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TERMO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA
PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO“AMBIENTEJOVEM” QUEVISAOFERTARUMCONJUNTODEAÇÕES
INERENTESAEDUCAÇÃOPARAASUSTENTABILIDADEEM20(VINTE)COMUNIDADESDEBAIXARENDA
NASZONASDEAMORTECIMENTODASUNIDADESDECONSERVAÇÃODOESTADODORIODEJANEIRO. 







1.

DEFINIÇÕES 
1.1.
Termos Definidos. Para os fins da Solicitação de Proposta, as palavras e termos a seguir
relacionados,semprequeiniciadosporletramaiúscula,terãoossignificadosaelesatribuídosnesta
Seção: 


IDG-InstitutodeDesenvolvimentoeGestão 
SEAS-SecretariadeEstadoeSustentabilidade 
SUBRHES-SubsecretariadeRecursosHídricoseSustentabilidade 
SUPSUS-SuperintendênciadeSustentabilidade 
UC-UnidadedeConservação 
CTAA-ComissãoTécnicadeAcompanhamentoeAvaliação 
SNUC-SistemaNacionaldeUnidadedeConservação 
2.


OBJETO 


O presenteTermodeReferênciaparaaSolicitaçãodePropostatemporobjetoacontratação
de serviços especializados para a execução do Projeto “Ambiente Jovem” que visa ofertar um
conjuntodeaçõesinerentesaEducaçãoparaaSustentabilidadeem20(vinte)comunidadesdebaixa
rendadaregiãometropolitanadoRiodeJaneiro,envolvendoaté1000(hummil)jovens.Oobjetivo
do projeto é capacitarosjovensparaseremcidadãoscapazesdevalorizaraMataAtlânticacomoo
patrimônio ambiental e assim, pensar, agir e protagonizar ações consequentes e efetivas que, de
forma solidária e sustentável, contribuam para a conservação do bioma e para um estado
economicamentedesenvolvido,socialmenteinclusivoeambientalmenteequilibrado. 

3.

DAMODALIDADEETIPODESELEÇÃO 


3.1.
3.2.

Modalidade:Concorrência 
Tipo:TécnicaePreço 
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3.2.1. Para a avaliação baseada na qualidade da proposta técnicaenopreço,serãoatribuídosos
seguintespesosparaoscritériostécnicosefinanceiros 

Qualificaçãoda Instituição/Empresa Peso=60%(sessentaporcento); 
Valorfinanceirodaproposta
3.3.

Peso=40%(quarentaporcento). 

ETAPASDEAVALIAÇÃODAQUALIFICAÇÃOTÉCNICA 


ParaavaliaçãodaNotaTécnica,serãoaplicadososseguintescritérios: 



ITEM  CRITÉRIOSDEAVALIAÇÃODAQUALIDADE 

Máximode
pontos
possíveis 

A 

Qualificaçãodaempresaemrelaçãoaoserviço 

50 

B 

Qualificaçãoecompetênciadaequipetécnica

50 
100 

Total 

3.4.


Parâmetrosdoscritériosacima: 
A) Qualificaçãodaempresa/instituiçãoemrelaçãoaoserviço-pontuaçãomáxima50pontos 


Ite
m 

I 

CritériodeSeleção 

Comprovaçãodeserviçosprestadosem
projetoscomfocoemeducaçãoculturalou
dentreoutros,excetonaáreaambiental 

Nºdeatestados 

Pontuaç
ão 


03a05
atestados 


07 

Acimade05
atestados 

15 

Máxi
mo 



15 
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Comprovaçãodeprestaçãodeprojetosem
educaçãoambiental 

II 





03a05
atestados 

15 

Acimade05
atestados 

35 


35 



Total 

50 

A experiência deverá ser comprovada mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, que comprovem a aptidão de desempenho de atividade pertinente e
compatívelemcaracterísticas,quantidadeseprazos,conformeoobjetodoTermodeReferência,com
indicação do nome, função,endereçoeotelefonedecontatodo(s)atestador(es),ouqualqueroutro
meioparaeventualcontato. 


B) Qualificaçãoecompetênciadaequipetécnica-pontuaçãomáxima50pontos 

Item 

I 
II 

Critériodeseleção 


CoordenadorGeraldo
Projeto 

III 

Requisitos
exigidos
classificatórios 

Pontuação 

01a03projetos 

05 

04a07projetos 

10 

Acimade07
projetos 

20 

Máximo 

20 


Item 

I 
II 
III 

Critériodeseleção 


Coordenadorderelações
comunitárias 

Requisitos
exigidos
classificatórios 

Pontuação 

01a03projetos 

05 

04a07projetos 

10 

Acimade07

15 

Máximo 

15 
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projetos 

ParapontuaçãonoquesitoAgentedeIntegraçãocomunitária,somenteserãoaceitosprojetosrelativos
àatividadesdeeducação. 




Item 

I 
II 
III 

Critériodeseleção 


Pedagogo 

Requisitos
exigidos
classificatórios 

Pontuação 

Especialização 

05 

Mestrado 

10 

Doutorado 

15 

Máximo 

15 



A experiência deverá ser comprovada mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, que comprovem a aptidão de desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do Termo de Referência, com
indicação do nome, função,endereçoeotelefonedecontatodo(s)atestador(es),ouqualqueroutro
meioparaeventualcontato. 

3.4.1. A pontuação da proposta técnica será o resultado da soma entre as pontuações das
avaliações individuais dos profissionais e da empresa, conforme item 3.3 do presente Termo de
QualificaçãoTécnica. 
3.4.2. Seráconsideradaparacomprovaçãoapenasamaiornotacomprovadadecadaprofissionale
daempresaedaempresa,nãosendocumulativa. 

3.5.

ApropostacomercialqueapresentaromenorvalorreceberáaNotaComercial( NC)e quivalentea
100pontos.Asnotascomerciaisdasoutraspropostas(NC)serãocomputadasdaseguinteforma: 

Fórmulaparaadeterminaçãodasdemaisnotascomerciais(NC): 
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3.6.



NC=100x( menorvalorentrepropostasapresentadas) 
valordapropostaemanálise 

Daavaliaçãofinal:DeterminaçãodanotadecadaprojetoFórmulaparaadeterminaçãoda notafinal
(NF) 

NF= (NTxpesoatribuídoàpropostatécnica60%)+(NCxpesoatribuídoàpropostafinanceira40%). 
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4.

DOPRAZOCONTRATUAL 
4.1.
Ocontratovigorarápeloprazode12(doze)meses,podendoserrenovávelporigualperíodo
medianteaassinaturadeaditivocontratual. 
4.2.
OPrazodemobilizaçãodosserviçospelaempresacontratadaserádeaté15(quinze)dias,
contadosapartirdaassinaturadocontrato. 



5.

DOLOCALDEEXECUÇÃODOSSERVIÇOS 
5.1.
●
●

●
●
●

●

●
●
●

●

Osserviçosserãoexecutadoseemproldaslocalidadesabaixo: 

1°–NUP:ÁREADEPROTEÇÃOAMBIENTALDORIOGUANDU-Marajoara(Japeri) 

2°–NUP:ÁREADEPROTEÇÃOAMBIENTALDORIOGUANDU-ComunidadeParqueIpanema
(Queimados) 

3°–NUP:ÁREADEPROTEÇÃOAMBIENTALRETIRO-MiguelCouto(NovaIguaçu) 

4°–NUP:ÁREADEPROTEÇÃOAMBIENTALDOALTOIGUAÇU-ParqueNovaÁurea,Nossa
SenhoradasGraças 

5°–NUP:ÁREADEPROTEÇÃOAMBIENTALDOALTOIGUAÇU -Recantus,Babi,Parque
Americano,JardimdasEstrelas 

6° –NUP:ÁREADEPROTEÇÃOAMBIENTALDEMANGARATIBA-Parquebelavista,Comunidade
daRuadaPalha,ComunidadeSaieCachoeira2(Mangaratiba) 

7°– NUP:ÁREADEPROTEÇÃOAMBIENTALITAGUAÍ,ITINGUSSUESPIGÃOTAQUARA-
Mazomba,BrisaMareTeixeira(Itaguaí) 

8°–NUP:ÁREADEPROTEÇÃOAMBIENTALORLADESEPETIBA-JoãoXXIII 

9°–NUP:ÁREADEPROTEÇÃOAMBIENTALDOGERICINÓ-MENDANHAEPARQUEESTADUALDO
MENDANHA-PrincesaDaiana 

10°–NUP:ÁREADEPROTEÇÃOAMBIENTALDOGERICINÓ-MENDANHA,PARQUEESTADUALDO
MENDANHA,ZONADEAMORTECIMENTODOPARQUENATURALMUNICIPALDASERRADO
MENDANHA-SerradoMendanha 


●

11°–NUP:ÁREADEPROTEÇÃOAMBIENTALDOGERICINÓ-MENDANHA,PARQUEESTADUALDO
MENDANHA,ZONADEAMORTECIMENTODOPARQUENATURALMUNICIPALDASERRADO
MENDANHA-ConjuntoGomes 
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●
●
●
●
●
●

●
●

●


12°–NUP:ZONADEAMORTECIMENTODOPARQUENATURALMUNICIPALDOGERICINÓ-
Camboatá,MarechalHermes/Muquiço 

13°–NUP:APARUSERRADAMISERICÓRDIA-ComplexodoAlemão 

14°–NUP:ÁREADEPROTEÇÃOAMBIENTALDAFAZENDINHADAPENHA-RoquettePinto 

15°–NUP:PARQUEESTADUALDAPEDRABRANCA-RiodaPrata 

16°–NUP:PARQUEESTADUALDAPEDRABRANCA-CavalodeAço/Taquaral,Viegas,Boiobi,
Gurp,BairroSantoAndré 

17°–NUP:PARQUEESTADUALDAPEDRABRANCA -CaixaD’Água77,VilaVintém,Murundu,
ParqueIdeal,Barata,CapitãoTeixeira,Piraquara 

18°–NUP:PARQUEESTADUALDAPEDRABRANCAIV-MontedaPaz 

19°–NUP:ÁREADEPROTEÇÃOAMBIENTALDASERRADOSPRETOSFORROS,PARQUE
ESTADUALDAPEDRABRANCAV(ZonadeamortecimentoParqueNacionaldaTijuca)-
Campinho 

20°–NUP:ÁREADERELEVANTEINTERESSEECOLÓGICODESÃOCONRADOePARQUE
NACIONALDATIJUCA-Rocinha 

5.2.
ASubsecretariadeRecursosHídricoseSustentabilidadeseráresponsávelpelaescolhados
espaçosfísicoseliberaçãodosmesmos. 
5.3.
Noperíododeexecuçãopresencial,deverãoserprovidenciadostodososprotocolosde
segurançavigentesnoperíodoreferenteàtaletapa,umavezqueessesestãoemconstantes
alterações. 

