA DE ORIGEM ORÇAMENTÁRIA - TERMO DE FOMENTO
It.

Descrição

Unidade
de Media

Qtde

Valor
Unitário

Valor Total

Meta 1 - Pré-produção / Produção [as metas neste modelo são exemplificativas]
1,1 Produção
Executiva
- semana
1
R$ 2.550,00
Produção do Evento
R$ 2.550,00
1,2 Assitente de Produção - semana
2
Tarefas e serviços gerais de
R$
produção (dois profissionais)
1,3 Coordenador de Montagem diária
1
de Luz e Som - Responsável
R$
técnico pela montagem e
desmontagem dos sistemas de
sonorização e iluminação
1,4 Assistente de Iluminação - diária
2
Auxílio
em
montagem,
R$
manuseio e desmontagem
1,5 Coordenador Administrativo- semana
4
Financeiro
controle
e
R$
trâmites administrativos (PréProdução, Produção e PósProdução
SUB-TOTAL >>>>>
Meta 2 - Contratações Artísticas [as metas neste modelo são
2,1 Diretor Geral - responsável semana
1
geral pela execução do evento
R$
e suas atrações
2,2 Fotografia Artística - serviço serviço
1
fotográfico para evento
R$
2,3 Operador
de
câmera
filmagem e registro

- serviço

R$ 2.760,00
1.380,00
R$ 1.200,00
1.200,00

R$ 470,00
235,00
R$ 6.400,00
1.600,00

R$ 13.380,00
exemplificativas]
R$ 2.700,00
2.700,00
R$ 1.750,00
1.750,00

2

R$ 3.000,00
R$

1.500,00

2,4 Editor de Vídeo - Edição de semana
vídeos e imagens

2

2,5 Finalizador - Finalização de semana
vídeos e imagens

2

R$ 4.427,75
R$

2.213,88
R$ 2.600,00

R$

1.300,00

SUB-TOTAL >>>>>
R$ 14.477,75
Meta 3 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis / Custeio / Insumos [as metas
neste modelo são exemplificativas]
3,1 Aluguel de Equipamento de aluguel
1
R$ 200,00
Sonorização - Mesa de Som
R$
200,00
3,2 Aluguel de Equipamento de aluguel
Sonorização - Microfone sem
fio
3,3 Aluguel de Equipamento de aluguel
Sonorização - Caixa de Som

4

3,4 Aluguel de Equipamento de aluguel
Iluminação - Refletores

6

3,5 Aluguel de Equipamento de aluguel
Iluminação - Cabos de Luz

2

3,6 Aluguel de Equipamento de aluguel
Iluminação - Mesa de Luz

1

3,7 Alimentação - Refeição for a unidade
do lar

80

R$ 500,00
R$

125,00

R$

175,00

R$

65,00

R$

50,00

R$

300,00

R$

31,50

2

R$ 350,00
R$ 390,00
R$ 100,00
R$ 300,00
R$ 2.520,00

SUB-TOTAL >>>>>
R$ 4.360,00
Meta 4 - Divulgação [as metas neste modelo são exemplificativas]
4,1 Gerente de Conteúdo - serviço
1
R$ 2.350,00
Gestão de conteúdo para redes
R$ 2.350,00
sociais
4,2 Web Designer - Página Web
serviço
1
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
SUB-TOTAL >>>>>
VALOR TOTAL >>>>>

R$ 4.850,00
R$ 37.067,75

ANEXOS
[X] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO)
[X] PLANO DE COMUNICAÇÃO
[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES
[X] OUTROS. Especificar: Documentos Obrigatórios

