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O CeMAIS é uma organização social 
que tem como missão fortalecer 
o Terceiro Setor para promover o 
desenvolvimento sustentável. 

Acreditamos que um Terceiro Setor 
consolidado é capaz de fomentar as 
alianças intersetoriais necessárias 
para avançarmos sem deixar 
ninguém para trás. Para alcançar 
esse fortalecimento, é essencial 
que as organizações tenham uma 
gestão efetiva, capaz de garantir 
resultados, parcerias, transparência 
e credibilidade. Isso só é possível 
com monitoramento e avaliação. 

Por isso, o Caleidoscópio 60+ 
Acompanhamento de Projetos 
propõe capacitar e auxiliar as 
organizações da sociedade civil 
(OSCs) no aprimoramento das 
técnicas de monitoramento de 
projetos executados por meio 
do Fundo Municipal do Idoso 
(FUMID/BH), além de incentivar a 
transparência dessas ações. Este é 
um projeto estratégico do CeMAIS, 
que nasce para fomentar o debate 
sobre o tema e potencializar a 
política pública para a pessoa idosa 
no município de Belo Horizonte. 
O monitoramento e avaliação é 
uma das áreas de atuação do 
CeMAIS desde 2014, por meio de 
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iniciativas de monitoramento de 
projetos socioambientais e para 
a criança e adolescente. Essa 
expertise anterior foi alicerce para 
estruturarmos o Caleidoscópio 60+ 
Acompanhamento de Projetos de 
forma ainda mais eficiente. 

Inicialmente, o Caleidoscópio 
60+ previa assessorias in loco e 
também um seminário presencial 
para fomentar o tema. Entretanto, 
o projeto teve o seu início em 
março de 2020, período em 
que a pandemia do coronavírus 
espalhava-se pela capital mineira e 
em todo o país. Assim, foi preciso 
tomar novos caminhos. 

Logo, as ações do projeto passaram 
a ser feitas de forma virtual: 
reuniões, assessorias, orientações 
para o uso de uma plataforma on-
line de monitoramento de projetos 
e produção de conteúdo sobre 
as iniciativas acompanhadas. O 
principal foi criar e manter o vínculo 
com as instituições que aceitaram 
fazer parte do Caleidoscópio, não 
só para acompanhar a execução de 
suas iniciativas, mas para entender 
como estavam diante da pandemia, 
o impacto no atendimento de seus 
públicos, em especial à pessoa 
idosa, compreendendo os seus 
anseios e desafios. 
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A necessidade de adaptação trazida 
pela pandemia reafirmou o quanto o 
monitoramento é essencial na gestão 
de projetos, visto que a partir dele é 
possível certificar-se de que estamos 
no caminho certo e de acordo com 
as metas planejadas, e identificar 
riscos e problemas que exigem todo 
cuidado e atenção, especialmente ao 
lidarmos com o público idoso, grupo 
de risco para a Covid-19. 

Atentos às mudanças, além de 
realizar o acompanhamento dos 
projetos, o Caleidoscópio 60+ 
produziu diferentes conteúdos sobre 
o tema, como um podcast, o Guia 
para o Monitoramento e Avaliação 
de Projetos Sociais e uma websérie. 
Também promovemos diversas 
ações virtuais, como a Semana 
de Monitoramento e Avaliação, 
que trouxe palestras e cursos 
com especialistas referências em 
monitoramento e avaliação, e o 
curso preparatório para a certificação 
internacional Project DPro, ofertado 
às instituições parceiras, que 
traz boas práticas e ferramentas 

utilizadas em todo o mundo na 
gestão de projetos sociais. 

Convidamos você a conhecer este 
percurso e, principalmente, os 
projetos acompanhados e suas 
organizações proponentes, grandes 
responsáveis por colocar em prática 
as políticas públicas voltadas à 
pessoa idosa em Belo Horizonte. 

Equipe Caleidoscópio 60+ 
Acompanhamento de Projetos 
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Ao longo do nosso percurso, 12 organizações da sociedade civil, 
que realizam 14 projetos, aceitaram o convite para fazer parte do 
Caleidoscópio. São diversas iniciativas voltadas à população idosa 
do município: intervenções para grupos de convivência, melhoria 
da infraestrutura de Instituições de Longa Permanência para Idosos 
(ILPIs), promoção da educação e disseminação do conhecimento em 
longevidade, campanhas educativas sobre os direitos da pessoa idosa, 
cursos e oficinas que promovem a inclusão social e digital e estimulam o 
envelhecimento saudável e ativo da pessoa idosa, dentre tantas outras. 

Com diferentes direcionamentos, os projetos caminham com as mesmas 
finalidades: a melhoria da qualidade de vida da população envelhecente 
e 60+ de Belo Horizonte e a garantia e proteção de seus direitos. 
Convidamos você a conhecê-los. 
  

A maioria dos projetos acompanhados está
disponível na plataforma: prosas.com.br 

PROJETOS 
ACOMPANHADOS:

http://prosas.com.br 
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A ARTE DE ENVELHECER 
COM QUALIDADE DE VIDA
SOCIEDADE COMUNITÁRIA SOCIAL CULTURAL 
ASSISTENCIAL DO BAIRRO VILA VISTA ALEGRE E 
ADJACÊNCIA/ GRUPO RAIO DE LUZ

O Grupo Raio de Luz é um grupo de 
convivência criado em 1993 no bairro 
Vista Alegre, na região Oeste de Belo 
Horizonte. Ele nasce diante da falta 
de opções de lazer para pessoas 
idosas da região e de problemas 
socioeconômicos e estruturais que a 
comunidade enfrenta. 

Atualmente, o grupo possui 98 
idosos e idosas registrados e 
atuantes e oferece várias atividades 
culturais, educativas e de lazer, 
visando o desenvolvimento social, 
emocional e físico dos idosos, assim 
como uma interação maior entre 
eles, suas famílias e comunidade.

Ações do projeto antes da pandemia de COVID-19
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PROJETO: A ARTE DE 
ENVELHECER COM 
QUALIDADE DE VIDA

Valor: R$202.500,00
Início da execução: 25/10/2019
Período de execução: 12 meses

O projeto Arte de Envelhecer 
encerrou as atividades em 
outubro de 2020 e teve como 
objetivo principal promover o 
reconhecimento, a capacitação 
e inclusão da pessoa idosa na 
economia, política, educação, 
cultura e esporte, qualificando-a 
para efetiva participação em 
todos os setores da sociedade.

O projeto ofereceu para mais 
de 70 idosos oficinas de dança, 
informática/inclusão digital 
e memória cultural, além de 
desenvolver um e-book sobre os 
resultados alcançados pelo projeto 
e sobre a história do Grupo Raio de 
Luz. Ao todo, foram ofertadas 365 
horas de oficinas e interação com 
as pessoas idosas atendidas. 

ADEQUAÇÕES DIANTE DA 
PANDEMIA DE COVID-19

As oficinas do projeto passaram a 
acontecer em formato virtual por 
meio do aplicativo WhatsApp. Elas 
foram gravadas em videoaulas 
e os materiais complementares 
enviados por e-mail. Durante o ano, 
foram trabalhados, além dos temas 
relativos à informática, inclusão 
digital e exercícios de compreensão, 
assuntos como a disseminação 
de notícias falsas na internet, 
gestão financeira e o cuidado que, 
especialmente os idosos, devem ter 
com golpes financeiros.

A oficina de dança foi suspensa, 
assim como o evento de 
encerramento que aconteceria. 
O recurso que seria utilizado para 
essas ações foi remanejado para 
que o e-book, previsto antes da 
pandemia, pudesse ser impresso e 
distribuído à comunidade. O material 
traz informações sobre o projeto e a 
história do Grupo Raio de Luz.

ENDEREÇO: RUA HERCULANO MOURÃO SALAZAR,

Nº 95, VISTA ALEGRE, BELO HORIZONTE-MG. 

E-MAIL: GRUPORAIODELUZVISTAALEGRE@GMAIL.COM

TELEFONE: (31) 3374-9804

GrupoRaiodeLuzVistaAlegre

grupo_raio_de_luz_vista_alegre

https://www.facebook.com/GrupoRaiodeLuzVistaAlegre/
http://grupo_raio_de_luz_vista_alegre/?fbclid=IwAR261dN-vm6FXbUKslthovfQulitmlKbP5ukrbdbVnzg_noItgfdXRcz5lM
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BH MELHOR VIDA

A Associação Comunitária do Bairro 
Nova Gameleira e Adjacências 
(ACBNG), fundada em 1982, busca 
alternativas para promover ações 
sociais focadas na melhoria da 
qualidade de vida dos moradores 
e da infraestrutura do bairro Nova 
Gameleira e adjacências, assim como 
de outras regiões da capital mineira.

Os trabalhos da ACBNG começaram 
com ações de integração de crianças 
e adolescentes, promovendo acesso 
ao esporte, à cultura e ao lazer. 
Com o crescimento da instituição, 
passaram a ser oferecidos outros 
serviços, como atendimento 
psicológico, oficinas de informática e 
doação de cestas básicas. 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO NOVA 
GAMELEIRA E ADJACÊNCIAS (ACBNG)

Foto: Arquivo da Associação.
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Além disso, a Associação tornou-
se representante da comunidade 
junto ao poder público, contribuindo 
para a efetivação das demandas 
da população da região, como 
a implementação de linhas de 
transporte público e de atividades 
de limpeza urbana.

Fonte:
associacaonovagameleira.org.br

PROJETO BH MELHOR VIDA

Valor: R$ 1.680.000,00
Início da execução: 20/09/2018
Período de execução: 33 meses

Em 2018, a ACBNG criou o 
projeto BH Melhor Vida, que 
desenvolve atividades com pessoas 
acima de 60 anos em grupos de 
convivência e Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPIs) 
localizadas nas regionais Oeste, 
Noroeste, Barreiro e Pampulha.
O projeto oferecia mais de 800 
vagas em oficinas voltadas para 
o resgate da memória, para o 
autoconhecimento,  educação,  
cultura e  lazer. Até 2019, foram 
realizadas mais de 40 oficinas e 
1.209 idosos foram atendidos. 
A iniciativa recebe o apoio do 
Movimento Gentileza, em parceria 
com a Prodabel.
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ADEQUAÇÕES DIANTE DA 
PANDEMIA DE COVID-19

Com a pandemia do coronavírus, as 
ações do projeto foram suspensas a 
partir do dia 17 de março de 2020 
e o Plano de Trabalho precisou 
ser readequado ao novo contexto. 
Foram propostas as seguintes ações 
de enfrentamento à Covid-19: 

• Distribuição de 1.750 kits 
compostos por cestas básicas, 
produtos de limpeza e higiene 
(álcool em gel, água sanitária e 
sabonetes) e máscaras;

• Contratação de assistente social 
para levantamento, atendimento e 
acompanhamento da distribuição 
dos kits às pessoas idosas, além 
de apoiar as demandas e questões 
sociais neste período; 

• Distribuição, para as 27 ILPIs 
atendidas no projeto, de tablets 
e celulares, buscando minimizar 
os efeitos restritivos de acesso 
ao convívio familiar e social à 
pessoa idosa institucionalizada, em 
consonância com as orientações do 
Ministério da Saúde e do Boletim 
Informe 60+ do CeMAIS.

ENDEREÇO: RUA JOSÉ THIAGO DA SILVA, 373 – 

NOVA GAMELEIRA

E-MAIL: CONTATO@ASSOCIACAONOVAGAMELEIRA.ORG.BR

TELEFONE: (31) 3243-0051

associacaonovagameleira.org.br

@associacaodobairronovagameleira

@anovagameleira

Após a aprovação das adequações 
solicitadas ao CMI/BH, o projeto foi 
retomado no dia 11 de dezembro 
de 2020. 

https://associacaonovagameleira.org.br/
https://www.instagram.com/anovagameleira/
https://www.facebook.com/associacaodobairronovagameleira/
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O Centro Mineiro de Alianças 
Intersetoriais (CeMAIS) é uma 
organização sem fins lucrativos 
que promove a intersetorialidade 
e a articulação entre o Primeiro 
Setor (governo), Segundo Setor 
(iniciativa privada) e o Terceiro 

Setor (sociedade civil). O CeMAIS 
fomenta alianças e diálogos 
entre poder público, empresas 
e instituições sociais, buscando 
o fortalecimento do Terceiro 
Setor e promovendo assessorias, 
capacitações e eventos.

CALEIDOSCÓPIO 60+ 
NOSSOS DIREITOS E 
REDE CeMAIS 3i
CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS 
INTERSETORIAIS (CeMAIS)
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Os projetos executados pelo 
CeMAIS por meio do FUMID/
BH foram incluídos em todas 
as ações do Caleidoscópio 60+ 
Acompanhamento de Projetos, mas 
não foram contabilizados nas metas. 

