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PREFÁCIO
Esse é um material produzido a muitas mãos, mentes e afetos.

Danúbia Françoise, jornalista, graduada em letras, pósgraduada

em

comunicação

pela

UFMG.

Certificada

É fruto do esforço coletivo de um Terceiro Setor que pulsa pelo

internacionalmente em gestão de projetos, Project DPro, pela

trabalho amoroso, mas que planeja, estrutura e monitora ações

PM4NGOs, chancela o módulo de Comunicação.

para o fortalecimento de uma rede que se expande e abarca a
cada dia, pessoas em situação de vulnerabilidade, em suas

Oswaldo Ferreira Barbosa Junior, Doutor em administração pela

variadas manifestações.

PUC Minas. Mestre em administração pública pela Fundação
João Pinheiro; especialista em gestão e elaboração de projetos

O Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (CeMAIS), na sua

internacionais com ênfase no Terceiro Setor e contador pela PUC

missão de promover a intersetorialidade e a articulação entre o

Minas. Certificado na metodologia Project DPro e analista

Primeiro Setor (governo), Segundo Setor (iniciativa privada) e

RHProfiler. Diretor da Gestão de Oportunidades (GO), professor

o Terceiro Setor (sociedade civil), orgulha-se de construir junto

associado da Fundação Dom Cabral (FDC), franqueado e

às

Idosos

consultor associado da Humentum. Presidente Associação

tão

Nacional do Emprego Apoiado (Anea), chancela o módulo

Instituições

socioassistenciais

de

Longa

do

Permanência

município,

essa

para
trajetória

desafiadora.
Pensando

na

Elaboração de projetos.
capacitação

da

gestão,

o

CeMAIS

oferta

Dayzelene Cristina Cardoso de Lima, psicóloga, graduada pela

regularmente às instituições a Jornada de Conhecimento

PUC Minas e gestora de Recursos Humanos pelo Uni-BH.

Compartilhado, ação que contribui para o aperfeiçoamento

Especialista em saúde mental e psicologia organizacional e do

técnico dos profissionais e voluntários para que possam

trabalho pela PUC, chancela o módulo de Gestão de Pessoas e

administrar suas atividades com senso de oportunidade

Voluntariado.

empreendedora. A partir desse evento foi possível reunir
importantes dicas sobre os módulos Administrativo Financeiro,

Karla Cristina Giacomin, médica geriatra, Mestre em Saúde

Jurídico, Comunicação, Gestão Estratégica, Gestão de Pessoas &

Coletiva (UFMG) e Doutora em Ciências da Saúde (Fiocruz).

Voluntariado e Elaboração de Projetos. Além do módulo Saúde,

Membro pesquisador do Núcleo de Estudos em Saúde Pública e

um bônus especialmente desenvolvido pelo Instituto Geriátrico

Envelhecimento (NESPE- Fiocruz/UFMG). Vice Presidente do

Afonso Pena (IGAP).

International Longevity Centre - Brazil; Ex presidente do CNDI e
atual coordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI,

Na certeza de que juntos somos mais fortes, chancela o Módulo

chancela o módulo Saúde.

Gestão Estratégica, Andreia Duarte, fundadora da AD Social e
consultora de impacto. Formada em Serviço Social, especialista

E o escritório de advocacia Tomáz de Aquino Costa Resende,

em metodologias ativas; elaboração, gestão e avaliação de

especializado em assistência jurídica às entidades privadas sem

projetos sociais - com Certificação Internacional PMD-Pro

fins lucrativos (associações, fundações, organizações religiosas,

(Gestão de Projetos de Desenvolvimento) e Mestre em

entidades de classe), chancela o módulo jurídico.

administração com concentração em inovação.
No entrelaçar de uma rede seguimos ressignificando olhares e
Bruna

Suellen

Gonçalves

Pitombeira,

bacharel

em

contabilidade pelo Centro Universitário Newton Paiva, pós-

construindo novos saberes: do fio à teia, da teia à rede, tecendo
histórias para o amanhã.

graduada em gestão estratégica de pessoas, SENAC/MG e
bacharelanda em direito pela Faculdade de Minas Gerais
(FAMIG).

Contadora

de

instituições

do

Terceiro

Setor,

consultora em gestão de pessoas com foco na humanização das

Marcela Giovanna.

empresas e instituições, no módulo administrativo/financeiro.

Diretora Presidente
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Protocolo
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

A gestão financeira é o conjunto de ações e procedimentos administrativos, que
envolve o planejamento, a análise e o controle das atividades financeiras das
instituições, visando a aplicação dos recursos da organização de forma eficiente.
Uma instituição com controles financeiros bem estruturados é capaz de mensurar os
trabalhos prestados, planejar e executar suas atividades de forma sustentável, além
de demonstrar sua transparência, o que a torna mais atrativa para diversos doadores.

