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1. DADOS CADASTRAIS 

Proponente 

Fundação Cultural dos Profissionais da Educação de Minas Gerais 

CNPJ Data de abertura do CNPJ 

65.182.032/0001-09 09/09/1991 

Endereço 

Rua da Bahia, nº 1032 – 9º andar 

Bairro: Cidade CEP 

Centro Belo Horizonte 30160-011 

Telefone E-mail 

31)3146.9302 fcpemg@gmail.com 

Nome do representante legal:  

Maria da Graça de Souza 

Endereço Residencial do representante legal 

Rua Professor Lincoln Continentino, nº 240/202 – Bairro Cidade Nova – Belo Horizonte 

– MG. CEP: 31170-230 

 

CPF R.G.  Telefone(s) 

137.187.896-04 2.215.288-SSP/MG (31)98501.1300 

Período de Mandato da Diretoria 

02/03/2018 a 02/03/2020. 

Município: Belo Horizonte 



 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/Conselho Municipal do Idoso. 

 

2.  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE 

 

Capacitação de equipe de atendimento das ILPI´s, no que se refere a utilização de 

tecnologia assistiva 

3.  APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DE ATUAÇÃO 

 

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

Elaborar as razões de interesse na realização da parceria. 

Em 2018, a FCPEMG ampliou sua atuação no atendimento às questões trazidas pelo 

envelhecimento populacional, a partir da integração à equipe de uma 

profissional altamente qualificada em Envelhecimento Humano, Saúde da 

Pessoa Idosa e Gerontologia.  

A FCPEMG vê nessa iniciativa a primeira oportunidade de muitos projetos que serão 

realizados em parceria com a PBH na promoção e efetivação dos direitos das 

pessoas idosas. 

    

 

 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

(melhorar) incluir dados de cuidados nas ilpis incluir o numero de ilpis filantrópicas de 

bh 

O aumento da expectativa de vida com incremento do envelhecimento populacional 

tem alterado o quadro de morbidade e mortalidade no mundo e no Brasil, o próprio 

avanço tecnológico e científico, que tem proporcionado a cronicidade das doenças, 

desta forma tem elevado o número de pessoas com doenças crônicas, limitantes e 

ameaçadoras de vida, que interferem no seu cotidiano e de suas famílias nos aspectos 

físico, socioeconômico, emocional e espiritual.  

As Instituições de Longa Permanência em Idosos (IPLIs) em Belo Horizonte têm 

abrigado pessoas idosas de todos os níveis funcionais.  Segundo levantamento 

realizado pelo CEMAIS (2018)  em Belo Horizonte, “Mapeamento das 28 Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPIs0), sem fins lucrativos de Belo Horizonte 

realizado pelo projeto Rede CeMAIS 3i”, em parceria com as organizações,  existem 28 

ILPIs filantrópicas, abrigando 878 pessoas idosas.  Dessas 28, 24 mantêm parecria 

com a PBH.  Nesse levantamento não é citado nem a necessidade, nem o  uso de 

produtos assistivos pelos residentes nas ILPIs. 

Em estudo realizado por  Lacerda e col.(2017) observou-se prevalência de idosos com 

grau II de dependência. Acredita-se que o tipo e a frequência de atividades ofertadas 



podem influenciar na funcionalidade dos idosos.    Na cidade de Taubaté, uma pesquisa 

identificou que 37% dos idosos institucionalizados foram considerados independentes 

para as Atividades de Vida Diária (AVD). Com esses resultados, levantaram a 

necessidade de encorajamento dos idosos no ambiente institucional, com planos 

individualizados que proporcionem o autocuidado e a independência, apontando a 

relação estreita entre o grau de dependência e as ações ofertadas nas ILPI.   

Aqueles que apresentam qualquer dependência em atividades de auto cuidado, podem 

ter uma ganho funcional e diminuir o ônus do cuidado desde que tenham acesso ao 

uso de tecnologia assistiva adequada à sua necessidade. 

Desta forma, a necessidade em capacitar profissionais do cuidado, com habilidades e 

competências para atuar em diversos níveis associa-se à contribuição dos avanços 

tecnológicos, em especial no uso da tecnologia assistiva é premente. Embora o uso de 

produtos assistivos na promoção da independência funcional da pessoa idosa já vem  

de longa data, em nossa sociedade, esse uso ainda é incipiente. 