6.

DADESCRIÇÃOEESPECIFICAÇÃODOSSERVIÇOS 

6.1. DASATIVIDADESPREVISTAS 
O conjunto das atividades previstas para o projeto é composto pelos componentes abaixo,
operacionalizadosconformemetodologiaaseguir: 
●
●
●
●
●

EstabelecimentodecomunicaçãocomparceriaslocaisidentificadaspelaSEAS/SUBRHESparaa
instalação e montagem dos Núcleos de Pertencimento com espaços públicos e privados
existentesnascomunidades;; 
Estabelecimento de procedimentos para funcionamento, manutenção e conservação dos
NúcleosdePertencimento; 
Elaboraçãodemateriaiseducacionais,gráficosedecomunicação; 
Seleção,contrataçãoecapacitaçãodasEquipesTécnico-Pedagógica; 
AçãoinicialdecapacitaçãocomoobjetivodeintegrartodaaequipeTécnicoPedagógicaefazer
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

um nivelamento de linguagem de modo que todos entendam o contexto e a dimensão do
projeto; 
Inscriçãoeseleçãodosjovensparticipantesdoprojetode16até24anosdeidade; 
Capacitação dos jovens participantes selecionados em educação para a sustentabilidade e
atravésdarealizaçãodasoficinasdeArte-Educaçãoprevistas; 
Elaboraçãodosdiagnósticospreliminaresdosterritórios; 
Planejamento,execuçãoeavaliaçãodasoficinasdeArte-Educação; 
Elaboração,implantaçãoemonitoramentodosPlanosLocaisdeIntervenção; 
Planejamentoerealizaçãodeeventos; 
Elaboraçãoderelatóriostrimestraiserelatóriofinal; 
Pagamentodebolsaparaosjovens; 
Elaboração de Manual para a execução da gestão destes valores, constando as condições de
recebimentodosvaloreseformadeacompanhamentodocumprimentodascondicionantes. 

Oresultadodestescomponentes,deacordocomasmetasapresentadas,éaimplantaçãode20
(vinte) núcleos depertencimento,cadaumcomcapacidadepara50(cinquenta)alunos,capacitando
até 1000 (hum mil) jovens da região metropolitana do Rio de Janeiro porumperíodode12(doze)
meses. 

6.2. DOSTERRITÓRIOS 
Território é uma das categorias conceituais da Geografia, mas, por seu caráter de
transversalidade e interdisciplinaridade, foi apropriado por outras ciências como a Educação e a
Saúde. 
O grande geógrafo brasileiro Milton Santos falava do território como o espaço geográficodo
acontecer solidário, compreendido como uma mediação entre o mundo e a sociedade nacional e
local. Essamediaçãoocorreatravésdehorizontalidades(lugaresvizinhosreunidospelacontinuidade
territorial)everticalidades(lugaresdistantesunsdosoutros,ligadosportodasasformaseprocessos
sociais). Atualmente formam-se redes, facilitadas pelas tecnologias digitais, que unem
horizontalidadeseverticalidades,constituindoumanovarealidade. 
Noprojeto,osterritóriossãoespaços,disseminadospeloEstadodoRiodeJaneiro,ondeserão
instaladososNúcleosdePertencimentoquesediarãoasatividadesdoProjeto. 

6.3. D
 OSNÚCLEOSDEPERTENCIMENTO 
A implantação dos Núcleos de Pertencimento, situados nos territórios definidos,associadois
aspectos: 
A concepção dos espaços geográficos sob uma perspectiva cultural e compreensiva da
realidade,comofazJoëlBonnemaisonemseutexto“ViagememTornodoTerritório”,associando-osa
ideiasdecotidiano,identidadeediferença,atribuindo-lhevalorcultural. 
A concepção de pertencimento (ou pertença), elaborado pelo psiquiatra e psicanalista
argentino Pichon-Rivière, que o considera, juntamente com os processos de afiliação, cooperação,
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comunicação e aprendizagem, essencial a todos os processos grupais. Diz respeito ao grau de
identificaçãodosmembrosdogrupoentresiecomatarefaaserrealizada,mastambémàconvivência
comadiversidadeexistentenosgrupos. 
Acriaçãodessesnúcleoseasatividadespropostasnametodologiapermitirãoaconsecuçãodo
objetivo geral do projeto, de “Formar jovens cidadãos capazes de pensar, agir eintervircomações
consequentes e efetivas para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, solidário e
sustentável”edosobjetivosespecíficosformulados. 

6.4. DASOFICINASDEARTE-EDUCAÇÃO 
A Oficina de Arte-Educação com foco em temas ambientais é recurso estratégico de
mobilização,motivaçãodeaprendizagemefixaçãodeconteúdo,especialmenteutilizadoparaatraire
manter jovens participantes no trabalho com temas alheios ao seu universo cotidiano e têm sido
muito utilizadas como um eficaz instrumento de sensibilização e mobilização no sentido de
despertarem e manterem o interesse pelo tema. Além dos conteúdos específicos relacionados à
preservaçãodoambiente,nestasoficinasessesjovenstêmaoportunidadedeexperimentarorespeito
às regras estabelecidas e a postura solidária e cooperativa que o trabalho em equipe promove e
requer. Durante a realização destas oficinas são transmitidos conhecimentos básicos sobre meio
ambiente,noçõessobreocuidadocomodescartedosresíduosgeradosnodia-a-dia,aimportânciado
descarte adequado, relevância das ações de preservação ambiental, e a utilização de materiais
alternativos como matéria-prima principal, evitando o descarte prejudicial de materiais quepodem
ser reutilizados iniciando assim, inclusive, uma nova forma de gerar renda ou de complementá-la
respeitandooslimitesepossibilidadesdanatureza. 
AsoficinasArte-Educaçãoouecológicasvisampermitiraosparticipantescontatocomconteúdo
teóricos e práticossobremeioambiente,visandoaredução,reutilizaçãoereciclagem,baseadosnos
princípiosdasustentabilidadeambiental.Aoparticiparem,osjovenssãoestimulados,deformalúdica,
arefletirsobresuasrelações,seushábitoseseuscomportamentosemrelaçãoaoconsumo,aousoe
aodescartedediferentesresíduosreconhecendoarelevânciadoconsumosustentável,dosaspectos
sociais que envolvem a questão ambiental, aoportunidadedegeraçãodeempregoerendaapartir
deste aprendizado mobilizado no sentido de fazerem da teoria uma prática de hábitos e
comportamentospreservacionistas.OrecursodaArte-EducaçãoAmbientalvisaatenderanecessidade
derefletirsobreomeioemquevivemos,ecomopodemoscontribuir,multiplicandoaçõespertinentes
aomeioambiente,arte,educaçãoesustentabilidadenaformaçãodacidadania.
A Oficina de Arte-Educação Ambiental é uma proposta diferenciada, que de maneira lúdica,
incentiva o uso da criatividade ao mesmo tempo em que conceitos e informações sobre
sustentabilidadesãoconstruídosedisseminadospermitindoaosjovensseperceberemcomoagentes
multiplicadoresdeatitudesecomportamentosquepreservemoambienteemquevivemcontribuindo
para a transformação da realidadeeestimulandoeintegrandooutrosatoresdesuacomunidadeno
processo. 
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6.5. DASATRIBUIÇÕESDACONTRATADA 
Nesta perspectiva, a referida Instituição/empresa contratada será responsávelpelasseguintes
atribuições: 
6.5.1. Contratação e capacitação dos profissionais que irão compor as equipes na concepção de
trabalhocolaborativoearticuladordosprocessosdeensinoeaprendizagem; 
6.5.2. Pagamentodebolsaparaosjovens; 
6.5.3. Produçãodosconteúdospedagógicosdeapostilas,cartilhaseoutrosmateriaisimpressos; 
6.5.4. Capacitaçãodaequipetécnico-pedagógicacontratada; 
6.5.5. Capacitaçãoecertificaçãodosjovens; 
6.5.6. Supervisãodenúcleos; 
6.5.7. Monitoramentoeavaliaçãodeprocedimentosederesultados; 
6.5.8. Elaboraçãoderelatóriostrimestraisefinale; 
6.5.9. Publicaçãodebrochurasobreodesenvolvimentoeoresultadofinaldoprojeto. 
A execução das ações do projeto Ambiente Jovem exigirá competências e habilidades
diversificadasàsváriasfasesdoprocesso.  

6.6. DAMETODOLOGIA 
Aoperacionalizaçãodoscomponentesmencionadosanteriormentedevesedardaseguinteforma: 
6.6.1. AtravésdeAcordosdeParceriaentreSEASeInstituições.Poderãoserestabelecidosparcerias
e utilizados espaços públicos do governo do estado existentes nas comunidades tais como centros
sociais da fundação leão XIII, Centros de Cidadania CCDCs vinculados a Secretaria de Estado de
DesenvolvimentoSocialeDireitosHumanoseosCentrosdeDifusãodeCiência,EducaçãoeCultura-
CDCECs, CentrosdeReferênciadaAssistênciaSocial(CRAS)eCentrosdeReferênciaEspecializadode
AssistênciaSocial(CREAS)eporUnidadesdeEnsino. 
6.6.2. IdentificaçãopelaSEASdosterritóriosondeserãocriadososNúcleosdePertencimento. 