COMO PODE SER COMPOSTO O
SETOR ADMINISTRATIVO DE UMA OSC
Tesouraria
É a parte que irá executar o financeiro controlando as contas a pagar e a receber,
administrando o fluxo de caixa, controlando a entrada dos recursos da parceria e
gerando relatórios que serão apresentados à Coordenação/Diretoria.
Coordenação/Diretoria
Área que irá supervisionar a execução financeira. Tem sob sua responsabilidade o
planejamento, o controle do orçamento e os custos da organização analisando as
entradas e saídas de forma mensal e/ou trimestral e anual;
Contabilidade
Departamento responsável por, entre outras questões, observar o cumprimento da
legislação relacionada aos custos, controlar a emissão de notas fiscais, processar as
informações financeiras transformando-as em demonstrações contábeis e gerando
indicadores contábil-financeiros.
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Dica:
A instituição precisa ser entendida como um organismo
dividido em partes. Todas as partes são vitais para manter
esse organismo ativo. Por isso é muito importante que
toda a diretoria, os membros da tesouraria e contabilidade
estejam envolvidas nas atividades da instituição.

ORÇAMENTOS
Estabeleça e mantenha uma
memória onde se registrem os
critérios usados na construção do
orçamento;
Prefira orçamentos de curto prazo.
Para orçamentos com duração
maior, é preciso levar em
consideração a possibilidade de
aumento de preços no percurso,
portanto é interessante demarcar os
momentos em que poderão ocorrer
os reajustes no orçamento.
Orçamentos precisam ser
acompanhados e revistos
constantemente;
Lembre-se das tarifas bancárias;

No setor pessoal, observe o tipo de
contratação e os encargos
envolvidos;
A contabilidade deve fornecer
planilhas que possibilitem calcular o
valor real de cada colaborador antes
das contratações;
Lembre-se da equipe de trabalho e
prestadores de serviços, ainda que já
sejam parceiros e trabalhem juntos,
pode ser feito levantamento de
preço para novas demandas;
Quando contratar uma empresa,
lembre-se sempre de celebrar
contrato de prestação de serviços.
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PROCESSO DE COMPRAS
Atividade importante a ser realizada pela organização,
pois auxilia no processo de prestação de contas.
Somente deverão ser aceitos documentos fiscais ou equivalentes;
Toda aquisição e contratação de serviços deverá ser efetuada por meio de
processo seletivo entre fornecedores com no mínimo 3 (três) orçamentos;
Deve-se optar sempre pelo menor custo. Isso não significa menor preço.
Principalmente nos processos de compra, podemos ter um produto com preço
menor, mas com qualidade tão inferior que o custo final se torna o mesmo ou
até maior que produtos de melhor qualidade.

Assim, a seleção deverá considerar o melhor custo-benefício, avaliando:
A. Custo de transporte;

F. Credibilidade mercadológica;

B. Forma de pagamento;

G. Disponibilidade de serviços;

C. Prazo de entrega;

H. Treinamento de pessoal;

D. Custo para operação, eficiência

I. Qualidade;

e compatibilidade;
E. Durabilidade;

J. Assistência técnica;

Modalidades
de processos
seletivos:

K. Garantia.

A. Dispensa;
B. Inexigibilidade;
C. Pesquisa de preço;
D. Concorrência;
E. Concorrência especial.

É importante solicitar as certidões negativas
de débitos tributários dos fornecedores. Para
serviços tomados que envolvem fornecimento
de mão de obra, esse item é indispensável.

Referências
CeMAIS. Jornada de Conhecimento Compartilhado. 2021
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Protocolo
JURÍDICO

O jurídico é capaz de atuar como um verdadeiro assessor, identificando, em cada
setor, oportunidades de melhoria de processos que poderiam acarretar em prejuízos
para a organização, atuando na redução de conflitos e alinhando procedimentos
estabelecidos por lei.

SOBRE DOCUMENTOS BÁSICOS DE
REGULARIDADE
Ato constitutivo e suas respectivas alterações
devidamente registradas ou publicadas;
Ata de eleição e posse da atual diretoria devidamente
registrada ou termo de posse e respectiva publicação do
representante legal;

A manutenção
atualizada desses
documentos permite
dinamicidade no dia a
dia de trabalho.

Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do representante legal;
Comprovante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
Certificado de Regularidade de Contribuição para o FGTS;
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União;
Certidão Negativa de Débito Tributário Estadual com prazo de validade vigente;
Certidão Negativa de Débito de Tributário Municipal;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
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Dica:

Importante

Tenha sempre
atualizado e
organizado os
contratos das pessoas
institucionalizadas.

A ILPI não poderá reter
documentos pessoais do
residente, ela fará a guarda
e zelará pelo bom estado
dessa documentação.

CURATELAS
Tem como objetivo proteger a pessoa maior, padecente de alguma incapacidade ou
de certa circunstância que impeça a sua livre e consciente manifestação de vontade,
resguardando-se, com isso, também, o seu patrimônio, vide art. 22 a 25 CC/02.
Com isso é necessário um laudo médico que comprove essa incapacidade. Então
haverá a necessidade de curatelar essa pessoa para que ela tenha acesso à segurança
física, mental e patrimonial.

