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§Orgão/Entidade Proponente:APB - Associação Positiva de
Brasilia lCNPJ:03.637.022/0001-55

lEndereço:QR 376, ÁreaEspeciall7, CondominioDelLago. E W W H E E

. . _ T l f d E 'd d :“*d“:=1iaP°ã UF: DF  °EP“”“'f° ‹Ê1i§§ÍÊ4Ê3ÍÍ` a 6
ÍNome do Responsável: Mara Rubia Oliveira de Abreu CPF: 64,7_679.901_06 ç

i I E E já E A Telefone
ÍRG/OrgãoExpedidor. :Cargo na [nstituição:}Função nalnstituição: ]doResponsável:
ll.507.506 SSP/DF Presidente Presidente .(61) 9 9616 3063

¿Endereço do Responsável: Condominio Mini Chacaras do Lago Sul, Quadra 6
Éconjunto 2 casa 27 - Brasilia-DF CEP: 70.680-621

2. OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER)

lórgâdfsnúdzdez já E :CNPJ/ci>i‹¬z 5 já 5 ç g 7
§l\lomedo Responsável: ÊFunção: ÍCPF:
ÍKG/ÕrgãoExpedidor. já já E E E Cargo: E E Matrícula:
Endereço: E Cidade: FCEP: E ü A _ __ _ g

3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

,Período de Execução Total do Projeto: 300 dias
Inicio: após ai
liberação da¿Término: 300 dias após a liberação da
primeira parcela :primeira parcela

|
. _ zr z __ _ z _ _ __zz_'__ _z z _ zz ____ __ _f_ __ __ ff, ff-

B.1_Títu1O do Projeto, AdO1eScemeLocal.de Execução Projeto (Endereço): QR 376, Area
E :Especial 17, Condominio Del Lagogempreendedor

A Total de Crianças e/ ou Adolescentes atendidos no projeto: 60
adolescentes que estejam na faixa etária dos 16 anos
gcompletados e 18 anos incompletos até o final do projeto,
residentes na RA do Itapoã

- sn; lu IQ' tia13.2.Linha de açao do Edital: 6.1.4. Forniaçao e Capacitaçao: eniancipaçao profissional, com foco nos
gdireitos da criança e do adolescente.

§3.3.Identificação doObjeto:Promover aemancipação profissional dos adolesdentesj atendidos, como
; exercício de um direito previsto no ECA, por meio da execução de um conjunto integrado de ações

para o desenvolvimento de competência atitudinais, de gestão e inserção produüva no mundo do
trabalho, a serem orientadas por profissionais qualificados e com experiência comprovada. H N Q
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llustificativa da proposição: já U E E

3.4.1. Dados da PDAD e do documento DGE 2018
A região administrativa (RA) do Itapoã e reconhecida no Distrito Federal pela precariedade do acesso

da população à educação, saneamento básico, policiamento permanente, enfim um a infraestrutura
minima que garanta uma vida digna aos seus moradores. De acordo com os números mais recentes da
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD / 2015, realizada pela Companhia de Planejamento
do Distrito Federal (CODEPLAN), cerca de 10% da sua população, estimada em 68.587 habitantes,
encontrava-se na faixa etária dos 15 aos 18 anos.

Da população total, 68,57% não estudavam e 28,4% frequentavam escola pública, sendo 0,26% em
período integral. Apenas 3,03% estudavani em escola particular e cerca de metade da população (46,4%)
possuía o nível de ensino fundamental incompleto, enquanto 16,2% possuíam ensino médio completo.
Em relação aos alunos, 27,9% (6.026 estudantes) eram moradores e estudavam na própria RA, enquanto
44,74% (9.650 alimos) o faziam na região administrativa do Paranoá, localidade vizinha. Somente 143
alunos (0,2l% da população) estavam matriculados em cursinhos preparatórios para concursos; 72 (0, 1%
da população) cursavam preparatórios para vestibular e 358 alunos (0,52% da população) cursavam
línguas e outros cursos. Em 2016, havia 717 aprendizes (2, 64%) em relação ao total da população acima
de 10 anos com trabalho remunerado.

Cerca de metade da população (48,85%) declarou não acessar a intemet, enquanto a mesma proporção:
ou acessava no computador de casa (25,94%) ou o fazia por meio do telefone celular (22,91%). Em
relação à. mobilização social nas escolas públicas, nenhuma família com filhos matriculados utilizava os
espaços escolares para atividades extraclasse; 88,19% desconheciain o IDEB/Prova Brasil e 76,74%'
diziam não conhecer os projetos pedagógicos da instituição. Campanhas e reimiões na escola contavam
com a participação pouco mais de *Á (26,04%) das famílias.

