
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome da OSC: Instituto Qualify

Nome Fantasia: Instituto Qualify

CNPJ:38.469.270/0001-19 Endereço:
Brasília DF

Complemento: 

Telefone: (DDD) 61 86381940 

E-mail: contato@institutoqualify.org.br

Responsável da OSC (Dirigente):
 
CPF: 715.400.671-49 RG/Órgão 

Expedidor:
Endereço do Dirigente: QnQ 4 conjunto 10 Casa 16

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: 

Função na parceria: PRODUTOR EXECUTIVO

RG: 2559195 
Órgão Expedidor: 

DF 

Telefone Fixo: 

E-Mail do Responsável: ronaldogomesdf@gmail.com

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE 

A entidade atua no desenvolvimento de atividades na área esportiva, no decorrer dos anos de 
a 2019( de forma continuada) realizou na cidade Estrutural
de Jiu Jitsu como meio de socialização, interação e educação, desenvolvendo habilidades físicas, 
motoras, técnicas e táticas, formando cidadãos detentores de princípios e valores, além da 
formação e lapidação de futuros talentos para o esporte, 
formulação de equipe de associados da instituição fora acrescido membros com capacitação 
técnica e desenvoltura para ampliação das atividades 
 
Projetos Social com Dança, Jiu-Jitsu e Música 

rua. - Abril 2016 

Projeto Social ASSME (Associação dos Surdos de Santa Maria e entorno) Dança, Jiu

Música. - Fevereiro de 2017 

Promoter de Eventos em prol da dança em Valparaíso e entorno.

PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Instituto Qualify 

Qualify 

Endereço:Quadra 202 Conjunto 6 Casa 14 Recanto Das Emas 
Brasília DF 

Bairro/Cidade: recanto das emas  

Telefone: (DDD) 

contato@institutoqualify.org.br Site/Redes Sociais:  
www.institutoqualify.org.br
 
https://www.facebook.com/Instituto
104653261415981 

Responsável da OSC (Dirigente):Guilherme Alexandre da Silva Ferrão 

RG/Órgão 
Expedidor:1.953.316 

Telefone do Dirigente: (DDD)

Endereço do Dirigente: QnQ 4 conjunto 10 Casa 16 CEP: 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: RONALDO DE SOUZA GOMES

: PRODUTOR EXECUTIVO 

Órgão Expedidor: SSP-
CPF: 039.324.591-80

Telefone Celular: 61 991922806 

do Responsável: ronaldogomesdf@gmail.com 

HISTÓRICO DO PROPONENTE  

no desenvolvimento de atividades na área esportiva, no decorrer dos anos de 
realizou na cidade Estrutural,com mais de 250 beneficiários

de Jiu Jitsu como meio de socialização, interação e educação, desenvolvendo habilidades físicas, 
motoras, técnicas e táticas, formando cidadãos detentores de princípios e valores, além da 

futuros talentos para o esporte, com o passar do tempo e com a 
formulação de equipe de associados da instituição fora acrescido membros com capacitação 
técnica e desenvoltura para ampliação das atividades esportivas e danças esportivas 

Jitsu e Música na Casa Santo André, com pessoas em situação de 

Projeto Social ASSME (Associação dos Surdos de Santa Maria e entorno) Dança, Jiu

Promoter de Eventos em prol da dança em Valparaíso e entorno. 
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Recanto Das Emas - 

CEP:72610206 

Telefone: (DDD) 

www.institutoqualify.org.br 

https://www.facebook.com/Instituto-Qualify-

Telefone do Dirigente: (DDD) 

RONALDO DE SOUZA GOMES 

80 

no desenvolvimento de atividades na área esportiva, no decorrer dos anos de 2017 
mais de 250 beneficiários, o projeto 

de Jiu Jitsu como meio de socialização, interação e educação, desenvolvendo habilidades físicas, 
motoras, técnicas e táticas, formando cidadãos detentores de princípios e valores, além da 

com o passar do tempo e com a 
formulação de equipe de associados da instituição fora acrescido membros com capacitação 

esportivas e danças esportivas como: 

na Casa Santo André, com pessoas em situação de 

Projeto Social ASSME (Associação dos Surdos de Santa Maria e entorno) Dança, Jiu-Jitsu e 



 

Professor de Dança no NAVIO MSC 

Professor de Dança no Navio MSC Seaview

Professor de Dança na Empresa FLYBOOT internacional

Professor de Dança voluntário na APAE de Valparaíso de goiás 

Títulos 

 Campeão Brasileiro De Forró Eletrônico Profissional 
 Bicampeão Brasileiro De Forró Eletrônico Profissional 
 Campeão Mundial De Forró Eletrônico 
 Moção De Louvor Por Melhor Serviço Prestado 20 De Junho 

Business 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: DANÇA ESPORTIVA

Local de realização:ONLINE (GRAVAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS)

Período de execução: 22/12/2021 à 

Período de realização das aulas práticas: 

Enquadramento: (X ) participação (X 

Previsão de beneficiários diretos: 45 alunos diretos 

Previsão de público indireto: até 90

Valor Total do Projeto: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)
 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 

Realização do Dança Esportiva, lançamento
esportivas (www.dancaesportiva.com.br
 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Dança Esportiva ou Dancesport é a atividade que combina desporto e dança, e que permite aos 
participantes melhorar a aptidão física e bem
resultados nas competições a todos os níveis.
 
É dançada a dois (casal) e contempla 10 ritmos internacionais de danças de salão, divididos em 2 
modalidades: 
 
 Modalidade Standard (Valsa Lenta, Tango Internacional, Valsa Vienense, Slow Fox e 
QuickStep). 
 Modalidade Latin (Samba Internacional, Chachacha, Rumba, Paso Doble e Jive)
 

 

Professor de Dança no NAVIO MSC PREZIOSA - Abril 2018 

Professor de Dança no Navio MSC Seaview– Março 2019 

Professor de Dança na Empresa FLYBOOT internacional–Janeiro de 2019 

a APAE de Valparaíso de goiás – Fevereiro de 2019

Campeão Brasileiro De Forró Eletrônico Profissional – Sp2018,  
Bicampeão Brasileiro De Forró Eletrônico Profissional -Sp2019, 
Campeão Mundial De Forró Eletrônico - Forró Para O Mundo 
Moção De Louvor Por Melhor Serviço Prestado 20 De Junho De 2012

 

DANÇA ESPORTIVA 

(GRAVAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS) 

2/2021 à 22/03/2022 

Período de realização das aulas práticas: 01/02/2022 à 01/03/2022 

(X ) participação (X ) educacional   (   ) rendimento 

Previsão de beneficiários diretos: 45 alunos diretos  

são de público indireto: até 90 indiretos 

Valor Total do Projeto: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) 

Total do Termo de Fomento: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) 

 

Esportiva, lançamento de website para difundir as modalidades de Danças 
www.dancaesportiva.com.br ). 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Dança Esportiva ou Dancesport é a atividade que combina desporto e dança, e que permite aos 
melhorar a aptidão física e bem-estar mental, formar relações sociais e obter 

as competições a todos os níveis. 