Dica:
Regra geral, o curador é pessoa do convívio familiar, em alguns
casos o Juiz nomeará um curador, mas para a ILPI é relevante que
o curador seja a organização social representada por seu dirigente.

Importante
Nas ações de curatela é sempre bom deixar claro que a diretoria
da organização sofre mudança com os novos mandatos e por isso
haverá a substituição do curador com regularidade no processo.
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70% VS 30%
De acordo com o estatuto do idoso:
Art. 35.
Todas as entidades de longa permanência, ou casa lar, são obrigadas a firmar contrato
de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada.
§ 1o
No caso de entidades filantrópicas, ou casa lar, é facultada a cobrança de
participação do idoso no custeio da entidade.
§ 2o
O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social
estabelecerá a forma de participação prevista no § 1o, que não poderá exceder a
70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência
social percebido pelo idoso.
Portanto, o valor que a pessoa idosa contribuirá para prestação de serviço da ILPI é de
até 70% do benefício mensal, o valor remanescente é de uso e gozo da pessoa idosa, e
ela o utilizará da forma que lhe aprouver.

Dicas:
Se o residente for curatelado pela ILPI a
administração do 30% será utilizado da
forma que o curatelado quiser ou
necessitar, este recurso está disponível
para utilização em benefício de sua
saúde, segurança e lazer.

Se a família for a
curadora, os 30% ficarão
sob sua guarda, que
também deverá usar este
recurso em benefício da
pessoa idosa.

Importante
Em todos os casos de curatela o Ministério Público, ou qualquer
interessado poderá pedir a qualquer tempo em ação de prestação
de contas o balanço comprobatório da utilização dos recursos do
curatelado, vide art. 917 e seguintes do Código de Processo Civil.
Referências
Estatuto do idoso: lei federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Brasília,
DF: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2004.
BRASIL. Código de Processo Civil (2015). Código de Processo Civil Brasileiro.
Brasília, DF: Senado, 2015.
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Protocolo
COMUNICAÇÃO

Mais que uma habilidade humana, a comunicação pode ser definida como o contato
pessoal entre indivíduos seja pela ação, comportamentos ou ideias e que haja
resposta, seja emitindo uma opinião, comportamento ou atitude desse indivíduo.
Para atingir os objetivos, apresentar uma iniciativa ou melhorar a imagem, a
comunicação é fundamental para qualquer modelo de ação organizada,
independentemente do tamanho.
Nas Organizações da Sociedade Civil (OSCs), esse modelo não é diferente, uma vez
que estamos lidando com pessoas. Assim, apresentamos algumas dicas importantes
pensando na comunicação interna, externa e on-line para as organizações!

FIQUE ATENTO À TRANSPARÊNCIA
DAS INFORMAÇÕES
Uma dica fundamental é elaborar um Plano de Comunicação Organizacional para definir
as estratégias e metas da Comunicação da instituição, identificando:
Objetivos da comunicação;
O público-alvo a ser atingido;
Orçamentos;
Escolha dos canais e ferramentas de comunicação adequados à realidade;
Equipe que vai executar as ações;
Acompanhamento e medição dos resultados alcançados com as ações propostas.
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O QUE É A COMUNICAÇÃO INTERNA?
É a Comunicação voltada para os públicos de dentro das instituições, ou seja, os
funcionários, voluntários, prestadores de serviço e também as famílias dos residentes.
Na sua grande maioria, esse contato é diário e próximo e, nesses casos, a Comunicação
está diretamente ligada à motivação, escuta e integração de toda a equipe.
Nessa modalidade, que deve ser uma via de mão dupla, é que chegam informações
sobre as políticas, os objetivos e o propósito das organizações. Da mesma forma,
chegam os retornos vindos dos funcionários e residentes, como sugestões e ideias de
como fazer a equipe se organizar de maneira satisfatória.
Use a criatividade e coloque em prática algumas ações de Comunicação Interna:
Estabeleça uma agenda para
reuniões de equipe;
Mantenha a constância das
publicações institucionais (boletim
semanal, revista, circulares);

Faça uma carta à equipe de trabalho
da instituição;
Elabore um quadro de avisos;
Disponibilize uma caixa de
sugestões.

E A COMUNICAÇÃO EXTERNA?
A Comunicação externa é aquela especificamente pensada para o público externo à
instituição. Ou seja, parte de dentro pra fora, como a comunidade em que a ILPI está
inserida, por exemplo.
Ela que “conversa” mostrando os projetos, ações e apresenta a imagem da casa para
quem está de fora do contexto da organização. Não se trata apenas de publicidade, mas
uma forma de apresentar informações de interesse à comunidade e população de uma
forma geral. Algumas dicas para a Comunicação Externa:
Elabore cartazes e publicações que possam ser compartilhadas próximo à instituição;
Vídeos curtos podem ser uma ferramenta útil na divulgação de ações para o público
externo. Use a criatividade e a tecnologia a favor da instituição!
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A COMUNICAÇÃO ON-LINE, COMO TRABALHAR?
Esses canais superaram as barreiras geográficas e por eles as
informações podem ser difundidas, segmentadas e personalizadas.