6.7. DAINSTALAÇÃO 
EstabelecimentodeparceriaslocaisparaainstalaçãoemontagemdosNúcleosdePertencimento. 
6.7.1. Caberá à equipe técnica da SEAS identificar e disponibilizar osespaçosfixospararealização
dasoficinaspelasempresas/instituiçõescontratadas.Eventuaisdespesasparaestefimocorrerãopor
contadaSEAS; 
6.7.2. A instalação dos Núcleos de Pertencimentoquedeverátercapacidadeparacomportarduas
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turmasde25(vinteecinco)alunos,umanoturnodamanhãeoutranoturnodatarde; 
6.7.3. AContratadadeverárealizaramanutençãoeconservaçãodosespaçoscedidospelaSecretaria
para realização das atividades, inclusive o fornecimento do material necessário para manutençãoe
conservação,taiscomomaterialdelimpezadolocal,equipamentoscedidosehigienedaequipe; 
6.7.4. A Contratante será responsável por fornecer o mobiliário para montagem de cada núcleo,
conformeoAnexoI.a; 
6.7.5. Após o término dos serviços pela Contratada, aSUBRHESseráaresponsávelpelaretiradae
guardadosmobiliárioseequipamentosdasUCS; 
6.7.6. A contratada deverá arcar com os custosparaatenderàsnecessidadesdedeslocamentoda
equipetécnico-pedagógica,apoiarodeslocamentodosjovensparticipantesdoprojetoparaatividades
intercomunidadeseserresponsávelportransportartodoomaterialdestinadoàsaçõesdoprojeto. 
6.7.7. Acontratadadeveráseresponsabilizarpelasdespesasdeinternetetelefonianecessáriaspara
aexecuçãodoprojeto. 

6.8. DAELABORAÇÃODECONTEÚDOS 
6.8.1. A elaboração e revisão de materiais educacionais, gráficos e de comunicação deverão ser
realizados conforme indicado pela SEAS. O conteúdo ficará por conta daequipetécnicadoprojeto,
contudodeveráseraprovadopelaSEAS. 
6.8.2. Produção de textos técnico-educativos e ilustrações (quadros, tabelas, mapas e gráficos)
pertinentesaostemasserãodefinidospelacontratadaeaprovadospelaSEAS/SUBRHESparacompor
o material gráfico (apostilas do aluno edoeducador,cartazes,certificados,formuláriodiagnósticoe
publicação dos resultados dos Planos de Intervenção) e de comunicação (flyer, folder, placa
identificadora,banner,boné,camiseta); 
6.8.3. A contratada deverá se responsabilizar por fornecer toda estrutura necessária para
ministraçãodasaulas,comointernet,áudio,vídeo,equipamentoseletrônicoseetc; 
6.8.4. A Contratada deverá se reunir comaequipedefiscalizaçãoemreuniõesperiódicasaserem
definidaspelaúltima. 

6.9. DOMATERIAL 
AelaboraçãoeaquisiçãodemateriaisdeverãoserrealizadapelaContratada,conformeitens
listadosaseguir: 
6.9.1. DOMATERIALGRÁFICO 
● ApostilaCadernoTécnicodasOficinasdeArte-Educação 
● Apostiladojovem  
● Apostiladoeducadorambiental 
● Fichadediagnósticosocioambiental 
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●

Livrocomhistóricoeoresultadodosplanosdeintervençãolocal 

6.9.2. DOMATERIALDECOMUNICAÇÃO 
● Cartazdedivulgação 
● Placaidentificadoradapresençadoprojetoemcadanúcleo 
● Banner. 
● Boné 
● Camiseta 
Paraaelaboraçãodosmateriaisgráficosedecomunicaçãonecessáriosaoprojeto,acontratada
deverádesenvolveroconteúdoapartirdasorientaçõesdadaspelaSUBRHES,ondedeverãoconstara
logomarca do Governo do Estado, da Secretaria Estadual de AmbienteeSustentabilidadeedoIDG,
realizandocomaspartesreuniõesparadetalhamentodaabordagemesubmetendoosprodutospara
aprovação. A partir da aprovação da proposta pela SUBRHES e IDG, o conteúdo deverá ser
encaminhadoparaproduçãoeditorial. 
AcontratadadeveráforneceromaterialnosformatosindicadosnoAnexoI.b. 

6.10.

DASELEÇÃO,CONTRATAÇÃOECAPACITAÇÃODASEQUIPESTÉCNICOPEDAGÓGICAS 

6.10.1. A Instituição ou Empresa será responsável pelo recrutamento, seleção, contratação,
nivelamentodelinguagemecapacitaçãodasEquipesTécnico-Pedagógicas. 
6.10.2. A aplicação da capacitação deverá ser feita pela Instituição ou Empresa contratada que se
utilizarádasapostilascujosconteúdosforemporelesespecificamentecriadosparatalfim. 

6.10.3. DAINSCRIÇÃOESELEÇÃODOSJOVENSPARTICIPANTESDOPROJETO 
OsjovensparticipantesserãoselecionadosapartirdoCadúnicoemparceriacomosCentrosde
Referência da Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS) e por Unidades de Ensino, localizados nos territórios. A seleção levará em conta a
vulnerabilidadesocialdalocalidadeemqueojovemestáincluído. 
A equipe técnica da Contratadaseráresponsávelpelaorganizaçãodosjovensdecadanúcleo,
assim como pela prestação de todas as informações necessárias, inclusive horários, conteúdo dos
planosdecurso,datadeaulainaugural,entreoutros. 
OsjovensparticipantesdoprojetoreceberãoumabolsaauxíliodeR$200,00(duzentosreais)da
Instituição ou Empresa durante o período de 08 (oito) meses, através de conta corrente,
preferencialmente,ou, na ausência desta, através de instituto de pagamento mais adequado. O
pagamento da bolsa auxílio estará condicionado à frequência e aproveitamento dos jovens nas
atividadesofertadaspeloprojeto.  
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6.10.4. DACAPACITAÇÃODOSJOVENSPARTICIPANTESSELECIONADOS 
Ametodologiadoprojetoprevêacapacitaçãoteóricaepráticadeaté1000(hum)mil)jovens,
os quais, ao final terão desenvolvido o pensamento crítico, e compreensão de como as ações
antrópicas geram impactam no equilíbrio ecossistêmico e que a degradação ambiental impacta
negativamentenãoapenasosanimaiseavegetação,masoprópriohomemqueéparteintegranteda
Natureza. Além disso, eles estarão aptos a ingressarem no mundo do trabalho para atuar
profissionalmenteemáreaseatividadesafins. 

1ªetapa:Ciclobásicodacapacitaçãodosparticipantes 
Nessa etapa os jovens serão imersos nos conhecimentos gerais de Educação para
Sustentabilidade e cidadania, durante 60 (sessenta) dias corridos, 02 (dois) dias por semanaecom
carga horáriaprevistade04horas/aula,comoobjetivodelevá-losaconstruiropróprioconceitode
ambiente,sustentabilidadeeempreendedorismo,estimulandoamudançadeolharehábitossobrea
imensadiversidadebioculturalexistentenosterritóriosdeMataAtlânticaedomodocomoagimosno
nosso dia a dia, além de buscar expandir uma postura de respeito pela cultura local e pela
biodiversidade que ainda existe em suas comunidades. A capacitação de Educação para
Sustentabilidadeseráoferecidaatravésdeseiseixostemáticos:  


EDUCAÇÃOPARAASUSTENTABILIDADE 
TEMÁTICA 

Unidade1: 
BiomaMataAtlântica 

OBJETIVO 
Desenvolveracapacidadedeleituradanaturezaatravésda
observação doselementosregionaiseespéciesdaFaunae
da Flora, construindo um pensamento crítico para que o
jovem se veja comopartedaNaturezaeassimentendero
valordaconservaçãodabiodiversidade. 
Compreender a importância da conservação do bioma no
qual elesestãoinseridosparagarantirabiodiversidadeea
manutenção dos serviços ecossistêmicos. Identificaçãodas
possibilidades alimentares (frutos e Plantas Alimentícias
NãoConvencionais)peloBioma. 

Unidade2: 
Água 

Ciclo da água; importância desse recurso natural; água,
potável e saneamento; doenças relacionadas à falta de
saneamento;consumoconsciente;ecossistemasaquáticos. 
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Unidade3: 
Florestas 

Unidade4: 
CiclosBiogeoquímicose
MudançasClimáticas 

Unidade5: 
 iclodeVidadosProdutos,
C
SociedadedeConsumoe 
GestãodeResíduosSólidos 



Conhecerconceitossobreaimportânciadasflorestasparaa
regulaçãoclimáticadoplanetaeparagarantiraquantidade
equalidadedaágua;mataciliar;recursosnaturais;faunae
flora; causas do desmatamento; as consequências da
descoberturadosolo. 
Conhecer como os elementos atuam e interagem na
natureza, compreendendo a importância individual e
sistêmicadosseresvivos;açõesantrópicaseseusimpactos
nos Ciclos Biogeoquímicos; Efeito Estufa; Mudanças
Climáticas. 
Relação do ciclo de vida dos produtos com as temáticas
trabalhadasnasunidades1,2,3e4;pegadahídricaepegada
de carbono; hábitos de consumo e descarte x impacto
ambiental; reflexões sobre a necessidade de consumo;
definiçõesqueenvolvemotema;classificaçãodosresíduos
sólidos; importância do gerenciamento adequado dos
resíduos; coleta seletiva; fundamentosdaPolíticaNacional
de Resíduos Sólidos; valorização de resíduos: indústria da
reciclagemeeconomiacircular. 


