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É com alegria que compartilhamos o Relatório de Atividades
da Área Social, mês Agosto/2013.

Para facilitar sua leitura e compreensão, apresentamos ao
final desta publicação um glossário com mais detalhes
sobre os conceitos, metodologias e termos utilizados.
Desejamos uma excelente leitura!
Diretoria Socioambiental
Instituto Nordeste Cidadania - INEC

Arte-identidade:
gerando renda com cidadania
Em parceria com o Banco do Nordeste, por meio do Centro Cultural, realizamos 02
(duas) oficinas do projeto Arte-identidade, com objetivo de fortalecer a identidade
coletiva e local, além de potencializar alternativas de geração de renda.
Sede INEC (Fortaleza/CE)
Tema: Cerâmica com argila
Facilitadora: Ana Costa
Encontros: dias 21, 22, 23/08 (Elaboração das
peças) e dia 06/09 (Finalização das peças após
queima)
Acolhimento de 10 pessoas de comunidades
parceiras

Associação de Sussuí (Quixadá/CE)
Tema: Corte e Costura com Arte
Facilitadora: Monica Quaresma
Encontros: dias 28 e 29/08
Acolhimento
de
09
mulheres
da
comunidades, que compõem o grupo de
bordadeiras

Arte-identidade:
criando ambientes de aprendizagem
Nos dias 08, 09 e 12/08, foi realizado mutirão de ambientação* em parceria com o
EMTRE (Empreendimento de Transformação de Recicláveis), com objetivo de
transformar o galpão onde trabalham os catadores em um lugar mais agradável.
Cerca de 30 pessoas, entre educadores do INEC e catadores, participaram do mutirão.

Capacitação de Empreendedores:
Aprender a Empreender
Desde 2005, coordenamos a Capacitação de Empreendedores, que atende os clientes
do Crediamigo, programa de Microcrédito Produtivo e Orientado do Banco do
Nordeste.
O SEBRAE também é nosso parceiro e disponibiliza a metodologia Aprender a
Empreender, com objetivo de contribuir para a sustentabilidade dos empreendimentos.
Os facilitadores são colaboradores do INEC, habilitados pelo SEBRAE como
orientadores de aprendizagem, e estão distribuídos em toda área de atuação do INEC.

Capacitação de Empreendedores:
Aprender a Empreender
QUADRO GERAL - 153 empreendedores capacitados
Metodologia Aprender a Empreender
UF

Município

BA

Guanambi

RN

Parnamirim
São Gonçalo do
Amarante

CE
PE

Carpina

CE

Maracanaú

Facilitador (a)
Josias Junio Rocha de
Carvalho
Kaio Fredson da Silva Costa
Maria Charleane de Souza
Garcia
Katuzia Pessoa do
Nascimento
Ana Paula de Almeida
Ramos

Período

Quantidade de
clientes

05 a 14/08/13

37

05 a 12/08/13

30

12 a 19/08/13

28

19 a 26/08/13

33

19 a 28/08/13

25

TOTAL 153

A metodologia Aprender a Empreender tem carga horária de 24 horas aulas e
os eventos são realizados na própria comunidade, no período noturno, para
facilitar o acesso dos clientes.

Projeto Prosseguir:
contribuindo na formação de jovens para
ingresso no Ensino Superior
Estamos realizando o Projeto Prosseguir em 18 municípios,
atendendo 630 jovens, por meio de parcerias com o Banco do
Nordeste (Espaços Nordeste), Centro de Apoio à Criança e CAPS
Capistrano.

Para tornar o projeto sustentável, a articulação de parcerias é uma
estratégia disseminada entre os educadores locais, que mobilizam
Prefeituras, comerciantes e outras instituições de cada município.
Centro de Apoio à Criança (Itapiúna/CE) – 42 participantes