A tecnologia assistiva vem se desenvolvendo e prospecta uma ampla gama de recursos 

e produtos que visam ampliar habilidade funcionais de pessoas idosas com perdas de 

capacidade funcional decorrentes do envelhecimento, ou de doenças crônico-

degenerativas  eoutros diagnósticos.   Em todas as instâncias, a tecnologia asssistiva 

quando aplicada no plano de cuidado ao idoso repercute em promoção de bem-estar, 

reabilitação e estímulo a uma vida mais independente, resgatando a dignidade que 

resulta da possibilidade do auto-cuidado o mais independente possível. Outro fator 

positivo é a repercussão do uso da tecnologia assistiva na redução da sobrecarga física 

e mental do cuidador, da melhoria dos quadros de esgotamento e dores físicas.  
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Mann WC, et al. Effectiveness of assistive technology and environmental intervention in 

maintaining independence and reducing home care costs for the frail elderly: a 
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de Andrade, Valéria Sousa; Souza Máximo Pereira, Leani Influência da tecnologia 

assistiva no desempenho funcional e na qualidade de vida de idosos comunitários 
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Rev Saúde Pública [Internet]. 1999 [acesso em 15 mar. 2013];33(5):454-60. Disponível 

em: http://www. scielo.br/pdf/rsp/v33n5/0630/pdf 

Silva BT, Santos SSC. Cuidados aos idosos institucionalizados: opiniões do sujeito 

coletivo enfermeiro para 2026. Acta Paul Enferm. 2010;23(6):775-81. 

Oliveira JR, Rocha Júnior PR. Qualidade de vida e capacidade funcional do idoso 

institucionalizado. Rev Kairós. 2014;17(3):343-53. 

Cemais, 2018 “Mapeamento das 28 Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPIs0), sem fins lucrativos de Belo Horizonte realizado pelo projeto Rede CeMAIS 3i” 

; acessado em 29/10/2018 em http://bit.ly/entrelacardeumarede e  

http://bit.ly/trilhardeconquistas.  

 

5. OBJETO DA PROPOSTA 

3.3. Apoio as Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI´s, 
parceiras e/ou sem fins lucrativos, do município de Belo Horizonte. 

a) Capacitação para os profissionais que atendem nas ILPI´s do município 
de Belo Horizonte. 

b) Capacitação de equipe de atendimento das ILPI´s, no que se refere a 
utilização de tecnologias assistivas. ("Tecnologia Assistiva é uma área do 
conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, 
incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social" (ATA VII - Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) - 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
(CORDE) - Secretaria Especial dos Direitos Humanos - Presidência da República). 
 

Objeto da Proposta: 

 Capacitação de equipe de atendimento das ILPI´s, no que se refere a utilização 

de tecnologias assistivas. 

 

Objetivo:  

Geral: Capacitar profissionais que atuam nas 28 ILPIs filantrópicas de Belo Horizonte 

com conhecimento acerca dos potenciais e uso da tecnologia assistiva em prol do 

cuidado humanizado e de excelência à pessoa idosa institucionalizada. 

 

http://bit.ly/trilhardeconquistas
http://portal.mj.gov.br/corde/arquivos/doc/Ata_VII_Reuni%C3%A3o_do_Comite_de_Ajudas_T%C3%A9cnicas.doc
http://portal.mj.gov.br/corde/arquivos/doc/Ata_VII_Reuni%C3%A3o_do_Comite_de_Ajudas_T%C3%A9cnicas.doc
http://portal.mj.gov.br/corde/arquivos/doc/Ata_VII_Reuni%C3%A3o_do_Comite_de_Ajudas_T%C3%A9cnicas.doc


6. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Será desenvolvido, produzido e ofertado um curso de formação em Tecnologia 
Assistiva No cuidado ao Idoso Institucionalizado,  na modalidade de Educação à 
Distância – EAD, aos profissionais que atuam nas ILPIs filantrópicas de Belo Horizonte 
(Cuidadores de idosos profissionais, Gestores de ILPI´s (Instituições de Longa 
Permanência de Idosos), Graduados em áreas diversas ou com ensino médio 
completo. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, profissionais ligados à Gerontologia, 
Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Enfermeiros, Fonoaudiólogos, Psicólogos, 
Assistentes Sociais, Educadores Físicos e outros profissionais das ILPIs que tiverem 
interesse). 
 