PROJETO CALEIDOSCÓPIO 
60+ NOSSOS DIREITOS

Valor: R$ 1.874.532,95
Início da execução: 26/12/2019
Período de execução: 30 meses

Potencializar a política municipal 
da pessoa idosa com a produção 
de informação, difusão de 
conhecimento e articulação 
dos atores é o que busca o 
Caleidoscópio 60+ Nossos 
Direitos. Para isso, são realizadas 
atividades de modelagem de custos 
de serviços à população idosa, 
encontros de apoio às organizações 
sociais de atendimento à pessoa 
idosa, fomento da articulação entre 
as instituições, bem como apoio 
ao Conselho Municipal do Idoso 
com grupo de trabalho sobre o 
envelhecimento da população.

O projeto se propõe a criar  um site 
de informações sobre os direitos 
da pessoa idosa; construir modelos 
de custo de diferentes serviços de 
atendimento ao idoso; capacitar 

organizações de atendimento à 
pessoa idosa de Belo Horizonte; 
realizar encontros para o fomento 
da rede de proteção da sociedade 
civil para defesa dos direitos da 
pessoa idosa; produzir  conteúdos e 
materiais com boas práticas e dicas 
para o aprimoramento do fluxo de 
atendimento à pessoa idosa; entre 
outras ações. 

ADEQUAÇÕES DIANTE DA 
PANDEMIA DE COVID-19 

As atividades continuaram 
acontecendo de forma remota com 
a participação das organizações 
de atendimento à pessoa idosa 
para capacitações e troca de 
experiências e boas práticas. Outro 
destaque do projeto neste período 
foi a publicação de conteúdos no 
site nossosdireitos.org.br, que 
abordaram temas como campanhas 
de doação, fortalecimento das OSCs, 
conscientização da violência contra a 
pessoa idosa, atendimento remoto, 
dicas para o uso de ferramentas 
digitais para o Terceiro Setor, saúde 
do idoso, entre outros assuntos.

Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos 
possui o incentivo do FUMID/BH e 
o patrocínio de Cemig, Itaú, Vale, 
BB Consórcios, VLI, Pottencial 
Seguradora e Gerdau.
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PROJETO REDE CeMAIS 3I: 
FORTALECIMENTO DA REDE 
DE GESTÃO DAS ILPIS

Valor: R$ 1.613.934,06
Início da execução: 09/10/2020
Período de execução: 18 meses

As ações do Rede CeMAIS 3i são 
voltadas para o aprimoramento e 
apoio da gestão institucional de 
Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (ILPIs) de Belo Horizonte. 
O seu público-alvo é formado por 
28 Organizações da Sociedade Civil 
que atuam na área de acolhimento 
institucional da pessoa idosa 
no município e seus dirigentes 
e funcionários, que acolhem 
aproximadamente 870 residentes. 

O Rede 3i proporciona encontros 
mensais com os representantes 
e gestores das ILPIs  de Belo 
Horizonte para promover o trabalho 
em rede; capacitação voltada à 
gestão institucional e gestão de 
projetos; assessorias de acordo 
com as demandas das instituições; 
desenvolvimento de protocolos de 
gestão institucional e de cuidado 
com o idoso institucionalizado; 
encontros de integração da equipe 
técnica das ILPIs participantes; 
entre outras ações que estão sendo 
realizadas somente de forma virtual 
durante a pandemia. 
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cemais.org.br

cemais.org.br
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/company/cemais-mg/

CeMAISMG
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ADEQUAÇÕES DIANTE DA 
PANDEMIA DE COVID-19

Em função das orientações de 
isolamento social impostas pela 
pandemia de Covid-19, as visitas 
às organizações foram suspensas 
e, com isso, o projeto adquiriu um 
novo formato e as ações passaram a 
ser desenvolvidas de forma remota. 
O Rede 3i lançou um olhar também 
para as  instituições particulares, 
por entender que o cuidado 
precisa chegar à pessoa idosa em 
qualquer lugar que ela esteja. 
Nesse entendimento, o projeto 
passou a apoiar ainda as atividades 
desenvolvidas pela Frente Nacional 
de Fortalecimento às ILPIs.

Este projeto é uma continuidade 
do trabalho que vem sendo 
desenvolvido com as ILPIs desde 
2017, que possui o incentivo 
do FUMID/BH e o patrocínio da 
Cemig, Vale, Itaú, Banco do Brasil, 
Kroton e Gerdau. 

Confira os relatórios de todo o 
percurso trilhado pelo Rede 3i: 
cemais.org.br/cemais-3i

ENDEREÇO: AVENIDA RAJA GABAGLIA, N°2.000 SALA 

802 C, PAVIMENTO 8°, BLOCO 1. BAIRRO: ALPES, BELO 

HORIZONTE - MG, CEP 30494-170.

E-MAIL: CONTATO@CEMAIS.ORG.BR 

https://www.cemais.org.br/
https://www.instagram.com/cemais.org.br
https://www.facebook.com/CeMAISMG/
https://www.linkedin.com/company/cemais-mg/
https://www.youtube.com/channel/UCTVe27SqBfCB35rX0qfLaCw
http://cemais.org.br/cemais-3i


Foto: Lucas D’Ambrosio. Ações realizadas antes da pandemia de Covid-19.
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O MM Gerdau - Museu das Minas 
e do Metal é um museu de 
ciência e tecnologia que abriga 
importante acervo sobre mineração 
e metalurgia, documentando 
duas das principais atividades 
econômicas de Minas Gerais. 
Localizado na Praça da Liberdade,  

no coração da cidade de Belo 
Horizonte, integra o Circuito 
Liberdade, importante corredor 
cultural do país. Desde dezembro 
de 2013 tem a Gerdau como 
mantenedora do espaço, gerido 
pela Associação Mantenedora do 
Museu das Minas e do Metal.

PROJETO: 
EXPERIMENTA 60+
ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DO MUSEU 
DAS MINAS E DO METAL
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PROJETO EXPERIMENTA 60+

Valor: R$ 92.892,94
Início da execução:15/01/2020 
Período de execução: 12 meses

O projeto Experimenta 60+ visa 
o protagonismo social, a troca 
intergeracional e a ressignificação 
do envelhecer para o sênior como 
sujeito ativo e participativo social. 
O MM Gerdau - Museu das Minas 
e do Metal recebe a programação, 
composta por oficinas direcionadas 
às pessoas com idade acima dos 
60 anos. Em cada encontro, os 
participantes realizam trocas, 
experimentam novas possibilidades 
de integração e compartilham 
experiências para a reflexão 
sobre o cotidiano presente na 

longevidade. Eles são realizados 
por meio de oficinas de teatro, coral 
performático e sessões comentadas 
de cinema.

O projeto foi lançado em 2020 e 
ocorreu de forma presencial até o 
mês de março, momento em que as 
atividades foram paralisadas devido 
à primeira fase da quarentena 
decorrente da Covid-19. Naquele 
primeiro momento de atividades, 
o projeto promoveu a ocupação 
do Museu com a participação do 
público 60+, criando um processo 
de fidelização das atividades.

Foto: Lucas D’Ambrosio. Ações realizadas antes da pandemia de Covid-19.
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ADEQUAÇÕES DIANTE DA 
PANDEMIA DE COVID-19

Após uma revisão do projeto diante 
das novas necessidades e desafios 
da pandemia, no dia 09 de fevereiro 
deste ano, o Experimenta 60+ 
retomou suas ações com uma nova 
roupagem. O projeto chegou às 
casas dos sêniores com um novo 
desafio: desmistificar o acesso às 
plataformas de comunicação digital. 
Assim, além das oficinas de coral 
performático, teatro e sessões 
comentadas de cinema, as atividades 
foram ampliadas. De forma lúdica, 
divertida e com novas temáticas, 
um novo objetivo foi agregado: a 
inclusão do sênior no mundo digital. 

Neste ano, o projeto apresenta a 
oficina Experimenta Zoom, que 
pretende capacitar os participantes 
a utilizar a plataforma digital, 
por meio da experimentação da 
ferramenta e pela participação 
simultânea das oficinas de 
dança, desenho, cantoria livre e 
de autoconhecimento. Antes de 
toda oficina, os participantes são 
assessorados por uma equipe 
especializada em tecnologia 
sênior, que os acolhe com o 
devido cuidado para promoverem 
a inclusão no ambiente digital, 
oferecendo uma experiência 
diferenciada e customizada. 

ENDEREÇO: PRAÇA DA LIBERDADE, S/N - FUNCIONÁRIOS, 

BELO HORIZONTE - MG, 30140-010. 

E-MAIL: CONTATO@MMGERDAU.ORG.BR 

TELEFONE: (31) 3516-7200

mmgerdau.org.br

mmgerdau

mmgerdau

http://www.mmgerdau.org.br/
https://www.facebook.com/mmgerdau
https://www.instagram.com/mmgerdau/
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A Associação Paulo de Tarso é uma 
instituição filantrópica que atende 
milhares de pessoas em suas 
unidades operacionais. Localizada 
em Belo Horizonte (MG), no Bairro 
São Francisco, ela atua de forma 
pioneira na visão sistêmica e 
integrada de serviços e linhas de 

cuidados continuados em prol de 
pacientes com perda de autonomia 
e funcionalidade.

Desde 1975, por meio do Paulo de 
Tarso – Hospital de Transição, a 
instituição oferece atendimentos 
nas linhas de cuidados crônicos, 

HOSPITAL MODELO DE 
ASSISTÊNCIA AO IDOSO E 
PROJETO PROMOÇÃO DA 
SEGURANÇA EM SAÚDE 
AO IDOSO FRÁGIL, 
HOSPITALIZADO E 
RESIDENTE EM ILPI
ASSOCIAÇÃO PAULO DE TARSO

Foto: Gabriel Araujo
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paliativos e físicos funcionais. 
Para isso, conta com uma 
equipe multidisciplinar composta 
por médicos, fisioterapeutas, 
psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, nutricionistas, 
assistentes sociais, dentistas, 
farmacêuticos, enfermeiros e 
fonoaudiólogos.O modelo de 
atendimento é baseado em 
experiências internacionais e foi 
adotado de forma pioneira pelo 
Paulo de Tarso no Brasil.

PROJETO HOSPITAL 
MODELO DE ASSISTÊNCIA 
AO IDOSO: MELHORIAS 
NA INFRAESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO AO IDOSO 

Data início da execução: 
27/05/2020
Valor: R$ 865.761,16
Período de execução: 13 meses

O objetivo do Projeto Hospital 
Modelo é promover a reestruturação 
arquitetônica do Hospital Paulo de 
Tarso a fim de executar e subsidiar 
as futuras intervenções realizadas 
e, com isso, constituir uma unidade 
de referência nacional para atenção 
à população idosa.

Por meio do projeto, a instituição 
desenvolveu o planejamento 
técnico e realizou reformas 
e alterações na estrutura do 
hospital, com eixos norteadores 
de promoção da humanização 
dos ambientes hospitalares. Foi 
feita a adequação das enfermarias 
aos requisitos da legislação 
e aos padrões de qualidade 
para o atendimento ao idoso, o 
isolamento do fluxo de serviços das 
áreas de internação, a adequação 
dos espaços físicos para tornar 
possível a adoção de novas 
modalidades de atendimentos em 
reabilitação e também a promoção 
de maior permanência dos 
acompanhantes de pacientes.

O projeto possui um pedido de 
aditivo em análise com o intuito 
de ampliar as ações propostas. 
“Hospital Modelo de Assistência ao 
Idoso: Melhorias na Infraestrutura 
de atendimento ao Idoso” é 
executado com o incentivo do 
FUMID/BH e com os patrocínios da 
Vale, Bradesco, Globo, CEMIG, SEM, 
Milplan e Vaccinar.
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PROJETO PROMOÇÃO DA 
SEGURANÇA EM SAÚDE 
AO IDOSO FRÁGIL, 
HOSPITALIZADO E 
RESIDENTE EM ILPI

Data início da execução:
03/10/2018 
Valor: R$ 2.059.438,18
Período de execução: 26 meses

O projeto tem o objetivo de 
promover a segurança assistencial 
ao idoso frágil em ambiente 
hospitalar, assim como o idoso frágil 
institucionalizado no município 
de Belo Horizonte. Por meio dele, 
foram ofertados cursos gratuitos de 
formação de cuidadores de idosos 
e também a capacitação de 300 

profissionais e gestores de ILPIs e 
conselheiros municipais do idoso. 