Espaço Nordeste (Tamboril/CE) – 22 participantes

CAPS (Capistrano/CE) – 50 participantes

Espaço Nordeste (Gurinhém/PB) - 12 participantes

Espaço Nordeste (Barra de Santa Rosa/PB) – 15 participantes

Espaço Nordeste (Águas Belas/PE) – 26 participantes

Espaço Nordeste (São Bento/PB) – 70 participantes

Espaço Nordeste (Mairi/BA) – 51 participantes

Espaço Nordeste (Cabaceiras/PB) – 35 participantes

Espaço Nordeste (Brejo da Madre de Deus/PE) – 42 participantes

Espaço Nordeste (Parelhas/RN) – 42 participantes

Espaço Nordeste (Barreirinhas/MA) - 36 participantes

Espaço Nordeste (Serro/MG) – 28 participantes

Espaço Nordeste (Euclides da Cunha/BA) – 14 participantes

Espaço Nordeste (Joaíma/MG) – 34 participantes

Espaço Nordeste Jeremoabo/BA) – 35 participantes

Espaço Nordeste (Pinheiros/ES) – 36 participantes

Espaço Nordeste (Pedro II/PI) – 40 participantes

Projeto Prosseguir:
contribuindo na formação de jovens para
ingresso no Ensino Superior
Mais uma conquista a celebrar! Nove (09)
participantes do Projeto Prosseguir,
realizado em parceria com o Centro de
Apoio à Criança (Itapiúna/CE), foram
aprovados nos concursos vestibulares
2013.1.
Além de ingressar no Ensino Superior, as
vivências
no
Projeto
Prosseguir
contribuíram para a empregabilidade de
duas participantes. Antonia Janaina e
Maria Cleane, que antes eram animadoras
comunitárias
e
realizavam
ações
voluntárias de incentivo à leitura, hoje são
monitoras de teatro no Programa Mais
Educação e na Escola Padre Miguel
(respectivamente).

Projeto Prosseguir:
contribuindo na formação de jovens para
ingresso no Ensino Superior
09 Aprovados Vestibulares 2013.1
Turma Itapiúna/CE (em parceria com o CEACRI)
Nome

Faculdade/ Curso

Nome

Faculdade/ Curso

Lívia Rodrigues
Pereira Gildo

Faculdade Católica
Rainha do Sertão em
Quixadá/ Educação Física

Francisca Line Alves
Feitosa

Faculdade Integrada da
Grande Fortaleza
(campus Quixadá)/
Radiologia

Jessica Gomes de
Sampaio

Faculdade de
Desenvolvimento e
Integração Regional/
Pedagogia

Antonia Osmarina Gomes

Universidade Estadual
do Ceará (campus
Quixadá)/ História

Maria Cleane de
Araujo Lima

Universidade Estadual do
Ceará (campus Quixadá)/
Ciências Biológicas

Antonia Janaina Borges
Silva

Universidade Estadual
do Ceará (campus
Quixadá)/ História

Leidiane Sousa
Victor

Universidade Estadual do
Ceará (campus Quixadá)

Maria Liliane Chaves
Ibiapina

Universidade Estadual
do Ceará (campus
Quixadá)

José Maria
Jeronimo de Lima

Universidade Estadual do
Ceará (campus Quixadá)

Projeto Prosseguir:
contribuindo na formação de jovens para
ingresso no Ensino Superior
A turma realizada em parceria com a
Sociedade de Apoio à Família Carente
(Crato/CE) também trouxe alegrias, com a
aprovação de duas participantes.
“O projeto Prosseguir entrou na minha vida
em um momento em que eu estava
realmente precisando. Depois que conclui o
ensino médio no ano passado, vinha me
desmotivando a estudar e graças ao
prosseguir eu tive uma energia a mais”,
afirma Dalila.
02 Aprovados Vestibulares 2013.1
Turma Crato/CE (em parceria com a SOAFAMC)
Nome

Faculdade/ Curso

Jordlyane de Almeida
Dias

Universidade Regional do Cariri/
Teatro

Dalila Mayanna
Antero da Silva

Universidade Regional do Cariri/
Letras

Na expectativa!
Em
setembro/13,
a
Revista
Conterrâneos, publicada pelo Banco do
Nordeste, trará uma matéria sobre o
Projeto Prosseguir!

Programa de Desenvolvimento e
Integração Comunitária:
Comunidade de Sussuí (Quixadá/CE)
Realizado desde 2009, o Programa de Desenvolvimento em Sussuí este ano prioriza ações nos
eixos de cultura, educação, geração de renda e o fortalecimento comunitário.
Os
jovens
da
comunidade
formaram o Grupo de Teatro Arte
na Rua, que é acompanhado pelo
artista e Assessor Técnico Márcio
Firmiano. Os encontros realizados
nos dias 08, 09, 28 e 29/08
buscaram aprimorar o espetáculo,
já em circulação, “Quem vê cara,
não
vê
face”.
A
próxima
apresentação acontecerá na II
Caravana Cultural, a ser realizada
na comunidade de Água Boa
(Canindé/CE).
A temática da peça foi eleita pelos
jovens da comunidade, pois a
metodologia adotada é a do Teatro
de Rua/ Teatro do Oprimido*.