A população ocupada encontrava-se majoritariamente empregada no comércio (3 1,6 5%); nos serviços
gerais (20,76%); na construção civil (14,59%) e nos serviços domésticos (10,38%), caracterizados pela
baixa escolaridade e qualificação. Do contingente de trabalhadores, segundo a posição na ocupação,
predominavam os empregados (62,29%). Destes, 52,96% tinham carteira de trabalho assinada. Em
seguida, encontrava-se a categoria dos autônomos, que representava 27,33% desse grupo. Cerca de
metade (51,25%) da população em idade ativa(PLA) não contribuia para a previdência, ao passo que
17,46% trabalhavam, mas não contribuiarn. A previdência pública era paga por cerca de 1/3 (31,29%) da
PIA.

Menos de 20% (18,79%) dos trabalhadores residentes no Itapoã trabalhavam na própria RA; 31,56%.
trabalhavam no Plano Piloto e 9,33%, no Paranoá. A renda domiciliar média era da ordem de R$Í
2.571,79, o que correspondia a 3,26 salários minimos (SM), e a renda per capita era de R$ 702,38 (0,891
SM). Entre os domicílios pesquisados, apenas 1,25% dos moradores tinha rendimentos acima de 20 SM.

Esses números contrastam significativamente com os do Distrito Federal recentemente publicados no
dociunento Desafios da Gestão Estadual - 2018, que estava assim posicionado no 1^anking entre os 27
estados nos indicadores selecionados a seguir: era a maior renda domiciliar per capita: R$ 2.555,00; a
maior média de anos de estudo da população com 25 anos ou mais, em 2017: 11,3 anos; o menor indice
de gravidez precoce, na população entre 10 e 19 anos: 11,9%; o maior índice de jovens com ensino
superior completo: 38,6%; a terceira menor proporção de jovens nem-nem-nem: 10,2%; a terceira menor
taxa de informalidade: 26,2%; a quarta menor taxa de analfabetismo: 2,9%; o quarto melhor índice do
IDEB do ensino médio (2017): 4,1 e a sexta posição na taxa de homicídios/100 mil hab.: 25,5. Por outro.
lado, ocupava a 15” posição no ranking da taxa de desemprego: 12,4% e o segundo maior índice de
desigualdade de renda, medido pelo Coeficiente de Gini (2017): 0,602.

Esses números reforçam a gritante desigualdade não só de renda, mas de um conjunto significativo de
indicadores que refletem a precária condição de desenvolvimento no Itapoã, que está em linha com ao
percepção de mais da metade dos brasileiros ouvidos na elaboração do referido Documento, que
considerava inadequada a preparação dos alunos no ensino médio da rede pública para o mercado de*
trabalho e que também é preciso ampliar e acelerar a entrega de resultados à população, em algumas)
áreas, com destaque para duas que estão intimamente relacionadas com a proposta em tela: í

(i) aqualidade da educação, pois, considerando-se a evolução da última decada, nenhum estado
alcançará as metas do [DEB do ensino médio pactuadas para 2021, levando-se em conta todas
as redes de ensino;
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1 (ii) aescolaridade média da população com 25 anos ou mais: mantidas as condições dos anos
recentes, em 2022, apenas em oito estados haverá população com média de dez anos ou maisí
de estudo, o que equivale á média de anos de estudo do Chile em 2017.

E necessário, portanto, atacar efetivamente a questão da preparação dos adolescentes para o mundo doi
trabalho, em consonância com a estratégia da Associação Positiva de Brasilia para 2022 e com tuna dasi
linhas desse Edital, que é o da emancipação profissional, com foco nos direitos da criança e do

A adolescente e convergente com o que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente em seu Art.53 “Al
criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa;

tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entrei
outros: I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; II - capacitação profissionalë
adequada ao mercado de trabalho. (grifo nosso)

' A Estratégía da APB
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O proj eto,portanto,justifica-se pelanecessidade da implantação deum conjunto de iniciativas robustas

e de baixo custo, que contribuam direta e indiretamente para a emancipação profissional dos adolescentes
que estejam na faixa etária dos 16 anos completados e 18 anos incompletos até o final do projeto,
considerando-se o que está contido no Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto também
proporcionará a geração de renda, a redução das desigualdades e a ampliação de oportunidades para esse.
púbhco.