Unidade6: 
SustentabilidadeeCidadania 

Compreender o papel do cidadão na sociedade; conhecer
diferentesformasdeparticipaçãosocialnocaminhoparao
desenvolvimento sustentável; conhecer a Agenda 2030 e
seusObjetivosparaoDesenvolvimentoSustentável(ODS). 


Considerando as características socioculturais que compõem o universo dos jovens alvo do
projeto, estrategicamente foi adotada a metodologia de oficinas de Arte-Educação como uma
ferramentalúdicaparaamanutençãodointeressedosjovensedefixaçãodoconteúdotrabalhadona
capacitação de Educação para a Sustentabilidade. As oficinas de Arte-Educação acontecerão em 02
(dois) dias da semana. As oficinasirãoproporcionarumabasenecessáriaparaasegundaetapaque
consiste no desenvolvimento do Plano de Intervenção Local, que almeja impulsionar a transição
comportamental em suas respectivas comunidades. Cada núcleo poderá escolher duas entre as
seguintesoficinas:  

a. ComunicaçãoeAudiovisual: 
Essaoficinavisagarantiroregistrointegraldoprojetoetrabalharoprotagonismojuvenil.Ao
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longodasoficinasosjovensirãoaprendertécnicasderoteiro,direção,ediçãofotografia,som
edireçãodeatoresdemodosaseremcapazesdeproduziremconteúdosusandoosrecursos
do celular. Com essa ferramenta de Arte-Educação os jovens serão capazes de disseminar
todos os conhecimentos sobre a Mata Atlântica e Sustentabilidadedeumamaneiralúdica
quepossadialogarcomosmoradoresdacomunidadeeassiminserirvaloresdeconservação
da biodiversidade na cultura local. Além disso,aoficinavisatrabalharoexercícioplenoda
cidadania, com a discussão e reflexão de temas transversais variados que permeiam o
processo de criação dos materiais audiovisuais produzidos pelos jovensduranteoscursos,
com o objetivo de proporcionar-lhes não apenas a reflexão, mas o sentimento de
pertencimentoàsociedadeeumainteraçãomaissustentávelcomafloresta. 

b. Possibilidades Sonoras e Transformação de ResíduosSólidosemInstrumentosMusicais,soba
ÓticadaEconomiaCircular: 
Os jovens terão a oportunidade de expressarem os conhecimentos adquiridos sobre a
vegetaçãoeanimaissilvestresquehabitamseusterritóriosinseridosnaMataAtlântica.Essa
manifestaçãoocorreráatravésdasletras,arranjosecomposiçõesmusicais.Duranteaoficina
eles vão aprender sobre identificaçãoecaptaçãodesonsdanaturezalocal,teoriamusical,
percepção rítmica e a confeccionar instrumentosmusicaisapartirdereaproveitamentode
resíduos.EssamodalidadedeArte-Educaçãoéumaimportanteferramentadecomunicação
de massa para mudança de comportamento, desenvolvimento pessoal, social, geração de
rendapormeiodamúsicaeolharsobreoambienteesuabiodiversidade. 

c. EcomodaeTransformaçãodeResíduosTêxteis,sobaÓticadaEconomiaCircular: 
Aroupaéumaconstruçãodeidentidade,podesertratadacomoumcanaldecomunicação.
OpapeldoEcomodaéprovocareestimularaconservaçãodafaunaedafloranativaatravés
decampanhasqueusamaestampariadaroupacomoumabandeiradealertasobreespécies
que estão em risco de extinção. Durante a oficina, os jovens irão estudar sobre corantes
naturais quepossamvirdeespéciesnativasdaMataAtlântica,assimcomosobremaneiras
sustentáveisdeextrairessecoranterespeitandootempoderegeneraçãodasespéciesesua
funçãoecológicanoequilíbrioecossistêmico.Osjovensterãoaoportunidadedetrabalharna
práticatodososconceitossobreciclodevidadosprodutos,impactosemcadeiaeEconomia
Circular que deverão ser abordados no curso de Educação para a Sustentabilidade. Desse
modo, será abordada metodologia dedesignconscientecomoumaferramentaimportante
na produção de uma roupa menos contaminadora e na facilitação dos processos de
reciclagem. 

d. Robótica,sobaÓticadaEconomiaCircular: 
Nessaoficinaosjovensvãopercebercomoatecnologiapodeserumagrandealiadaparaa
conservaçãodaMataAtlântica.Apartirderesíduoseletrônicos,seráproduzidodesdejogos
abasedesensoreseletrônicosparatrabalhararelaçãohumano-bioma(fixandooconteúdo
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do curso de Educação para a Sustentabilidade) até dispositivosparamonitoraraumidade,
ventos,radiaçãosolar,etc. 

e. AproveitamentoIntegraldosAlimentos: 
Nessa oficina os jovens receberam conhecimento sobre a alimentação integral que possui
como princípio básicoadiversidadedealimentoseacomplementaçãoderefeições,como
objetivodereduzircusto,desperdícioelixonopreparoderefeições.Oobjetivodaoficinaé
demonstrar que as perdas não ocorrem somente em plantações, transporte e
armazenamento inadequado, mas também no preparo incorreto dos alimentos. Por outro
lado, a oficina também promove ação de segurança alimentar e abre um viés de
possibilidade para reverter o quadro alimentar baixo em nutrientes do Núcleo de
Pertencimento. Os módulos de Educação para Sustentabilidade e Arte-Educação serão
oferecidos de segunda-feira a quinta-feira, sendo a sexta-feira reservada à avaliação,
alinhamento e planejamento. Como produto da primeira fase, deverá ser realizado um
diagnóstico preliminar do território e elaborado e apresentado um Plano de Ação que
contemple atividades de Intervenção Local de acordo com a realidade/necessidade do
território, estimulando, ainda, a participação da população no planejamento dos serviços
básicosqueafetamseucotidiano. 

2ªetapa:Consolidaçãodo“AmbienteJovem” 
Após passarem pelo processo de capacitação dos conteúdos inerentes a educação para a
sustentabilidade ecidadaniadaetapaanterior,osjovensparticipantesestarãoaptosaexercitareme
multiplicarem esse conhecimento através de atividades práticas propostas pelas oficinas de
Arte-Educação e na elaboração e execução dos planos de intervenção com o apoio do educador
ambiental. A partir da alternativa das oficinas cujos conteúdos serão ofertados a todos os jovens
durante a primeira etapa (dois meses), cada núcleo escolherá até duas delas para que, o
aprofundamento nos conhecimentos e habilidades, viabilizem a execução dos 20(vinte)Planosde
Intervenção Local, interagindo saberes e enriquecendo o resultado final. Essa intervenção na
comunidade possibilitará que os jovens sejam multiplicadores dos aprendizados no módulo de
Educação para Sustentabilidade, ajudando assim suas respectivas comunidades a entenderem os
impactos que as escolhas humanas (consumo, desmatamento, descarte inadequado dos resíduos)
geramnoambiente.Pretende-sequetodasasproduçõeslúdicas(músicas,asproduçõesaudiovisuais,
osprodutosdaEcomodaedaRobótica)sejamferramentasestratégicasparaimpulsionaramudança
comportamental nas comunidades. A criação desses núcleos de pertencimento e as atividades
propostas na Metodologia permitirão a consecução dos objetivos do projeto, de “Formar jovens
cidadãoscapazesdepensar,agireintervircomaçõesconsequenteseefetivasparaodesenvolvimento
social,econômicoeambiental,solidárioesustentável”edosobjetivosespecíficosformulados. 
ComoapoiodaEquipeTécnico-Pedagógica,oPlanodeIntervençãoLocalserárealizadoapartir
dodiagnósticoambientaldesenvolvidopelosjovensnosterritóriosatravésdequestionários. 
Os jovens irão entrevistarosmoradoresdesuascomunidadesparaconseguiridentificarquais
sãoosprincipaisdesafiosambientaistaiscomo:desmatamentoporcontadoavançodacomunidade
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na floresta e suas consequências; seca das nascentes; risco de deslizamento; córregos poluídos;
ocupaçãourbanadificultando/impedindoofluxogênicodafloranativa;animaisdomésticoscaçandoe
transmitindo doenças para animais silvestres; desequilíbrio ecológico: aumento de fauna invasora
(mosquitos,escorpiões,aranhas,etc)eevasãodafaunanativaocasionandoofenômenodamatavazia
ou“defaunação”;resíduossólidosmaldescartadosseemaranhandonavegetaçãolocaleimpactando
o habitat dos seres vivos que ali habitam; aquecimento do microclima local; etc. Uma vez que o
levantamento no território tenha sido concluído,osjovensirãoelaborareexecutaroplanodeação
paraenfrentarpelomenosumdosdesafiosdiagnosticados,utilizandoaindaashabilidadesadquiridas
nos cursos de arte-educação. Nesse processo, a população estará sendo também mobilizada para
mudanças de hábitos e comportamentos com foco na valorização e conservação da biodiversidade
local. 
Esta etapa será realizada durante o período de 07 (sete) meses, previsto 02 (dois) dias por
semanaecargahoráriade04horas. 

6.11.