1) Desenvolvimento e Produção do Curso 
Projeto do Curso: 

 
Nome do Curso: Tecnologia Assistiva no Cuidado ao Idoso Institucionalizado 

 

Coordenação do Curso: Profa. Dra. Maria Aparecida Ferreira de Mello 

 

Apresentação:  100% EAD, disponibilizado por plataforma online, disponível por 

um ano para os participantes. Curso desenvolvido por meio de audiovisual, no 

formato de webaulas, avaliação e certificação. 

 

Objetivos  do Curso  

Geral:  

Capacitar profissionais que atuam nas ILPIs filantrópicas de Belo Horizonte com 

conhecimento acerca dos potenciais da tecnologia assistiva em prol do cuidado 

humanizado e de excelência;  princípios, conceito e a filosofia do cuidado humanizado 

à pessoa idosa, bem como sua repercussão na qualidade de vida do cuidador; 

sensibilizá-los para o desafio de promover o cuidado de forma segura e personalizada 

para cada nível de dependência do idoso assistido; buscar o desenvolvimento de 

habilidades humanitárias e técnicas, para que desenvolvam competências no cuidado 

às pessoas vulneráveis e frágeis, que vivenciam doenças crônicas progressivas 

limitantes com possibilidade reduzida de resposta à terapêutica curativa disponível e 

ameaçadora da vida de idosos.  Metodologias ativas  sobre a jornada do cuidado a 

partir do uso de produtos assistivos disponíveis na realização das Atividades  Básicas 

da Vida Diária, bem como a demonstração na prática do uso destes recursos . 

Específicos: 

 Conhecer a jornada do cuidado ao idoso e os desafios de promover bem-estar 
físico e subjetivo 

 Compreender o que é sobrecarga e conceito de qualidade de vida do cuidador 
de idosos 

 Desafios dos Cuidados aos idosos residentes nas  ILPIs 
 Compreender a contribuição da tecnologia assistiva no plano de cuidados ao 

idoso institucionalizado 
 Conhecer os impactos psicológicos do cuidado sem planejamento e sem 

estímulo ao bem-estar físico e emocional do idoso 



 Apresentar os produtos assistivos a serem utilizados durante a jornada diária do 
cuidado e suas especificações, ganhos e modo de utilizar em cada tarefa que 
consiste o cuidado diário nos diversos níveis funcionais. 

 Apresentar as estratégias a serem utilizadas para a seleção de produtos 
assistivos em cada situação visando o sucesso de seu uso e prevenindo o 
abandono do mesmo. 

 Esclarecer quais são os profissionais que poderão auxiliar nesse processo. 
 Apresentar as possibilidades de ganhos para  qualidade de vida do cuidador a 

partir do uso de Tecnologia Assistiva.  
 Mecanismos de financiamento público e privado para a aquisição de Tecnologia 

Assistiva 
 

 

 

Público-alvo: Profissionais que atuam nas ILPIs filantrópicas de Belo Horizonte. 

Cuidadores de idosos profissionais, Gestores de ILPI´s (Instituições de Longa 

Permanência de Idosos), Graduados em áreas diversas ou com ensino médio 

completo. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, profissionais ligados à Gerontologia, 

Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Enfermeiros, Fonoaudiólogos, Psicólogos, 

Assistentes Sociais, Educadores Físicos e outros profissionais. 

Pré-Requisitos: Diploma de curso de cuidador profissional e/ou o diploma de 

Graduação reconhecido pelo MEC, ou comprovante de matrícula para alunos de nível 

superior.  

Comprovante de atuação em ILPI filantrópica no município de BH. 

Carga Horária:   40 horas 

Duração: 8 a 10 semanas, exigindo que cada aluno se dedique em média 2 

horas por semana.  O aluno poderá fazer o curso em seu tempo, mas a plataforma do 

curso limitará o tempo mínimo (8 semanas) e máximo (10 semanas)  de acesso aos 

conteúdos em buscar da otimização do processo de ensino aprendizagem. O tempo 

de acesso diário aos conteúdos será ilimitado dentro desse período.  Ao aluno será 

permitido imprimir o material de estudo do curso. Para passar para as seções/níveis 

seguintes do conteúdo, o aluno fará teste de avaliação do aprendizado, e sendo 

aprovado poderá ir ao próximo nível.  Os conteúdos de níveis anteriores ficarão 

disponíveis para consultas até o término do curso. 

Número de Vagas Mínimo 20 e máximo 500. 

Critério de Seleção:  Envio do Currículo e Comprovante de formação. 

Modalidade de Aula: 100% EAD 

Metodologia :   Webaulas, editadas com recursos audiovisuais aplicados ao ensino à 

distância, com avaliações por meio de quizz ao final de cada módulo. Serão 

oferecidos textos de apoio. 