É dançada a dois (casal) e contempla 10 ritmos internacionais de danças de salão, divididos em 2 

Modalidade Standard (Valsa Lenta, Tango Internacional, Valsa Vienense, Slow Fox e 

(Samba Internacional, Chachacha, Rumba, Paso Doble e Jive)
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Fevereiro de 2019 

De 2012 B2b –Business To 

  

de website para difundir as modalidades de Danças 

Dança Esportiva ou Dancesport é a atividade que combina desporto e dança, e que permite aos 
estar mental, formar relações sociais e obter 

É dançada a dois (casal) e contempla 10 ritmos internacionais de danças de salão, divididos em 2 

Modalidade Standard (Valsa Lenta, Tango Internacional, Valsa Vienense, Slow Fox e 

(Samba Internacional, Chachacha, Rumba, Paso Doble e Jive) 



 

Regida internacionalmente como esporte
nacionalmente pelo Conselho Nacional de Dança Desportiva
praticantes no mundo todo.  Foi 
Internacional (COI) em 04 de setembro de
vez para fazer parte do quadro de medalhas das Olímpiadas.

Diferente da dança de salão brasileira, possui 
passos são codificados e tem a mesma descrição no mundo todo, favorecendo seu ensino.

É muito conhecida pelo requinte de seus campeonatos e bailes. Além de ser modalidade 
competitiva, também pode ser praticad

Foi trazida para o Brasil com os imigrantes japoneses, mas consolidou
competitiva em 2007. Desde 2013 tem crescido e se expandido pelo país com atletas praticantes 
nos estados de Ceará, Minas Gerais,

Conjuntamente às danças Standard e Latin outras modalidades fazem parte da Dança Esportiva: 
Rock ‘N’ Roll, Hip Hop, Salsa, Wheelchair, Showdance, Formation, Country Western, BoogieWoogi, 
Cheerleading.  

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJE

O projeto tem como proposta ensinar,

Distrito Federal, que ainda é pouco 

oferecendo de forma gratuita e virtual 

esportiva, Chachacha com 15 aulas, 

em site próprio com informativos e histórico da modalidade.

Fomentar a pratica desportiva através da dança

importante para saúde física e mental.

longevidade e qualidade de vida, não há nada mais eficaz do que uma alimentação equilibrada 

aliada a atividades físicas regulares. Mesmo diante disso, muitos não aderem aos exercícios 

alegando falta de vontade para se exercitar. Muitos dos que se convencem da relevância da 

musculação, abandonam os exercícios pouco tempo depois de se inscreverem na academia e 

acordo com a Acad – Associação Brasileira de Academias, a evasão dos alunos chega a 30% após 

os três primeiros meses da matrícula. 

A dança se configura como uma boa alternativa para quem deseja se exercitar, mas não sente 

prazer e estímulo nas atividades convencionais 

que geralmente não se firmam em nenhuma modalidade. Zumba, Ballet, Sh´Bam, Street Dance, 

Body Jam, Dança de Salão, Sapateado, fast Dance, Jazz, Dança do Ventre, enfim! São tantas 

modalidades que nem dá para 

fazem super bem à saúde. A dança traz muitos benefícios, dentre eles o aumento da flexibilidade, o 

aprimoramento da coordenação motora, a melhora cardiorrespiratória e também a otimização do 

condicionamento aeróbico. 

Esse exercício é indicado para todas as faixas

Regida internacionalmente como esporte pela WorldDancesportFederation
Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão, CNDDS

Foi reconhecida como Modalidade Olímpica pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI) em 04 de setembro de1997 e já participa do The World Games. Aguarda sua 
vez para fazer parte do quadro de medalhas das Olímpiadas. 

Diferente da dança de salão brasileira, possui nomenclatura própria, chamada Syllabus, onde os 
mesma descrição no mundo todo, favorecendo seu ensino.

É muito conhecida pelo requinte de seus campeonatos e bailes. Além de ser modalidade 
ser praticada como dança social (Ballroom Dance).

Foi trazida para o Brasil com os imigrantes japoneses, mas consolidou
competitiva em 2007. Desde 2013 tem crescido e se expandido pelo país com atletas praticantes 
nos estados de Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco… 

Conjuntamente às danças Standard e Latin outras modalidades fazem parte da Dança Esportiva: 
Rock ‘N’ Roll, Hip Hop, Salsa, Wheelchair, Showdance, Formation, Country Western, BoogieWoogi, 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:  

proposta ensinar, difundir e fomentar a modalidade de Dança Esportiva

, que ainda é pouco conhecida e reconhecida na região como uma prática esportiva

oferecendo de forma gratuita e virtual um curso com as 3 das principais modalidade da dança 

com 15 aulas, Salsa com 14aulas e Country Western

em site próprio com informativos e histórico da modalidade. 

omentar a pratica desportiva através da dança, induzir a prática de exercícios que são muito 

mental. Profissionais asseguram que para aumentar as chances de 

longevidade e qualidade de vida, não há nada mais eficaz do que uma alimentação equilibrada 

gulares. Mesmo diante disso, muitos não aderem aos exercícios 

alegando falta de vontade para se exercitar. Muitos dos que se convencem da relevância da 

musculação, abandonam os exercícios pouco tempo depois de se inscreverem na academia e 

Associação Brasileira de Academias, a evasão dos alunos chega a 30% após 

os três primeiros meses da matrícula.  

dança se configura como uma boa alternativa para quem deseja se exercitar, mas não sente 

o nas atividades convencionais e dançar é o exercício mais indicado para pessoas 

que geralmente não se firmam em nenhuma modalidade. Zumba, Ballet, Sh´Bam, Street Dance, 

Body Jam, Dança de Salão, Sapateado, fast Dance, Jazz, Dança do Ventre, enfim! São tantas 

 listar. Mas todos os estilos de dança possuem algo em comum: 

fazem super bem à saúde. A dança traz muitos benefícios, dentre eles o aumento da flexibilidade, o 

aprimoramento da coordenação motora, a melhora cardiorrespiratória e também a otimização do 

sse exercício é indicado para todas as faixas-etárias. Já está mais do que comprovado que a 
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DancesportFederation- WDSF e 
e de Salão, CNDDS, tem 

reconhecida como Modalidade Olímpica pelo Comitê Olímpico 
já participa do The World Games. Aguarda sua 

nomenclatura própria, chamada Syllabus, onde os 
mesma descrição no mundo todo, favorecendo seu ensino. 

É muito conhecida pelo requinte de seus campeonatos e bailes. Além de ser modalidade 
a como dança social (Ballroom Dance). 

Foi trazida para o Brasil com os imigrantes japoneses, mas consolidou-se como modalidade 
competitiva em 2007. Desde 2013 tem crescido e se expandido pelo país com atletas praticantes 

Conjuntamente às danças Standard e Latin outras modalidades fazem parte da Dança Esportiva: 
Rock ‘N’ Roll, Hip Hop, Salsa, Wheelchair, Showdance, Formation, Country Western, BoogieWoogi, 

modalidade de Dança Esportiva no 

como uma prática esportiva, 

das principais modalidade da dança 

Country Western com mais 14 Aulas 

a prática de exercícios que são muito 

Profissionais asseguram que para aumentar as chances de 

longevidade e qualidade de vida, não há nada mais eficaz do que uma alimentação equilibrada 

gulares. Mesmo diante disso, muitos não aderem aos exercícios 

alegando falta de vontade para se exercitar. Muitos dos que se convencem da relevância da 

musculação, abandonam os exercícios pouco tempo depois de se inscreverem na academia e de 

Associação Brasileira de Academias, a evasão dos alunos chega a 30% após 

dança se configura como uma boa alternativa para quem deseja se exercitar, mas não sente 

dançar é o exercício mais indicado para pessoas 

que geralmente não se firmam em nenhuma modalidade. Zumba, Ballet, Sh´Bam, Street Dance, 

Body Jam, Dança de Salão, Sapateado, fast Dance, Jazz, Dança do Ventre, enfim! São tantas 

listar. Mas todos os estilos de dança possuem algo em comum: 

fazem super bem à saúde. A dança traz muitos benefícios, dentre eles o aumento da flexibilidade, o 

aprimoramento da coordenação motora, a melhora cardiorrespiratória e também a otimização do 

etárias. Já está mais do que comprovado que a 



 

idade não é um fator impeditivo para os dançarinos que desejam ingressar no maravilhoso universo 

da dança. Desde os mais jovens, até os mais

Cabe aos profissionais, adaptarem os passos às limitações físicas do aluno. Vale destacar que a 

dança é um dos exercícios físicos mais democráticos e flexíveis. Há uma infinidade de ritmos e 

coreografias a serem explorados. Justamente por isso, qualquer pessoa pode investir nessa 

atividade, nem que seja no básico dois pra lá, dois pra cá.