Trabalhe a transparência da instituição por meio de sites e blogs: por esses canais
podem chegar inclusive parceiros e voluntários!
E-mail: é uma ferramenta importante para formalizar a comunicação da instituição
entre outros agentes;
Aproveite o alcance das Redes Sociais como
Facebook, Instagram, Youtube e identifique
onde estão os públicos de interesse da
organização. Assim, a mensagem chega de
maneira assertiva e direcionada.

Aplicativos de conversa
como o WhatsApp, Telegram
funcionam muito bem para a
disseminação de uma
campanha, por exemplo. Use
e abuse das funcionalidades
para uma comunicação
adequada.
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Dica:
Com o uso estratégico das ferramentas é possível criar um
diferencial na comunicação da organização. E, caso você
não domine alguma dessas ferramentas, busque tutoriais e
sites que explicam tudo sobre o mundo digital. Eles
podem te ajudar a entender melhor a dinâmica de cada
plataforma e alcançar o público que você quer atingir.
Aproveite o momento para aprender, explorar e descobrir!

Referências
10 dicas básicas de redes sociais para os pequenos negócios
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/10-dicas-basicas-de-redes-sociaispara-os-pequenos- negocios,f3d453c03a730610VgnVCM1000004c00210aRCRD
Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e
profissionais / Marshall B. Rosenberg; [tradução Mário Vilela]. – São Paulo: Ágora, 2006.
http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc/noticias/setembro-amarelo-1/comunicacao-naoviolenta-marshall-b_-rosenberg.pdf
O novo perfil do profissional de comunicação Habilidades, ferramentas e tendências: tudo
que um comunicador de sucesso precisa ter no radar
Disponível em: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/355484/perfil-de-comunicacao-v4.pdf?
utm_medium=email&_hsmi=83099143&_hsenc=p2ANqtz_aA5UWfNXyLCV0aUZTXmvu9Zw5b77KD_gqZ_tvPTBHMXVZ7C9_b4p7sNfsVB23tf5knbT_Xghl
HmjS6vbm7tMOuwv8AA&utm_content=83099143&utm_source=hs_automation
Ensaios de Comunicação Estratégica
Disponível em: https://labcom.ubi.pt/ficheiros/20101104-camilo_ensaios_2010.pdf
ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. Entenda o que são OSCIPs e como elas funcionam
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/oscip-organizacao-da-sociedade-civilde-interesse-publico,554a15bfd0b17410VgnVCM1000003b74010aRCRD
WhatsApp como ferramenta de captação de recursos para o Terceiro Setor
https://www.portaldoimpacto.com/?gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQitSeqbxpOPzh2HoOUmyWaGXP6gN1Pw3uwn1827gw-h57g8i4hSu8YaAtiyEALw_wcB
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Protocolo
GESTÃO
ESTRATÉGICA

Gestão Estratégica é o processo de análise, avaliação e tomada de decisões que
abrange os diversos âmbitos de uma organização e visa otimizar o alcance de suas
metas. Ela envolve um plano estratégico, este deve ser realizado de forma
participativa incluindo as diversas partes interessadas como membros da diretoria,
empregados, parceiros e representantes do público atendido. A seguir destacamos
alguns aspectos importantes da Gestão Estratégica.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

O ponto de partida é definir
o propósito da instituição,
sua finalidade, razão de
existir. Em seguida define-se
a missão, que é a forma de
guiar a trajetória da
organização e deve ser
disseminada a todas as
partes interessadas.

O conceito de visão
representa um estado
futuro, ou seja, onde a
instituição deseja chegar e
como quer ser lembrada.
Corresponde ao legado que
se pretende deixar a partir
do alcance da missão. A
visão é definida por um
período pré-determinado,
podendo mudar ao longo do
tempo. É como um
motivador, pois ao ser
definida auxilia a instituição
a conseguir elaborar as
melhores estratégias para
conquistar as metas
estabelecidas.

Os valores também são
conhecidos por serem os
princípios da organização
que ditarão a maneira na
qual ela irá se comportar
para cumprir com as metas.

A missão não costuma mudar
com o passar do tempo,
contudo, pode ser revisada
se necessário a cada
planejamento estratégico. A
missão tem importante
papel de direcionar a todos
os envolvidos.

Servem como um guia
interno por meio de um
conjunto de orientações que
deve ser compartilhado com
todos os funcionários e
demais interessados. Os
valores/princípios
direcionam a forma de
expressar, atuar e executar
as ações.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O planejamento estratégico é a rota que a instituição traça para alcançar seus
objetivos estratégicos e operacionais. Nesse plano são analisadas, de forma coletiva e
participativa, as condições do ambiente externo e interno, os meios, os aspectos de
mobilização social, liderança e recursos. Assim, também deve-se determinar as
fortalezas e fraquezas da organização por meio da Análise de Swot.
Em seguida é hora de traçar seus objetivos estratégicos, estes são os desdobramentos
das análises das condições favoráveis do ambiente externo e interno (análise de Swot).
Já os objetivos operacionais são os desdobramentos dos objetivos estratégicos e
devem estar ligados diretamente às atividades operacionais ou melhor, às atividades
do dia a dia, as rotinas das equipes de trabalho remunerado e voluntários.
A partir dos objetivos operacionais são definidos os indicadores de desempenho,
metas e plano de ação para executar, acompanhar, monitorar e avaliar o alcance do
plano estratégico.