Programa do Curso :TECNOLOGIA ASSISTIVA NO CUIDADO ÀS PESSOAS 

IDOSAS RESIDENTES EM ILPI 



  

MÓDULO 1 
VIDEOAULA 1: Apresentação do curso 
VIDEOAULA 2:  Perfil de Idosos Dependentes de Cuidados Diários 
VIDEOAULA 3: O cuidado das pessoas idosas nas ILPIs: Responsabilidades e 
desafios 
VIDEOAULA 4: Facilitando a Informação sobre Tecnologia Assistiva: Panorama da 
Tecnologia Assistiva no Brasil: o que existe e como acessar 
AVALIAÇÃO: Resumo Comentado do módulo e questões para sistematização do 
aprendizado. 
Material Complementar: Artigo sobre o cuidador familiar de idosos. 
  
MÓDULO 2 
VIDEOAULA 1:  Autonomia e dependência: como entender e cuidar 
VIDEOAULA 2: Atividades Básicas da Vida Diária na rotina do Cuidado 
VIDEOAULA 3: Perfil do Idoso dependente e com dependência moderada 
VIDEOAULA 4: Sobrecarga do cuidador e contextos desfavoráveis ao cuidado 
AVALIAÇÃO: Resumo Comentado do módulo e questões para sistematização do 
aprendizado. 
Material Complementar: links de vídeo sobre tecnologia assistiva. 

  

MÓDULO 3 
VIDEOAULA 1: Conhecendo Equipamentos de Tecnologia Assistiva para o cuidado: 
transferências  
VIDEOAULA 2:  Conhecendo Equipamentos de Tecnologia Assistiva para o cuidado:  
banho 
VIDEOAULA 3:  Conhecendo Equipamentos de Tecnologia Assistiva para o cuidado: 
mobilidade e posicionamento 
VIDEOAULA 4:  Conhecendo Equipamentos de Tecnologia Assistiva para o cuidado: 
prevenção de lesões por pressão 
AVALIAÇÃO: Resumo Comentado do módulo e questões para sistematização do 
aprendizado. 
Material Complementar: E-book do conteúdo das 4 videoaulas.  
Leitura complementar:  Plano Diário de Tecnologia Assistiva aplicado à rotina do 
cuidador familiar. (Arquivo em PDF) 
Leitura complementar:  Plano de Cuidados diário com equipamentos de Tecnologia 
Assistiva 
(Arquivo em PDF)  
 
MÓDULO 4 
VIDEOAULA 1:  Conhecendo Equipamentos de Tecnologia Assistiva para o cuidado: 
alimentação 
VIDEOAULA 2:  Conhecendo Equipamentos de Tecnologia Assistiva para o cuidado: 
comunicação 
VIDEOAULA 3:  Como sensibilizar o idoso para uso de produtos assistivos no 
ambiente institucional 
VIDEOAULA 4:  Elaboração do Plano de Cuidados diário incluindo o uso de produtos 
de Tecnologia Assistiva 
AVALIAÇÃO: Resumo Comentado do módulo e questões para sistematização do 
aprendizado. 
Material Complementar: link de vídeos sobre a produção nacional de tecnologia 
assistiva e possibilidades de acesso.  
 

2) Oferta do Curso 



2.1. Captação dos Alunos : será divulgada entre todas as ILPIs 

filantrópicas a oferta do curso, que será gratuito, com até 20 vagas 

para cada.  Àquelas 3 que utilizar o maior número  das vagas 

disponibilizadas e os alunos que finalizarem com sucesso o curso, 

receberão uma certificação especial, e R$10.000,00 para serem 

investidos na compra de produtos assistivos a serem usados pelos 

idosos que vivem nessas ILPIs.  Essa premiação acontecerá em 

evento a ser organizado para apresentação dos resultados desse 

projeto. 

2.2. Os interessados deverão fazer a inscrição na própria plataforma de 

oferta do curso e realizá-lo.  O curso ficará em oferta por seis meses. 

 

 

3) Avaliação dos resultados na realização dessa proposta. 

 

4) Realização de evento final de socialização dos resultados e premiação 

das ILPIs participantes. 

 

 

 



7. FORMA DE EXECUÇÃO1 

Metas 

Macro ações (resultados 

parciais) a serem 

realizadas. Devem ser 

quantificáveis, 

verificáveis e com prazo 

definido. 