DAELABORAÇÃODOSDIAGNÓSTICOSPRELIMINARESDOSTERRITÓRIOS 

A partir do cômputo dos resultados obtidos e a respectiva obtençãododiagnósticoemcada
núcleo, a turma terá os elementos básicos para criação do seu plano de açãoondeserádefinidaa
açãoprioritáriaparaaplicaçãopráticadosconhecimentosadquiridosnocursodecapacitação. 
Paraisso,éprecisoplanejaroquequeremosecomorealizaressasmudanças,identificandoos
problemasquepodemviraserresolvidos,afimdedefinirosobjetivosdeumplanodeaçãocoletivo.
Nesta fase, o educador ambiental, juntamente com a turma, deverá definir a área piloto para a
realizaçãododiagnósticopreliminar,relativamenteacadanúcleodepertencimento. 
Consideramosessediagnósticopreliminardeaspectossocioambientaisaetapaqueantecedee
éessencialparaaelaboraçãodoplanodeintervençãolocal.Aofalarsobrearealizaçãodediagnóstico
socioambiental emescolas,envolvendojovens,comononossocaso,Coelhoetal(2013)consideram
queelepermiteaverificaçãodeprioridades“emumcontextomarcadopeladegradaçãopermanente
doambientenaturalesocial,criandoumanecessáriaarticulaçãocomaproduçãodesentidossobrea
educação ambiental”. E continua afirmando que “a busca de soluções para os problemas
socioambientais locais constitui-se em uma situação de aprendizagem interdisciplinar significante”
(COELHOetal.,2013,p.1). 
O diagnóstico permitirá conhecer e compreender os principais problemas do território
observado, como surgiram e de que maneira afetam as pessoas e o lugar onde ocorrem. Para a
realização do diagnóstico podem ser utilizadas variadas estratégias que envolvem observações,
questionários, entrevistas, entre outras, que devem ser complementadas com rodas de diálogo
através de perguntas norteadoras sobrearealidadelocal,dotipo“Oquenósqueremos?Oquenós
conhecemos?Oquenóstemos?Comoéquenósusamosoquetemosparaobteroquequeremose
conhecemos? O que acontecerá quando nósaplicarmos?”,alémdedinâmicasdeproblematizaçãoa
partir do levantamento de informações da realidade local e debates a fim de chegar a um
denominadorcomum.Comisso,serápropiciadaumaricatrocadeexperiênciaslocaiseaobtençãode
umdiagnósticofidedignodoterritório.  
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6.12.

DAELABORAÇÃO,IMPLANTAÇÃOEMONITORAMENTODOSPLANOSLOCAISDEAÇÃO 

Apartirdocômputodosresultadosobtidosearespectivaobtençãododiagnósticoemcadanúcleo,as
turmas terão as informações necessárias para criação doseuplanodeIntervençãoLocal,ondeserá
definida a ação prioritária frente à realidade verificada, com aplicação prática dos conhecimentos
adquiridosnocursodecapacitação.Neledeverãoconstar: 
●
●
●
●
●
●
●
●

Título 
Introdução(breveresumodoprojeto) 
Justificativa(emrelaçãoaoDiagnósticoPreliminarelaborado,problemasdetectados) 
Objetivos(oqueogrupodesejafazer,mudaroquê); 
Metodologia(asestratégiasqueserãoutilizadasparaisso); 
Equipedetrabalho(quemseráresponsávelporcadatarefa); 
Cronograma(agendadetrabalho); 
Resultados esperados (indicador para verificar se os objetivos escolhidos para o plano de
Intervenção Local estão de fato sendo alcançados. Caso contrário, seráprecisoverificaronde
estáoerroereorganizarasestratégias). 

Paraesteproduto,aInstituição Contratadadeveráprovidenciartodaainfraestruturalogísticae
operacionalnecessáriaparaaexecuçãodoplanodeIntervençãoLocal.  

6.13.

DAEXECUÇÃODASOFICINASDEARTEEDUCAÇÃO 

Sabemosqueaáreadaarteeducaçãoéenvoltaemincompletudesdedefinição,características
das áreas interdisciplinares (ou de intermédio). Considerando que ensino de arte ou educação
artística,éumconjuntodeatividadesqueoportunizam,aoindivíduo,oacessoàartecomolinguagem
expressivaeformadeconhecimento. 
AnaMaeBarbosa(1980),pioneiranaárea,consideraqueaprenderpormeiodaartefazparte
da educação integral, auxiliando o desenvolvimento de outras áreasdoconhecimento,estimulando
diversas habilidades, como a capacidade de interpretação, a imaginação e a criatividade, além de
aspectos afetivos e emocionais, a própria inteligência, as habilidades motoras e competências
socioemocionais. 
Aautoracriou,nessaárea,aAbordagemTriangular(BARBOSA,2010),eminentementedialógica
econstituídapelasaçõesdeapreciar,contextualizareaplicar.Situaçõesqueunemateoriaàprática,
comoasoficinas,sãoespecialmentefacilitadorasdeaprendizagenssignificativas. 
O descarte e a destinação inadequada dos resíduos causam danos ambientais e risco de
contaminaçãodosolo,daáguaedoar.
A fim de mostrar possibilidades para destinação de
materiaisquepodemtersuavidaútilampliada,oprojetoprevêarealizaçãodasseguintesoficinasde
sensibilizaçãoeaconservaçãoatravésdepráticasambientais,sendo: 
➢ Oficina de Ecomoda e Transformação de Resíduos Têxteis, sob a Ótica da Economia
Circular; 
➢ Oficina de Possibilidades Sonoras e Transformação de Resíduos Sólidos em
InstrumentosMusicais,sobaÓticadaEconomiaCircular; 
➢ OficinadeComunicaçãoeAudiovisual; 
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➢ OficinadeRobóticacomResíduosSólidos,sobaÓticadaEconomiaCircular 
➢ OficinadeAproveitamentoIntegraldosAlimentos 

6.13.1. O
 FICINADEECOMODA 
A oficina Ecomoda prevê a capacitação em corte/costura, bordado, modelagem, desenho,
ilustração de moda e estamparia, com foconoreaproveitamentoereutilizaçãodemateriaistêxteis,
através de aulas técnicas envolvendo processos, tendências, confecção e comercialização de peças,
apresentando inovações em design e tecnologia,nasmacrotendênciasdeconsumo,enasprincipais
formasdaestaçãoparamaiorgeraçãoderendacomresponsabilidadeambiental. 
Destaforma,aoficinadeverápromovercapacitaçãoparaaproduçãodeserviçoseprodutosde
excelênciagarantidaparaacadeiaprodutivademodaecológica,queestimulageraçãoderendaextra
e desenvolvimento local das comunidades atendidas e adjacências,colaborandocomoprocessode
sustentabilidade. O material a ser utilizado deverá ser resultante de reaproveitamento de resíduo
têxtil:jeans,retalhosdemalhasereutilizadosnaproduçãodefigurinoseacessórios,alémdebanner
(lona) e outros materiais com possibilidades de desenvolvimento de produtos. O objetivo é a
diminuiçãododescartederesíduostêxteisederoupasusadasnascoletasdelixourbano. 

MÓDULO–ARTE-EDUCAÇÃO:ECOMODA 


Corteecostura 



Estudodoprocessode
criação de Desenhos
deModa 

Conhecerconceitosdetipologiadacosturataiscomo: 
Usodeagulhamanual;Pontosdecostura(pesponto,alinhavo,ponto
cruz); Costura de alfaiataria; Acabamento na máquina overloque;
Bainhas com máquina colarete; Corte em tecidos planos e com
elastano;Fechamentodepeçascomo,camisetas,saiasepeçasafins. 
Desenvolver pesquisa, análise, manipulação, adequação e o
tratamento do estudo da figura humana e de diversas técnicas de
representação, necessários à apresentação da concepção de
vestuárioseacessórios. 
Paralelamente,estuda-seaHistóriadaModaparaentendimentodo
processocriativodecroquis,assimcomo,aculturamaterial,aplicada
aovestuárioeaoornamento,alémdacriaçãodecroquisedesenho
técnico. 
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E stamparia 

Modelagem e
acessórios 


Custos
e
Precificação 
Mercado 

Estudarascoreseconceitosdeestampariataiscomo: 
Pantones; Entendimento sobre desenho em estamparias; Técnicas
primitivas, como carimbos com materiais reaproveitáveis, estêncil
(vazados em acetato e papelão); Histórico da serigrafia; Criaçãode
telas;Revelaçãoeemulsãoeestampariacomsilk. 

Estudar conceitos de modelagem e uso de acessórios tais como:
Como utilizar os materiais de modelagem; Desmonte de umapeça
paraademonstraçãodadesconstruçãodapeça,eentendimentode
modelagem; Confecção das peças modeladas; Base de saia;
Modelagem de seis panos a partirdamodelagembásica,exemplos
depeçasfeitascomabasedesaia;Confecçãodapeçapilotodasaia
seispanosevariações(saiagodê,mullet,evasê,etc.);Basedeblusa
sem pences, exemplos de modelos de peças; Montagem de uma
peça a partir da modelagem de blusasempences;Basedemanga;
modelosdemanga;Basedeblusacompences;exemplodemodelos
de blusa com partir da base; Modelagem saia, escolha dematerial
para confeccionar a peça; Montagem da peça piloto de saia de
retalhos; Modelagem de calça; variação de bermuda, short;
Gradação; Como tirar moldes de revistas; Tipos de objetos que
compunham a indumentária casual; Bijuterias em geral, cintos e
bolsas; Estudo da modelagem de tipos de bolsas e seus materiais;
Corteefechamentodebolsascomzíperevelcro. 
Cálculo do preço de venda dos produtos os, margem e cálculo do
volumedevendasnecessárioparacobrircustoseparaterlucro 
Análise de tendências do mercado damoda,análiseparautilização
das mídias sociais, comércio eletrônico, sites e aplicativos mobile,
economia circular, economia da confiança, moda sustentável como
umdospilares,trabalhoemredeetc. 


6.13.2. OFICINADEPOSSIBILIDADESSONORAS 
A oficina deEcomúsicatemporobjetivopromoverainclusãosocialeeconômicapormeiode
oficinasteóricopráticasdecapacitaçãoemaproveitamentointegralderesíduossólidos,comfocoem
fabricaçãodeinstrumentosmusicais. 
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Duranteasoficinas,osjovensreceberãoaulasdemúsica,atravésdeatividadescomopercepção
rítmica,teoriamusical,construçãodeinstrumentoscommaterialreaproveitável,composiçãodeletras
e melodias, incentivando assim, além da conscientização ambiental, a criatividade, a autoestima, o
resgatedacidadaniae,consequentemente,ageraçãoderenda. 
Destaforma,aoficinaEcomúsicacontribuiráparaapreservaçãoambientaleparaadiminuição
da produção de lixo no território a partir do incentivo ao reuso dos objetos que normalmente são
descartados,ecujadestinaçãoimprópriageraoacúmulodelixo.  