Dado o exposto acima, mostra

Secretaria de Estado de Esporte 

políticas e diretrizes nas áreas de esporte, além de desenvolver programas e projetos para a prática 

esportiva de crianças, jovens, adultos e idosos. A Pasta incentiva as práticas esportivas e as 

atividades de lazer em consonância com os órg

promove incentivos aos jovens talentos, além de fomentar o esporte amador e de alto rendimento 

com o desenvolvimento de projetos voltados para os atletas do Distrito Federal. Também celebra 

convênios e parcerias com a comunidade, instituições esportivas e com a iniciativa privada com 

vistas ao fomento das atividades de esporte e lazer, além de garantir e promover o esporte como 

inclusão social, por meio de uma ação conjunta entre o Estado e a sociedade.

No desenvolvimento do nosso projeto temos como público alvo jovens a partir de 16 que tenham 

interesse de se envolver na prática de esporte através da dança a fim de fomentar a política

esporte no Distrito Federal e optamos por fazer o projeto de forma virtual, 

mantermos seguindo as medidas sanitária de distanciamento e democratização do acesso as 

aulas, em vista que poderá ser feita de 

prazo estabelecido para o curso.

 

2.4 OBJETIVO GERAL: 

Realizar aulas de dança esportiva através da criação de um site sobre a prática com informações, 

histórico e painel de inscrição com o objetivo 

e difundir as modalidade de danças com caráter esportivos.

 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Criar um site destinado a informar o que é a prática de Dança esportiva.  
2. Viabilizar a realização de 43 

ChaChaCha e Country Western para 45 alunos no Distrito F

 
2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS 

METAS

 Metas (Qualitativas) 

idade não é um fator impeditivo para os dançarinos que desejam ingressar no maravilhoso universo 

da dança. Desde os mais jovens, até os mais velhos, podem – e devem – se render a essa prática. 

Cabe aos profissionais, adaptarem os passos às limitações físicas do aluno. Vale destacar que a 

dança é um dos exercícios físicos mais democráticos e flexíveis. Há uma infinidade de ritmos e 

a serem explorados. Justamente por isso, qualquer pessoa pode investir nessa 

atividade, nem que seja no básico dois pra lá, dois pra cá. 

Dado o exposto acima, mostramos que o projeto apresentado vem de encontro a missão da 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal que consistem

políticas e diretrizes nas áreas de esporte, além de desenvolver programas e projetos para a prática 

esportiva de crianças, jovens, adultos e idosos. A Pasta incentiva as práticas esportivas e as 

atividades de lazer em consonância com os órgãos do Governo do Distrito Federal e também 

promove incentivos aos jovens talentos, além de fomentar o esporte amador e de alto rendimento 

com o desenvolvimento de projetos voltados para os atletas do Distrito Federal. Também celebra 

com a comunidade, instituições esportivas e com a iniciativa privada com 

vistas ao fomento das atividades de esporte e lazer, além de garantir e promover o esporte como 

inclusão social, por meio de uma ação conjunta entre o Estado e a sociedade.

olvimento do nosso projeto temos como público alvo jovens a partir de 16 que tenham 

interesse de se envolver na prática de esporte através da dança a fim de fomentar a política

esporte no Distrito Federal e optamos por fazer o projeto de forma virtual, 

mantermos seguindo as medidas sanitária de distanciamento e democratização do acesso as 

aulas, em vista que poderá ser feita de qualquer lugar no horário em que o aluno desejar dentro do 

prazo estabelecido para o curso. 

dança esportiva através da criação de um site sobre a prática com informações, 

histórico e painel de inscrição com o objetivo de fomentar a prática de exercícios através da dança 

e difundir as modalidade de danças com caráter esportivos.  

Criar um site destinado a informar o que é a prática de Dança esportiva.  
Viabilizar a realização de 43 aulas de Dança Esportiva subdivididas nas modalidade (Salsa, 
ChaChaCha e Country Western para 45 alunos no Distrito Federal. 

QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS 

Indicador Parâmetro(s) para aferição de 
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idade não é um fator impeditivo para os dançarinos que desejam ingressar no maravilhoso universo 

se render a essa prática. 

Cabe aos profissionais, adaptarem os passos às limitações físicas do aluno. Vale destacar que a 

dança é um dos exercícios físicos mais democráticos e flexíveis. Há uma infinidade de ritmos e 

a serem explorados. Justamente por isso, qualquer pessoa pode investir nessa 

que o projeto apresentado vem de encontro a missão da 

consistem propor e executar as 

políticas e diretrizes nas áreas de esporte, além de desenvolver programas e projetos para a prática 

esportiva de crianças, jovens, adultos e idosos. A Pasta incentiva as práticas esportivas e as 

ãos do Governo do Distrito Federal e também 

promove incentivos aos jovens talentos, além de fomentar o esporte amador e de alto rendimento 

com o desenvolvimento de projetos voltados para os atletas do Distrito Federal. Também celebra 

com a comunidade, instituições esportivas e com a iniciativa privada com 

vistas ao fomento das atividades de esporte e lazer, além de garantir e promover o esporte como 

inclusão social, por meio de uma ação conjunta entre o Estado e a sociedade. 

olvimento do nosso projeto temos como público alvo jovens a partir de 16 que tenham 

interesse de se envolver na prática de esporte através da dança a fim de fomentar a política de 

esporte no Distrito Federal e optamos por fazer o projeto de forma virtual, como forma de 

mantermos seguindo as medidas sanitária de distanciamento e democratização do acesso as 

lugar no horário em que o aluno desejar dentro do 

dança esportiva através da criação de um site sobre a prática com informações, 

a prática de exercícios através da dança 

Criar um site destinado a informar o que é a prática de Dança esportiva.   
aulas de Dança Esportiva subdivididas nas modalidade (Salsa, 

QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS 

Parâmetro(s) para aferição de 



 

Criação de website para 

transmissão das aulas 

Estruturação de Mídias 

Desenvolver um projeto 

de qualidade para os 

envolvidos contratando 

pessoal especializado  

Contratação RH e 

prestadores de serviços

Metas (Quantitativas) 

Fornecer 15 aulas 

dechachacha e 14 aulas 

de Salsa e Country 

Western 

Vídeos

Alcançar 45 alunos 

inscritos no projeto 

Lista de

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO

Nome do Evento: Aulas de chachacha
Descrição/Etapa: Período para realização e avaliação das aulas na 
Data de Execução da 
Etapa: 

01/02/2021 à 01/03/2022

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

22/12/2021 à 

Local: Quadra  203  Lote 33 Sala 201 e 202 Recanto das Emas 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva
(...) Pátio     
(....) Ginásio 
(X) Espaço Privado 
Qual? 