As capacitações promovem boas 
práticas de segurança em saúde 
do idoso frágil, além de viabilizar 
o aprimoramento das medidas de 
segurança aos pacientes idosos do 
Hospital Paulo de Tarso. Foi possível 
padronizar as identificações 
hospitalares, diminuir lesões por 
pressão e ambientar o hospital com 
um melhor clima.

O projeto Promoção da Segurança em 
Saúde ao Idoso Frágil, Hospitalizado e 
Residente em ILPI foi executado com 
o incentivo do FUMID/BH e patrocínios 
da Sulamerica, Vale, VLI, Uber, 
Mercantil, Localiza, Raízen e Bradesco.
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ENDEREÇO: RUA ESTORIL, 207, BAIRRO 

SÃO FRANCISCO, BELO HORIZONTE-MG. 

E-MAIL: bruna.fonseca@apt.org.br

TELEFONE:  (31) 3448-5300

associacaopaulodetarso.com.br

redepaulodetarso

redepaulodetarso

PRINCIPAIS DESAFIOS 
DIANTE DA PANDEMIA DE 
COVID-19:

Alguns dos desafios enfrentados 
pela organização foram o atraso 
nas entregas de insumos básicos 
para o trabalho, a necessidade de 
adaptação para o trabalho remoto 
de diversas empresas, além da 
falta e do aumento dos preços de 
inúmeros insumos, medicamentos e 
itens de necessidades básicas para o 
funcionamento dos  hospitais. Além, 
claro, de registrar uma abrupta 
queda no volume de pacientes 
encaminhados por operadoras de 
saúde e também pelo Sistema Único 
de Saúde, agravando ainda todos os 
cenários mencionados acima.

Segundo a Associação, a pandemia 
mostrou que, mais do que 
nunca, é necessário adaptar as 
instalações do hospital para manter 
o distanciamento seguro e evitar 
qualquer tipo de transmissão, além 
de uma melhoria contínua nos 
cuidados para garantir a saúde dos 
pacientes, acompanhantes e da 
própria equipe técnica. 

https://associacaopaulodetarso.com.br/
https://www.facebook.com/AssociacaoPaulodeTarso/
https://www.instagram.com/associacaopaulodetarso/
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Fundada em 1986, a Cooperação 
para o Desenvolvimento e Morada 
Humana (CDM) é uma organização 
sem fins lucrativos que trabalha 
com planejamento, gestão, 
execução e avaliação de soluções 

customizadas por meio de projetos 
e prestação de serviços, alinhados 
com as demandas de empresas, 
órgãos públicos e territórios onde 
intervêm, visando criar valor 
compartilhado.

IDOSO “IN FOCO” E 
TROCA DE OLHARES 
COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E 
MORADA HUMANA (CDM)
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PROJETO IDOSO “IN FOCO”

Valor: R$247.706,43
Início da execução: 01/09/2019
Período de execução: 12 meses 

O projeto Idoso “In Foco” iniciou-
se em setembro de 2019 e seu 
público-alvo são representantes 
de grupos de convivência/
instituições que atendem idosos 
na região do Barreiro, em Belo 
Horizonte. O seu objetivo é 
contribuir para a mudança de 
percepção, desconstruindo 
estigmas sociais sobre o processo 
de envelhecimento e, ao mesmo 
tempo, dar visibilidade às pessoas 
idosas moradoras dessa região.

ADEQUAÇÕES DIANTE DA 
PANDEMIA DE COVID-19

Com o contexto da pandemia de 
coronavírus, a OSC se empenhou 
em criar um comitê de crise, 
além de suspender e adequar as 
atividades com todos os públicos, 
a fim de garantir a segurança dos 
colaboradores e beneficiários. 
Algumas equipes passaram a atuar 
em trabalho remoto, seguindo todas 
as orientações oficiais. Também 
foram realizadas articulações 
nos territórios onde a CDM atua 

para atendimento às demandas 
emergenciais das comunidades e 
apoio às instituições locais.

O projeto “In Foco” é executado 
com o incentivo do FUMID/BH.

PROJETO TROCA DE OLHARES 

Valor: R$293.950,75
Início da execução: 01/09/2019
Período de execução: 12 meses 

O projeto “Troca de Olhares” tem 
como objetivo contribuir para o 
reconhecimento e a valorização da 
pessoa idosa por meio de ações 
culturais e intergeracionais. Desde 
o seu início, tem atendido cerca de 
90 idosos moradores da região do 
Barreiro com oficinas permeadas 
por conteúdos de música, dança, 
fotografia, direitos da pessoa 
idosa, saúde e bem-estar. Com 
a pandemia, as atividades foram 
adequadas para o formato remoto, 
o que não impede os grupos de 
interagirem, aprenderem novos 
conteúdos e produzirem fotografias 
e apresentações musicais.
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ADEQUAÇÕES DIANTE DA
 PANDEMIA DE COVID-19

Em virtude da pandemia, todas as 
ações presenciais foram suspensas. 
O grupo tem trabalhado de forma 
virtual, mantendo contato com 
os usuários por meio de grupos 
em aplicativos de mensagens e 
de contatos telefônicos com os 
idosos que não possuem celulares 
e/ou acesso à internet. O contato 
promove atividades recreativas, 
a escuta e a identificação de 
demandas dos atendidos, além de 
divulgar orientações de cuidado e a 
importância do isolamento social.

A CDM também identificou a 
necessidade de articulação com 
instituições parceiras para a doação 
de cestas básicas, confecção de 
máscaras de proteção e produção 
de álcool em gel. O material foi 
distribuído aos idosos atendidos, 
acompanhado de folhetos 
informativos sobre os cuidados 
necessários no enfrentamento à 
pandemia, além de material com 
atividades impressas denominado 
de “Diário para Passar o Tempo e 
Encurtar a Distância”. 

ENDEREÇO: RUA JOVENTINA DA ROCHA, 289,

HELIÓPOLIS, BELO HORIZONTE - MG

E-MAIL: ADRIANA.ALVES@CDM.ORG.BR

TELEFONE: (31) 3362-4701

cdm.org.br 

@cdmprojetossociais

@cdmprojetossociais

CDM projetos sociais

CDM Projetos Sociais

https://www.cdm.org.br/novo/
https://www.facebook.com/cdmprojetossociais/
https://www.instagram.com/cdmprojetossociais/
https://www.youtube.com/channel/UC-HznPgp7ZFzuotY1BQKLjQ
https://www.linkedin.com/company/cdmprojetossociais/
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MÚLTIPLO OLHAR: 
REQUALIFICAÇÃO DO LAR
LAR DOS IDOSOS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/SSVP

O Lar dos Idosos Santo Antônio de 
Pádua/SSVP foi fundado em 1923 
pela Conferência Santo Antônio 
e, em 2004, tornou-se o Lar dos 
Idosos Santo Antônio de Pádua de 
Venda Nova da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, uma obra vinculada 

ao Conselho Central Imaculada 
Conceição de Venda Nova.

O Lar é uma Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI) 
sem fins lucrativos que oferece um 
dos serviços da Proteção Social 

Foto: João Almeida
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Especial da Alta Complexidade da 
Política Nacional de Assistência 
Social – PNAS.  Ele oferece 
serviços e atendimentos que 
possibilitam o bem-estar integral 
da pessoa idosa, proporcionando 
melhoria contínua da sua 
qualidade de vida. Atualmente, 
o Lar acolhe 38 idosos com 
diferentes tipos de dependência e 
cuidados necessários. 

PROJETO MÚLTIPLO OLHAR: 
REQUALIFICAÇÃO DO LAR

Valor: R$ R$ 329.856,07
Início da execução: 16/04/2020
Vigência: 7 meses

O projeto foi criado com o intuito 
de oferecer um ambiente mais 
seguro, adequado, confortável e 
com mobilidade ideal para os idosos 
do Lar. Para isso, foi prevista a 
aquisição de veículo adaptado para 
deslocamento de seus moradores 
para consultas médicas, exames e 
passeios, entre outras atividades. 
A proposta trazia ainda a aquisição 
de máquina de lavar  industrial e 
secadora, novas camas, colchões 
adequados, computadores e 
televisões e contratação de 
recursos humanos. 



ENDEREÇO: RUA SÃO VICENTE, 55, VENDA NOVA, 

BELO HORIZONTE, MG.

E-MAIL: LARSAPVN@YAHOO.COM.BR

TELEFONE: (31) 3451-6818

larsantoantoniodepadua.org.br
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ADEQUAÇÕES DIANTE DA 
PANDEMIA DE COVID-19

Para a execução do projeto, os 
principais desafios enfrentados 
foram o atraso na aquisição dos 
itens que estavam previstos no 
cronograma de execução e o 
aumento dos valores dos produtos 
já orçados. O fechamento do 
comércio impossibilitou a realização 
de novos orçamentos e compras, 
e a mudança nos valores fez com 
que a instituição não adquirisse 
todos os itens previstos. Como uma 
adequação, o Lar passou a realizar 
os orçamentos e o processo de 
compras por meio da internet.

https://www.larsantoantoniodepadua.org.br/
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O grupo cultural Meninas de Sinhá 
foi criado em 1989, por Valdete 
Cordeiro, no bairro Alto Vera Cruz, 
em Belo Horizonte. É formado 
por mulheres de 60 a 85 anos e 

MÚSICA QUE 
TRANSFORMA
GRUPO CULTURAL MENINAS DE SINHÁ

atua no resgate e valorização da 
cultura popular através de músicas, 
oficinas, brincadeiras, cantigas de 
roda e encontros que proporcionam 
rica troca de experiência. 
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O grupo começou realizando 
encontros para conversas e 
trabalhos manuais, mas logo 
as cantigas de roda tornaram-
se a identidade do grupo, que 
começou a receber convites para 
shows, viagens e palestras. Hoje, 
as Meninas de Sinhá são um 
exemplo na inserção sociocultural 
para idosas e já gravaram discos, 
publicaram livros, executaram 
vários projetos e ganharam prêmios 
no Brasil e no mundo.

PROJETO MÚSICA 
QUE TRANSFORMA

Valor: R$ 959.870,00
Início da execução: 01/02/2018
Vigência: 38 meses 

O projeto teve início em 2017 
e foi prorrogado por meio de 
pedido de extensão. O Música que 
Transforma garantiu ao grupo a 
possibilidade de atuação na cidade 
e em sua comunidade, o Alto Vera 
Cruz e bairros adjacentes, através 
de oficinas em sua sede e de 
apresentações artísticas em ILPIs 
e em Grupos de Convivência, onde 
atenderam mais de 1.000 idosos. 
As oficinas oferecem atividades de  
bordado, canto, percussão, cantiga 
de rodas entre outras, 

Foto: @ligianassif. Ações realizadas antes 

da pandemia de Covid-19
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além de proporcionar às 
participantes um rico momento de 
socialização, o prazer do encontro 
na sede da organização, local onde 
muitas iam todos os dias.

ADEQUAÇÕES DIANTE DA 
PANDEMIA DE COVID-19

Desde março de 2020, o projeto 
adaptou todas as atividades 
presenciais para o contexto virtual 
e, por meio de vídeos, encontros 
virtuais transmitidos ao vivo e 
aulas gravadas, executou suas 
oficinas de viola e violão, cantigas 
e brincadeiras, percussão, canto, 
bordado e artesanato. Kits foram 
entregues para as participantes 
a fim de que mantivessem as 
atividades de artesanato. A 
expectativa é que seja feito 
um grande desfile ao final da 
pandemia e, por meio da nova 
página criada no Instagram (@
dsinha2020), os produtos possam 
ser comercializados. 

Com um total de 170 vagas 
ofertadas para as chamadas 
oficinas internas, a organização 
tinha um público presente pré-
pandemia de 327 pessoas idosas, 
alcançando, durante a pandemia, 
um total de 9.540 visualizações 
com as videoaulas no YouTube.

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, 1.131, ALTO VERA 

CRUZ, CEP: 30.285-160 – BELO HORIZONTE/MG

E-MAIL: MENINASDESINHA@GMAIL.COM

TELEFONE:  31 3468-2336

meninasdesinha.org.br/contato/

@GrupoMeninasdeSinha

@meninasdesinha

Meninas de Sinhá

http://meninasdesinha.org.br/
https://www.facebook.com/GrupoMeninasdeSinha/
https://www.instagram.com/meninasdesinha/?hl=pt
https://www.youtube.com/user/Meninasdesinha/featured
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PLATAFORMA DE 
EDUCAÇÃO PARA 
A LONGEVIDADE
REDE LONGEVIDADE

A Rede Longevidade é uma 
organização sem fins lucrativos, 
criada em 2016, que tem o 
propósito de atuar como agente 
de transformação da sociedade 
para educar e inspirar pessoas 
e organizações para a cultura 

pró-longevidade, incentivando 
mudanças comportamentais para 
melhoria da qualidade de vida. 
A organização acredita que é 
possível, por meio de soluções 
educativas simples e práticas, 
estabelecer uma relação de mais 

Foto: Milena do Carmo. Ações realizadas antes da pandemia de Covid-19
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harmonia e equilíbrio entre o tempo 
que ganhamos com o aumento da 
expectativa de vida e a qualidade 
que conferimos a esse período. 
Para isso, a Rede Longevidade 
utiliza soluções de educação em 
longevidade, como aplicativo, 
cursos, eventos e programas de 
preparação para a longevidade. 