3.4.2. Emancipação profissional e direitos do adolescente
Entende-se como emancipação profissional do adolescente o estímulo ao trabalho educativo para a

garantia de sua autonomia, harmonizando o seu desenvolvimento pessoal e social com o aspecto
produtivo, e estimulando suas potencialidades, por meio de capacitação adequada, promovendo ações e
atividades que prezem pela sua liberdade, respeito e dignidade, preservando seu convivio social e
familiar, incentivando-o e preparando-o efetivamente para o ingresso no mundo do trabalho, de forma
pragmática e objetiva.O eixo central para a estruturação desse projeto passa pelo entendimento de que
uma das formas mais efetivas para promover a emancipação profissional de um adolescente que está
prestes a completar 18 anos de idade, numa região com inúmeras carências ocorrerá de forma mais rápida
e efetiva, dentre outros fatores, é por meio da promoção de um conjunto inovador de conteúdos, que o

j desperte para o empreendedorismo, com responsabilidade social.

5.4.3. Síntese das ações:
E Serão executadas oito ações, cuja descrição é a seguinte:

l

U-l->~L›J\)

I

6
: 7

Elaboração do diagnóstico sobre a realidade socioeconômica dos adolescentes residentes no
Itapoã;
Elaboração, validação e implantação da estrutura de divulgação e comunicação do projeto;
Definição e validação da estratégia de implantação do projeto com os adolescentes;
Seleção dos adolescentes a serem beneficiados;
Elaboração e implantação dos três blocos temáticos de preparação e emancipação profissional
dos adolescentes e apoio à estruturação e implantação dos negócios e empreendimentos;
Monitoramento e avaliação da execução do projeto;
Encerramento do projeto.

O detalhamento da execução está disponivel na Seção 4 - Metodologia.

j3.5. Objetivos: O O O O __

3.5.1. Objetivo geral: promover a emancipação profissional dos adolescentes da RA do Itapoã, por meio da
loferta de um conjunto de conteúdos adequado, criativo, inovador e de baixo custo. I

8.5.2. Objetivos especificos:
j l. Elaborar diagnóstico sobre arealidade socioeconômica dos adolescentes residentes no Itapoã; A
ij 2. Elaborar e implantar os Blocos temáticos de preparação e emancipação profissional dos
É adolescentes;
f 3. Oferecer apoio consultivo especializado e/ou individualizado para estruturação e implantação dos
j negócios e empreendimentos; t

l3.6.Metas: (Nesse quadro devem ser indicados o niuneros de metas a serem realizadas dentro do projeto,
Ebem como a descrição detalhada de cada meta de forma qualitativa e quantificada,sendo que as metas, são;
ide maneira sucinta, os objetivos que os projetos buscam desenvolver, devendo indicar também no quadro
Ços resultados esperados de modo a permitir a verificação de seu ctunprimento,a1ém da identificação e
quantificação do público alvo do projeto).

âN° A
DA Êl\/[ETA RESULTADOS
META;
i E Elaborar diagnóstico il Documento executivo, com aconsolidação dos dados secundários sobre as
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Êsobre a realidade
*socioeconômica dos
adolescentes
Êresidentes no Itapoã

fcondições socioeconômicas dos adolescerrtes residentes no Itapoã elaborado*
'I Guia de entrevistas para a realização dos grupos focais elaborado ei
.vahdado I

&jl Documento com a especificaçao dos critérios de seleção dos adolescentes
iqufi participarão dosswpøs f<><>aiS filfiboffldo G vflfidfldfl ç _ ,_ ç
etsssõss <1s.srfln9tf<>saiS_fsfl1iZfldfiS  - -
í1D0wn1¢nt0 wma versãvprfilírniflfirdodiflsflóstjcfl ¢1‹'=1b0ffid0 ç ç
.#1 Oficina detrabalho para a apresentação e avaliaçãodas melhorias sobre o
jconteúdo do diagnóstico realizada
¿1 Documento com a versão final do diagnóstico elaboradadivulgada _ _

§Elaborar, validar e
í ífiimplantar estrutura de
I 2 jdivulgação e
i Ícomunicação do

íprojeto

il Documento com o detalhamento do perfil dos profissionais elaborado e
*validado
Í2Profissionaisselecionados econtratados _ ____ _ _
11 Doctunento com o detalhamento e especificação dos formatos e
,ferramentas de comunicação elaborado e validado _ _ __ _ _
{_3Ferramentas implantadas (web, impresso e fotográfico) __ _
ElCronograma de divulgação dos conteúdos definido e validado _ _ _ _ __

