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ANEXO - II
PROPOSTA SIMPLIFICADA

1. DADOS CADASTRAIS

Ggâsmnsâzózabioãéštzz 'C E 3 E E
Aêfiflfliflvãg da País 2 ëflëiafla dos-_ E×9¢12¢i°flfliS <1° DF _ ___ CÊJÍ °(Í6`i3`6_9 _
E11*lÊÉ¢Ç°=_§EPN_?11/911P°fll!!11Ê9_-É__ ___ ______ __m__ ___ _ ___ __ __ _Telefones da
__ dd __ *__ _ __ __ Entidade: (61) 2101-046010481

Nome ‹1‹›R¢a=¢fiSáv¢1ê*Dí+a_‹1aSflxfl M=~›ífi=1í°'ÍÍ";ÍÍ_ÍÍÍÍf;Ç _ ÍÍÍÍ O O CPF= S15-ëšfi-fii7z91__i_Í;_ O
RG!Órgão Cargo na Função na Telefone do
Expedidor: _* Instituição: Presidente _ _ _ d _Instituição: Presidente _Resppnsável§ d d ___*
Endereço do Responsável:iCo_1id.Vivendas Colorado li/lód. C_asa8 Grande Coloradp CEP: 70.790- 11 54- _ _ _

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70790-115

2. OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER)

š5fss9fEHfidflda= _ _ _ _ _ __ ÊI:1Ê11Q1_Í=__ ._ __ _ __ _
Nana <1° Rs_SP°flS_áv°1= _ _ FssÇã°= __ _ ___Çl?F2_ _ ___ _ ___
RG:'ÓrgãoExpedidor: Cargo: Matrícula:

Efld@f¢_ê°= O ___fÍ _ _ O Í O _lšÍi¿ãfi@=  O
3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

naPeriodo de Edteçuçad Total d_o Projeto: 09 mdses _* d __ l d À V d
Início (não colocar data eSpecífica)_ abril de 2020 Térmmo: (nao colocar data específica): dezembro de

` 2020
3_1_ T» 1 d Pro- _ Local de Execução do Projeto (Endereço):
Capaäfa :SEPN 711/911 conjunto Asa N01-ze - CEP 70.790-115

«Quadra 09, S,AI n° 08, lotes A e B - Sobradinho - CEP 73.035-090
EQNN 6/8, Area Especial, Ceilândia Sul - CEP 72.220-530
Colônia Aalicêla Agua» Qiaaz chácara 29z_9ê_aâs__zssr i1.@9<>22›fi

_ _ _ __ :T°tal_<i¢ Cfiflaçflssf 0" Adslsscefltss atendidos a9__sr°íf=w5_.60 afâalsêflsfltss _ __ __ __
3.2. Linha de ação do Edital (Transcrever a(s)linha(s)de ação que foi escolhida com o objeto do projeto, dentre as indicadas no item
6 do Edital).
Capacitação de profissionaisddde atuam diretadnente no atendimento da criança e do adolescente. __ d W ___
3.3. Identificação do Objeto (Descrição completa do objeto a ser executado de forma delimitada e especificada):
Capacitação de 20 profissionais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal em técnicas de Arteterapia er
de Análise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro Autista e quadros assemelhados com vistas a melhorar of
atendimento a 60 adolescentes c_om deficiência intedectual emúltipla beneficiários da indtituçição.
3.4.
Justificativa da proposição:
(Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou necessidade identificada de forma objetiva,
específica e clara). Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e quantitativos, evitando-se dissertações genéricas sobre o tema.
Apontar indicadores da cidade ou Região Administrativa-população, número de crianças e adolescentes, dados do atendimento
realizado pela entidade.
O curso de Análise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro Autista e quadros assemelhados, conhecido como
“Método ABA" é uma abordagem difundida por pais de crianças com deficiência intelectual e educadores que se tornou referência
no Brasil e no mundo como poderosa ferramenta interventiva tanto para o acompanhamento psicológico como para o ensino de
pessoas com deficiência intelectual. Muitos profissionais que atendem diretamente a este público encontram dificuldades com o uso
das técnicas tradicionais aprendidas nos cursos de psicologia e educação especial. Crianças e adolescentes com espectro autista e
quadros assemelhados muitas vezes não apresentam resposta satisfatória ao tratamento e ao ensino em sala de aula com o uso dessas
técnicas tradicionais. O curso de “Método ABA” permite trabalhar com os profissionais: avaliação comportamental, análise funcional
e minimização de comportamentos disruptivos, desenvolvimento do comportamento verbal, estimulação sensorial e estereotipias,
alfabetização atividades de vida diária, uso do IPAD na intervenção com autistas etc.