O seu público-alvo são as pessoas 
60+, mas contempla também 
profissionais e familiares que fazem 
parte da rede de apoio e cuidados 
da pessoa idosa. 

PROJETO PLATAFORMA DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
LONGEVIDADE

Data início da execução: 
01/11/2020
Valor: R$ 474.192,00
Período de execução: 12 meses 

O projeto tem como objetivo 
criar uma Plataforma de 
Conhecimento que promove 
a Educação em Longevidade, 
contribuindo para melhorar a 
qualidade de vida da população 
60+ e fortalecer as conexões 
com redes de cuidado e apoio. 

NESTE PROJETO ESTÃO
PREVISTAS: 

● Atualização da ferramenta de 
mapeamento de iniciativas para o 
público idoso, o Conexão 6.0; 

● Entrega de Kits de Higiene e 
autocuidado para instituições 
selecionadas em Belo Horizonte; 

● Criação de novas jornadas para o 
app EVI, com novos conteúdos; 

● Disseminação de conhecimento por 
meio de cursos, webinar e festival; 

● Premiação e reconhecimento de 
boas práticas com o Prêmio 
Pró-Longevidade. 



35

PRINCIPAIS DESAFIOS 
DIANTE DA PANDEMIA 
DE COVID-19:

Os principais desafios trazidos pela 
pandemia de Covid-19 relacionam-
se à necessidade de isolamento 
social para evitar o contágio. Apesar 
de o projeto trazer em sua essência 
a proposta de construção de 
produtos digitais (aplicativo, blog e 
site), as etapas de disseminação de 
conhecimento, incluindo um Festival 
e um Prêmio, eram previstas para 
encontros presenciais. Diante dessa 
impossibilidade, a Rede Longevidade 
desenvolveu novas metodologias 
para manter a qualidade dos 
eventos on-line e dar suporte 
para que o público tivesse acesso 
às atividades. Nesse processo, 
a organização ressalta como a 
inserção do público idoso nos meios 
digitais é desafiadora e, ao mesmo 
tempo, uma grande potência. 

A Plataforma de Educação para 
a Longevidade possui o incentivo 
do FUMID/BH, CMI/BH e PBH e o 
patrocínio da Localiza, Instituto 
Votorantim e Itaú. 

Foto: Milena do Carmo. Ações realizadas antes da pandemia de Covid-19

ENDEREÇO: AV. DO CONTORNO, Nº 5417 - 6º E 9º 

ANDARES - BELO HORIZONTE/MG

E-MAIL: CONTATO@REDELONGEVIDADE.ORG.BR

TELEFONE: (31) 99247.0057

redelongevidade.org.br

@redelongevidade 

@redelongevidade

Rede Longevidade

https://redelongevidade.org.br/
https://www.instagram.com/redelongevidade/
https://facebook.com/redelongevidade
https://www.youtube.com/channel/UClyaTd5DVL7vIGnYZqNwohw
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A HIDROTERAPIA PARA O 
ENVELHECIMENTO 
SAUDÁVEL COMO PARTE 
DA HUMANIZAÇÃO DO 
ACOLHIMENTO DO IDOSO 
LAR DOS IDOSOS SÃO JOSÉ

O Lar dos Idosos São José 
é uma Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI) 
com capacidade para acolher 120 
pessoas. A história da instituição 
iniciou na década de 1950, com a 

construção do Asilo São José, no 
bairro Salgado Filho, região leste 
de Belo Horizonte. Em 1982, o 
Sistema Divina Providência, o qual 
a instituição integra, construiu 
um novo espaço no bairro Olhos 
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D’Água, onde passou a funcionar o 
Lar dos Idosos São José.
A instituição oferece, além da 
habitação e acolhida, um conjunto 
de atividades de interação e 
convivência em grupo, fisioterapia, 
terapia ocupacional, lazer e cultura. 

PROJETO: A HIDROTERAPIA 
PARA O ENVELHECIMENTO 
SAUDÁVEL COMO PARTE 
DA HUMANIZAÇÃO DO 
ACOLHIMENTO DO IDOSO

Valor: R$ 608.000,00
Início da execução: 25/01/2021 
Período de execução: 15 meses

O projeto foi desenvolvido com o 
objetivo de promover aos idosos 
residentes do Lar o acesso à 
hidroterapia como modalidade de 
reabilitação fisioterápica por meio 
da construção e instalação de 
infraestrutura de operação de uma 
piscina para hidroterapia. O espaço 
contará com ambientes fechados 
para pré-climatização dos usuários, 
sanitário, vestiário e piscina com 
aquecimento solar. 

Como resultado desse projeto, 
espera-se a redução do estresse, 
aumento na amplitude das 
articulações, melhorias no 
equilíbrio e coordenação motora 
e fortalecimento muscular dos 
moradores do lar, visto os benefícios 
trazidos pela hidroterapia.

A metodologia para execução das 
metas e ações do projeto prevê 
medidas de proteção contra o 
coronavírus, de acordo com as 
orientações dos órgãos competentes.

ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 200, OLHOS D’ ÁGUA, 

BELO HORIZONTE -MG.

E-MAIL: ADP.LARSAOJOSE@TERRA.COM.BR

TELEFONE: (31) 3288-1574/ 3288-1252

 lardosidosossaojose.org.br

Demarcação do terreno para construção do espaço de hidroterapia
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https://www.lardosidosossaojose.org.br/
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REDE DE APOIO AO 
ENVELHECIMENTO ATIVO
INSTITUTO ÂNIMA 

Criado em 2016, o Instituto 
Ânima é uma organização da 
sociedade civil sem fins lucrativos 
que tem como objetivo estimular, 
fomentar e coordenar, em âmbito 
nacional e internacional, projetos 

socioculturais de pesquisa e 
inovação ligados à Educação.

A atuação principal é com projetos 
inovadores nos modelos de ensino-
aprendizagem, de formação 
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de professores, de pesquisa de 
caráter científico e tecnológico e de 
desenvolvimento social/sustentável 
– projetos culturais, esportivos e/
ou sociais -, em parceria com as 
escolas da Ânima e com instituições 
públicas e privadas.

A atuação do Instituto se dá em 
três frentes principais de atuação: 
formação continuada de educadores, 
projetos sociais, principalmente 
ações e apoio à pessoa idosa, 
pesquisa e extensão tecnológica.

PROJETO REDE DE APOIO AO 
ENVELHECIMENTO ATIVO

Valor: R$ 857.600,00
Início da execução: 17/03/2020
Período de execução: 18 meses

O projeto propõe o 
desenvolvimento de estratégias 
educativas, de pesquisas, 
atendimento e outras ações de 
promoção da qualidade de vida, 
da saúde, da socialização e do 
acesso aos direitos da terceira 
idade; contribuindo para o 
envelhecimento saudável e ativo 
da população idosa de Belo 
Horizonte, assim como para a 
garantia de seus direitos de acordo 
com o Estatuto do Idoso. 

Para isso, o projeto estabelece 
a implementação do Núcleo 
de Comunicação e Campanhas 
Educativas sobre os Direitos do 
Idoso, do Núcleo de Atenção 
Especial à Pessoa Idosa em Situação 
de Violência e a potencialização da 
Escola da Maturidade, oferecendo 
930 vagas em 12 diferentes cursos 
multidisciplinares para a população 
idosa de Belo Horizonte. 

ADEQUAÇÕES DIANTE DA 
PANDEMIA DE COVID-19

Com o apoio do Núcleo de 
Comunicação do projeto, 
denominado Plenitude 60+, foram 
elaboradas novas estratégias de 
comunicação para adequação ao 
contexto virtual. Com o objetivo 
de estudar as melhores estratégias 
de aprendizagem e formas de 
inclusão do público ao meio digital, 
foi realizada uma pesquisa com ex-
alunos do Programa Universidade 
Aberta à Pessoa Idosa do Instituto 
Ânima, que buscou compreender o 
perfil dos idosos e a realidade deles. 

A partir dos subsídios recebidos por 
meio da pesquisa, a equipe passou 
a produzir diversos conteúdos com 
dicas e tutoriais sobre assuntos 
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como saúde e bem-estar, yoga, 
meditação e relaxamento, 
cultura, trabalhos manuais, 
atividades lúdicas, finanças, uso 
de tecnologia e prevenção da 
violência contra idosos.

Para manter o grupo engajado e 
interagindo com outros idosos, 
professores e alunos da graduação, 
o Instituto desenvolveu um 
Encontro Intergeracional com 
16 oficinas e palestras on-line, 
ações em 23 grupos de WhatsApp 
administrados pelo Instituto, vídeos 
e tutoriais no YouTube e Instagram, 
podcasts, campanhas educativas 
e outras ações de comunicação 
para serem compartilhadas e 
socializadas com e pelos idosos via 
WhatsApp, e-mail e Facebook.

A Rede de Apoio ao Envelhecimento 
Ativo possui o incentivo do FUMID/
BH, CMI/BH e PBH e o patrocínio 
do Brasil Cap, Mercantil do Brasil, 
Atacadão, Catho, Cielo e VLI. 

nossoinstitutoanima.com.br

facebook.com/animainstituto

instagram instituto.anima

/company/instituto-anima

https://nossoinstitutoanima.com.br/
https://www.facebook.com/animainstituto
https://www.instagram.com/instituto.anima/
https://www.linkedin.com/company/instituto-anima/
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O Lar das Idosas Santa Gema 
Galgani é uma Instituição de 
Longa Permanência para Idosos 
(ILPI), fundada pela Sociedade 
São Vicente de Paulo (SSVP), 
em 1964, no bairro Monsenhor 
Messias, região noroeste de Belo 

Horizonte. Com capacidade para 
acolher 20 idosas, o Lar presta 
serviços de acolhimento institucional 
da Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade, de forma contínua, 
permanente e planejada, sendo um 
serviço ofertado, principalmente 

REFORMA E 
AMBIENTAÇÃO 
DO LAR DAS IDOSAS 
SANTA GEMA GALGANI 
 LAR DAS IDOSAS SANTA GEMA GALGANI
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larsantagemagalgani.org.br

@lardasidosassantagemagalgani
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quando todas as possibilidades de 
autossustento e convívio com os 
familiares se esgotaram.

PROJETO REFORMA E 
AMBIENTAÇÃO DO LAR 
DAS IDOSAS SANTA GEMA 
GALGANI

Valor: R$ 11.460,00
Início da execução: 23/03/2020
Período de execução: 3 meses

O projeto “Reforma e Ambientação 
do Lar das Idosas Santa Gema 
Galgani” permitiu a troca do 
telhado do refeitório da instituição, 
local onde as idosas utilizam para 
suas refeições e momentos de 
convivência, fortalecimento de 
vínculos e sociabilidade. A obra 
foi realizada em 2020 da maneira 
prevista, sendo tomados pela 
Instituição todos os cuidados com 
a saúde das idosas, em razão da 
Pandemia Covid-19:

• Instalação do telhado na área do 
refeitório;

• Instalação de toldos de proteção 
em volta da área do refeitório;

• Construção de pequenas paredes 
que dividem o ambiente do refeitório 
do restante da área externa.

O projeto foi executado com o 
incentivo do FUMID/BH. 

ENDEREÇO: RUA APOLO, 507, MONSENHOR 

MESSIAS, BELO HORIZONTE, MG.

E-MAIL: LARSANTAGEMAGALGANI@YAHOO.COM.BR

TELEFONE: (31) 3412-5112 | 2514-5812

Foto: Arquivo do Lar. 
Novo telhado construído no refeitório.

https://www.larsantagemagalgani.org.br/
https://www.facebook.com/lardasidosassantagemagalgani/
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O Instituto HAHAHA foi fundado 
em 2012 por Elen Couto, Eliseu 
Custódio e Gyuliana Duarte, e 
é uma premiada organização 

sociocultural que promove a arte 
do palhaço com a missão de, por 
meio do riso, garantir direitos 
e o acesso à arte e cultura em 

RISOS PARA TODOS! 
INTERVENÇÕES 
ARTÍSTICAS PARA 
O PÚBLICO IDOSO 
HOSPITALIZADO

INSTITUTO HAHAHA

Foto: Ana Beatriz
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ambientes de vulnerabilidade. A 
equipe que executa os projetos é 
composta por artistas profissionais, 
além de uma equipe nos bastidores. 