Quantidade de participantes neste evento                         
Diretos: 15 alunos 

Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local  

cumprimento das Metas

Estruturação de Mídias  -Prints; 

-Comprovantes;

-Video-aulas 

Contratação RH e 

prestadores de serviços 

-Notas fiscais; 

-Comprovantes;

-Fotos. 

Indicador Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento

Vídeos-aulas na website -Comprovação das aulas gravadas; 

ou 

-Fornecimento dos vídeos.

Lista de inscrição Apresentação de Planilha de 

Inscrição. 

CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

Aulas de chachacha 
Período para realização e avaliação das aulas na modalidade cha

01/02/2021 à 01/03/2022 Turno: 

/12/2021 à 22/03/2022 Turno: 

203  Lote 33 Sala 201 e 202 Recanto das Emas – DF   
(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio      (...) Piscina 
(....) Ginásio  (...) Clube 
(X) Espaço Privado  
Qual? Estúdio de Gravação 

(...) Outro  
Qual? ________________

Quantidade de participantes neste evento                          
Indiretos: 15 (a modalidade é 
praticada em casal, logo para 
cada inscrição feita há uma 
previsão de mais 1 pessoa 
acompanhando a execução.) 

Total:   

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

5 

cumprimento das Metas 

Comprovantes; 

Comprovantes; 

Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Comprovação das aulas gravadas; 

Fornecimento dos vídeos. 

Apresentação de Planilha de 

modalidade chachacha.  
Projeto online com livre 
escolha de turno para 
execução 
Projeto online com livre 
escolha de turno para 
execução 

 

 
________________ 

Total:   30 



 

(X) Regional 
(...) Nacional 
 

Faixa etária

(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
(X) Jovens (15 a 24 anos) 

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)

(...) Idosos (a partir de 60 anos) 
(x) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 
especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla 
inseridas na distribuição acima) *Vide contrapartida
 
Inscrição dos participantes  
(...) Escolas 
(...) Em centros comunitários 
(...) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras 
(x) Pela internet. Especifique: As inscrições serão feitas através de formulário no site do projeto 
www.dancaesportiva.com.br. 
(...) Outros. Especifique 
 

Nome do Evento: Aulas de 
Descrição/Etapa: Período para realização e avaliação das aulas na modalidade salsa. 
Data de Execução da 
Etapa: 

01/02/2021 à 01/03/2022

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

22/12/2021 à 22

Local: Quadra  203  Lote 33 Sala 201 e 202 Recanto das Emas 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra 
(...) Pátio     
(....) Ginásio 
(X) Espaço Privado 
Qual? 

Quantidade de participantes neste evento                         
Diretos: 15 alunos 

Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local  
(X) Regional 
(...) Nacional 
 

Faixa etária 
Categoria

Modalidade/Data/Turno
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)  

Chachacha
01/02/2022 a 01

Projeto online com livre 
escolha de turno para 

execução

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 

 
Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 

especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - 
*Vide contrapartida 

 

) Na sede da entidade proponente 
 

As inscrições serão feitas através de formulário no site do projeto 

Aulas de SALSA 
Período para realização e avaliação das aulas na modalidade salsa. 

01/02/2021 à 01/03/2022 Turno: 

/12/2021 à 22/03/2022 Turno: 

Quadra  203  Lote 33 Sala 201 e 202 Recanto das Emas – DF   
(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio      (...) Piscina 
(....) Ginásio  (...) Clube 
(X) Espaço Privado  
Qual? Estúdio de Gravação 

(...) Outro  
Qual? ________________

Quantidade de participantes neste evento                          
Indiretos: 15 (a modalidade é 
praticada em casal, logo para 
cada inscrição feita há uma 
previsão de mais 1 pessoa 
acompanhando a execução.) 

Total:   30

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

6 

Categoria-
Modalidade/Data/Turno 

Qtd. 

 
hachacha 

01/03/2022 - 
Projeto online com livre 
escolha de turno para 

execução 

15 inscrições 

 

 

As inscrições serão feitas através de formulário no site do projeto 

Período para realização e avaliação das aulas na modalidade salsa.  
Projeto online com livre 
escolha de turno para 
execução 
Projeto online com livre 
escolha de turno para 
execução 

 

 
Qual? ________________ 

Total:   30 



 

Faixa etária

(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
(X) Jovens (15 a 24 anos) 

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)

(...) Idosos (a partir de 60 anos) 
(x) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 
especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla 
inseridas na distribuição acima) *Vide contrapartida
 
Inscrição dos participantes  
(...) Escolas 
(...) Em centros comunitários 
(...) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras 
(x) Pela internet. Especifique: As inscrições serão feitas através de formulário no site do projeto 
www.dancaesportiva.com.br. 
(...) Outros. Especifique 
 

Nome do Evento: Aulas de 
Descrição/Etapa: Período para realização e avaliação das aulas na modalidade 
Data de Execução da 
Etapa: 

01/02/2021 à 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

22/12/2021 à 22

Local: Quadra 203 Lote

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva
(...) Pátio     
(....) Ginásio 
(X) Espaço Privado 
Qual? 

Quantidade de participantes neste evento                         
Diretos: 15 alunos 

Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local  
(X) Regional 
(...) Nacional 
 

Faixa etária

(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)

Faixa etária 
Categoria

Modalidade/Data/Turno
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)  

Salsa
01/02/2022 a 01/03

Projeto online com livre 
escolha de turno para 

execução

anos) 

 
(x) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 
especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - 

) *Vide contrapartida 
 

(...) Na sede da entidade proponente 
 

As inscrições serão feitas através de formulário no site do projeto 

Aulas de Country Western 
Período para realização e avaliação das aulas na modalidade 

01/02/2021 à 01/03/2022 Turno: 

/12/2021 à 22/03/2022 Turno: 

Quadra 203 Lote 33 Sala 201 e 202 Recanto das Emas – DF   
(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio      (...) Piscina 
(....) Ginásio  (...) Clube 
(X) Espaço Privado  
Qual? Estúdio de Gravação 

(...) Outro  
Qual? ________________

Quantidade de participantes neste evento                          
Indiretos: 15 (a modalidade é 
praticada em casal, logo para 
cada inscrição feita há uma 
previsão de mais 1 pessoa 
acompanhando a execução.) 

Total:   30

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

Faixa etária 
Categoria

Modalidade/Data/Turno
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)  
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Categoria-
Modalidade/Data/Turno 

Qtd. 

 
Salsa 

1/03/2022- 
Projeto online com livre 
escolha de turno para 

execução 

15 inscrições 

 

 

As inscrições serão feitas através de formulário no site do projeto 

Período para realização e avaliação das aulas na modalidade Country Western.  
Projeto online com livre 
escolha de turno para 
execução 
Projeto online com livre 
escolha de turno para 
execução 

 

 
________________ 

Total:   30 

Categoria-
Modalidade/Data/Turno 

Qtd. 