Í , 4 _ _ Í _* _ _ _ . _ a _ _
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Complementar ao curso de Análise do Comportamento Aplicada ao Transtomo do Espectro Autista e quadros assemelliados, existe
também a Arteterapia, modalidade de intervenção terapêutica que tem se desenvolvido bastante no Brasil e reúne saberes da
psicologia analítica, da criatividade e recursos artísticos como linguagem. A Arteterapia tem demonstrado ser um recurso bastante
satisfatório para o uso pelo psicólogo em sua intervenção terapêutica com crianças e adolescentes com o espectro autista ou quadros
assemelhados. Como a base da terapia é a fala e expressão dos sentimentos pela criança eloii adolescente, aquele que possui espectro
autista terá particular dificuldade para seguir com qualquer intervenção terapêutica desse estilo, o que provoca descontinuidade no
tratamento, insatisfação por parte do profissional e do pai da criança e/ou adolescente e poucos resultados para a criança eƒou
adolescente.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal (APAE-DF) atua desde 1964 no atendimento e na defesa de
direitos de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Atualmente, a instituição beneficia 800 deficientes intelectuais e múltiplos,
entre colocados no mundo do trabalho e aprendizes em forrnação nas suas quatro unidades, localizadas nas Regiões Administrativas
do Plano Piloto (Asa Noite), Sobradinho, Ceilândia e Guará. Destas, Ceilândia é a que apresenta os piores índices de educação,
desenvolvimento humano, violência e insegurança. A Unidade de Sobradinho da APAE-DF também possui um público bastante
vulnerável, tendo em vista que atende pessoas oriundas de regiões como Itapoã, Paranoá, Vaij ão, Fercal e Planaltina., com Índice de
Desenvolvimento Humano de médio para baixo.
Com relação às pessoas atendidas pela instituição, 26,3% delas se encontram na liiiha da pobreza, segundo classificação do Banco
Mundial, que define dessa fonna aquele que recebe U$ 5,5 dólares por dia. E 6% do nosso público é inserido na extrema pobreza.
Ou seja, é um público vulnerável e que precisa de políticas públicas para conseguir superar o ciclo da pobreza
Do total de atendidos pela instituição em suas quatro unidades, atualmente, 60 são adolescentes. Os programas da Associação no
Distrito Federal estão voltados para a educação profissional, O desenvolvimento acadêmico e a inserção e o acompanhamento de
pessoas com deficiência intelectual e múltipla no trabalho. Por ano, a instituição realiza de 50 a 70 colocações no mundo do trabalho.
No total, foram 1.400 deficientes intelectuais e múltiplos inseridos no mundo do trabalho. São muitas as pessoas com deficiência
intelectual que passam pela entidade e se beneficiam dos seus programas e atendimentos.
Tendo em vista esta realidade, este projeto visa capacitar 20 profissionais da instituição no “Método ABA” e em Arteterapia com
vistas a melhorar o atendimento realizado, proporcionando profissionais mais qualificados e com técnicas que de fato tragam
resultados principalmente para os 60 adolescentes atendidos. Claro que O número de beneficiados será ainda maior, tendo em vista
que, uma vez capacitados, esses profissionais poderão aplicar as técnicas aprendidas com todos os adolescentes que passarem pela
instituição a partir de então, não somente com os que hoje são atendidos.