Todos os projetos são realizados 
de forma gratuita para o público 
atendido e só são possíveis por 
meio das leis de incentivo e do 
apoio de pessoas e empresas. 

Atualmente, o HAHAHA está presente 
em 10 instituições e expandiu 
o atendimento para idosos em 
hospitais e Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPIs) e 
crianças e adolescentes em Unidade 
de Acolhimento Institucional (UAIs). 
Já são mais de 675 mil pessoas 
alcançadas diretamente pelo trabalho. 
Com o fortalecimento das plataformas 
digitais e do Canal do Youtube, o 
número de pessoas que têm acesso 
ao conteúdo criado pelo grupo toma 
dimensões muito maiores. 

PROJETO RISOS PARA TODOS!

Valor: R$ 364.200,00
Início da execução: 11/07/2019
Período de execução: 17 meses

O intuito do projeto foi promover 
o acesso à cultura, à arte e à 
cidadania para o público idoso em 

Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (ILPIs) e em hospitais 
da cidade de Belo Horizonte, por 
meio de intervenções artísticas 
com uma rica troca de experiências 
entre os atores envolvidos. Para 
isso, foram ofertadas consultas e 
plantões do consultório HAHAHA ao 
público desses parceiros, além da 
produção de vídeos temáticos. 

ADEQUAÇÕES DIANTE DA 
PANDEMIA DE COVID-19

O trabalho do Instituto HAHAHA 
sempre ocorreu de forma 
presencial, mas isso precisou ser 
modificado diante da pandemia. 
A realidade do público atendido 
pelo projeto já apresenta um 
contexto de fragilidade, visto que 
são pessoas que estão em hospitais 
se tratando de alguma doença 
ou acompanhando algum familiar 
em tratamento, além de idosos 
moradores de ILPIs filantrópicas, 
grupo de risco para a Covid-19. 
Logo, as ações do projeto foram 
adaptadas ao contexto virtual. São 
elas: teleconsultas, Plantão HAHAHA 
e a produção de vídeos. 

As teleconsultas caracterizam-se por 
uma ação interativa que pode ser 
realizada de forma individual ou em 



institutohahaha.org.br

@institutohahaha

@InstitutoHahaha

Instituto Hahaha
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grupo nas organizações parceiras. 
O Plantão HAHAHA consiste em 
atendimentos via conversas e 
ligações pelo WhatsApp com um(a) 
Dr(a). Palhaço(a). O Plantão foi 
realizado uma vez por semana para 
cada instituição, durante 03 horas, 
em que um Dr(a). Palhaço(a) ficou 
disponível para receber chamadas e 
interagir com o público. Já os vídeos 
foram gravados com temas variados 
e disponibilizados amplamente pelo 
canal do YouTube do Instituto.

O Riso para Todos! foi executado por 
meio do incentivo do FUMID/BH.

Foto: Carol Reis. Ação realizada antes da pandemia de Covid-19

ENDEREÇO: RUA ESTRELA DO SUL, Nº: 126, SANTA 

TEREZA, BELO HORIZONTE- MG. CEP: 31.010-240

E-MAIL: CONTATO@INSTITUTOHAHAHA.ORG.BR

TELEFONE: (31)3889-9643

https://institutohahaha.org.br/
https://www.instagram.com/institutohahaha/
https://www.facebook.com/InstitutoHahaha/
https://www.youtube.com/channel/UC9BCZGwi-Ta42Otcdx0doyw


46

Para a realização do projeto, a equipe Caleidoscópio realizou um 
mapeamento dos projetos que são executados via FUMID/BH, além de 
levantar dados das iniciativas que estão aguardando parecer técnico, 
em processo de parceirização ou em captação. Sendo assim, todas 
as organizações proponentes foram contactadas e algumas delas se 
interessaram em inserir os projetos numa plataforma on-line, o Prosas, 
para um futuro monitoramento. Logo, elas receberam o suporte da 
equipe e treinamento para o uso da ferramenta. No endereço prosas.
com.br é possível verificar os objetivos e metas desses projetos:

● ARTES E TRAMAS COM A TERCEIRA IDADE 
Proponente: Instituto FRED

● ACONCHEGO E BEM-ESTAR 
● 60 NA JANELINHA 
Proponente: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus

● MEU LAR “COM CHEIRO DE FLOR DE LARANJEIRA 
E COR DE ROSEIRA”
Proponente: Beneficiência Franciscana Centro Geriátrico Lar Frei Zacarias

● TRANSFORMANDO O ABRIGO EM LAR
Proponente: Abrigo Frei Otto
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“
A parceria com o CeMAIS por 
meio do Projeto Caleidoscópio 
60+ Acompanhamento de Projetos 
agregou valor à realização do 
nosso trabalho. Com as trocas 
de experiência promovidas 
e a total disponibilidade da 
equipe para auxiliar no acesso 
a informações pelas instituições 
parceiras, realizamos importantes 
articulações. A CDM entende que 
o monitoramento e avaliação dos 
projetos proporcionam a todas as 
partes envolvidas as condições 
para aprimorar cada vez mais o 
atendimento à pessoa idosa em 
BH e gerar transparência.

ADRIANA ALVES, 
COORDENADORA DE 
PROJETOS NA CDM
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As produções do Caleidoscópio 
60+ Acompanhamento de Projetos 
são múltiplas. Nós queremos que 
a importância do monitoramento 
e avaliação de projetos chegue a 
todas as pessoas e organizações, 
para que possamos criar uma 
rede voltada ao tema cada vez 
mais forte e comprometida, 

zelando pelo monitoramento 
como uma agenda coletiva para o 
desenvolvimento sustentável.

A partir deste ideal, produzimos 
o terceiro episódio do Podcast 
Nossos Direitos, do CeMAIS, 
em que falamos sobre o papel do 
monitoramento de projetos para 

PRODUÇÕES SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DO 
MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE 
PROJETOS
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a garantia dos direitos humanos 
e também idealizamos o terceiro 
encontro Conexão Boas Práticas 
60+, em parceria com o projeto 
Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos, 
para dialogarmos sobre a importância 
do monitoramento de projetos para a 
pauta da pessoa idosa.

O QUE O MONITORAMENTO DE 
PROJETOS TEM A VER COM A 
GARANTIA DE DIREITOS?

O Podcast Nossos Direitos é um 
programa de áudio para gestores e 
profissionais que atuam no Terceiro 
Setor, na articulação intersetorial 
e para a sociedade civil em geral. 
Cada programa aborda um tema 
diferente, com duração em torno 
de meia hora, e traz informações e 
orientações para a atuação em prol 
da garantia dos direitos humanos.

Em nosso terceiro episódio, 
conversamos sobre Monitoramento 
e Avaliação com Carolina Imura, 
diretora da Rede Brasileira de 
Monitoramento e Avaliação e 
da Fundação João Pinheiro, e 
Solange Bottaro, vice-presidente 
do Instituto Ramacrisna. Pâmella 
Noronha, psicóloga e analista 
de projetos do CeMAIS, foi a 
apresentadora desse episódio, 
produzido pelo Caleidoscópio 60+ 
Acompanhamento de Projetos.
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No podcast, Carolina ressalta que o monitoramento é importante para 
a garantia de direitos a partir do momento em que, com ele, é possível 
saber se estamos ou não conseguindo alcançar os resultados pretendidos 
com os nossos projetos. Para ela, é fundamental que as organizações 
e o governo consigam olhar para cada uma das fases de suas ações e 
projetos e saber se a garantia de direitos está sendo feita da melhor 
forma que poderia. Já a Solange aborda como o monitoramento funciona 
e facilita os projetos desenvolvidos pelo Ramacrisna. Para ela, ao utilizar 
os indicadores e fazer um acompanhamento constante, é possível medir 
o impacto de cada fase dos projetos na garantia de direitos.

OUÇA AQUI O EP.3 - MONITORAMENTO DE PROJETOS E 
GARANTIA DE DIREITOS, DO PODCAST NOSSOS DIREITOS

 
O IMPACTO DO MONITORAMENTO PARA O PÚBLICO IDOSO

O Conexão Boas Práticas 60+ é uma atividade do projeto Caleidoscópio 
60+ Nossos Direitos que conecta organizações de Belo Horizonte de 
atendimento à pessoa idosa. Já foram realizados diversos encontros com 
temáticas relacionadas à promoção dos direitos da população 60+ de BH.

https://www.cemais.org.br/podcast/episode/c38ffaa0/nossos-direitos-ep3-monitoramento-de-projetos-e-garantia-de-direitos
https://www.cemais.org.br/podcast/episode/c38ffaa0/nossos-direitos-ep3-monitoramento-de-projetos-e-garantia-de-direitos
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Motivados pela questão “por que é importante monitorar?”, o Caleidoscópio 60+ 
Acompanhamento de Projetos organizou o terceiro encontro em parceria 
com o Caleidoscópio 60+  Nossos Direitos, em julho de 2020. Reunimos 
virtualmente para uma conversa com a diretora-executiva do CeMAIS, 
Aline Seoane, e o fundador da Nexo Investimento Social, Thiago Alvim. 
O encontro contou ainda com a participação do gestor de parceria da 
PBH com os projetos financiados pelo Fundo Municipal do Idoso, Wagner 
Maciel, e também com a coordenadora da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação do CMI/BH, a conselheira Naiane Loureiro.
 
Nessa edição do Conexão Boas Práticas 60+, Thiago Alvim organizou sua 
fala a partir do que ele apontou como quatro principais motivos para uma 
organização social monitorar seus projetos:
 

● RESULTADO

● PACTUAÇÃO

● TRANSPARÊNCIA

● CONFIANÇA
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Ele também apresentou um indicador de desempenho do trabalho 
coletivo das organizações: a arrecadação do Fundo Municipal do Idoso de 
Belo Horizonte (FUMID/BH) em comparação com outros fundos do idoso 
do país. Os dados consolidados são de 2018, que colocam BH como o 
terceiro fundo do idoso que mais arrecada do Brasil.
 
Muitas trocas e sugestões apareceram a partir das falas sobre melhorias 
no funcionamento do monitoramento dos projetos e também dos 
processos internos. Aline Seoane conseguiu resumir muito bem a ideia 
que esse encontro pretendeu colocar em evidência: “monitoramento 
é para muito mais do que cumprir a meta. É trabalhar de forma 
transparente e construir confiança promovendo o crescimento coletivo”.
 
ASSISTA AO ENCONTRO CONEXÃO BOAS PRÁTICAS
60+ MONITORAMENTO DE PROJETOS NO YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=Ud9aUqLYE6w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Ud9aUqLYE6w&feature=emb_title
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“
Participar do Caleidoscópio 60+ Acompanhamento 
de Projetos foi uma grande oportunidade para 
o Instituto HAHAHA. Os eventos e encontros 
realizados pelo projeto permearam temáticas 
sempre muito relevantes à rotina da organização 
em interface com a realidade da pandemia, que 
teve grande repercussão e impacto no Terceiro 
Setor. Para além do acompanhamento dos 
projetos, o Caleidoscópio 60+ foi marcado pelo 
encontro, compartilhamento e apoio à transição da 
organização para o universo da virtualidade. Muito 
bem organizado e conduzido, o projeto destacou-
se pelos profissionais e conteúdos extremamente 
qualificados e que trouxeram grandes contribuições 
para os profissionais e ações do Instituto.

INSTITUTO HAHAHA
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Foram questionamentos como 
esses que motivaram a realização 
da Semana de Monitoramento e 
Avaliação de Projetos, um evento 
virtual e gratuito promovido pelo 
Caleidoscópio 60+ Acompanhamento 
de Projetos com o objetivo de 
capacitar as organizações.

Semana de 
Monitoramento 
e Avaliação 
de Projetos
Como monitorar e avaliar projetos sociais?
Quais ferramentas posso utilizar na rotina 
da minha organização?

Alguns dos principais pontos 
positivos do evento foram a grande 
procura do público para participar, 
a aproximação com importantes 
referências do tema, a abertura 
para novas parcerias e a produção 
de conteúdo de qualidade.
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Entre os dias 16 e 20 de novembro 
de 2020, realizamos:

● 4 OFICINAS COM 110 
PARTICIPAÇÕES;

● 3 VÍDEOS PRODUZIDOS POR 
ESPECIALISTAS DA ÁREA;

● LIVE COM REPRESENTANTES 
DOS TRÊS SETORES;

● LANÇAMENTO DO “GUIA 
PARA O MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE PROJETOS”.