šDefinir e validar
zestrategia de
implantação do

Í projeto com os
'adolescentes

1 3

;1Documento com a proposta de partida da estratégia de implantação
elaborado _
1lDocLunento com o Relatório da Oficina de trabalho para apresentação da
íproposta de partida e discussão sobre as melhorias elaborado e
ldisponibilizado
il Documento com o detalhamento da Estratégia de implantação elaborado ea
àvalidado

' ÊSelecionar os
1 4 adolescentes a serem

beneficiados

il Doctunento com o detalhamento do perfil requerido dos adolescentes a
É erem beneficiados elaborado e validado
,1 :Campanha de divulgação do projeto para os adolescentes elaborada ea
divulgada
§6O adolescentes selecionados

lElaborar e implantar
los três Blocos
temáticos de
ípreparação e

â - emancrpaçao
_ 3 J _

profissional dos

il Documento com o detalhamento do perfil requerido dos profissionais as
serem contratados elaborado e validado
É7 Profissionais selecionados e contratados
ll Documento com o detalhamento dos conteúdos a serem utilizados nos 3
Blocos temáticos elaborado e validado
âšišloooštomâtioosimplamzdos *O O "Oad°1sS°¢fltsS s amar até aééõésr deséonsnisasafaaàzâàaaéiaisréàaa s s rjes açao e

Çgimplantação dos
; , .negocios e
empreendimentos

30 sessões de consultorrascoletrvas realizadas _ _ _

20 planos de negócios elaborados

¿ 6 Monitorar e avaliar a
Í íexecução do projeto

112 Relatórios mensais de monitoramento da execução elaborados eo
í<1i¬~¬11gfl<í0S__ ç Y H gq j j j

Relatórios trimestrais de avaliação da execução elaborados e divulgados
íl Pesquisa web sobre a avaliação dos beneficiários e demais partes
¿inter_ess_adas concluida _ _ _ _ _ _ _ _
fl Documento com a avaliação dos resultados alcançados elaborado e
tdispønibilizado j U

1 7 iEncerrar o projeto

ll Dociunento consolidado sobre a execução do projeto, contendo boas
práticas, aprendizado e sugestões demelhoria elaborado _e divulgado _ _ t
il Reumão de encerramento realizada
§1Digiralização de todzfdocmnentação' gerada pelo projeto concluída" ea
lüspoflibifimda _- ..
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detalhamento dos conteúdos a serem utilizados, bem como a efetiva implantação e repasse dos
conteúdos previstos nos três Blocos temáticos: Habilidades Atitudinais;Habilidades Gerenciais e
Habilidades para implantação dos negócios. Os adolescentes serão pemianentemente
estimulados a desenvolverem produtos inovadores, como por exemploum aplicativo, a
estruturação e manutenção de um blog, um jomal comunitário online, run negócio online, etc.
Em síntese: a inovação será intensamente praticada ao longo desse etapa.

luOs blocos temáticos estao organizados da seguinte maneira:

1. Habilidade Atitudinais:
a. Resolução de problemas complexos: Esta competência já era prevista como a

mais exigida para 2015 e volta a aparecer no topo do ranking de previsões para
2020. De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, nos próximos
quatro anos 36% das atividades em todos os setores da economia deverão exigir
habilidade para solução de problemas complexos;

b. Pensamento Crítico: Pensamento estruturado, capacidade de comtmicação
clara, habilidade de fazer as perguntas certas, de reconhecer o problema atrás do
problema e de olhar para uma questão sob diferentes perspectivas. É a
competência do Séc. XXI. O pensamento crítico é definido como o uso da
lógica e da racionalização para identificar forças e fraquezas de soluções
altemativas, conclusões e abordagens a problemas. Na segunda posição do
ranking para 2020, esta era a quarta habilidade mais destacada nas previsões do
Fórum para 2015;

c. Criatividade:Profissionais criativos terão a oportunidade de se beneficiar desde
cenários de rápidas transformações em produtos, tecnologias e modos de
trabalho. Lembre-se: os robôs perdem para nós em criatividade. Ainda não
conseguem ter ideias inusitadas e inteligentes ou desenvolver alternativas
criativas para resolver problemas. Por isso, a habilidade que era a 10a da lista de
previsões das demandas de mercado para 2015, agora faz parte das três
habilidades mais destacadas para 2020;

d. Inteligência emocional: Ainda ausente no currículo acadêmico, a gestão das
emoções é fundarnental a profissionais. A gestão adequada das emoções é uma
habilidade que pode fazer profissionais passarem pela crise com mais
serenidade e sem perder o “espírito de luta”. A importância dada à
inteligência emocional é mais recente no imaginário corporativo. A
competência não aparecia nas previsões de habilidades exigidas pelo mercado
em 2015 e, agora, ocupa o sexto lugar na lista para 2020. Um dos aspectos que
deve ser levado em consideração é o fato de que a inteligência artificial ainda
passa longe de aspectos de gestão emocional;