Ações 

Operações concretas a serem 

realizadas para o atingimento da 

meta. Uma mesma meta pode 

exigir a realização de mais de uma 

ação. 

Indicadores 

Unidade de medida do 
alcance de uma meta. É 
a forma de aferição do 
cumprimento ou não da 
meta. Deve ser passível 

de verificação. 

Documentos para 

verificação 

Documentos que 

contém os elementos 

para verificação dos 

indicadores. É o 

instrumental no qual o 

indicador pode ser 

analisado. Ex. 

fotografias, Lista de 

presença, planilha, 

banco de dados, 

certificados etc.   

Período de 

verificação 

Prazo em que a 

meta deverá ser 

atingida. 

 
1) Desenvolvimento 

e Produção do 
Curso - Produção 
do conteúdo e 
disponibilização 
na plataforma 

 

a) Concepção de projeto 
específico para curso 
à distância  e organização 
do ensino  

b) Pesquisa e produção de 
conteúdo educacional para 
o curso  

c) Criação de Mapas 
Conceituais  do curso para 
a plataforma EAD 

d) Filmagem segundo roteiro 
instrucional , da 
demonstração prática dos 
produtos assistivos, seu 
uso e especificações no 
cuidado às pessoas idosas 

a) 1 Relatório com 
sumário de 

conteúdos e link 
do curso 

Materiais 
desenvolvidos, site 

criado para a oferta do 
curso. 

Resultados do teste de 
oferta do curso 

Mês 4 



                                                           
1 A tabela poderá ser customizada de forma a atender a melhor descrição do projeto ou atividade. Com a inclusão de novas linhas para as metas, ações, indicadores, etc. 

e) Tratamento/produção do 
material de ensino/  estudo  
( linguagem, mídias e 
edição ) para a dinâmica de 
audiovisual e às 
especificidades do ensino 
EAD. 

f) Disponibilização dos 
recursos didáticos 
utilizados por meio 
da Internet, a saber: 

Portal, site específico, contendo 
conteúdo, artigos, projetos 
anexados, por meio de um 
endereço web 

Lista de discussão por meio de 
suporte de gerenciamento da 
plataforma (programação que 
gerencia listas de discussão)  

Endereço eletrônico para as 
atividades de avaliação EAD por 
e-mail específico a ser criado no 
gerenciamento da plataforma. 

g) Teste de oferta do curso  

 

2) Oferta do Curso 

 

a) Divulgação do Curso e 
Inscrições: Envio por 
email, whatsap a todas 
as 28 ILPIs as 

Número de inscrições de 
alunos no curso 

Dados sócio-
demográficos e 

funcionais dos alunos 
Mês 16  



informações acerca do 
curso. Inscrições serão 
realizadas no site criado 
para a oferta do curso. 

b) Oferta do Curso 
c) Acompanhamento da 

execução e gestão dos 
resultados ao longo de 
12 meses de 
disponibilização do 
curso EAD. 

1 relatório analítico de 
avaliação da oferta do 

curso 

Dados de utilização da 
plataforma pelos alunos 
e técnicos de gestão do 

curso 

3) Avaliação dos 

resultados na 

realização dessa 

proposta 

a) Avaliação da etapa de 

produção do curso 

b) Avaliação da 
operacionalização 
técnica de oferta do 
curso:  
Acompanhamento 
sistemático por equipe 
de suporte que gera 
infográficos com 
movimentação da 
plataforma.  

c) Avaliação da estratégia 

didático pedagógica e 

design instrucional 

utilizadas no curso : ; A 

avaliação Formativa se 

dará ao longo de todo o 

curso a partir da 

observação e da coleta 

1 Relatório qualitativo e 

quantitativo de avaliação  
 Mês 18 



dos dados 

disponibilizados pela 

tecnologia aplicada 

d) Avaliação do 

desempenho de 

professores, alunos e 

equipe técnica de 

suporte tecnológico. 

4) Realização de 

evento final de 

socialização dos 

resultados e 

premiação das 

ILPIs 

participantes. 