O representante da Instituição 
Beneficente Martim Lutero, em 
Belo Horizonte, Miltom de Oliveira, 
participou de quase toda a 
programação e elogiou a Semana: 
“Gostaria de cumprimentar o 
CeMAIS pela excelente Semana 
de Monitoramento e Avaliação 
de Projetos. Aprendi muito. Vou 
estudar mais”.

Marisa Accioly, da Universidade 
de São Paulo, também fez suas 
considerações: “Muito obrigada 
pela possibilidade de participar 
das atividades da Semana de 
Monitoramento e Avaliação de 
Projetos. Parabéns a todos os 
envolvidos”.
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Nos dias 17 e 19, oferecemos as 
oficinas on-line “Como monitorar 
e avaliar um projeto social?” e 
“Ferramentas de monitoramento 
e avaliação de projetos sociais”, 
que foram capacitações gratuitas 
exclusivas para os inscritos, 
ministradas pelo professor Oswaldo 
Barbosa. Oswaldo atua há 20 anos 

em gestão de projetos e negócios 
sociais, além de ser facilitador 
e especialista em planejamento 
estratégico, gestão financeira, 
elaboração e avaliação de projetos 
(PMD PRO, Marco Lógico). 

Ao decorrer da semana, 
disponibilizamos no canal do 

RESULTADOS SUPERAM 
AS EXPECTATIVAS!

As oficinas reuniram participantes de diversas partes do país, 
como Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
Bahia e Pará. “Inicialmente, pensamos em uma ação pontual 
que contribuísse para a discussão sobre o monitoramento e 
avaliação de projetos no Terceiro Setor, mas a Semana ganhou 
uma proporção que não esperávamos, com participações de 
organizações de diversos estados e dos três setores. Isso 
nos mostra o quanto o tema é importante e necessário”, 
afirma Delânzia Junho, supervisora do “Caleidoscópio 60+ 
Acompanhamento de Projetos”. 



Youtube do CeMAIS vídeos 
com diversos especialistas em 
Monitoramento e Avaliação de 
Projetos e, no dia 20, fechamos a 
Semana com chave de ouro, com 
a live de encerramento “Diálogos 
Intersetoriais: Monitoramento 

e Avaliação de Projetos” reuniu 
representantes dos três setores 
para falar sobre monitoramento de 
projetos e abordar as experiências 
do CeMAIS e de Belo Horizonte 
nessa área. 
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Interessou-se pelo tema? Todo o conteúdo, com exceção 
das oficinas, está disponível no YouTube do CeMAIS. 

https://www.youtube.com/channel/UCTVe27SqBfCB35rX0qfLaCw
https://www.youtube.com/channel/UCTVe27SqBfCB35rX0qfLaCw
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O Guia  para o Monitoramento e Avaliação de Projetos é um dos materiais 
produzidos pelo Caleidoscópio 60+ Acompanhamento de Projetos durante 
a Semana de Monitoramento e Avaliação de Projetos. Ele foi elaborado 
para auxiliar as organizações sociais e gestores de projetos a entenderem 
o monitoramento e avaliação e aplicarem suas principais ferramentas nos 
projetos sociais que desenvolvem, já estruturando o plano dos projetos 
com base nessa lógica.



Essa publicação apresenta o conceito e o funcionamento dos processos de 
monitoramento e avaliação de projetos sociais, compreende a construção 
e aplicação de indicadores e outras ferramentas de monitoramento e 
avaliação em projetos sociais e esclarece quais as informações gerais que 
devem estar em um projeto.

Além de trazer um glossário com os principais termos utilizados no 
monitoramento e avaliação, para facilitar a consulta e entendimento, o 
Guia responde algumas perguntas básicas, como:

● O QUE É MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO?
● O QUE É AVALIAR NO CONTEXTO DE PROJETOS SOCIAIS?
● QUAL A ESTRUTURA BÁSICA DE UM PROJETO SOCIAL?
● COMO ELABORAR UM PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO?

Todos os conceitos e métodos do nosso Guia estão fundamentados na 
ferramenta do Marco Lógico e alinhados ao Guia Project Dpro, a principal 
referência internacional para gerenciamento de projetos sociais.

ACESSE O GUIA PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS.
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https://502ec622-fd6f-4fd4-b801-90bedd03361c.filesusr.com/ugd/6e97af_da95681141c6496a842cd910ee9ffb43.pdf


60

“
Foi muito bom poder compartilhar 
os resultados alcançados com 
a realização do nosso projeto; 
receber ajuda na divulgação das 
ações do projeto; compartilhar 
desafios enfrentados pelo conselho 
junto à Prefeitura de Belo Horizonte 
no que se refere à liberação de 
recursos do Fundo do Idoso e aos 
fluxos para aprovações de etapas; 
receber orientações e dicas de 
gestão de projetos com recursos 
públicos; e, por fim, a oportunidade 
de realização do curso preparatório 
para a certificação internacional em 
gerenciamento de projetos.

NAIANE LOUREIRO DOS SANTOS, GERENTE 
DE PROJETOS NO INSTITUTO ÂNIMA
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Uma das primeiras perguntas 
do professor Oswaldo Barbosa, 
facilitador do Curso Preparatório da 
Certificação Project DPro, oferecido 
pelo CeMAIS para as organizações 
parceiras do projeto Caleidoscópio 
60+ Acompanhamento de Projetos, 
foi “qual é o produto do Terceiro 
Setor?”. Ele explicou para a 
turma de 39 representantes de 
15 organizações sociais de Belo 
Horizonte, que tem indústria que 
produz cadeira, tem fábrica que faz 

NOSSO PRODUTO 

Caleidoscópio oferece certificação internacional que tem 
como foco o gerenciamento de projetos sociais

alimento e que o produto do setor 
de desenvolvimento e humanitário 
são as pessoas. 

E com um fim tão nobre, os meios 
precisam ser os melhores. Ou 
seja, é preciso uma metodologia 
específica para o gerenciamento 
dos projetos sociais. Afinal, 
os processos para se fabricar 
cadeiras são muito diferentes 
daqueles que usamos para 
transformar vidas. Assim, a 

É GENTE
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certificação Project DPro foi 
desenvolvida para ser um padrão 
internacional para o gerenciamento 
de projetos sociais. A instituição 
responsável por supervisionar o 
primeiro Guia Internacional de 
Gerenciamento de Projetos no Setor 
de Desenvolvimento é chamada de 
PM4NGOs e tem como visão “um 
mundo igualitário e sustentável, 
onde o investimento social alcance 
o maior impacto possível”. 

No guia Project DPro, os PM4NGOs 
descrevem que “é nosso 
compromisso fornecer a todas as 
organizações e indivíduos - de 
ONGs internacionais a organizações 
comunitárias e indivíduos - acesso 
a padrões profissionais, fornecendo 
a estrutura e as ferramentas para 
poder oferecer melhores resultados 
para suas partes interessadas e 
beneficiários”.

Foi com o intuito de buscar a 
melhor formação na gestão de 
projetos, a fim de que as OSCs 
tenham os direcionamentos 
necessários para ofertar um 
serviço de excelência, que o 
CeMAIS, na adequação das 
ações do Caleidoscópio 60+ 
Acompanhamento de Projetos 
diante da pandemia de Covid-19, 
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incluiu o curso preparatório e a 
prova para a certificação para até 
duas pessoas das organizações 
sociais participantes. “Estou muito 
satisfeita. Agora sei identificar as 
dificuldades que tive na execução 
de um projeto recentemente. 
Gratidão ao CeMAIS”, escreveu 
Silvia Helena no chat da segunda 
aula virtual, realizada no dia 10 de 
fevereiro de 2021.

O curso foi organizado em 8 aulas 
virtuais, cada uma com duração 
de 2 horas e os participantes 
receberam o material digital e  
impresso para acompanhá-las. Ao 
final do curso, foi disponibilizado 
para toda a turma o link para 
realização da prova para garantir 
a certificação internacional Project 
DPro. 

“Nosso desejo ao disponibilizar 
esse curso e a prova para 
a certificação é oferecer 
oportunidade para as organizações 
e as pessoas se fortalecerem e 
estarem aptas a potencializar a 
capacidade transformação que elas 
têm”, comentou Marcela Giovanna, 
diretora-presidente do CeMAIS.
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“
Acreditamos que projetos como o 
Caleidoscópio promovem a conexão 
do ecossistema da longevidade, 
dando transparência às iniciativas 
realizadas em parceria em prol da 
causa. Agradecemos a oportunidade 
de participar de mais um projeto 
desenvolvido pelo CeMAIS.

REDE LONGEVIDADE

Equipe Rede Longevidade
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A Websérie Fundo do Idoso 
para OSCs é dividida em cinco 
episódios e foi lançada no canal do 
YouTube do CeMAIS em março de 
2021. Sua proposta é incentivar 
a participação das organizações 
sociais no Fundo Municipal do 
Idoso (FUMID), divulgando 
informações pertinentes sobre 

WEBSÉRIE FUNDO 
DO IDOSO PARA 
OSCS

o Fundo, sobre o Conselho 
Municipal do Idoso (CMI) e 
sobre cada etapa necessária 
para que as organizações com 
programas, projetos e ações 
voltados para o público da terceira 
idade e envelhecente submetam 
seus projetos e consigam 
financiamento por meio do Fundo. 
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O CeMAIS acredita que quanto 
mais organizações participarem 
de editais do FUMID, melhores 
serão as chances de captação 
de recursos e mais organizações 
poderão contribuir com a política 
de atendimento à pessoa idosa. 
Por isso, se a sua organização 

quer escrever um projeto para o 
FUMID/BH, mas não sabe por onde 
começar, quer entender melhor 
como o Fundo funciona, ou ainda 
tem alguma dúvida sobre como 
executar projetos via FUMID/BH, 
confira cada episódio da websérie:
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O QUE É O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

O primeiro episódio introduz como funcionam os fundos públicos no 
Brasil e sua relação com a participação social na realização de políticas 
públicas. Neste episódio de 4 minutos, explicamos de onde vêm os 
principais recursos do FUMID, quais os requisitos para uma organização 
poder concorrer aos editais de financiamento pelo Fundo do CMI e como 
funciona a modalidade do edital com captação de recursos externos.

ASSISTA AO EPISÓDIO 1: O QUE É O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 

https://www.youtube.com/watch?v=oMJIlScX5Oo&list=PLO0oKK21ha_V6rUjyxgCRGlG-NNf6Lq_F&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=oMJIlScX5Oo&list=PLO0oKK21ha_V6rUjyxgCRGlG-NNf6Lq_F&index=1
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COMO ELABORAR UM PROJETO

O segundo episódio apresenta os tópicos fundamentais para elaborar 
uma proposta de sucesso, trazendo uma estrutura básica para orientar a 
elaboração de projetos. O vídeo mostra a importância em escolher uma 
metodologia específica e identificar a realidade na qual o projeto deseja 
se inserir, dando diversas dicas de como definir um objetivo coerente 
com o período e o contexto do projeto, como delinear a justificativa, o 
público-alvo e a abrangência de um projeto e como criar metas para os 
resultados esperados.

ASSISTA AO EPISÓDIO 2: COMO ELABORAR UM PROJETO

https://www.youtube.com/watch?v=v15bhdhl1N8&list=PLO0oKK21ha_V6rUjyxgCRGlG-NNf6Lq_F&index=3
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COMO CAPTAR RECURSOS POR MEIO DO FUMID/BH

Este episódio é destinado às organizações que querem saber qual o 
próximo passo após terem o seu projeto aprovado no FUMID/BH e traz 
informações sobre como as OSCs podem captar recursos via Fundo, 
sendo uma das formas por meio do “Certificado de Autorização para 
Captação de Recursos Financeiros”.

O episódio dá 4 dicas importantíssimas para esta etapa do projeto, além 
de pontuar quais são as regras para pessoas físicas e jurídicas destinarem 
o imposto de renda para projetos sociais, como as organizações devem 
se organizar para captar recursos e como apresentar o projeto de forma 
estratégica para pessoas e empresas.

ASSISTA AO EPISÓDIO 3: COMO CAPTAR RECURSOS POR MEIO 
DO FUMID/BH

https://www.youtube.com/watch?v=Xn4nSEd5NrU&list=PLO0oKK21ha_V6rUjyxgCRGlG-NNf6Lq_F&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Xn4nSEd5NrU&list=PLO0oKK21ha_V6rUjyxgCRGlG-NNf6Lq_F&index=4
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ETAPAS PARA INICIAR O PROJETO

No episódio 4, trazemos quais os procedimentos burocráticos são 
necessários após captar os recursos por meio do Fundo: como fazer 
um Plano de Trabalho e adaptá-lo aos recursos obtidos, quais são os 
tópicos essenciais que devem estar presentes no Plano, como exemplo 
o cronograma e os indicadores, e como desenvolver cada um desses 
tópicos de forma eficiente no Plano.