e. Orientação para servir: A inclinação para ajudar os outros perdeu uma
posição no ranking na comparação com as demandas do mercado para 2015 e
para 2020. No entanto, é ainda vista como uma habilidade indispensável ao
trabalho em equipe;

f. Flexibilidade cognitiva: Capacidade de criar ou usar diferentes conjuntos de
regras para combinar ou agrupar as coisas de diferentes maneiras. A habilidade
não constava na lista de demandas previstas para o mercado de trabalho em
2015, mas já começa a ganhar importância, tendência que deve se acentuar nos

ngpróximos anos. O relatório cita os setores de bens de consumo, comunicaçao e
tecnologia da informação como aqueles que mais vão exigir esta capacidade de
seus profissionais.
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2. Habilidades Gerenciais
a. Gestão de pessoas: A capacidade de motivar, desenvolver pessoas e de

identificar talentos é a parte da fruição de um gestor mais destacada pelo
relatório do Fórum Econômico Mundial. Nos setores de energia e de midia, esta
habilidade é vista como chave até 2020.

b. Coordenação: A capacidade de coordenar as próprias ações de acordo com as
ações de outras pessoas era a segunda habilidade mais destacada para o
mercado de trabalho em 2015, e agora aparece em quinto lugar nas previsões de
demanda do mercado de trabalho até 2020. Para líderes, trata-se de uma
competência critica.

c. Capacidade de julgamento e tomada de decisão: Pessoas hábeis em analisar
dados e ambientes e tomar decisões a partir disso já se destacam no mercado e
tendem a ser ainda mais disputadas até 2020, segundo o relatório. A
competência era a oitava mais demandada na lista de previsões de competências
em destaque para 2015 e subiu para a sétima posição. Um bom lider será
sempre bom na tomada de decisões em ambientes de alta complexidade,
contexto mais frequente na rotina corporativa. Acertar em soluções neste
ambiente é meio caminho para o sucesso no mundo dos negócios.

d. Negociação: Relacionar-se com pessoas é run constante negociar. Por isso,
habilidades de negociação e conciliação de diferenças são importantes para
todos os profissionais. Mas o relatório do Fórum Econômico Mundial destaca
as áreas de computação, matemática, artes e design como as que mais vão
exigir bons negociadores até 2020.

e. Legislação: Destina-se a ampliar o conhecimento sobre as legislações
empresariais, trabalhistas e cooperativistas no que tange ao conjunto de normas
ou leis que versam sobre a constituição, legalização, estruturação,
funcionamento, contabilização, reorganização, dissolução, liquidação e e.-xtinção
das sociedades em geral.

f. Direitos humanos de crianças e adolescentes e temas transversais: Com
carga horária minima de 40 horas, essa atividade tem como foco a educação
voltada aos direitos humanos por ainda não fazer parte da prática cotidiana
brasileira. Em momentos de crise de valores públicos e privados e da sociedade
como um todo, toma-se imperativo que as temáticas da igualdade e da
dignidade humana não estejam inscritas apenas de textos legais, mas que,
igualmente, sejam intemalizadas por todos que atuam tanto na educação formal
como na não formal.

3. Habilidades para implantação dos negócios
a. Instrutorias personalizadas e setoriais: trinta sessões coletivas
b. Instrutorias individuais: serão realizadas sessenta sessões individuais
O foco é fomentar a estruturação de, no mínimo, 20 planos de negócios, individuais
ou coletivos.

Na ação 6, de Monitorar e avaliar a execução do projeto, serão elaborados e divulgados dez
relatórios, sendo um por mês, de monitoramento da execução, além de quatro relatórios
trimestrais de avaliação da execução. Ao final do projeto, será realizada uma pesquisa, viaweb,
sobre a avaliação dos beneficiários e demais partes interessadas, bem como será elaborado e
disponibilizado um documento com a consolidação dos resultados alcançados.

Na ultima ação 7, de Encerrarnentodo projeto prevê a elaboração e divulgação de um
documento consolidado sobre a execução do projeto, contendo as boas práticas, os aprendizados
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e sugestões de melhoria, bem como a realização de tuna reunião de encerramento e a
digitalizaçao e disponibilização de toda documentação gerada pelo projeto, visando a respectiva
prestação de contas.

Ó

b
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