 



 

(X) Jovens (15 a 24 anos) 

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)

(...) Idosos (a partir de 60 anos) 
(x) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 
especiais (limitação física, mental, 
inseridas na distribuição acima) *Vide contrapartida
 
Inscrição dos participantes  
(...) Escolas 
(...) Em centros comunitários 
(...) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras 
(x) Pela internet. Especifique: As inscrições serão feitas através de formulário no site do projeto 
www.dancaesportiva.com.br. 
(...) Outros. Especifique 
 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS 

Lançamento de website para dif
(www.dancaesportiva.com.br).seguido
Esportiva sendo elas:Chachacha
ao total do projeto. 
As inscrições serão realizadas de forma gratuita através de site próprio onde também serão 
disponibilizadas as aulas em conjunto com um descritivo infor
história, quais são e a importância da dança esportiva.
Os professores terão 1 hora para gravação de cada aula, para planejamento, cortes, regravações. Sendo 
disponibilizado vídeoaulas com média de 10 minutos de cada
 
Protocolo de Segurança COVID:
obedecidos todos os protocolos de segurança com relação a pandemia conforme legislação vigente, 
utilizando álcool em gel, uso de máscara em ambientes fechados, aferição de temperatura e 
apresentação de carteira de vacinação para a equipe de trabalho em vista que se trata de um projeto 
que envolve contato físico. 

 
PRÉ-PRODUÇÃO - 22/12/2021 a 31/

No período de pré-produção do projeto será montada toda parte estrutural da proposta sendo dividido 
nas seguintes etapas:  
Semana 01 – Seleção e formalização da contratação de toda equipe t
definição da dinâmica de gravação, identidade vis
Semana 02 -  Inicio da criação de todo material de comunicação visual
impulsionamento do projeto obedecendo todos os critérios 
de Governo,  
Semana 03, 04, 05 – Início das Gravações das 
reunião feita previamente e Produção de material de acessibilidade 
Semana 06 – Semana destinada a última revisão de todo conteúdo produzido, ajustes da produção 
audiovisual das aulas e entrega do website para a
através das mídias sociais (Facebook e Instagram) 

Country Western 
01/02/2022 a 01/03

Projeto online com livre 
escolha de turno para 

execução

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 

 
(x) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 
especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - 

) *Vide contrapartida 
 

(...) Na sede da entidade proponente 
 

As inscrições serão feitas através de formulário no site do projeto 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

ançamento de website para difundir as modalidades de Danças E
seguido da Realização de web curso gratuito com 3 modalidades de Dança 

Chachacha 15 aulas, Salsa 14 aulas, Country Western 14 aulas

As inscrições serão realizadas de forma gratuita através de site próprio onde também serão 
disponibilizadas as aulas em conjunto com um descritivo informando e explicando de forma detalhada a 
história, quais são e a importância da dança esportiva. 
Os professores terão 1 hora para gravação de cada aula, para planejamento, cortes, regravações. Sendo 
disponibilizado vídeoaulas com média de 10 minutos de cada modalidade 

Protocolo de Segurança COVID: Durante todas as gravações e realizações de atividades serão 
obedecidos todos os protocolos de segurança com relação a pandemia conforme legislação vigente, 
utilizando álcool em gel, uso de máscara em ambientes fechados, aferição de temperatura e 

ação de carteira de vacinação para a equipe de trabalho em vista que se trata de um projeto 

/01/2021 
produção do projeto será montada toda parte estrutural da proposta sendo dividido 

Seleção e formalização da contratação de toda equipe técnica (RH) e reunião de pauta para 
definição da dinâmica de gravação, identidade visual e execução do objeto proposto.

Inicio da criação de todo material de comunicação visual
obedecendo todos os critérios e regras com relação a utilização da Marca 

Início das Gravações das 43Aulas conforme dinâmica definida com a equipe durante 
e Produção de material de acessibilidade  

Semana destinada a última revisão de todo conteúdo produzido, ajustes da produção 
das aulas e entrega do website para abertura oficial, Início das campanhas 

acebook e Instagram) com impulsionamento devidamente segmentados aos 
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Country Western 
1/03/2022- 

Projeto online com livre 
escolha de turno para 

execução 

15 inscrições 

 

 

As inscrições serão feitas através de formulário no site do projeto 

undir as modalidades de Danças Esportivas 
da Realização de web curso gratuito com 3 modalidades de Dança 

aulas, totalizando 43 aulas 

As inscrições serão realizadas de forma gratuita através de site próprio onde também serão 
mando e explicando de forma detalhada a 

Os professores terão 1 hora para gravação de cada aula, para planejamento, cortes, regravações. Sendo 

Durante todas as gravações e realizações de atividades serão 
obedecidos todos os protocolos de segurança com relação a pandemia conforme legislação vigente, 
utilizando álcool em gel, uso de máscara em ambientes fechados, aferição de temperatura e 

ação de carteira de vacinação para a equipe de trabalho em vista que se trata de um projeto 

produção do projeto será montada toda parte estrutural da proposta sendo dividido 

écnica (RH) e reunião de pauta para 
ual e execução do objeto proposto. 

Inicio da criação de todo material de comunicação visual, site e campanha de 
com relação a utilização da Marca 

Aulas conforme dinâmica definida com a equipe durante 

Semana destinada a última revisão de todo conteúdo produzido, ajustes da produção 
das campanhas de divulgação 

com impulsionamento devidamente segmentados aos 



 

públicos de interesses dento da faixa etária atendida no projeto e c
cidade de Brasília, convidando-
sobre as modalidades de dança esportiva.

 

PRODUÇÃO – 01/02/2022 a 01/0
 
Liberação das aulas com acompanhamento semanal para avaliação de resultados tendo todos os alunos 
o período de 1 mês para execução de todas as aulas e atividades sendo as aulas subdivididas da seguinte 
forma:Parte teórica com uma passagem rápida sobre a hi
com o desenvolvimento dos passos básicos e 
 
PÓS-PRODUÇÃO 02/03/2022 a 22
Início da pesquisa de satisfação 
colaboração em uma pesquisa de opinião 
Análise de resultados 
Elaboração de relatório para prestação de contas 
Prestação de contas 

 
*As aulas gravadas neste projeto, serão de domínio
Lazer do Distrito Federal. 
 

2.7.1 Grade Horária dos Núcleos

As Atividades ficaram disponível na plataforma pelo período de 1 mês

horário que o beneficiário decidir fazê

2.7.2 Equipe de RH 

Função Qnt. 
Forma de 
contratação 
do RH 

Profissional a 
ser contratado 
já tem vínculo 
com a OSC? 
Qual?

Coordenador 

Administrativo 
01 

Contratação 

de PJ (MEI) 
Sim (ASSOCIADO)

 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO 

 Aprendizado de uma nova modalidade de esporte

 Melhora no condicionamento físico

 Pratica de exercícios diários

 Melhora no desenvolvimento do trabalho em equipe pois as modalidades são 

executadas em dupla 

públicos de interesses dento da faixa etária atendida no projeto e com definição de geolocalização na 
-os a realizar as inscrições nas modalidades propostas e a conhecer mais 

sobre as modalidades de dança esportiva. 

/03/2022 

Liberação das aulas com acompanhamento semanal para avaliação de resultados tendo todos os alunos 
o período de 1 mês para execução de todas as aulas e atividades sendo as aulas subdivididas da seguinte 
forma:Parte teórica com uma passagem rápida sobre a história da modalidade escolhida, Parte Prática 
com o desenvolvimento dos passos básicos e realização de Avaliação de Desempenho.

22/03/2022 
Início da pesquisa de satisfação para quem acessou o site e participou das 
colaboração em uma pesquisa de opinião através de um formulário no próprio site

Elaboração de relatório para prestação de contas  

este projeto, serão de domínio da Secretaria de Estado de Esporte e 

2.7.1 Grade Horária dos Núcleos 

As Atividades ficaram disponível na plataforma pelo período de 1 mês podendo ser executada no melhor 

que o beneficiário decidir fazê-las.  