Referências
AD Social. Consultoria especializada em geração de impacto social para comunidades e
inclusão da diversidade.
Apostila do Curso 3S. Consultoria Júnior Pública - FGV. 14ª edição. 2013.
Apostila de Planejamento Estratégico do Projeto GMM. Consultoria Júnior Pública - FGV.
BRAGA, Clara Soares; HENRIQUES, Márcio Simeone; MAFRA, Rennan Lanna Martins. O
planejamento da comunicação para a mobilização social: em busca da corresponsabilidade.
In: HENRIQUES, Márcio S. (Org).
Comunicação e estratégias de mobilização social. Belo Horizonte: Autêntica, 2004
TORO, José Bernardo; WERNECK, Nísia Maria Duarte. Mobilização Social: Um modo de
construir a democracia e a participação. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
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Protocolo
GESTÃO DE
PESSOAS &
VOLUNTARIADO

Gestão de Pessoas diz respeito ao conjunto de políticas, técnicas, estratégias e
práticas definidas em uma instituição com a finalidade de orientar o comportamento
humano e as relações interpessoais no ambiente de trabalho.
Uma boa gestão de pessoas é determinante para o alcance das metas de uma
organização. Afinal, são os colaboradores os responsáveis que irão cumprir a missão
da instituição. O cuidado e a valorização de cada um deles, bem como a manutenção
de um ambiente de trabalho harmonioso, são essenciais para garantir a motivação e
o foco no trabalho.
Essa gestão deve abranger todas as áreas da organização, visando a melhor
administração das equipes.

INVISTA NO RELACIONAMENTO
INTERPESSOAL
Seja cordial;
Saiba ouvir e tenha atenção à forma de falar;
Tenha empatia;
Esteja disposto a ajudar;
Seja otimista e enfrente os problemas com os olhos nas soluções;
Trabalhe o autoconhecimento;
Seja observador;
Seja um líder e não um chefe;
Lembre-se sempre dos seus direitos e deveres.
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FAÇA UM BOM PROCESSO SELETIVO
Descreva a vaga. É importante, antes de tudo, avaliar o perfil da vaga e quais as
características esperadas para o futuro colaborador;
Divulgue a vaga em vários canais de comunicação de acordo com o tipo de público
que deseja alcançar;
Utilize instrumentos para avaliação de habilidades e comportamentos;
Planeje as entrevistas. Anote todos os pontos que considerar importante abordar
com os candidatos;
Selecione por competência;
Disponibilize entrevistas de devolução para os candidatos interessados e fomente a
transparência do processo seletivo.

CAPACITE A
EQUIPE
Promova treinamentos para manter a
equipe sempre qualificada e atualizada
em relação à atividade executada;
Aposte em ações de desenvolvimento:
desenvolver as habilidades da equipe
impacta positivamente no uso de
melhores recursos, no
aperfeiçoamento do trabalho e nos
resultados apresentados;
Uma organização que capacita sua
equipe pode oferecer cuidados mais
adequados.

REALIZE AÇÕES DE
ENGAJAMENTO E
MOTIVAÇÃO
Tenha na equipe pessoas
comprometidas com a missão, visão
e valores da organização;
Trabalhe a equipe de forma estratégica;
Se atente às habilidades e
potencialidades de cada um;
Crie laços entre a sua equipe e a
organização, fortaleça os vínculos;
Valorize a sua equipe. Elogie.
Potencialize. Promova.

FOCO NO CLIMA ORGANIZACIONAL
Trabalhe junto, faça parte da equipe;
Invista na saúde dos colaboradores;
Trabalhe com metas alcançáveis;
Faça pesquisa de clima organizacional
e trabalhe os resultados;

Valorize as opiniões, sugestões e
críticas da equipe;
Ofereça programa de benefícios;
Tenha uma rotina de comunicação,
faça reuniões periódicas, sempre dê
feedback.
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REALIZE REUNIÕES
PERIÓDICAS

FAÇA GESTÃO DE
DESEMPENHO

Trabalhe questões-chave, tenha pauta
para a reunião;

Esteja atento às habilidades e boas
atitudes de cada colaborador.
Potencialize!

Levante problemas, possíveis soluções
e apresente como os problemas
anteriores foram solucionados;
Consulte a equipe e trabalhe junto as
metas e estratégias;
Mantenha todos informados sobre
decisões, ações e pontos importantes
para a empresa;
Faça comunicados oficiais;
Aproveite o momento para promover
interação entre os colaboradores;

Incentive boas condutas e ações que
se alinhem com os interesses da
organização;
Faça uma avaliação formal de
desempenho;
Realize uma reunião para devolução
dos resultados da avaliação de
desempenho. Destaque os pontos
positivos e trace estratégias para
pontos a serem melhorados;
Promova ações de cuidado com a
saúde mental da equipe;

Aproxime-se da equipe.
Tenha um programa de cargos e
salários.