3.5. Objetivos: (Descrever o objetivo geral e os objetivos específicos pretendidos).
Capacitar 20 profissionais da APAE-DF em Arteterapia e Análise do Comportamento Aplicada ao Transtomo do Espectro Autista
para melhorar o atendimento na área de psicologia e educação a 60 adolescentes com deficiência intelectual e múltipla beneficiários
da instituição. 5 d __ _ _ “mu _ À ___d_ *_ __%_ Hd

3.6.Metas: (Nesse quadro devem ser indicados o números de metas a serem realizadas dentro do projeto, bem como a
descrição detalhada de cada meta de forma qualitativa e quantificada, sendo que as metas, são de maneira sucinta, os
objetivos que os projetos buscam desenvolver, devendo indicar também no quadro os resultados esperados de modo a
permitir a verificação de seu cumprimento, além da identificação e quantificação do público alvo do projeto).

N°D^_MF-TA META _ __ __ ___ ____RES__U1:T^Ê'9 ____ __
Captaçao de recurso com empresas interessadas em . .. _ . . . Empresa devidamente contatada e recurso depositado na

1 financiar o projeto via Fundo da Criança e do coma
_* __ V Adolescente_.__ ___ _ _ _ _ ___ _

20 profissionais devidamente habilitados para aplicar
técnicas de Análise do Comportarnento Aplicada ao

2 Capacitação de 20 profissionais no “Método ABA”. Transtomo do Espectro Autista e quadros assemelhados
no atendimento a 60 adolescentes com deficiência
.intelectual e múltipla
20 profissionais devidamente habilitados para aplicar

3 Capacitação de 20 profissionais em Arteterapia. técnicas de Arteterapia no atendimento a 60 adolescentes
_  _ _ _ _ _ __ __ ___ _ _ f=°fl1_d¢fi9íës9ia_ii1t~°~;_1a¢wal_ amfilaslfl- _ __ _

U4 _ de V ü Prestaçao de contas do projeto junto ao CDCA. d üPresteção de contaee aprovada pelo CDCA. «_ d d

Unidade Eeilândia Unidade Suliradinhn Unidade Guará
7 41
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4. METODOLOGIA

(Explicar de forma detalhada todas as ações a serem desenvolvidas no projeto para que as metas propostas sejam
alcançadas. Explicar o tipo de trabalho, o instrumental a ser utilizado [questionário, entrevista etc.], o público
beneficiário, número de participantes, tempo previsto, a equipe e a divisão do trabalho, tudo aquilo que será utilizado
para a execução do projeto).

O projeto ocorrerá em nove meses, entre abril e dezembro de 2020 e compreenderá as etapas de:

Etapa , Cronogramade atividades _ I I I I Mä I ,
_ 1' I Captação de recurso junto à empresa interessada em fmanciar o projeto. Í entre abril e julho de 2020 _

2” Capacitação de 20 profissionais da instituição que realizam atendimento I 1° semana de agosto de 2020. I
_, direto aos aprendizes no `I`Método ABA”. I I I I I I  

3' I Capacitação de 20 profissionais da instituição em Arteterapia. I entre setembro e novembro
, I I I I I de 2020. I

4'_ I Prestação de contas. O I dezembro de 2020. F

Metodologia dos cursos:

Curso de Análise do Comportamento Aplicada ao Transtomo do Espectro Autista e quadros assemelhados:

Cursos de Formação foram criados para possibilitar a(o) profissional e estudante o contato com a aplicação do
conhecimento teórico relativo a sua análise e intervenção. Em se tratando da psicologia, em especial neste caso, a
análise do comportamento, a aplicação se destina a entender o fenômeno comportamental envolvido (análise funcional)
e intervir nas variáveis das quais o comportamento é função.

O curso de Formação em Análise do Comportamento Aplicada aos TEA e Quadros assemelhados, com ênfase na
intervenção terapêutica, visa munir a(o) formanda(o) de uma visão ampla sobre estratégias de intervenção voltadas para
pessoas com transtomos do neurodesenvolvimento.

O profissional com orientação teórica comportamental está apto a abordar, intervir e manejar questões comportamentais
oriundos de todas as áreas do comportamento humano (social, educacional, adaptativa, física e cognitiva). Por se tratar
de uma abordagem pautada nos princípios das ciências naturais, com resultados baseados sempre em análises de dados,
as técnicas utilizadas são de fácil compreensão e contestação por parte de outros profissionais, favorecendo um
prognóstico favorável a estes indivíduos.