Profissional a 
ser contratado 
já tem vínculo 
com a OSC? 
Qual? 

Profissional da OSC é 
remunerado ou Não 
Remunerado 

Carga horária 
de trabalho na 
OSC

Sim (ASSOCIADO) 

O profissional da OSC é remunerado 

somente quando há execução de 

atividade conforme previsto na Lei 

13.019/2014 

Não há cobrança 

de cumprimento 

de horário na OSC 

BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

Aprendizado de uma nova modalidade de esporte 

Melhora no condicionamento físico 

Pratica de exercícios diários 

Melhora no desenvolvimento do trabalho em equipe pois as modalidades são 
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om definição de geolocalização na 
ões nas modalidades propostas e a conhecer mais 

Liberação das aulas com acompanhamento semanal para avaliação de resultados tendo todos os alunos 
o período de 1 mês para execução de todas as aulas e atividades sendo as aulas subdivididas da seguinte 

stória da modalidade escolhida, Parte Prática 
Avaliação de Desempenho. 

para quem acessou o site e participou das aulas solicitando a 
através de um formulário no próprio site. 

Estado de Esporte e 

podendo ser executada no melhor 

Carga horária 
de trabalho na 
OSC 

Carga 
horária 
que será 
destinada 
ao 
projeto 

Não há cobrança 

de cumprimento 

de horário na OSC  

20h 

Semanais 

Melhora no desenvolvimento do trabalho em equipe pois as modalidades são 



 

 Democratização e acesso 

 

2.9 CROQUI DO EVENTO  

As aulas serão gravadas em estúdio com média mais de 120m²

Emas lote 33 Salas 201 a 202 CEP: 72.610.321

 

2.10 CONTRAPARTIDA 

Como contrapartida social o projeto destinará 

uma dinâmica de trabalho que atenda a este público

projeto, além de oferecer nos vídeos o recurso de Li

Democratização e acesso gratuito a dança esportiva 

serão gravadas em estúdio com média mais de 120m² localizado na Avenida Recanto das 

Emas lote 33 Salas 201 a 202 CEP: 72.610.321

 

Como contrapartida social o projeto destinará ⅓ das vagas totais prioritariamente ao público 

uma dinâmica de trabalho que atenda a este público dentro das modalidades propostas

além de oferecer nos vídeos o recurso de Libras (Língua Brasileira de Sinais). 
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localizado na Avenida Recanto das 

prioritariamente ao público PCDs, criando 

dentro das modalidades propostas no objeto do 

bras (Língua Brasileira de Sinais).  



 

Ressaltamos que para executar os passos de dança, mesmo que haja alguma deficiência auditiva parcial ou 

total, é possível executar com êxito todos os 

contagem que faz com que a pessoa que está praticando o exercício entre automaticamente no ritmo da 

música mesmo que não esteja escutando. 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Programação 

ESTRUTURAÇÃO DE MÍDIAS E 

DIVULGAÇÃO 
CONTRATAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES 

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à 

entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos. 

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o 

pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; 

locação de equipamento por evento). A aquisição de mat

(material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do 

quantitativo a ser adquirido. 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 

contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 

30 da Portaria 98/2020, a saber: 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC de
devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo 
vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares.
§ 2º Considera-se atividade contínua aquela q
 

Quanto a movimentação financeira, ressalta

aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:

Ressaltamos que para executar os passos de dança, mesmo que haja alguma deficiência auditiva parcial ou 

com êxito todos os exercícios, pois para faze-los,é utilizada uma 

ue faz com que a pessoa que está praticando o exercício entre automaticamente no ritmo da 

música mesmo que não esteja escutando.  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Valor 
Duração

Início 

MÍDIAS E R$ 12.467,05 22/12/2021 

CONTRATAÇÃO DE RECURSOS R$ 6.000,00 
 

22/12/2021 

R$ 41.532,95 
 

22/12/2021 

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES  

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à 

entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos. 

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o 

pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; 

locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto 

(material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a 

contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC de
devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo 
vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares.

se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, 

aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 
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Ressaltamos que para executar os passos de dança, mesmo que haja alguma deficiência auditiva parcial ou 

,é utilizada uma técnica de 

ue faz com que a pessoa que está praticando o exercício entre automaticamente no ritmo da 

Duração 

Término 

22/02/2022 

22/03/2022 

22/03/2022 

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à 

entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.  

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o 

pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; 

eriais que visam o desenvolvimento pleno do objeto 

(material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do 

meses): no que compete a 

contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas no § 1º, 
devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo 
vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares. 

 

se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, que regulamenta a 



 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria
identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos 
fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal.
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R$ 1.000,00 
por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de 
determinada atividade ou projeto, desde que:
I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou
II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal 
da organização da sociedade civil. 

Marcar as opções abaixo:  

(X) Dou ciência do acima informado

(X) Não haverá pagamento em espécie

(  ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir:

  

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE

Meta Etapa

/Fase 

Meta – 01 - 
Estruturação de 

Mídias e 
Divulgação 

1.1 Impulsionamento em Mídias de 

1.2 Serviço de Produção Audiovisual

1.3 

 

Meta - 02 

Equipe de RH 

 

2.1 Coordenador Administrativo

 
Meta 03 – 

Prestação de 
Serviços 

3.1 

3.2 Coordenador de 

3.3 

3.4 

3.5 

 

 

 

 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos 
fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal. 

ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R$ 1.000,00 
por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de 
determinada atividade ou projeto, desde que: 

são no plano de trabalho aprovado; ou 
seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal 

Dou ciência do acima informado 

verá pagamento em espécie 

) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir: 

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 

Especificação 

Impulsionamento em Mídias de 
Internet  

Dezembro/2021

Serviço de Produção Audiovisual 

Criação de website 

Coordenador Administrativo 

Produtor executivo 

Coordenador de produção 

Assistente De produção 

Professores 

Designer Gráfico 
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será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos 

 
ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R$ 1.000,00 

por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de 

seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal 

Mês 

Dezembro/2021 



 

5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA 

DIVERSA) 

Descrição Detalhada Unid. Quant.

 Tradução em Libras – 

Valores referentes ao 
serviço de tradução e 
interpretação a ser 
realizada na pós-
produção com 
autorização de uso de 
imagem, o mesmo 
será responsáveis por 
facilitar a comunicação 
de maneira neutra, 
garantindo o acesso à 
informação para a 
pessoa surda que se 
comunica por meio da 
Língua Brasileira de 
Sinais com estimativa 
de até 2h de tradução 
após finalização dos 
trabalhos, o valor de 
referência tem como 
base a tabela da 
Federação Brasileira 
das Associações dos 
Profissionais 
Tradutores e 
Intérpretes e Guia-
Intérpretes de Língua 
de Sinais – Febrapis 

Semana 

 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE 
FOMENTO 

 

 

5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA 

Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Fonte de 
Custeio 

Receita

(O item 
contratad
o irá gerar 

receita? 
Indicar 
valor)

2 
R$ 

1.250,00 
R$ 

2.500,00 
Instituto 
Qualify 

Não

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE 

 

R$ 2.500,00
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5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA 

Receita 

(O item 
contratad
o irá gerar 

receita? 
Indicar 
valor) 

 

Despesa  

(Se o item 
contratado gerar 
receita indicar o 
item em que o 

recurso será 
utilizado) 

Não Não 

2.500,00 



 

5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO

Meta 1 – Estruturação de Mídias e Divulgação

Etapa 1.1 – Divulgação ATRAVÉS DA INTERNET

ITEM Descrição 
Detalhada  

Unidade 
de Medida 
(Diária/Mê
s/Mts/Ser
viço/Unid

ade) 

Quant

 1.1.1 
Impulsionamento  

Em Mídias De 
Internet 

Serviço 01 

 1.1.2 

Criação De Website 
C/ Suporte E 

Manutenção E 
Hospedagem 

Dedicada 

Serviço  01 

 1.1.3 

Serviço de 
Edição de 

imagem e vídeo–  

Serviço de registro 
fotográfico e 

cinematográfico para 
produção das vídeo 

aulas, vídeos 
institucionais e de 
divulgação incluso 

equipamentos, 
profissionais edição e 

pós produção. 
 