DESLIGAMENTOS
Se atente à legislação trabalhista
vigente;
Cumpra com todas as obrigações
legais do desligamento;
Faça entrevista de desligamento,
informe ao colaborador os motivos
da rescisão;
Colete dados relativos à
perspectiva do colaborador em
relação à instituição;
Mantenha a comunicação clara,
respeitosa e empática sempre.
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VOLUNTARIADO
Mobilizando um voluntário
Conheça as legislações, direitos e deveres relativos ao trabalho voluntário no Brasil;
Faça processo seletivo e selecione quem estiver alinhado em relação a
conhecimento, expectativas e motivações;
Tenha um contrato para o trabalho voluntário. Estabeleça regras, dias, horários e
equipe de apoio;
Apresente a organização. A atividade, as particularidades, as regras, missão, visão
e valores.
O trabalho voluntário
Promova também com os voluntários ações de gestão de pessoas já desenvolvidas
pela organização com os colaboradores.
Proporcione um ambiente saudável, boa comunicação e política de feedback;
Promova ações de desenvolvimento de competências.
Avalie o trabalho voluntário.
Referências
CeMAIS. Jornada do Conhecimento Compartilhado. Gestão de Pessoas e Voluntariado. 2020
Metadados. Blog do RH. 2021 Disponível em: https://www.metadados.com.br/blog/gestaode-pessoas/?
keyword=gest%C3%A3o%20organizacional&gclid=Cj0KCQjw5uWGBhCTARIsAL70sLLOaVjysj
_97bvlvUNojBh_RQy_jcPiaNLKccPF5gHoyL_QzR4Sb5caAiH4EALw_wcB
Sbcoaching Soluções Coorporativas https://www.sbcoaching.com.br/gestao-de-pessoas-2/
Universidade Tuiuti do Paraná. Os 05 pilares da gestão de pessoas. 2018. Disponível em:
https://www.tuiuti.edu.br/blog-tuiuti/os-5-pilares-da-gestao-estrategica-de-pessoas
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Protocolo
ELABORAÇÃO DE
PROJETOS

A Organização das Nações Unidas (ONU) define projeto como um empreendimento
planejado que consiste num conjunto de atividades inter-relacionadas e
coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de
tempo e orçamento dados.
Considerando essa definição, entende-se por projeto um planejamento que visa
alcançar determinada finalidade, mas que, diferentemente de outras formas de se
planejar, existe para preencher uma necessidade, ou seja, solucionar uma questão,
além de possuir início e fim previstos e programados.

TENHA BONS PROJETOS
Defina o público a ser beneficiado;

Seja inovador;

Identifique e conheça sobre qual é o
problema que precisa ser resolvido ou a
situação que precisa ser melhorada;

Conheça outras atividades de
atendimento ao mesmo público alvo e
desenvolva projetos em rede, e
complementares a política de
atendimento ao usuário;

Ouça e dialogue com este público.
Busque identificar suas demandas,
principais necessidades e anseios;
Esteja aberto a sugestões;

Proponha projetos executáveis, com
metas, ações, orçamentos e cronogramas
passíveis de serem alcançados;

Trabalhe em equipe e a capacite para o
trabalho com os projetos;

Execute uma gestão eficaz, eficiente e
efetiva.
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ATENÇÃO ÀS REGRAS DOS EDITAIS
Fique atento sobre quem está financiando os projetos.
O financiador geralmente recebe as propostas a partir da publicação de um edital.
Busque conhecer as principais características dos financiadores e/ou avaliadores;
Os editais são as regras e devem ser lidos com máxima atenção, nele estarão
apresentados os eixos e temas que serão orientadores para a elaboração dos
projetos.
Destaque os pontos que considerar mais importantes;
Destaque a lista de documentos solicitados;
Caso o edital apresente formulários próprios, não altere nenhum campo;
Só envie propostas se o seu projeto de fato se adequar aos eixos e às regras gerais;
Conheça as fontes de financiamento disponíveis ou possíveis patrocinadores.

ELABORANDO
PROJETOS

EXECUTANDO
UM PROJETO

Faça uma boa apresentação da sua
organização. Deixe claro as
atividades realizadas, o público
atendido e o impacto das ações;

Tenha um gerente/supervisor que seja
responsável pelo projeto;

Seja claro e objetivo no texto do
projeto;

Cumpra os prazos estabelecidos no
cronograma;

Envolva uma equipe de
colaboradores, o público alvo e a
comunidade;

Faça uma boa gestão dos recursos;

Insira indicadores mensuráveis;
Tenha clareza do objetivo do projeto;
Proponha ações de relevância para o
público-alvo;

Planeje a execução de forma estratégica;

Execute o projeto aprovado sem alterar
as metas e ações. Havendo a necessidade
de mudanças, consulte antes o
patrocinador seguindo as regras para
cada etapa;

Revise a proposta. Solicite leitura e
considerações de colegas;

Seja transparente. Elabore relatórios e
preste contas também à sociedade em
geral por meio do site institucional ou
outra mídia que melhor atenda à
realidade da organização;

Atenção à lista de documentos,
prazos e formas de submissão.