ASSISTA AO EPISÓDIO 4: ETAPAS PARA INICIAR O PROJETO

https://www.youtube.com/watch?v=UGpIbtiX4ng&list=PLO0oKK21ha_V6rUjyxgCRGlG-NNf6Lq_F&index=4
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COMO EXECUTAR UM PROJETO DE SUCESSO 

Neste último episódio, finalmente a organização está apta para 
executar o projeto planejado. Mas qual a melhor forma de fazer 
a gestão desse projeto? Como monitorar as metas e resultados, 
seguindo os prazos estabelecidos no Plano de Trabalho? É possível 
fazer ajustes se houver imprevistos?

Para fechar a nossa websérie com chave de ouro, falamos sobre a 
importância em fazer o monitoramento e avaliação do projeto e utilizar 
ferramentas de gestão, além de dialogarmos sobre a relevância da 
área de comunicação para a transparência do projeto, o engajamento 
para manter e desenvolver parcerias. A gestão financeira do projeto 
também não fica de fora, pois a prestação de contas é crucial para a 
execução do projeto. 

ASSISTA AO EPISÓDIO 5: COMO EXECUTAR UM PROJETO 
DE SUCESSO

https://www.youtube.com/watch?v=24q7FDIdLM8&list=PLO0oKK21ha_V6rUjyxgCRGlG-NNf6Lq_F&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=24q7FDIdLM8&list=PLO0oKK21ha_V6rUjyxgCRGlG-NNf6Lq_F&index=6


72

“
No ano de 2020, apesar das dificuldades 
impostas pela pandemia da Covid-19, 
nós do Grupo Raio de Luz tivemos 
o privilégio de conhecer melhor a 
organização  CeMAIS, entendendo o 
significado da sigla: Centro Mineiro de 
Alianças Intersetoriais, nos aproximando 
e usufruindo das valiosas orientações 
que nos foram repassadas pela equipe 
do Caleidoscópio.  

O Terceiro Setor necessita muito desta 
articulação para se desenvolver, capaci-
tando-se para o enfrentamento dos 
problemas diários, melhorando os resul-
tados e fortalecendo a gestão dos projetos.

Deixamos aqui nossos agradecimentos, 
carinho e reconhecimento pelo trabalho 
do CeMAIS, que é uma referência para o 
Terceiro Setor.

LUIZ DOMINGOS REISSINGER, 
PRESIDENTE DO GRUPO RAIO DE LUZ
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Promover atendimentos mais diversos e abrangentes para a pessoa idosa 
e ainda ampliar a articulação e a parceria do Conselho Municipal do Idoso 
de Belo Horizonte (CMI/BH) com as organizações sociais são prioridades 
para a atual presidente do CMI/BH, Fernanda Matos.

PARCERIAS AMPLIAM O 
ALCANCE DA POLÍTICA 
PARA A PESSOA IDOSA
Monitoramento e Avaliação qualificam as 
ofertas e fortalecem as alianças intersetoriais
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Ela explica que o Fundo Municipal 
do Idoso de Belo Horizonte (FUMID/
BH) permite um alcance mais amplo 
do público e também a oferta de 
ações direcionadas e pensadas para 
a pessoa idosa. “Costumo falar nas 
plenárias do CMI que os projetos 
financiados pelo FUMID/BH são os 
braços do Conselho e é por meio 
deles que chegamos, muitas vezes, 
em pessoas e lugares invisíveis 
e que muitos idosos conquistam 
autonomia, protagonismo e voz”, 
conta Fernanda.

INTERESSE PÚBLICO E 
RECÍPROCO

Marcella Aguiar, Gerente de Apoio 
a Parcerias na Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH), afirma que 
“por meio das parcerias com as 
organizações sociais, é possível dar 
maior capilaridade às ofertas tão 
necessárias à sociedade; realizar 
mais ações, em menor tempo, com 
menor custo para a administração 
pública e ainda possibilitar às OSCs 
o acesso a recursos que permitem 
a realização de projetos que são de 
interesse público e recíproco”. 

Para ela, o Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil 
(MROSC) foi muito pertinente em 
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estabelecer para a relação entre administração pública e organização 
social, o nome de parceria, pois pressupõe proximidade, cooperação 
e compartilhamento. Marcella descreve a ação conjunta entre a 
administração pública de BH e as organizações do Terceiro Setor como 
de grande importância. “O intercâmbio de conhecimento e experiências 
permite grandes feitos na execução de políticas públicas e de projetos 
de interesse público. Isso porque, ao horizontalizar a relação entre 
o governo e as organizações da sociedade civil, o Marco Regulatório 
deu transparência aos desafios e potencializou cada um dos parceiros, 
contribuindo para a elaboração de estratégias conjuntas”, reforça Marcella 
e completa: “é incontestável a expertise das instituições do Terceiro 
Setor nas ações que realizam, na proximidade que têm com o público, no 
conhecimento das especificidades do território que atuam e a possibilidade 
de buscar soluções menos burocráticas para demandas urgentes, 
características que tornam as OSCs grandes aliadas para o alcance das 
finalidades da administração pública e do Estado Democrático de Direito”.

MONITORAMENTO QUALIFICA AS ENTREGAS

Marcella Aguiar explica que o monitoramento e a avaliação, nos termos 
estabelecidos na legislação de Belo Horizonte, são determinados como 
procedimentos preventivos e saneadores, que visam regular a execução 
do objeto pactuado. Assim, o monitoramento e a avaliação devem ser um 
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conjunto de ações que permitam 
ao poder público identificar as 
potencialidades e as fragilidades da 
execução da parceria, durante sua 
realização, possibilitando que sejam 
redefinidos aspectos que possam 
aperfeiçoar o andamento do 
projeto, que é de interesse mútuo e 
recíproco. 

“Durante o acompanhamento 
da execução da parceria, a 
administração pública deve 
ter especial atenção a metas 
e resultados, cumprimento do 
objeto e alcance da finalidade 
da parceria”, pontua Wagner 
Maciel Silva, assistente social e 
Gestor de Parcerias da PBH com 
as organizações parceiras do 
FUMID/BH. Segundo ele, com a 
promulgação do MROSC, passa-
se à priorização do controle de 
resultados, de forma que haja 
mais interação e integração entre 
o gestor e a proposta. “O gestor da 
parceria é a ponte de interlocução 
com a OSC para dialogar 
sobre dificuldades, alterações, 
adequações e possibilidades de 
mudanças e aperfeiçoamentos da 
execução com fim no alcance das 
metas pactuadas entre as partes”, 
esclarece Wagner. 
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De acordo com Marcella, é 
importante também lembrarmos 
o papel da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação da 
prefeitura, que ao se debruçar 
nos aspectos de um conjunto de 
parcerias, tem a possibilidade de 
identificar as melhores práticas, 
a padronização de custos, os 
melhores indicadores, entre outros 
aspectos, que podem também 
motivar melhores termos, melhores 
planos de trabalho e, sobretudo, 
melhores práticas, tanto para as 
OSCs, quanto para os próprios 
gestores de parceria.

5 OBJETIVOS DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DO CMI/BH:

1: Criar fluxo próprio de funcionamento e de trabalho;

2: Acompanhar o conjunto de parcerias executadas com os 
recursos do FUMID/BH;

3: Elaborar e/ou propor melhorias nos formulários e relatórios 
utilizados para o Monitoramento e Avaliação das parcerias;

4: Manter arquivo com informações sobre as parcerias vigentes, 
respectiva execução e procedimentos adotados pelo Conselho;

5: Realizar visitas aos projetos em execução com recursos do FUMID/
BH, assim como participar de ações realizadas no âmbito dos projetos.
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Naiane menciona os avanços 
alcançados pela Comissão em 
2020, como a consolidação de 
uma equipe comprometida, o 
desenvolvimento do instrumento de 
coleta de dados e uma discussão 
mais avançada sobre o papel e a 
importância dessa comissão para 
o Conselho. Na relação com as 
OSCs, Naiane conta que “entramos 
em contato com as organizações 
que possuem projetos aprovados 
no Conselho, conversamos sobre o 
andamento das ações do projeto, 
desafios encontrados, número de 
beneficiários alcançados, possíveis 
alterações necessárias à execução 
etc. Na pandemia, ligamos ou 
marcamos uma reunião on-line, 
nos apresentamos e dialogamos 
no formato de uma ‘entrevista 
informal’ ”.

Para o Gestor de Parcerias da PBH, 
o esforço a ser feito é de trabalho 
conjunto, de trocas e aprendizados, 
com seus limites e possibilidades, 
para que sejam estabelecidos  
novos mecanismos e instrumentos 
de trabalho específicos para a 
relação da administração pública 
com as OSCs. “Buscamos o 
aprimoramento, o alargamento 
e o afiançamento dos direitos da 
pessoa idosa”, reforça Wagner.

A COMISSÃO DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
NO CMI/BH

Os projetos executados com 
recursos do FUMID/BH são ainda 
acompanhados pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação do CMI/
BH. “Particularmente, entendo que 
o trabalho de monitoramento da 
prefeitura possui um caráter mais 
de auditoria e fiscalização dos 
processos que envolvem a execução 
e a prestação de contas dos 
projetos. O trabalho da Comissão 
no CMI, ao meu ver, seria mais o 
de entender o escopo dos projetos 
para socializar os resultados 
nas plenárias do Conselho, ao 
mesmo tempo em que mapeia 
os resultados e as fragilidades 
encontradas”, esclarece Naiane 
Loureiro dos Santos, Coordenadora 
da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação do Conselho Municipal do 
Idoso de Belo Horizonte.
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O RELATÓRIO IDEAL

Quando o assunto é o relatório 
de monitoramento que a OSC 
precisa entregar periodicamente 
para a Prefeitura, Marcella Aguiar 
recomenda observar os aspectos 
mínimos determinados pela 
legislação. Contudo, ela explica, que 
o relatório ideal deve apresentar 
as informações de forma clara; 
as metas e as ações realizadas 
no período a que se refere o 
monitoramento e a avaliação, assim 
como os resultados já alcançados. 
Da mesma forma, deve considerar 
verdadeiramente os desafios 
encontrados e as soluções propostas.

Ainda segundo a Gerente de 
Apoio às Parcerias da Prefeitura, 
devem prevalecer as pactuações 
constantes no Plano de Trabalho 
formalizado. Isso porque, o 
monitoramento e a avaliação 
têm como premissa as metas 
e os resultados, bem como os 
respectivos prazos estabelecidos 
no Plano de Trabalho, cujas 
informações devem possibilitar 
ao gestor da parceria o seu 
acompanhamento e a mensuração 
ao longo de toda a execução.
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“Temos insistido que um bom procedimento de monitoramento e 
avaliação depende da existência de um bom Plano de Trabalho, em que 
constem metas e ações atingíveis e mensuráveis; prazos; indicadores 
ou resultados e os documentos de verificação. A ausência desse 
conjunto de informações pode prejudicar as ações de monitoramento 
e avaliação do gestor da parceria e, consequentemente, fragilizar o 
relatório”, ensina Marcella.

Já Wagner acredita que é importante aprimorar procedimentos e 
uniformizar entendimentos. “Em relação ao Relatório de Execução do 
Objeto, que seja apresentado pela administração pública municipal um 
instrumental padrão único dentro do que é exigido pelas legislações 
específicas que regem a relação entre as partes”, pontua.

Ele reconhece que os desafios na relação entre governo e organizações 
são diversos e que o MROSC ainda é uma novidade, apesar de já ser 
um grande avanço e reforça que revisões e adequações são inerentes 
com o tempo. “Muito se fez até aqui, e muito mais haverá de se fazer, 
com esforços conjuntos pautados nos pilares da transparência ativa, 
mútua cooperação, formação continuada, participação social, gestão 
democrática e resultados de qualidade”, completa. 
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ALIANÇAS MAIS FORTES = 
PESSOAS IDOSAS 
MAIS FELIZES

Fernanda Matos ressalta que o 
CMI/BH está em processo de 
sistematização dos resultados de 
suas ações e apresenta alguns 
indicadores positivos: as plenárias 
estão mais cheias e participativas; 
houve aumento das destinações de 
recursos para o FUMID/BH nos anos 
de 2019 e 2020 em comparação 
com os anos anteriores, 
aumentando também o quantitativo 
de pessoas idosas atendidas nos 
projetos financiados pelo Fundo. 