No dia 17/08, a educadora e
Assessora Técnica Leneide Soares
realizou
acompanhamento
e
capacitação
para
os
jovens
animadores do Espaço de Leitura,
abordando técnicas de contação de
histórias, sugestões de atividades
lúdicas e orientando sobre elaboração
do
planejamento
semanal
de
atividades. Tudo para garantir que o
Espaço de Leitura esteja sempre
dinâmico e acolhedor.

Para potencializar cada vez mais o
empoderamento
comunitário,
as
ações de 2013 foram construídas a
partir
da
metodologia
Dragon
Dreaming*,
acompanhadas
pela
Assessora Técnica Lucimara Silva.

Leitura e Cidadania:
construindo juntos Espaços de Leitura
Nos dias 22 e 23/08/13, o Assessor Técnico
Márcio Firmiano visitou os municípios de
Sobral e Meruoca, no Ceará, para articular a
implantação de Espaço de Leitura na
comunidade de São Vicente (Meruoca/CE).

Acreditando no trabalho coletivo, a
Associação Comunitária de São Vicente, os
colaboradores do INEC lotados na unidades
Crediamigo Sobral e a Prefeitura de Meruoca
são nossos parceiros nesta ação.
A implantação do Espaço de Leitura
acontecerá nos dias 18 e 19 de outubro/13 e
acontecerá por meio de mutirão de
ambientação*
e
campanha
para
arrecadação de doações.

Leitura e Cidadania:
construindo juntos Espaços de Leitura
Dentro da proposta de dinamizar o Espaço de Leitura da
Sede do INEC, os Assessores Márcio Firmiano, Bruna
Santos e Leneide Soares realizaram visitas a comunidade
do entorno e a algumas instituições do bairro, com
objetivo de divulgar ações do INEC e convida-los para a
programação semanal do Espaço de Leitura.
No dia 20/08, a Assessora
Técnica Leneide Soares
realizou acompanhamento
de Espaços de Leitura
implantados, em parceria
com as instituições Projeto
Sorriso da Criança e Projeto
Logos,
ambos
em
Fortaleza/CE.

Leitura e Cidadania:
construindo juntos Espaços de Leitura
No dia 30/08, recebemos crianças que moram nos
arredores do INEC e que vieram participar das
atividades pedagógicas promovidas semanalmente
no Espaço de Leitura de nossa Sede.
Todas as sextas-feiras, de 14:00 às 16:00h, novas
atividades serão desenvolvidas, acolhendo crianças
dos bairros do entorno do INEC e de instituições
parceiras.
Você pode agendar uma programação com sua
instituição! Contato: 3209.9241 Bruna/ Leneide
Além da comunidade, os funcionários e
contribuintes do INEC também podem utilizar o
Espaço de Leitura da Sede, promovendo leituras
individuais, grupos de estudo, encontros de trabalho,
solicitando empréstimo de livros e doando material
pedagógico e livros infanto-juvenis.

Espaço da Arte:
contribuindo para a geração de renda
das comunidades
No dia 08/08, realizamos a reinauguração do Espaço da
Arte*. A programação contou com apresentação do Coral
INEC, exposição de bordados manuais e artesanato,
confeccionado pelas comunidades atendidas.
No dia 23/08 também participamos do Show Room Social,
promovido pelo Banco do Nordeste, oportunidade em que
expomos e vendemos artesanato e artigos institucionais.
Artigos que podem ser encontrados no Espaço da Arte:
Camisas;
Telas de arte;
Brinquedos populares;
Livros e Cd’s de artistas locais;
Agendas e bloquinhos;
Peças de crochê e bordados manuais.
Venha nos conhecer!
Polo de lazer do Banco do Nordeste Passaré,
Funcionamento - 11:00h às 14:00h, de segunda a sexta.

Espaço da Arte:
contribuindo para a geração de renda das
comunidades
Resumo da Movimentação Espaço da Arte – Agosto 2013
Receitas

Despesas

Descrição

Valor

Descrição

Valor

Artigos do INEC

R$ 606,00

Almoço
facilitadora Mara

R$ 12,21

Artigos das
comunidades

R$ 215,00

Compra de
embalagens

R$ 100,00

Pagamento de
consignações às
comunidades

R$ 193,50

Total Despesas
(B)

R$ 305,71

Total Receitas (A)

R$ 821,00

(A) – (B) = R$ 515,29 (Renda mobilizada para os projetos sociais)

Mobilização de Recursos:
desenvolvendo estratégias e
ações de sustentabilidade
Nos dias 01 e 02/08, realizamos na sede do INEC a
Oficina de Elaboração de Planos de Negócios
para Empreendimentos nas Organizações
Sociais, facilitada pelos Assessores Técnicos do
INEC, Márcio Firmiano e Mariana Campos.
Na oportunidade, atendemos 15 representantes de
instituições parceiras e associações comunitárias. A
ação teve como objetivo compartilhar o conceito e
as dimensões de um plano de negócios,
disseminando a ideia de que podemos usá-lo de
forma
estratégica
no
fortalecimento
de
empreendimentos sociais.