MÓDULO–ARTE-EDUCAÇÃO:ECOMÚSICA 
TEMÁTICA 
Pesquisademateriaise
possibilidades 

OBJETIVO 
Identificar materiais
com potenciais
similares aos
instrumentosmusicaisindustriaiseaspossibilidadesdeaplicaçãona
construçãodeinstrumentosapartirdemateriaisreaproveitáveis. 

Percepçãomusicalem
instrumentosindustriais 

Estimular o aprendizadonapráticamusicalatravésdassonoridades
eminstrumentosindustriaisparafuturaaplicaçãoeminstrumentosa
partirdemateriaisreaproveitáveis 

Construçãode
instrumentosapartirde
materiaisreaproveitáveis 

Construir os instrumentos a partir da pesquisa já realizada nas
temáticasanteriores. 

Percepçãomusicalem
instrumentosapartirde
materiaisreaproveitáveis 

Capacitaratravésdateoriamusicalerítmica. 

Formaçãodegrupo
musical 

Aplicarosconhecimentosadquiridosnasformaçõesanteriores. 

Manutençãode
instrumentosmusicais 

Instruirparaamanutençãodosinstrumentosmusicaisindustriaisea
construídosaolongodoprojeto,emfunçãododesgastenaturalpelo
usocontínuo. 

Mercado 

Análise do mercado para manutenção e consertodeinstrumentos,
colocaçãodemúsicanomercadopormeiodeplataformasdeáudio
evídeosmusicais,produçãoeoutros. 
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6.13.3. OFICINADEROBÓTICA 
Aoficinatemoobjetivodeintroduzireampliaroconhecimentosobrerobótica,estimulandoa
criatividadeeainventividadenaconstruçãodealternativassustentáveisapartirdoreaproveitamento
de componentes eletrônicos. Temas como mobilidade, destinação de resíduos sólidos, economia
circular e energias renováveis podem ser explorados na ideação, prototipagem e aplicação dos
projetos. 
A metodologia adotada trabalha o desenvolvimento cognitivo do aluno e sua autonomia na
finalizaçãodeprojetos;prezapelareutilizaçãodemateriaiseusodeartigosrecicláveisnacomposição
dos objetos, despertandoconsciênciaambientaleecológicadosparticipantes;realizaumaprodução
de baixo custo, fazendo com que o acesso à tecnologia seja possível a todos; e proporciona
experiênciaempreendedora. 

MÓDULO–OFICINAROBÓTICA 
TEMÁTICA 



Conceituação e
aplicabilidade 



Pesquisa de materiais e
possibilidades 


Oficina de Criação de
Robôs 

OBJETIVO 
Introduzir conceitos, desenvolver habilidades que irão
prepará-los para a sustentabilidade um cenário em que a
inovação e a tecnologia, assim como compreenderam a
aplicação da robótica no mundo realecomopodemusá-la
para melhorar seu mundo e atividades. Introduzir
Renovação, Reciclagem, Reusabilidade, princípios de
Economia circular, consumo consciente, Sociedade 5.0 e
digitalização além de Conceitos de Inteligência artificial e
realidadeaumentada 
Aprender a avaliar as possibilidades de utilização de cada
material tais como reaproveitamento de equipamentos
eletroeletrônicos, sucata reciclável, plásticos recicláveis,
peças articuláveis, pequenos motores alimentados por
bateriasoupilhasrecarregáveis,leds,sensores,entreoutros. 

Utilizando peças articuláveis e pequenos motores
alimentadosporbateriasoupilhasrecarregáveis,ondetodas
as produções serãomontadasapartirdoreaproveitamento
deequipamentoseletroeletrônicosreutilizáveis 
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Oficina
de
Mobilidade 

Eletro

Utilização da Robótica
no desenvolvimento de
produtos 


C
 lubedeRobótica 

Conceitos de energia para eletromobilidade eseuusopara
montarumveículoeletromóveis 
Realizarcomosparticipantesumbrainstormoutempestade
de ideias a partir de tudo que aprenderam para fazer um
cadastrodepossibilidadesdedesenvolvimentodeprodutos. 

Criar um clube com objetivo é criar um espaço de
continuidade para a construção e aperfeiçoamento do
conhecimento através da mediação da aprendizagem,
permitindo aos estudantes conquistarem a habilidade de
aprender a aprender, num processo de interação contínua
comseuspareseosobjetosdeaprendizagem.Étambémum
lugar onde os participantes poderão desenvolver, em
parceria, várias das ideias de produtos, compartilhar
experiências e saberes e multiplicar o conhecimento
adquirido 


6.13.4. OFICINADECOMUNICAÇÃOEAUDIOVISUAL 
PercebemosdiariamentequeasRedesSociaistêmsidoutilizadaspelosjovensdeformamuito
forte,masqueemmuitasvezesessaforçatemcontribuídoparaquestõesnegativas,comoregistroeo
compartilhamentodeconteúdosfalsos,desvalorizaçãodoindivíduo,desafiosquecolocamemriscoa
suavida,dentreoutras. 
Entretanto, o Audiovisual é uma ferramenta de inclusão social onde qualquer indivíduo hoje
comumcelularpodeproduzirelementosquepodempromovermudanças,eprestarserviços. 
O propósito é despertar no jovem o interesse em se envolver em ações sociais em sua
comunidade como protagonista, utilizando o audiovisual e as mídias sociais, como ferramenta de
trabalhomotivandoasmudanças.
Assim,incluirojovememumuniversoemqueelemesmopossaprotagonizarasmudançasde
sua realidade pode, sem dúvidas, contribuir para que este seja um Agente de mudança, utilizando
comoferramentaoqueestámaispróximodele,comoasRedesSociaiseoCelular.Oquediferenciaa
iniciativa é o fato de possibilitar o empoderamento dos jovens a partir dasferramentasqueelesjá
possuem(celular+internet)parapensaremmelhoresformasdeutilizaressasferramentasparaobem
social,desuacomunidadeecomopossibilidadedegeraçãoderenda. 
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MÓDULO–OFICINADEAUDIOVISUAL 
TEMÁTICA 




Introdução 


Foto, Imagem, Som e
Impactos 


Mão na Massa: Produção
Audiovisual utilizando os
recursosdoCelular 

RedesSociais 

OBJETIVO 
Percepção de si, do ambiente onde e das diversas
narrativasconstruídas.Ampliaçãodaconsciênciasobresie
a reconstrução da visão de seu contexto. Trabalhar as
atividades colaborativas, a aprendizagem da vida sociale
empresarial colaborativa, noções de economia criativa e
circular e construção de pertencimento. Trabalhar
elementosqueprovocamalteraçãodepercepçãosobresi,
ooutro,otempoeoespaço.Trabalharquemmudaoque
équem?Protagonismo. 
Aprender a capturar foto e imagem dentro de uma
temáticaparaumasequênciadefotografiaseimagensde
vídeo, porém era preciso queasimagenstivessemalgum
tipo de mensagem, ideia ou proposta. Como conectar
imagem/mensagenscommúsica? 
Trabalhar acriaçãodeimagensmentaisdeumatemática,
acomodá-las numa sequência lógica, ou seja, roteirizar,
resultando em um produto audiovisual. Recursos e
programasnecessárioscomoescolherasferramentas? 

Conhecer as principais mídias sociais. Como planejar e
selecionar os canais. Produção de Conteúdo.
Aprofundamento de Facebook eInstagram.Apresentação
deCasospráticos 
Criaçãoesegmentaçãodeanúncios. 

Mão na Massa:juntandotudo
naprática 

Produzindooaudiovisual 

Apresentaçãodostrabalhos:o

Cada aluno ou grupo criativo apresentará seu trabalho
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que mudou no olhar e
narrativa? 

demonstrando o que mudou no seu olhar percepção e
pertencimento 

Mercado: possibilidades de
trabalhocomaudiovisual 

AlternativasdeMercado.Mercadocriativo.Mercadolocal
esetorial. 


6.13.5. OFICINADEAPROVEITAMENTOINTEGRALDOSALIMENTOS 
Nos últimos anos, o Brasil retornou ao Mapa da Pobreza e esse diagnóstico demonstra uma
fragilidade que as áreas de baixa renda possuem com relação aoacessoaoalimentoeàsegurança
alimentar,temastratadosediscutidospeloMinistériodoDesenvolvimentoemnossopaís. 
Dessamaneira,incluirojovemnoaprendizadosobreaimportânciadeumaalimentaçãosegura
e de valor nutricional, garante diversosbenefíciostaiscomoumamelhorqualidadedevida,obaixo
custonopreparoeacessoàumamesafartaericaemvalorbiológico. 
Aoficinaatuaránateoriaepráticaeobjetivafazercomqueojovempossateracapacidadede
preparar seus próprios alimentos de maneira integral, aproveitando cascas, sementes e partes que
normalmentesãodescartadas.Transformandoassimsuaalimentaçãoemumarefeiçãoricaeabrindo
até mesmo possibilidade de comercialização dos alimentos com uma baixa cadeia de custos de
produção.  

MÓDULO–OFICINADEAPROVEITAMENTOINTEGRAL 
TEMÁTICA 
I ntrodução 


PlanejamentodeRefeições 

Técnicasdepreparoe
Conservação:oficinas
práticas 

OBJETIVO 
Tipos de alimentos, importância nutricional, pirâmide
alimentar, valor nutricional dos alimentos, princípios da
sustentabilidadeediferenciamentodealimentosorgânicos
dosnãoconvencionais. 
Aprenderoscomponentesbásicosdeumprato(guarnição,
proteína e outros), compras, escolha, economicidade na
aquisição,cálculodeporçõesehigienizaçãodosalimentos. 
Aulas práticas na criação de refeições diversasseguindoo
princípiodoaproveitamentointegraldosalimentos. 
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Comercializaçãode
alimentos 

Conhecimento da técnicadecomercializaçãodealimentos
realizadosemoficinas. 