Curso voltado para público variado de profissionais com vistas a estabelecer as seguintes competências em seus
formandos: perspectiva comportamental do desenvolvimento, entrevista clínica e ética profissional, avaliação e coleta
de dados, produção de currículos terapêuticos interventivos, ensino de habilidades importantes (habilidades de vida
diária e habilidades sociais) e produção documental.

Serao 05 dias de curso, de 06 horas, totalizando 30 horas.

Curso de Arteterapia

A Arteterapia prioriza a linguagem dos materiais expressivos, que é a comunicação básica., mas com meios variáveis.
Nela os trabalhos expressivos não têm por objetivo a estética, a necessidade de fazer algo belo. O que é considerado
como processo terapêutico é o "fazer", e o produto final não é um ñrn em si mesmo, devendo ser algo de profunda
reflexão, com auto- realização, que possibilita ao paciente identificar-se com o que faz, analisar e compreender sua
produção, sua comunicação.

A Arteterapia utiliza-se dos materiais expressivos como recursos de linguagem, tomando-os vínculo de comunicação
entre arteterapeuta e paciente; é uma linguagem simbólica. Sabemos que a expressão é a manifestação exterior traduzida
por palavras, gestos, expressões fisionómicas, movimento corporais etc., e é, através da livre expressão, que o
arteterapeuta poderá conhecer melhor seus pacientes, suas necessidades, suas dificuldades, para superá-las e estimular
suas habilidades por pequenas que sejam.

O curso de formação se propõe a 15 encontros semanais de 05hs e 30 minutos, totalizando uma carga horária de 80
horas presencial e mais 20 horas ã distância (com atividades orientadas e dirigidas no ambiente virtual).

Unidade Ceilândia Unidade Sobradinho Unidade Guará
E8NN 8/8 A. Especial 8d. 88 SAI 88 Lts A e 8 Eul. Agr. Águas. Elaras Eh. 28
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Conteúdo Programrílico do Curso de Arterapía

N” II ENCONTROS ‹:AJacns
rrcuaärunà _

J 01 _I Introdução em Arteterapia _ censo I
_ U2 I Fundamentos da Arteterapia na Educação e na Saúde ishsri IF3

_, Fundamentos da Arteterapia na Educação e na Saúde rã|5h3|:I

U4 T Fundamentos da Arte I _
l:|5h3 IU

05 "Funções e Propriedades dos Materiais Expressivos lÊI5h3l8I I

06 Funções e Propriedades dos Materiais Expressivos 'Íi5h3lÊ'

I os Arteterapia Aplicada na Educação e na Saúde ".Íl5h3'Il'

J os I Arteterapia Aplicada na Educação e na Saúde
Cl5h3'Í.-

I os I Oficinas em Arteterapia I _
oshso I

10 Oficinas em Arteterapia I1
,, ll,,|5h3|Ql `

I 11 _ I Oficinas em Arteterapia III
~ssnsai ,

I 12
F

_ Oficinas em Arteterapia IV oshsa I _
13 Oficinas em Arteterapia V O5h3lIII

I 14 Oficinas em Arteterapia VI oshso I __
I 15 Oficinas em Arteterapia VII _ oshso  

TOTAL 80 horas presenciais mais
20 horas
à distância = 100 horas

l

Ao final, é esperado que os 20 profissionais selecionados (psicólogos, assistentes sociais, professores, psicopedagogos,
terapeuta ocupacional) para ambos os cursos tenham domínio das técnicas ensinadas e as utilizem nos seus
atendimentos diários aos 60 adolescentes da APAE-DF que possuem deñciência intelectual e múltipla e com os novos
aprendizes que venham a ingressar na instituição.