Preste contas ao patrocinador de acordo
com o que foi definido na parceria.
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FAÇA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A avaliação e monitoramento iniciam ainda antes do projeto. Devem ser periódicos
e realizados ao longo de todo o ciclo de vida do projeto;
Utilize ferramentas que auxiliem no monitoramento e avaliação;
Revise a proposta, mude o que for preciso a fim de tornar o projeto executável;
Acompanhe periodicamente se as metas e ações estão sendo executadas conforme
previsto;
Desenvolva os meios de verificação que foram propostos;
Encontrando um desafio no caminho, pare e planeje estrategicamente a melhor
maneira de alcançar o resultado proposto. Se necessário, consulte o patrocinador;
Trabalhe para atingir os resultados esperados;
Um bom monitoramento e avaliação, assim como boas ações de planejamento,
podem diminuir erros ao longo do projeto.

FAÇA O FECHAMENTO DO PROJETO
Faça o relatório final demonstrando se os objetivos e resultados foram atingidos;
Realize o fechamento de todos os processos administrativos, financeiros e jurídicos;
Comunique todas as partes interessadas sobre o fim ou continuidade do projeto;

Referências
CeMAIS. Jornada do Conhecimento Compartilhado. Gestão de Pessoas e Voluntariado. 2020
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Protocolo
SAÚDE

O processo de envelhecimento, a presença de doenças e o uso de medicamentos
podem levar as pessoas idosas a apresentar dificuldade nos movimentos, alteração
no equilíbrio e favorecer quedas. Todos os anos, um terço das pessoas idosas caem
pelo menos uma vez. Nesse sentido, as quedas são eventos comuns, podendo resultar
em várias consequências físicas, como escoriações e hematomas; psicológicas, como
o medo de cair novamente, até complicações mais sérias, incluindo fraturas e morte.
Portanto, é necessário reduzir a ocorrência de quedas nas dependências da
Instituição e os danos delas decorrentes, por meio da implementação de estratégias
preventivas que contemplem o ambiente, o cuidado multidisciplinar e a promoção da
educação do morador, familiares e profissionais.

PREVENÇÃO DE QUEDAS E
ACIDENTES
Avaliar o ambiente e identificar os fatores
facilitadores de queda e corrigi-los;
Aplicar escala de Morse para todos os
moradores.
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Morse Fall Scale Traduzida e Adaptada para o Português no Brasil

PONTOS

1. Histórico de quedas:
NÃO

0

SIM

25

2. Diagnóstico Secundário:
NÃO

0

SIM

25

3. Auxílio na deambulação:
Nenhum/Acamado/Auxiliado por Profissional da Saúde

0

Muletas/Bengala/Andador

15

Mobiliário/Parede

30

4. Terapia Endovenosa/dispositivo endovenoso salinizado ou heparinizado:

NÃO

0

SIM

25

5. Marcha
Normal/Sem deambulação, Acamado, cadeira de rodas

0

Fraca

10

Comprometida/Cambaleante

20

6. Estado Mental:
Orientado/capaz quanto a sua capacidade/limitação
Superestima capacidade/Esquece Limitações

INTERPRETAÇÃO:

Pontuação:
< 41 = Risco Médio;
41-51 = Risco Elevado;
> 51 + Risco muito elevado.

0
15
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ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS
Capacitar toda equipe quanto às formas de prevenção de quedas pré-estabelecidas
em protocolo de prevenção de quedas;
Orientar os residentes e equipe em relação a ações e regras para prevenção de
quedas.

ESTRATÉGIAS DE
CUIDADO
MULTIDISCIPLINAR
Atender as normas descritas na RDC 502 da
ANVISA e NBR 9050 da ABNT;
Garantir o cumprimento de todas as regras
de prevenção de quedas pré-estabelecidas
no Protocolo de Prevenção de Quedas;

ESTRATÉGIAS
AMBIENTAIS
Manter os ambientes adaptados
de forma a minimizar os riscos de
queda: manter barras de proteção,
piso adequado antiderrapante,
iluminação adequada, evitar uso
de tapetes e/ou móveis e objetos
nas áreas de circulação;

Implementar medidas preventivas para
quedas do morador;

Destacar a existência de degraus
ou mudanças de nível no piso com
faixas de sinalização;

Garantir segurança ao morador dependente
no seu cotidiano;

Garantir que o morador esteja
com o calçado seguro no dia a dia;

Manter avaliações periódicas dos
residentes em relação ao risco de queda e
prescrever a conduta necessária para o
cuidado individualizado;

Verificar periodicamente o estado
de conservação das ponteiras de
bengalas, cadeiras de rodas e
andadores e garantir condições
adequadas de uso;

Solicitar aos médicos avaliação das
medicações prescritas e suas possíveis
interações a fim de evitar efeitos colaterais
que possam ocasionar quedas e propor
medidas de intervenção para evitá-las.