6.13.6. OFICINASDIVERSAS 
AContratada,percebendoanecessidadelocal,poderáapresentarsugestõesdenovasoficinas,
não ficando necessariamente restrita essas listadas nessa seção. Contudo, a proposta deverá ter
embasamentoeaprovaçãopréviadaSEAS. 

6.14.

DAREALIZAÇÃODEEVENTOS 

Deveráconteraprevisãodosseguinteseventos: 
●
●
●
●
●

01eventodelançamentodoprojetoquedeverácontarcomapresençadosórgãos
governamentais,equipes,LiderançasComunitáriaseImprensa,emlocalaserdefinido; 
Aulainauguralemcadanúcleodepertencimentodepreferênciacomapresençadafamília; 
Eventodeconclusãodaprimeirafasedecapacitaçãoteórica; 
02eventospornúcleonoterritório; 
Mostrafinaldosprodutosdosplanosdeaçãoeoficinasdearteeducaçãocomcertificação. 

Para os eventos nos territórios, a Contratada deverá ser providenciado toda a infraestrutura
logística e operacional das etapas de planejamento, organização e execução insumos, folders, kit
lanche, água, equipe gestora, técnica e de apoio, aluguel de mesas, cadeiras e equipamentos,
realizandoparataltodososprocedimentosadministrativo-financeirosnecessários. 
A alimentação deve ser na forma de lanche, em dois turnosnosdiasdeevento,edeacordo
comasespecificaçõesmínimasehoráriospré-fixados.Semprequepossível,deve-seprivilegiarpratos
eprodutoslocaise/oudeépoca. 
O evento final deverá ser realizado em um único local ondetodososalunos,equipetécnica,
familiareseparceirosestarãoreunidosnumagrandemostradosresultadosecertificação. 

6.15.

DAELABORAÇÃODERELATÓRIOSTRIMESTRAISERELATÓRIOFINAL 


Capítulo sobre rotinas administrativo-financeiras – descrevendo e indicando os procedimentos de
seleçãoecontrataçãodeprofissionaisparacomporaequipegestora,técnicaedeapoio;comosedeu
a seleção dos jovens; modelos de material utilizado; a listagem dos jovens que vierem a ser
selecionados e todas as substituições que porventura se fizerem necessárias no decorrer da
capacitação teórica e prática; oprocessodecriaçãodomaterialgráficoeducativoedecomunicação
atéaaprovação;asparceriaslocaisestabelecidas;asetapasdemontagememanutençãocontínuados
núcleosdecapacitação. 
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●
Capítulo sobre capacitação – descrevendo e indicando a capacitação realizada - educação
para sustentabilidade, Arte-Educação -, número de jovens e monitorespresentes,ementadocurso,
descriçãodasdinâmicaseoutrosrecursosdidáticosutilizadosparafixaçãodaaprendizagem,asetapas
para obtenção do diagnóstico e do respectivo plano de ação de intervenção local obtido sob a
supervisãotécnicadoeducadoremsaladeaulaenoterritório,alémdeoutrosaspectosconsiderados
relevantesparaocapítulo. 

●
Capítulo sobre oficinas – descrevendo e indicando as oficinasrealizadas,númerodejovens
presentes, número e natureza dos participantes em geral e por oficina, descrição da utilização de
equipamentoseprodutosobtidosporcadaconteúdoapresentado. 

●
Capítulo sobre eventos – contendo descrição do evento – oficinas e atividades realizadas,
parceiros e seu papel no evento, forma de mobilização dos parceiros, número e natureza dos
participantes em geral e por oficina, descrição da utilização de equipamentos, coffee breaks, entre
outros. 
Orelatóriofinaldeverádescrevererealçarosprincipaisresultadosalcançadosconsiderandoos
indicadores ecomentá-losdeumpontodevistacrítico,comparandoosobjetivosemetasiniciaisdo
projetocomasrealizadas.Deverátambémapresentarosplanosdeaçãoimplantadoseavaliarsede
fatoestespropiciaramintervençõespositivasnarealidadedascomunidadesdecadanúcleo. 
Destaque especial também deverá ser dado para a Arte Educação, que são os produtos
elaboradospelasoficinasdemoda,música,robóticaeaudiovisualequepoderãopropiciaraosjovens,
de forma autônoma,ageraçãoderendaextraparaosjovens,queestimulaodesenvolvimentolocal
das comunidades atendidas e adjacências,colaborandocomoprocessodesustentabilidade,através
daaquisiçãodeconsciênciaambiental,transformandohábitos. 
Quantoaoacompanhamentotrimestral,alémdorelatório,acontratadadeveráproversistema
demonitoramentodeparticipaçãodosalunosnasaulas.Essecontrolealémdemonitorarafrequência
efornecerdadosparaoacompanhamento,tambémservirádecontroleparaacorretadestinaçãodo
bolsa auxílio do jovem. Esse controle deverá ser encaminhado mensalmente ao IDG e ficará à
disposiçãodaSEASparaconsulta.  

6.16.

DOSRESULTADOSESPERADOS 

Espera-se que ao final da execução do objeto deste TR, possamos garantir nas 20 (vinte)
comunidades alvo do projeto a qualificação dos recursoshumanosresponsáveispelaconservaçãoe
manejo dos recursos naturais, capazes de exercerem o papel de multiplicadores de atitudes
preservacionistas do ambiente, contribuindo assim, para a melhoria da qualidade de vida na sua
comunidade.Espera-seainda,queosjovensparticipantes,apósteremtidoacessoaoselementosque
compõem omercadodetrabalho,atravésdeumprocessometodológicodeaprenderfazendo,onde
se privilegia o pensamento estratégico e a capacidade laborativa, possam acessar mais rápido o
emprego formal, além de terem tido a oportunidade da descoberta de oportunidades de
microempreendedorismo.Oprogramapretendefavorecerainserçãonomercadoformaldetrabalho,
mastambémdesenvolverumavisãoempreendedoraquepossibiliteoutrasalternativasdegeraçãode
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rendaeumareflexãosobreaimportânciadainclusãoprodutivanamelhoriadaqualidadedevidados
indivíduos e de suas comunidades, integrando esforços no sentido de garantir direitos e promover
autonomia. 
Porfim,queaimplementaçãodesseprograma,noEstadodoRiodeJaneiro,possacontribuirde
maneiradeterminante,apósoprocessoreflexivoeinterventivoproposto,paramudançassignificativas
depercepçãoeintervençãosobrearealidade.  

6.17.

DAEXECUÇÃO: 

6.17.1. CRONOGRAMADEATIVIDADES: 
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6.17.2. NECESSIDADESDEPRODUTOSESERVIÇOS: 
Aempresa/instituiçãoproponentedeveráapresentaraexecuçãodoprojetoaequipemínima
relacionadaabaixo: 
●
●
●
●
●
●
●
●

GerentedeComunicação-01colaborador 
Agentedeintegraçãocomunitária-02colaboradoresporlocalidade 
Técnicoambiental-10colaboradores 
Arte-educador-01colaboradorporlocalidade 
Supervisor-02colaboradores 
Psicólogo-01colaborador 
Assistentesocial-01colaborador 
Pedagogo-01colaborador 

A instituição/empresa proponente poderá à seu critério incluir os profissionais excedentes ao
estipuladoparaodesenvolvimentodasatividades. Eventualpropostademudançanoquadrotécnico
duranteaprestaçãodosserviçosdeveráserpreviamentesubmetidaaoContratanteeSUBRHES. 

7.

DASMEDIÇÕES 
7.1.
Osrelatóriosdemediçãodeverãoserencaminhadosaté5ºdiaútildotrimestresubsequente
daprestaçãodosserviçosacompanhadasdorelatóriofotográficoedescritivodasetapasrealizadase
quaisquer informações adicionais solicitadas pela CTAA para a devida comprovação dos serviços,
conformecronogramadeatividades. 



7.2.
A CONTRATADA deverá encaminhar trimestralmente e/ou quando houver necessidade de
revalidaçãodascertidõesdaempresa/instituiçãoabaixo: 

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativada
União 
CertificadodeRegularidadedoFGTS-CRF 
CertidãoNegativadeDébitosTrabalhistas-CNDT/TST 
CertidãodeRegularidadeFiscaldeDébitosemDívidaAtivaexpedidapelaProcuradoriaGeral
doEstado 
CertidãoNegativadeDébitosdoISS 
Certidão Negativa de Débitos de Demais Tributos Municipais expedida pela Procuradoria
GeraldoMunicípio. 


8.

DOACORDODENÍVELDESERVIÇO(ANS) 
8.1.
OAcordodeNíveldeServiço(ANS)defineosaspectosdotipodeserviçoqueseráprestado,
assimcomoosprazoscontratuais,aqualidadedoserviçoeopreçoaserpagopelotrabalho; 
8.2.

Caso não seja atingido o nível esperado de qualidade e prazosnaprestaçãodosserviços,o
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valordoperíodoaserpagoàempresacontratadaserádesonerado,conformeosíndicesdedesconto
apresentado; 
8.3.
A empresa contratada deverá entregar, no prazo de até 10 (dez) dias úteis do período de
medição após o início do mês subsequente ao período ao qual se refere a medição do relatório
correspondente a respectiva medição dos serviços prestados, em consonância com os prazos
apresentadosnoCronogramadeexecuçãoanexonesteTermodeQualificaçãoTécnica. 
8.4.
Onãocumprimentodaexecuçãodosserviçosconformeasatividadesdescritasnoitem6.17.
Da Execução resultará na aplicação de penalidades sobre as medições, desde que não haja
justificativapréviaavaliadaeaprovadapelaCTAA,conformequadroabaixo: 


Penalidade
s 

Percentualabaixodoesperado 

Descontonamedição(PDP) 

1 

de0,50%a10,00% 

15% 

2 

10,01%a30,00% 

30% 

3 

30,01%a50,00% 

Seráaplicadomultade0,25%,conforme
fórmulaabaixo. 