BECURSOSHUMANOS _ _ _ _ _ __ __ ______________________F_________________ _
3- Atividades I aI serem” I 7 _ PII O _ I

Cargo __desen_volviclas _ _ ___ _ __'l`ipo de contratação Per_íodo de cpntrataçãol meses_lo1;1_ada_cle trabalho lili de profissionais
__ . ..._ _ --fz z 7 ___ __ _í_.____.__-.-__ __í-__;_..__; ....i-_-_.__¬í_. _ __ _ _-.. _ _ __ _ ___ . _-__ .__i.-.ii-.___ __._ ___ _ _ ___ _ ___- _ _ _

Não serão contratados profissionais, apenas empresas especializadas que fornecerão os palestrantes.

Unidade Ceilândia Unidade Sobradinho
E8NN 8/8 A. Especial 8d. 88 SAI 88 Lts A e 8

Unidade Guará
Uol. Agr. Aguas. Ularas Eh. 28
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5. ESTIMATIVA

5-1-1-Subv¢nçã0S0¢ialtdfgspflsasdr-5=11St¢i_°) I _ __ _____ _ ___ ___ II
Nswrs2flf!flDssPflSfl __ _ _ __ __ __ _ __ __ _ ___ ___ n
Contratação de Curso de Análise do Comportamento Aplicada ao Transtomo do
Espectro Autista e quadros assemelhados (5 dias de curso com duração de 6 horas, RS 15.000,00
totalizando 30_h_oras) _ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ ___ _ _ _
Passagem aérea São Paulo - Brasília e Brasília - São Paulo para terapeuta que R$ 1254 33
mlwfiflrrávswfis- _ _  _ _ __ _ _  _ __I_____ _______ _ ___ _ _ _ n
Hospedagem do terapeujza ministrante do curso. _ __ __ _ _ _ _ _____R$1._218,_54 _ ___ ___
Alimentação do terapeuta rriinistrante do c_urso_(valor para os cinco dias de cu_rso)_ _ _R$ 500,00 _ _ _ _
Curso de Introdução em Arteterapia (Com um professor, 15 encontros com duração E I '_
de Shs e 30 minutos, totalizando 80 horas presenciais e 20 horas ã distância em R$ 30.000,00
Iarnliientçvirwfil) __ I II _ _ _ _ _ I ___ _ _ ___ *___
Custos com fotocópias, material de escritório e gasolina para deslocamento de. _ . . . RS 2.024,63
profissionais e palestrantes para viabilizar os cursos. _ __ _ ___ _ __ _ __ __ __
_Materi_al para os cursos de_Ai1etera_pi_a_e_ABA _ __ _ _ __ __ RS 6.000,00 _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ___
20% parao Firndo da Criança; do_Adolesceme. _ _ _ __ _ _ _ __ 1_l.1_9_Q,50 __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
Valor total _ _ _ ___ ___ _ __ ______lš$ 67.197,00 ___ ________ _ _

5.1-2.Auxíli0 I;1v_eStiment0(dçSpeS2s de capital) II __ ____ II _I___I__II _ __ ___ _ _
Natureza da Despesa
Descrever todas as especificações dos Valor total
materiais a serem adquiridos, sem indicação de
marca

5 .1.3 Resumo Plano de Aplicação _ _
Natureza de_ Despesa I E I I I I" I_ Ê -I ValoresI(R$)I IE _ EI E I
Ii - rezar subvenção social (itens sI.i+5Í1.I1I+5.1.2+5.1.s_) _ I I Rsõ7.1I97,ooI _ I
2 -Total Auxílio Investimento (despesas de capital) _ E _ -I I- 6 E “I II_* _ IIH

-Total Auxílio Investimento (despesascom obras) I I! HI E E E II E” EI __ II I
TOTAL DO_PRO.lETO_(1+2-t_-3_)= ___ ____ __ _ ___ R$_6_7._l_97,00__ __ ____ __ _________________ _

ó. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto ã Secretaria de Estado de
Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência como Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade
da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas
nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. Pede deferimento.

f/

f-.I`;›Bmsniz, -I- de -"l'l'W *Ii _ I 2020

_  z gx rf;

Josê Silv Quintas
Vice-presid te APAE/DF
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ceilandialÊlapaadl.nrg.br snlJradinhnl8apaedl.urg.br guaralÊapaadl.org.br