Como proposta de continuidade das ações em
rede, o grupo participante formou a CPN (Comissão
de Plano de Negócios), que busca compartilhar
oportunidades e construir estratégias coletivas de
sustentabilidade.

Mobilização de Recursos:
desenvolvendo estratégias e
ações de sustentabilidade
A equipe de Mobilização de Recursos construiu
planejamento de ação semestral, para período setembro/13
a fevereiro/14, envolvendo como principais ações: fidelização
e mobilização de contribuintes solidários, participação em
editais de financiamento, parceria com fornecedores e
empresas privadas e promoção de eventos solidários.

A Área Social, semanalmente, pesquisa editais de financiamento de
projetos, para analisar o enquadramento e possibilidade de pleitear
recursos para nossos projetos. Em agosto/13, os editais abaixo foram
mapeados:
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES – prazo até 29/08/13;
FIES – ITAÚ SOCIAL – prazo até 31/08/13;
SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA – prazo até 13/09/13;
CORREIOS – prazo até 19/09/2013;
PETROBRAS COMUNIDADES – prazo até 27/09/13;

Ações Complementares
No dia 12/08, realizamos a avaliação do I Brincando no INEC. Este
evento, que aconteceu dia 26/07, proporcionou um dia de diversão,
educação e brincadeiras aos filhos dos funcionários da nossa Sede. A
ação foi coordenada pelas Assessoras Técnicas Leneide Soares e
Virgínia Conde e contou com a colaboração de voluntários das diversas
áreas do INEC.
Além de promover a integração e o fortalecimento da identidade INEC,
o evento foi uma ação de endomarketing, em que apresentamos a
abordagem pedagógica do Espaço de Leitura ao nosso público interno.
Na avaliação de reação, tivemos o seguinte feedback:
Ruim

Regular

Bom

Excelente

Em
branco

Estrutura física - (local de realização da
atividade)

0

11,10%

61,10%

22,20%

5,60%

Tema da atividade

0

0

50%

50%

0

Programação

0

5,60%

33,30%

61,10%

0

Material utilizado
Equipe de apoio - (voluntários da Sede do
INEC)

0

0

44,40%

55,60%

0

0

11,10%

22,20%

66,70%

0

Divulgação e inscrições

0

0

27,70%

72,30%

0

Divulgação e comunicação

0

0

27,70%

66,70%

5,60%

Metodologia utilizada (acolhida, dinâmicas/
vivências, encerramento)

0

5,60%

33,30%

61,10%

0

Ações Complementares
Realizamos nos dias 25 e 26/08, no Espaço Nordeste
de Cabaceiras – PB, e de 29 a 31/08, no Espaço
Nordeste de São Bento – PB, o curso Dragon
Dreaming*, facilitado por Lucimara Silva, Assessora
Técnica do INEC, co-facilitado por Taís Monteiro e
produzido por Aurea Brito.
O objetivo foi capacitar para a construção de projetos
colaborativos que possam ser realizados nos
Espaços Nordeste, ou organizações em geral, ou
mesmo realizar sonhos a nível pessoal.
O curso contou com a participação de 23 pessoas
em São Bento (PB) e 18 pessoas em Cabaceiras
(PB).
A ação teve a parceria do Banco do Nordeste, por
meio da Célula de Gestão da Cultura e dos Espaços
Nordeste locais.

Ações Complementares
Buscando integrar cada vez mais as equipes do INEC, por meio da
troca de saberes, a Assessora Técnica Leneide Soares vem
desenvolvendo junto à Célula de Seleção e Acompanhamento, um
trabalho de desenvolvimento humano, expressão corporal e oratória.
O objetivo é desenvolver a capacidade de expressão da equipe,
contribuindo de forma criativa para o desenvolvimento profissional,
auxiliando no atendimento e na comunicação com público interno e
externo.
A formação pode ser solicitada por qualquer área interessada em
desenvolver sua equipe de forma dinâmica e criativa.

O Dia dos Pais, celebrado na Sede do INEC no dia 09/08, recebeu a
visita dos pais de nossos funcionários e contou com visita guiada e
apresentação de nossos projetos, apresentação do Coral INEC e
uma linda lembrancinha, confeccionada pela artista Ray Ferreira, por
meio do Arte-identidade: desafiando o lixo. Com criatividade, a artista
deu novo uso a rolos de fita adesiva e papel reciclado.