Marcella Aguiar pontua que, 
diante da limitação dos recursos 
municipais e das infinitas demandas 
sociais, os Fundos Específicos são 
de extrema importância para a 
execução de políticas públicas. Para 
ela, a possibilidade de captação 
de recursos pelas OSCs, por meio 
dos Fundos e mecanismos de 
renúncia fiscal, é uma estratégia 
que deve ser valorizada e ampliada 
tanto quanto seja possível, pois 
possibilita realizar ações específicas 
vinculadas às políticas públicas, 
qualificando e ampliando o alcance 
à população. Ademais, tais recursos 
permitem o fomento a ações 
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inovadoras e complementares 
capazes de viabilizar novas 
alternativas para desafios, ao 
mesmo passo que fomentam a 
qualificação e o crescimento do 
trabalho das OSCs. 

“É importante destacar ainda que, 
parte dos recursos captados pelas 
OSCs nesses mecanismos são 
destinados aos próprios Fundos e 
os conselhos gestores determinam 
sua aplicação, possibilitando o 
apoio e o fomento a tantas outras 
iniciativas realizadas pelos próprios 
conselhos e, até mesmo, ações 
da própria administração pública”, 
completa Marcella.

Fernanda ressalta que “assumimos 
uma postura mais parceira com 
os destinadores de recursos e as 

organizações da sociedade civil. 
Um exemplo é o edital 01/2020 
de captação de recursos que 
está aberto por três anos para a 
entrega de propostas. Também 
consideramos que respostas rápidas 
e eficientes para os destinadores 
têm acontecido com frequência 
e isso gera mais destinação e, 
consequentemente, mais projetos 
financiados e mais público atendido. 
Minha aposta é na união de uma 
campanha mais abrangente de 
valorização da pessoa idosa, 
juntamente com um relacionamento 
diário e eficiente com os parceiros 
públicos, privados e sociedade 
civil. Considero este o caminho 
para a ampliação dos impactos e 
engajamento da sociedade para a 
causa da pessoa idosa”, finaliza a 
presidente do CMI/BH.
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“
É importante e primordial toda instituição 
saber descrever e catalogar seus resultados, 
tornando-os transparentes e acessíveis a quem 
deles necessitar, assim como fomos orientadas 
e assessoradas pelo projeto Caleidoscópio 60+.

PATRÍCIA LACERDA, COORDENADORA GERAL DO 
GRUPO CULTURAL MENINAS DE SINHÁ 

Patrícia Lacerda (ao centro) e as Meninas de Sinhá
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Em nosso trabalho no Terceiro 
Setor, estamos acostumados a 
realizar ações que fazem nossos 
olhos brilharem e nosso coração 
bater mais forte. No entanto, não é 
só de momentos de transformação 
social que vivem as organizações, 
existe uma série de processos 
e atividades que precisam ser 
feitos para que esses resultados 
emocionantes sejam alcançados. 
O monitoramento e a avaliação, 
apesar de importantes, costumam 
ser vistos como assuntos chatos, 
complicados e difíceis. 

Conscientes da relevância do 
monitoramento e da avaliação 

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO EM 
QUADRINHOS

para a qualidade, eficiência,  
crescimento e credibilidade para 
o Terceiro Setor, nossa equipe se 
propôs a pensar como trazer o 
assunto de forma leve e divertida. 
Foi assim que nasceu a Tirinha da 
Olga, uma proposta para falar de 
Monitoramento e Avaliação de um 
jeito fácil e legal. Em breve, as 
primeiras histórias serão publicadas 
nos espaços digitais do CeMAIS. 
Enquanto isso, convidamos você a 
conhecer os personagens que irão 
te dar as mãos nesta caminhada 
de aprendizado e prática de 
monitoramento e avaliação.
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OLGA

Ela é a protagonista da tirinha 
porque é a personagem que 
tem experiência prática de 
monitoramento e avaliação de 
projetos e está sempre disposta 
a contribuir com outros gestores 
de organizações sociais. A Olga 
tem 68 anos, é assistente social 
e gestora de uma organização da 
sociedade civil de atendimento 
à pessoa idosa. Ela está sempre 
fazendo cursos e capacitações para 
se atualizar e fortalecer enquanto 
profissional do Terceiro Setor. 
Atualmente, seu desafio é aprender 
a lidar melhor com tecnologias 
digitais. Mas, ela é esforçada e 
aberta a aprender!

INÊS

Professora aposentada, Inês era 
vice-presidente de uma organização 
social de atendimento à pessoa 
idosa em que é voluntária, apenas 
para ajudar a compor a diretoria. 
Mas, de repente, precisou assumir 
a presidência da instituição. Ela 
está completamente perdida na 
função de gestora, pois não tem 
nenhuma experiência e agora conta 
com o conhecimento e a prática da 
sua amiga Olga para dar dicas e 
orientações sobre como gerenciar 
a organização e os projetos 
financiados pelo Fundo Municipal da 
Pessoa Idosa. 
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FRANCISCO

O gestor de parcerias da 
Prefeitura é um servidor público 
de carreira que acredita nas 
alianças intersetoriais e faz tudo 
que está ao seu alcance e dentro 
da legislação para fortalecer as 
parcerias e contribuir para que 
juntos, prefeitura e organização 
social sejam capazes de entregar 
os resultados planejados. Francisco 
é um verdadeiro parceiro do 
Terceiro Setor, engajado em 
colocar em prática as melhores 
experiências trazidas pelo MROSC, 
legislação que ele estuda e 
conhece muito bem.

CATARINA 

Ela é a representante do CeMAIS 
nesta história. Catarina tem 
35 anos e trabalha em uma 
organização social que tem 
como objetivo o fortalecimento 
de outras instituições. Ela é 
focada, organizada e trabalha 
bem com planejamento. Ela atua 
sempre buscando compartilhar 
conhecimentos. Uma das 
organizações sociais que ela 
atende em seu trabalho é a OSC 
gerida pela Olga. 
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A EQUIPE 
CALEIDOSCÓPIO 60+
 “ ‘Projeto é a racionalidade 
orientada por valores’. A partir 
desta afirmação, o prof. Nílson 
José Machado vem nos dizer 
sobre a simbiose entre projetos 
e valores e ainda alega: ‘Viver é 
projetar-se!’. Em outras palavras, 
transformamos os nossos sonhos, 
esperanças, ilusões e até utopias 
em algo palpável por meio de 
projetos. Planejamentos, traçamos 
caminhos possíveis. 

Ao olhar para todas as iniciativas 
acompanhadas pelo Caleidoscópio 
60+, eu vejo muitos sonhos 
e esperança: garantir à cada 
pessoa idosa o acesso aos seus 
direitos, um envelhecer com 
dignidade e autonomia, fomentar o 
reconhecimento de seu valor pela 
sociedade e impedir a perpetuação 
de cada tipo de violência sofrida. 

Mas como saber se o objetivo 
proposto em cada projeto está 
sendo alcançado? A concretização 
de nossos sonhos está mais 

Delânzia Junho, 
Supervisora de Projetos

próxima? Qual o impacto deles? As 
respostas apenas são possíveis por 
meio do monitoramento e avaliação 
de projetos. Por isso, posso dizer 
que valeu a pena realizar todas as 
ações propostas no Caleidoscópio 
60+, visto que potencializar 
o monitoramento de projetos 
realizados via FUMID/BH é também 
fomentar o sucesso das iniciativas 
voltadas às pessoas idosas de Belo 
Horizonte. Valeu ainda mais a pena 
pela parceria construída com as 
organizações nesse trilhar.”
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“Trabalhar no Caleidoscópio 60+ 
Acompanhamento de Projetos foi 
um aprendizado constante. Tive 
a oportunidade de atuar com 
uma equipe super preparada e 
comprometida com a qualidade 
das entregas. Isso só poderia 
gerar a otimização de resultados. 
Percebi o quanto o monitoramento 
e a avaliação são ferramentas 
indispensáveis para alcançar ou 
mesmo superar metas, pois uma 
boa gestão de projetos necessita 
de informações seguras para tomar 
decisões e comunicar melhor com 
seus públicos, além de utilizar os 
recursos de maneira mais eficaz. 

Num cenário de pandemia, ‘inovar’ 
foi um verbo que conjugamos 
em todas as pessoas e em vários 
tempos. Essa pluralidade só foi 
possível porque tivemos instituições 
parceiras e, juntas, tenho certeza 
que conseguimos alavancar o 
potencial do Terceiro Setor.” 

Danúbia Françoise, 
Técnica de Projetos. 
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“Acredito que o Caleidoscópio 
60+ Acompanhamento de 
Projetos tenha apresentado um 
pouco da enorme importância 
do monitoramento e avaliação, 
além de fomentar a transparência 
institucional, ação importante para 
que a sociedade e patrocinadores 
tenham conhecimento do que é 
realizado em Belo Horizonte e das 
boas práticas e seriedade de cada 
uma das organizações presentes 
no município.

Nossa ideia inicial era estar perto 
das organizações fisicamente, mas, 
com a pandemia de coronavírus, 
nossa atuação precisou ser 
repensada. Foi um grande desafio, 
mas tanto as organizações 
parceiras quanto a nossa equipe, 
que é engajada e comprometida, 
conseguiram estar JUNTAS, mesmo 
que virtualmente. Essa união fez 
com que bons resultados tenham 
sido entregues.

Com o encerramento do projeto, eu 
gostaria de agradecer às organizações 
e aos colegas de caminhada, e me 
mantenho na torcida por um ano 
mais leve, de bons projetos e de 
muito cuidado, para que, em breve, 
possamos nos abraçar muito.”

Pâmella Noronha, 
Analista de Projetos
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“Considero que uma das 
principais contribuições do 
projeto com seus participantes 
e equipe foi a oportunidade de 
conhecermos e aprofundarmos 
o nosso conhecimento sobre a 
temática proposta. Com ele, pude 
compreender a importância do 
monitoramento na construção 
e desenvolvimento de projetos 
sociais. Percebi o quanto essa etapa 
corrobora para a execução de uma 
política pública mais aproximada 
às demandas sociais, ambientais 
e culturais. O monitoramento e 
avaliação aumentam a capacidade 
dos projetos de transformação e 
impacto nas realidades.

Destaco ainda a oportunidade que a 
minha participação no Caleidoscópio 
60+ proporcionou de estar próxima 
às organizações que executam 
projetos para a população idosa 
de BH, por meio das plataformas 
digitais, contatos telefônicos e 
mensagens. Os prejuízos trazidos 
pela pandemia são incontáveis, mas 
essa proximidade, além de viabilizar 
a aprendizagem comum, as trocas 
de informação e a parceria, colabora 
para uma visão de unidade. Estamos 
todos caminhando em prol de um 
objetivo comum, que é fazer com 
que as pessoas idosas tenham uma 
vida com mais qualidade, acessando 
seus direitos. 

Cibele Batista, 
Técnica de Projetos
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MONITORAMOS 
PARA MANTER 
O FOCO

Os problemas que enfrentamos 
enquanto organizações sociais são 
imensos, suas causas complicadas 
e seus efeitos desastrosos. Nossos 
recursos são escassos, nosso 
tempo é sempre para ontem e, 
mesmo assim, queremos realizar 
com qualidade nosso trabalho para 
que seja efetivo, transformador 
e positivo. Para complicar, ainda 
somos cobrados por todos os 
lados. Muitas vezes nos perdemos 
no caminho e ficamos com a 
sensação de enxugar gelo.

Quando o CeMAIS realiza 
iniciativas de Monitoramento e 
Avaliação, nosso intuito é ajudar as 
organizações a incluir tais práticas 
no dia a dia dos seus projetos de 
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forma leve. Pois, sabemos que 
quando a organização absorve 
em sua cultura esses processos, 
os benefícios são enormes. Com 
o monitoramento e a avaliação 
em dia, estamos sempre prontos 
para prestar contas, aprendemos 
a equilibrar cronograma, recursos 
e escopo e elaborar projetos 
melhores, ganhamos mais 
credibilidade e entregamos 
mais resultados. 

Ou seja, quando investimos em 
monitoramento e avaliação de 
projetos, estamos garantindo que 
nosso foco esteja no lugar certo, 
que as atividades estão alcançando 
os resultados esperados e os 
objetivos estão sendo cumpridos. 
Por isso, é com muita satisfação 
que encerramos o Caleidoscópio 
60+ Acompanhamento de Projetos. 
Apesar dos desafios trazidos pela 
pandemia, mantivemos nosso 
foco e terminamos o projeto com 
a certeza de que as organizações 
participantes saem mais 
preparadas e fortalecidas. 

Além disso, produzimos conteúdos 
incríveis que ficam disponíveis 
na web para consulta de todo o 
Terceiro Setor, contribuindo para o 
avanço de práticas, ferramentas e 
conhecimentos tão necessários para 
alcançarmos o resultado que tanto 
sonhamos, um mundo mais justo, 
sustentável e feliz!  

1- Marcela Giovanna 
2- Aline Seoane  
3- Ustane Martins

Diretoria CeMAIS
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