(Seminário de 6 

horas de duração) 

 

a) Definição do programa do 

evento 

b) Divulgação do evento 

c) Realização do evento 

d) Avaliação do evento 

  Mês 19 

     

     

     



 

     



8. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

9. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

9.1 Previsão de Receitas 

 

Origem Valor 

Repasse 

 R$338.325,75 

 

Contrapartida 
 

 

 

Valor Total da Proposta2 

 

R$338.325,75 

 

 

9.2 Previsão de Despesas 

 

 

Natureza da Despesa 

 

 

Origem do Recurso3 

Repasse ou 

Contrapartida 

 

Valor Estimado 

 

Coordenação Técnica 

Científica do Projeto (19 

meses) 

 R$70.960,60 

 

Coordenação Administrativa e 

Financeira  

 R$47.500,00 

 

Remuneração Equipe de 

Conteudistas 

 R$12.000,00 

Remuneração de 3 

professores especialistas no 

tema para acompanhamento 

dos alunos ao longo do curso 

(R$1.000,00 para cada 

professor por 12 meses).   

 R$36.000,00 

Roteirização do curso para 

linguagem audiovisual 

aplicado aos quatro módulos 

do curso e 16 videoaulas. 

 R$10.000,00 

Passagens aéreas BH-

Campinas/SP, e transporte 

 R$2.800,00 

                                                           
2 O valor total da parceria deve observar os valores máximos estipulados no edital, se houver. 
3 Em caso de contrapartida, o recurso não será financeiro, auferido através de bens, serviços e despesas 
complementares, mensuráveis e deverão ser comprovados na prestação de contas mensal. 



terrestre de aeroporto/local de 

filmagem onde será gravado 

e produzido o audiovisual do 

curso. 

Hospedagem em Campinas 6 

diárias. 

 R$2400,00 

Alimentação equipe 

conteudistas e produção 

durante período de captação 

(gravação dos vídeos e 

edição/finalização webaulas), 

considerando duas refeições 

para 04 (quatro) pessoas, 

durante 8 dias, média de  

R$ 50,00 por refeição. 

 R$3000,00 

Deslocamento equipe num 

raio de 30 Km (do estúdio de 

gravação em Campinas) 

durante os dias de gravação 

das webaulas 

 R$800,00 

Locação de equipamentos: 

duas câmeras/ iluminação, 

microfone, equalização de 

áudio, cenografia. Operação 

de Captação em audiovisual 

das webaulas (considerando 

8 dias de 6 horas/diárias), 

total de 48 horas de 

gravação. Média em São 

Paulo é de 300,00 por hora. 

Aplicamos R$ 156,00, com 

inclusão dos equipamentos. 

 R$5000,00 

Editor de audiovisual: 

Decupagem, edição e 

finalização de 16 webaulas 

(vídeos das aulas, editados e 

tratados para modalidade 

EAD), de 10 a 20 minutos por 

vídeo/editado. 

 R$10.200,00 

Gerenciamento de plataforma 

EAD Plataforma HotMart para 

até 500 acessos(alunos) por 

período de 12 meses. 

Compreende administrar a 

geração de links de acesso, 

gerar e disseminar as senhas 

e garantir o acesso de até 

500  usuários (alunos) à 

 R$12.000,00 



plataforma do curso por um 

ano.  Geração de certificado a 

cada conclusão de curso pelo 

aluno.  

Evento final  R$5.000,00 

 

Premiação 3 ILPI  R$15.000,00 

Secretaria e administração do 

projeto 

 R$38.000,00 

Remuneração captador de 

recurso 

 R$67.665,15 

   

   

   

   

 

T O T A L 

 R$338.325,75 

 

Coluna 1 – Natureza da Despesa 

Informar as naturezas de despesas previstas para a execução da proposta 

(despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais, transporte, mobiliário, 

serviços de terceiros, contratações, transporte, etc.); 

 

Coluna 2 – Origem do Recurso 

Informar se o recurso referente àquela natureza de despesa terá origem no repasse 

de recursos do Município ou em contrapartida da organização; 

 

Coluna 3 – Valor estimado 

Informar o valor estimado da despesa, bem ou serviço necessário à execução do 

objeto. A organização deve apresentar valores de acordo com aqueles praticados no 

mercado, sugere-se, se possível, a apresentação de uma referência de preço. Esta 

referência possibilita à comissão de seleção maior facilidade para analisar a 

exequibilidade financeira da proposta. 



10. CONTRA PARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (SE HOUVER): 

 

Descrever os bens, serviços e despesas complementares a serem aportados na 

execução da parceria, com a respectiva forma de mensuração. 

 

 

11. ASSINATURA DA OSC 

 

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20___ 

 

 

_______________________________________ 

Nome/Assinatura da Organização da Sociedade Civil 

 

12. APROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO 

 

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20__ 

 

 

 

____________________________________ 

Presidente do Conselho Municipal do Idoso CMI/BH 

 

 

 

 