Diária 10 

Valor Total da Etapa 1.1

VALOR TOTAL DA META 1

Meta 2 – CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Etapa 2.1 CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

ITEM Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de Medida 
(Diária/Mê
s/Mts/Ser

viço) 

Quant.

 2.1.1 

01 Coordenador 
Administrativo – 
Contratação de 
01 Profissional 
responsável a 
orientar todas as 
equipes para 
desenvolvimento 
das ações 
referentes ao 
objeto do projeto 
principalmente 

 MÊS  03

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Estruturação de Mídias e Divulgação 

ATRAVÉS DA INTERNET 

Quant Total 
Valor 

Unitário Valor Total aquisição/locação e memória de 

 01 R$ 1.207,75 R$ 1.207,75 

Recurso utilizado no impulsionamento através 
do Facebook Business (Instagram/
Google ADS. Como comprovação de 
execução será apresentado PRINTs
postagens e relatório oferecido pela própria 
plataforma com alcance de público e valor 
total gasto nas campanhas.

 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 
- 
hospedagem dedicada e opção de cadastro

 10 R$ 725,93 R$ 7, 259.30 

Serviço de registro fotográfico e 
cinematográfico para produção das vídeo 
aulas, vídeos institucionais e de divulgação 
incluso equipamentos, profissionais edição e 
pós produção. O material 
utilizado
ser material de comprovação obrigatória para 
a prestação de contas do projeto. Todas as 
atividades serão registradas e divulgadas na 
páginas oficiais do projeto e site vinculado ao 
site do institut

Valor Total da Etapa 1.1  R$ 12.467,05   

VALOR TOTAL DA META 1  R$ 12.467,05 

CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Quant. Total 
Valor 

Unitário Valor Total aquisição/locação com memória 

03 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

  (Cargo Administrativo) Contratação 
de 01 Profissional com carga horária 
de 40 horas semanais 
todas as equipes para 
desenvolvimento das ações 
referentes ao objeto do projeto 
principalmente equipe executiva e de 
comunicação da OSC, além de 
prestar
executiva, Organização do material 
recebido para prestação de contas 
(Fotos, clipping, textos, declarações, 
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Justificativa para 
aquisição/locação e memória de 

cálculo 

Recurso utilizado no impulsionamento através 
do Facebook Business (Instagram/facebook) e 
Google ADS. Como comprovação de 
execução será apresentado PRINTs das 
postagens e relatório oferecido pela própria 
plataforma com alcance de público e valor 
total gasto nas campanhas. 

 Criação de website interativo com 
hospedagem dedicada e opção de cadastro 

Serviço de registro fotográfico e 
cinematográfico para produção das vídeo 
aulas, vídeos institucionais e de divulgação 
incluso equipamentos, profissionais edição e 
pós produção. O material fotográfico é 
utilizado pela equipe da comunicação além de 
ser material de comprovação obrigatória para 
a prestação de contas do projeto. Todas as 
atividades serão registradas e divulgadas na 
páginas oficiais do projeto e site vinculado ao 
site do instituto 

Justificativa para 
aquisição/locação com memória 

de cálculo 

(Cargo Administrativo) Contratação 
de 01 Profissional com carga horária 
de 40 horas semanais - Orienta 
todas as equipes para 
desenvolvimento das ações 
referentes ao objeto do projeto 
principalmente equipe executiva e de 
comunicação da OSC, além de 
prestar suporte a produção 
executiva, Organização do material 
recebido para prestação de contas 
(Fotos, clipping, textos, declarações, 



 

equipe executiva 
e de 
comunicação da 
OSC.  Carga 
horária de 40 
horas semanais 

Meta 3 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Etapa 3.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ITEM Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de Medida 
(Diária/Mê
s/Mts/Ser

viço) 

Quant.

 3.1.1 

01 Produtor 
Executivo - 
Contratação de 
01 Profissional 
responsável pela 
elaboração do 
projeto, 
acompanhament
o de todas as 
metas de 
desdobramento, 
interlocução junto 
a Secretaria de 
Estado, relatório 
de prestação de 
contas, Manter 
no drive de forma 
organizada 
durante todo o 
projeto. 

 Carga horária de 
40 horas 
semanais 

MÊS 03

3.1.2 

01 Coordenador 
de Produção –
01 Profissional 
responsável pela 
Coordenação e 
comunicação 
direta com os 
alunos e 
professores, 
apresentadores e 
assistentes de 
produção, a partir 
do planejamento 
elaborado pela 
direção faz o 

 MÊS  2 

chamadas); Elabora textos dos 
relatórios para prestação de contas 
do projeto; Contribui com a 
elaboração de contratos em conjunt
com o Produtor Executivo, entrando 
em contato com toda equipe, 
reunindo dados e documentação de 
todos os prestadores de serviço.
 

Valor Total da Etapa 2.1 

 

Quant. Total 
Valor 

Unitário Valor Total aquisição/locação com memória 

03 03 R$ 2.500,00 R$ 7.500,00 

(Cargo Administrativo) Contratação 
de 01 Profissional com carga horária 
de 40 horas semanais 
responsável pela elaboração do 
projeto, acompanhamento de todas 
as metas de desdobramento, 
interlocução junto a Secretaria de 
Estado, relatório de
contas, Manter no drive de forma 
organizada durante todo o projeto, os 
contratos, relatórios parciais, 
comprovantes de realização do 
objeto para serem anexos ao 
relatório e para o fácil acesso da 
diretoria do projeto e do Secretaria. 
Elaborar
todos os formulários relacionados à 
prestação de contas do projeto, 
anexando listas de chamadas e 
demais comprovantes recebidos da 
coordenação e produção do projeto.

 2 R$ 2.200,00 R$ 4.400,00 

Contratação de 01 
com
semanais 
Coordenação e comunicação direta 
com os alunos e professores, 
apresentadores e assistentes de 
produção, a partir do planejamento 
elaborado pela direção faz o 
acompanhamento junto a todas as 
equipe. E contribui com a criação de 
met
projeto, elabora carta de produção 
com diretrizes de todas as áreas, 
onde contém informações da 
execução do projeto, Conhece todos 

15 

chamadas); Elabora textos dos 
relatórios para prestação de contas 
do projeto; Contribui com a 
elaboração de contratos em conjunto 
com o Produtor Executivo, entrando 
em contato com toda equipe, 
reunindo dados e documentação de 
todos os prestadores de serviço. 