Garantir o perfeito estado de uso
dos materiais de apoio (cadeiras
de rodas, bengalas, andadores).
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QUEDAS - INTERVENÇÃO
A queda é um evento frequente e limitante, sendo considerado um marcador de
fragilidade e declínio na saúde ou até preditor de morte da pessoa idosa. Para este
protocolo utilizaremos a definição de queda apresentada pelo Ministério da Saúde no
Centro Colaborador para Qualidade e Segurança do Paciente, PROQUALIS:
Conceito: “Deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição
inicial, provocado por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em dano.
Considera-se queda quando o paciente é encontrado no chão ou quando, durante o
deslocamento, necessita de amparo, ainda que não chegue ao chão.”
A queda pode ocorrer da própria altura, da maca/cama ou de assentos (cadeira de
rodas, poltronas, cadeiras, cadeira higiênica, banheira, etc.), incluindo vaso sanitário.
Atentar-se ao material necessário para
suporte ao residente: aparelho de
pressão, glicosímetro, oxímetro,
cadeira de rodas, telefone, prontuário,
questionário de queda e relatório de
enfermagem;
Em caso de quedas, atender
prontamente o residente;

Comunicar a queda da pessoa idosa ao
enfermeiro e registrá-la no prontuário
do residente;
Preencher o questionário de quedas;
Registrar no Relatório de Enfermagem a
intervenção realizada;

Avaliar as consequências da queda;

Comunicar à família o fato e as
consequências da queda;

Acionar o Serviço de Atendimento
Médico de Urgência (SAMU), quando
necessário;

Observar a
pessoa idosa
por 30 dias;

Acompanhar a pessoa idosa ao serviço
de urgência, quando necessário;

Verificar se alguma
causa ambiental
evitável pode ser
identificada e
modificada;

Verificar sinais vitais (Pressão arterial,
Glicemia capilar, Frequência cardíaca,
Saturação de oxigênio);
Intervir de forma segura no
atendimento após a queda;

Reavaliar clinicamente
o residente para
identificar causas
potenciais e intervir
adequadamente.

Referências
Brasil. Ministério da Saúde. Anvisa/Fiocruz. Anexo 01: Protocolo prevenção de quedas.
Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
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TROCA DE FRALDAS
O uso de fraldas é comum em pessoas idosas que apresentam alguma dificuldade em
relação ao controle urinário e fecal. O uso adequado garante bem-estar, conforto e
contribui para a manutenção da saúde. O mau uso das fraldas pode gerar problemas
graves à pessoa idosa como irritações, infecções, perda da funcionalidade urinária e
fecal, dentre outros. O uso deve ser avaliado e prescrito por profissional competente e
o manejo deve seguir critérios importantes como:
Utilizar Equipamento de Proteção
Individual (EPI) conforme procedimento
sistêmico de segurança e gestão
ambiental;
Higienizar as mãos conforme
procedimento sistêmico de controle de
infecções;

Se atentar a cuidados individualizados
da higiene íntima de cada residente e
garantir sua realização;
Realizar toda a higienização dos
materiais utilizados e do profissional
após procedimento;
Checar e anotar o cuidado prestado;

Separar a fralda de acordo com a pessoa
que será trocada;
Preparar a bandeja com sabão, creme
hidratante e pano/touca descartável para
higienização;
Posicionar a pessoa atendida de acordo
com suas condições, seja na própria
cama ou em pé na barra de apoio;

Registrar no Relatório de Enfermagem
toda anormalidade encontrada;
Anotar diariamente a presença de
fezes e diurese no Controle Evacuação
de Diurese;
Evoluir Relatório de Enfermagem;
Realizar controle Evacuação e Diurese;

Explicar ao residente em linguagem
acessível o procedimento a ser realizado
durante cada passo do processo;

Assinar legivelmente;

Seguir o Procedimento Operacional
Padrão (POP) para a troca de fraldas;

Descartar material conforme
recomendação da legislação de
Segurança e Gestão Ambiental;

Realizar higiene íntima utilizando água,
sabão e pano/ touca descartável;

Comunicar ao responsável toda
anormalidade encontrada.

Utilizar pomada para assadura na pessoa
atendida de acordo com indicação do
profissional responsável;

Referências
CESAR, Amanda Rezende Vargas Reis. Protocolo troca de fraldas Instituto Geriátrico Afonso Pena - IGAP. 2020
CESAR, Amanda Rezende Vargas Reis. Protocolo de prevenção de quedas e acidentes do Instituto Geriátrico
Afonso Pena. 2018
CESAR, Amanda Rezende Vargas Reis. Protocolo de quedas (intervenção da queda do idoso
institucionalizado) do Instituto Geriátrico Afonso Pena. 2018.
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