4 

50,01%oumais 

SuspensãoouRescisãodoContrato 


Cálculodamultade0,25%mencionadanoitem3depenalidades. 
DFP=PDP+0,25%xTPT 
DFP=Descontonafaturadoperíodo
PDP=Percentualdedesconto
primário 
TPT=Totaldepercentualdetempoindisponíveldosistema 

9.

DASPENALIDADES 
A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades,
asseguradasaapresentaçãodeesclarecimentosparaeventualcontraditório: 
-

Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total da Contratação, devendo ser
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-

recolhidanoprazomáximode05(cinco)diasúteisacontardanotificação; 
Rescisãodocontrato; 
PenalidadessobreasmediçõesconformeAcordodeNíveldeServiço(ANS); 
Suspensão temporária de participaçãodeprocessodeseleçãoeimpedimentodecontratar
comoIDG,porprazonãosuperiora2(dois)anos. 


10. DAFISCALIZAÇÃOECONTROLEDAEXECUÇÃODOSSERVIÇOS 
10.1. OContratante(IDG)indicaráogestordocontratoquedeveráacompanhar,fiscalizareatestar
a realização dos serviços, e que será detentor de autonomia ecompetênciaparadirimirasdúvidas
técnicasquesurgiremnocursodaexecuçãodosserviços. 
10.2. Aresponsabilidadedogestordocontratolimitam-seadirimirdúvidastécnicasrelacionadasà
execução dos serviços,sendoeventuaisreduções,acréscimosoumodificaçõesreferentesaoescopo,
prazoevalordocontratosubmetidasàaprovaçãopréviadoCONTRATANTE.ACONTRATADAobriga-se
aexecutarosserviçosdeacordocomoestabelecidonesteTermoequalquermodificaçãodeveráser
medianteautorizaçãoexpressadoIDG. 

11. DOSSEGUROS 
11.1. AContratadadeveráapresentaraoContratante,noprazomáximode15(quinze)diasapartir
da assinatura do Contrato, apólice do seguro garantia na ordem de 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato, garantindo toda e qualquer atividade que componha os Serviços, incluindo-se
cobertura para fins trabalhistas e previdenciários a partirdoiníciodaassinaturadocontrato,atéo
prazo prescricional previsto em Lei, a fim de cobrir eventuais condenações judiciais, multas,
honoráriosadvocatíciosecustasjudiciais. 
11.2. A Contratada deverá apresentar a apólice desegurodevidaematé30(trinta)diascorridos
apósacontrataçãodoscolaboradoresalocadosnaexecuçãodosserviços. 
11.3. As minutas dos seguros exigidos nos itens 11.1 e 11.2 deverão ser previamente
encaminhadasparavalidaçãojurídicadoIDG. 

12. DASOBRIGAÇÕESERESPONSABILIDADESDACONTRATADA 
12.1. EXECUTAR os serviçosrespeitandooquantitativoearotatividadedefuncionáriosconforme
estabelecidonopresenteTermodeQualificaçãoTécnica. 
12.2. ENGLOBAR a manutenção e inspeções em todos os locais abrangidos por este Termo,
detectando as inconformidades existentes e tomando as providências cabíveis, de acordo com as
condiçõeseespecificaçõesconstantesdestedocumento; 
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12.3. RESPONSABILIZAR-SE pela gestão das atividades, com base em princípios da gestão
estratégicaporresultados,envolvendooapoiodiretoeindiretoaosusuários,afimdeproporcionar
melhorianaqualidadedosserviçosaseremprestados; 

12.4. REALIZARoserviçoobjetodestetermocomdiligênciaeemconformidadelegal; 

12.5. FORNECER, sempre que solicitado, informações e documentos necessários à comprovação
do desenvolvimento do serviço e do cumprimento de suas obrigações legais para com os seus
funcionários; 

12.6. GARANTIR adedicaçãodeequipesuficienteemcargahoráriacondizentecomastarefasdo
escopodesteprojeto,afimdequesejamalcançadososresultadosesperados; 

12.7. ASSEGURAR que os empregados alocados não terão qualquer vínculo empregatício como
SEAS,e/oucomoCONTRATANTE,sendodeinteiraresponsabilidadedaCONTRATADArecrutá-loem
seunomeesobsuainteiraeexclusivaresponsabilidade; 

12.8. EFETUAR todos os pagamentos de salários, cumprindo todas as obrigações trabalhistas,
previdenciárias e fiscais, inclusive aquelas decorrentes de acidentes, indenizações, seguros e
quaisqueroutrasdecorrentesdesuacondiçãodeempregadora,semqualquersolidariedadedaSEAS 
e/oudoCONTRATANTE; 

12.9. APRESENTAR e MANTER os empregados adequadamente uniformizados num só padrão e
identificados de forma condizente com o serviço a executar, repondo imediatamente as peças
desbotadasouemmauestadodeconservação,acritériodaFISCALIZAÇÃO,semrepassedoscustos; 

12.10. MANTER quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previstos
neste Termo, seminterrupção,sejapormotivodeférias,descansosemanal,licença,greve,faltaao
serviço, demissão de empregados etc, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as
despesascomtodososencargoseobrigaçõessociais,trabalhistasefiscais; 
12.11. EXERCERcontrolesobreaassiduidadeeapontualidadedeseusempregados; 

12.12. RESPONDER por qualquerdanocausadoporseusempregadosaopatrimôniodaSEASe/ou
dos núcleos de pertencimento ou de terceiros, ainda que por omissão involuntária, devendo ser
adotadas, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as providências necessárias ao
ressarcimento. 


12.13. Estar,duranteaexecuçãodosserviços,emcontatocomaequipedaSEASecontratantepara
trocadeinformaçõeseorientaçõestécnicas,definiçãodetarefas,prazosecritériosparaaprovação,
adequaçãodeestudosàexecuçãoeagendamentodevisitastécnicas; 
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12.14. Estabelecerjuntocomacontratanteeequipedefiscalizaçãoreuniõesperiódicasparaobom
andamentodotrabalhoecomparecernasreuniõessemprequeconvocado; 

12.15. Realizar o serviço objeto deste termo de referência dentro da boa técnica e em
conformidade legal e fornecer, sempre que solicitado, informações e documentos necessários ao
desenvolvimentodoserviço; 

12.16. Cumprir todas as diretrizes, realizar todas as tarefas e entregar todos os produtos deste
termo de referência à coordenação técnica de acompanhamento do SEAS e ao contratante, nos
prazosestabelecidos; 

12.17. Responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto deste termo de referência, arcar
com os eventuais prejuízos causados aos órgãos envolvidos ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometidaporseusfuncionáriosouprepostosenvolvidosnaexecução
dosserviços,respondendointegralmentepeloônusdecorrentedesuaculpaoudolonaentregados
serviços, o que não exclui, nem diminui, a responsabilidade pelos danos que se constatarem,
independentementedocontroleefiscalizaçãoexercidospelocontratante; 

12.18. Comunicar à coordenação técnica de acompanhamento do SEAS e IDG, por escrito,
quaisqueranormalidadesqueponhamemriscooêxitoeocumprimentodosprazosdeexecuçãodos
serviços,propondoasaçõescorretivasnecessárias; 

12.19. Garantir a execução dos serviços sem interrupção, substituindo, caso necessário,qualquer
profissional por outro da mesma qualificação ou superior em até 05 (cinco) dias úteis, sempre
informandoacoordenaçãotécnicadeacompanhamentodaSEASeaocontratanteantesderealizara
substituiçãodoprofissional; 

12.20. Entregar as documentações eventualmente solicitadas pelo contratante no prazo de 05
(cinco)diasúteis,sobpenaderetençãodepagamentos; 

12.21. TodomaterialimpressoouvirtualdoprojetodeverácontemplaramarcaGovernodoEstado
doRiodeJaneiro,SEASeInea; 

12.22. Toda e qualquer divulgação/ comunicaçãodoProjetodeveráteraaprovaçãoeautorização
daSEASeanuênciadoIDG.; 

12.23. Responsabilizar-sepelosrecursosreferentesàbolsa-auxílio; 

12.24. GarantiraadesãodosjovensaoManualdeUsodaBolsa-auxílio. 
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13. DASOBRIGAÇÕESDACOMISSÃOTÉCNICADEACOMPANHAMENTOEAVALIAÇÃO(CTAA) 
ParaquesejamatingidososobjetivosdopresenteTermo,aComissãoTécnicadeAcompanhamentoe
Avaliaçãoseobrigaa: 
13.1. PRESTAR as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados, bem como
disponibilizar-separareuniões; 
13.2. SUPERVISIONAR e ACOMPANHAR o desempenho dos serviços e suas etapas, assim como
convocaraqualquermomentooexecutordoProjetoparaprestaresclarecimentosousanardúvidas; 
13.3.

FISCALIZARoexatocumprimentodascláusulasecondiçõesestabelecidasnocontrato; 

13.4. DOCUMENTAR e NOTIFICAR, por meio de comunicaçãoimpressa,telefônicaoueletrônica,à
CONTRATADA e CONTRATANTE, ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no
cursodeexecuçãodosserviços,fixandoprazoparaasuacorreçãoouregularização; 
13.5. ASSEGURAR o acesso dos empregados daCONTRATADA,quandodevidamenteidentificados,
aoslocaisemquedevamexecutarastarefas. 

IntegraesteTermodeQualificaçãoTécnica: 

ANEXOI.A– Relaçãodemateriaiseequipamentos 
ANEXOI.B– Relaçãodemateriaisgráficosedecomunicação 
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