R$ 6.000,00 
 

Justificativa para 
aquisição/locação com memória 

de cálculo 

(Cargo Administrativo) Contratação 
de 01 Profissional com carga horária 
de 40 horas semanais - Profissional 
responsável pela elaboração do 
projeto, acompanhamento de todas 
as metas de desdobramento, 
interlocução junto a Secretaria de 
Estado, relatório de prestação de 
contas, Manter no drive de forma 
organizada durante todo o projeto, os 
contratos, relatórios parciais, 
comprovantes de realização do 
objeto para serem anexos ao 
relatório e para o fácil acesso da 
diretoria do projeto e do Secretaria. 
Elaborar textos técnicos e preencher 
todos os formulários relacionados à 
prestação de contas do projeto, 
anexando listas de chamadas e 
demais comprovantes recebidos da 
coordenação e produção do projeto. 

Contratação de 01 Profissional 
com carga horária de 40 horas 
semanais para ser responsável pela 
Coordenação e comunicação direta 
com os alunos e professores, 
apresentadores e assistentes de 
produção, a partir do planejamento 
elaborado pela direção faz o 
acompanhamento junto a todas as 
equipe. E contribui com a criação de 
metodologia junto a direção do 
projeto, elabora carta de produção 
com diretrizes de todas as áreas, 
onde contém informações da 
execução do projeto, Conhece todos 



 

acompanhament
o junto a todas as 
equipe. Carga 
horária de 40 
horas semanais 

 3.1.3 

04 ASSISTENTE 
DE PRODUÇÃO 
- 4 profissionais 
contratados pelo 
período de 2 
meses que 
auxilia 
diretamente a 
coordenação e a 
produção 
executiva do 
projeto. 
carga horária de 
40 horas 

 MÊS  2 

 3.1.4 

02 
PROFESSORES
- 2 Profissionais 
responsáveis 
pela realização 
direta das 
oficinas, sendo 
profissionais com 
devida 
experiência 
comprovada na 
área de dança. 
Carga com 43 
horas para cada 
professor, 
totalizando 86 
horas 

h/aula 43

 3.1.5 

01 Designer 
Gráfico- 01 
Profissional 
para a criação de 
todas as artes 
vinculado ao 
projeto sendo 
todo o material 

Semana  5 

os objetos do projeto e seus prazos 
propostos e orienta na montagem 
das atividades, de modo que o
proposto seja executado com 
sucesso. Elabora, na pré
acompanha o processo de produção 
dos materiais desenvolvidos nas 
atividades.

 8 R$ 1.900,00 R$ 15.200,00 

- 4 profissionais
período de 2 me
horária de 40 horas
diretamente a coordenação e a 
produção executiva do projeto. 
durante a pré
o recebimento de inscrições dos 
alunos, organizando
banco de dados, informa os alunos 
selecionados, criando grade horária 
com salas para
presença e mantendo o controle 
desses documentos, preparam o 
espaço, ajudam na montagem etc; 
auxilia a coordenação junto as 
turmas no espaço das aulas e fora 
das aulas, com entrega de 
documentos solicitados pelos 
espaços, mantendo com
com (responsáveis dos alunos se 
houver) via email e whatsapp, e 
atividades afins relacionadas a 
produção do projeto. Contribuindo 
com o controle e elaboração de 
relatório a partir das atividades 
registradas em cada turma e 
colabora com outros mate
importantes para comprovação na 
prestação de contas.

43 86 R$ 133,00 R$ 11.438.00 

2 Profissionais 
realização direta das oficinas, sendo 
profissionais com devida experiên
comprovada na área de dança sendo 
43h aula para 
totalizando as 86h/aula

 5 R$ 598,99 R$ 2.994,95 

Contratação de 
a criação de todas as artes vinculado 
ao projeto sendo todo o material de 
publicidade/mídia/divulgação com 
caráter exclusivamente informativo; 
conforme legislação vigente, criação 
das artes para postagens em
sociais sendo elas prioritariamente 
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os objetos do projeto e seus prazos 
propostos e orienta na montagem 
das atividades, de modo que o objeto 
proposto seja executado com 
sucesso. Elabora, na pré-produção, 
acompanha o processo de produção 
dos materiais desenvolvidos nas 
atividades. 

4 profissionais contratados pelo 
período de 2 meses, com carga 
horária de 40 horas, que auxilia 
diretamente a coordenação e a 
produção executiva do projeto. 
durante a pré-produção contribui com 
o recebimento de inscrições dos 
alunos, organizando-as em um 
banco de dados, informa os alunos 
selecionados, criando grade horária 
com salas para cada aula, listas de 
presença e mantendo o controle 
desses documentos, preparam o 
espaço, ajudam na montagem etc; 
auxilia a coordenação junto as 
turmas no espaço das aulas e fora 
das aulas, com entrega de 
documentos solicitados pelos 
espaços, mantendo comunicação 
com (responsáveis dos alunos se 
houver) via email e whatsapp, e 
atividades afins relacionadas a 
produção do projeto. Contribuindo 
com o controle e elaboração de 
relatório a partir das atividades 
registradas em cada turma e 
colabora com outros materiais 
importantes para comprovação na 
prestação de contas. 

2 Profissionais responsáveis pela 
realização direta das oficinas, sendo 
profissionais com devida experiência 
comprovada na área de dança sendo 
43h aula para cada professor, 
totalizando as 86h/aula 

Contratação de 01 Profissional para 
a criação de todas as artes vinculado 
ao projeto sendo todo o material de 
publicidade/mídia/divulgação com 
caráter exclusivamente informativo; 
conforme legislação vigente, criação 
das artes para postagens em mídias 
sociais sendo elas prioritariamente 



 

de 
publicidade/mídia
/divulgação com 
caráter 
exclusivamente 
informativo.  

Valor Total da Etapa 3

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO

 

 

 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

 

A identificação do projeto será feito através de impulsionamento nas redes sociais (Facebook e Instagram
por intermédio de 1 vídeo institucional e 5 peças gráficas direcionados através de segmentação por público 
de interesse (dança, esporte, atividades físicas etc.) 

Além do impulsionamento oriundo do próprio projeto será colocado informativo na sede da ins
e redes sociais da OSC. 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)

QTD. Nome

1 Emenda Parlamentar do Deputado 

Total

 

Brasília, 21 de Dezembro de 2021. 

 

 

Guilherme Alexandre Da Silva Ferrão

FACEBOOK / INSTAGRAM durante 
todo o decorrer do projeto, criação de 
arte para prensagem das camisetas 
e demais materiais gráficos que se 
fizerem necessário.

Valor Total da Etapa 3.1 

TERMO DE FOMENTO  R$ 60.000,00 

DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A identificação do projeto será feito através de impulsionamento nas redes sociais (Facebook e Instagram
por intermédio de 1 vídeo institucional e 5 peças gráficas direcionados através de segmentação por público 
de interesse (dança, esporte, atividades físicas etc.)  

Além do impulsionamento oriundo do próprio projeto será colocado informativo na sede da ins

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)

Nome 

Emenda Parlamentar do Deputado Martins Machado  R$ 60.000,00 

Total R$ 60.000,00 

 

 
 

Guilherme Alexandre Da Silva Ferrão 

Diretor Presidente   
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FACEBOOK / INSTAGRAM durante 
todo o decorrer do projeto, criação de 
arte para prensagem das camisetas 
e demais materiais gráficos que se 
fizerem necessário. 

R$ 41.532,95 
 

A identificação do projeto será feito através de impulsionamento nas redes sociais (Facebook e Instagram) 
por intermédio de 1 vídeo institucional e 5 peças gráficas direcionados através de segmentação por público 

Além do impulsionamento oriundo do próprio projeto será colocado informativo na sede da instituição, site 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

Receitas 

 

 