Nossos recursos:
mobilizando para a sustentabilidade
É necessário desenvolver uma estratégia mais sustentável de Mobilização de
Recursos, na qual possamos estabelecer parcerias com uma diversidade de fonte de
recursos.

Em agosto/2013, grande parte da receita da conta institucional do INEC foi captada via
doação de indivíduos (contribuintes e de doadores espontâneos e não identificados) e
de rendimentos da conta.
Fonte de Recursos
(Receitas)
Tipo
Valor
Iniciativas Sociais Privadas
R$
Recursos Públicos
R$
Indivíduos (Contribuintes e
doações espontâneas)
R$ 10.719,18
Eventos
R$
Parceiros Locais
R$
Juros/Poupança Corrente
R$
1.798,09
Total
R$ 12.517,27

Iniciativas Sociais
Privadas

R$1.798,09

Recursos Públicos
Indíviduos
Eventos
R$10.719,18

Parceiros Locais
Juros/Poupança
Corrente

Nossos recursos:
mobilizando para a sustentabilidade

Despesas efetuadas por eixo de atuação
R$632,98

R$-

R$-

R$804,60

R$1.952,13
R$975,78

R$9.436,60

Encargos
Trabalhistas /
Impostos
Despesas
Administrativas
Desenvolvimento
Comunitário
Incentivo à Educação
e à Cultura
Incentivo à Geração
de Renda

Despesas efetuadas por eixo de atuação
Tipo
Valor
Encargos Trabalhistas / Impostos
R$
804,60
R$
Despesas Administrativas
1.952,13
Desenvolvimento Comunitário
R$
975,78
R$
Incentivo à Educação e à Cultura
9.436,60
Incentivo à Geração de Renda
R$
632,98
Campanha Natal Sem Fome dos
Sonhos
R$
Projetos Diversos
R$
R$
Total
13.802,09

Glossário
Mutirão de ambientação –
O mutirão é uma ação pedagógica que baseia-se nos conceitos e metodologias da
Educação Biocêntrica e Arte-identidade. O processo educativo proposto mobiliza a
comunidade local a fortalecer sua identidade por meio da arte, referendando o seu
cotidiano e a sua vivência por meio de imagens e símbolos. O processo de mutirão
também busca favorecer o fortalecimento dos vínculos e integração das pessoas e tem
como premissas a construção coletiva, a reutilização de móveis e equipamentos, a
restauração com criatividade e a mobilização para a arrecadação de doações.
Dragon Dreaming –
É um método holístico para a implementação de projetos criativos, cooperativos e
sustentáveis. Está organizado em uma roda, com quatro etapas iguais e complementares:
Sonhar, Planejar, Fazer e Celebrar. Cada fase, por si só, pode ser dividida em três etapas.
No decorrer do projeto, os participantes passam através de cada passo como em um
jogo, desenvolvendo coletivamente e com êxito seu projeto. Essa metodologia também
favorece a identificação e a potencialização de pessoas com perfis de Sonhadores,
Planejadores, Realizadores e Celebradores.
Conheça mais em: http://zip.net/bbk4cV

Teatro de Rua –
Os artistas tem o espaço aberto (público) como ideal para seus espetáculos teatrais e
usam de criatividade, corpo e voz para construir a estética da apresentação.
Teatro do Oprimido –
Método sistematizado pelo teatrólogo Augusto Boal e que busca contribuir para que as
pessoas superem o papel de consumidores de bens culturais e assumam a condição de
produtores de cultura e de conhecimento. Para tanto, sistematizou o Teatro do Oprimido,
que poderia ser chamado de Teatro do Diálogo que, partindo da encenação de uma
situação real, estimula a troca de experiências entre atores e espectadores, através da
intervenção direta na ação teatral, visando à análise e a compreensão da estrutura
representada e a busca de meios concretos para ações efetivas que levem à
transformação daquela realidade. Saiba mais em http://ctorio.org.br/novosite/
Espaço da Arte –
O Espaço da Arte é um local de comercialização dos produtos artesanais confeccionados
pelas comunidades atendidas, sendo uma alternativa que contribui para a geração de
renda . Funciona desde 2008, no Pólo de Lazer do Banco do Nordeste.

Instituto Nordeste Cidadania
Av. Dedé Brasil, n° 3500
Bairro Itaperi - Fortaleza/CE
(85) 3209.9200

Acesse nossos canais de comunicação, dê sugestões
e informe-se diariamente das ações do INEC!
www.inec.org.br
www.facebook.com.br/InstitutoNordesteCidadania
comunicacao@inec.org.br

