É na troca de aprendizados e na
soma de propósitos que
transformamos o mundo.
O Centro Mineiro de Alianças
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reflexão sobre essa realidade. O projeto
busca contribuir com o aperfeiçoamento
técnico dos profissionais e voluntários
para que possam administrar as suas
instituições com senso de oportunidade
empreendedora, levando às instituições
atendidas conteúdos de formação de
variadas temáticas a fim de gerar
conhecimento e troca de experiências.

OBJETIVOS DA JORNADA

DESENVOLVER UMA GESTÃO
PROFISSIONAL E EFICIENTE NAS
INSTITUIÇÕES.

PROMOVER A TROCA DE
EXPERIÊNCIAS ENTRE
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E
GESTORES E TÉCNICOS DAS
INSTITUIÇÕES.

TRAÇAR O PANORAMA DA
REALIDADE DAS INSTITUIÇÕES.

Em formato totalmente on-line, a JCC
foi ofertada a 15 Instituições de
Longa Permanência para Idosos
socioassistenciais do município nos
módulos de Gestão Estratégica,
Jurídico, Administrativo/Financeiro,
Comunicação, Gestão de Pessoas e
Voluntariado e ainda o módulo de
Elaboração de Projetos, ministrados
pela equipe do Projeto Rede 3i.
Confira a seguir a memória da edição

A Gestão Estratégica é o processo de

MÓDULO I
31/03/21

análise, avaliação e tomada de
decisões que abrange os diversos
âmbitos de uma organização e visa
otimizar o alcance de suas metas.

GESTÃO ESTRATÉGICA
Conduzido pela Assistente Social Dayane
Pinho, o primeiro módulo apresentou sobre
a importância de se colocar em prática uma
Gestão eficaz. Do planejamento estratégico
ao papel do líder, da mobilização à
sustentabilidade da instituição para a
execução de programas destinados à
melhoria da qualidade de vida do público
atendido, o encontro abriu a jornada com o
grupo de ILPIs socioassistenciais do
município.

“Participar da Jornada do Conhecimento
Compartilhado oportuniza um rico momento
de compartilhamentos! Possibilita despertar
o interesse dos participantes para temas
relevantes para uma boa gestão
institucional, bem como favorece a
percepção de novos horizontes,
possibilidades e potencialidades.
No contexto do Projeto Rede CeMAIS 3i, a JCC
é uma importante ferramenta que contribui
para a introdução dos temas que serão
abordados nas assessorias direcionadas a
cada ILPI. Ajudando a instituição a
identificar os pontos prioritários de atenção.
A JCC também ajuda as instituições a
perceberem a rede que compõe, que
possuem desafios em comum e que não
estão sós.” Dayane Pinho

MÓDULO II
Jurídico 01/04/2021

Natália Gonçalves, advogada e
Supervisora do Projeto Rede 3i, foi
quem falou às instituições no Módulo
Jurídico.
Em tempos tão desafiadores, a
importância de um Terceiro Setor
articulado foi o destaque da
capacitação. Natália lembrou que
independente da existência de um Setor
Jurídico na Instituição, é preciso ficar
atento à regularidade da organização,
às regras trabalhistas, à cobrança e
pagamento de impostos, taxas e
contribuições, aos contratos firmados e
à legislação que regulamenta o público
atendido e ao serviço prestado, dentre
outros temas.

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
MÓDULO III
7 de abril
A Gestão Financeira/Administrativa é um
passo fundamental para qualquer
organização, seja ela de pequena ou grande
porte. A Analista Financeiro Gleiciane Zioto,
falou para as instituições sobre os desafios e
também sobre a importância de manter os
processos alinhados. Além de compartilhar
experiências de projetos que podem ser
replicados conforme necessidade das
instituições.
“O objetivo da gestão financeira é melhorar os
resultados de uma empresa aumentando assim
o valor do patrimônio por meio de geração de
lucro através das atividades operacionais. Já
em instituições sem fins lucrativos como
empresa de terceiro setor, a importância da
gestão financeira se faz presente na
administração dos recursos recebidos o que se
torna ainda mais delicado pelo fato de se
tratar diretamente de recursos de terceiros. É
importante ter um planejamento financeiro
para reduzir riscos e causas que atrapalhem o
andamento da empresa. Se não há
planejamento, consequentemente problemas
maiores surgirão prejudicando assim toda a
organização.” Gleiciane Zioto

COMUNICAÇÃO
MÓDULO IV
8 de abril
No quarto módulo o tema foi a
Comunicação, Adriana Ribeiro, Jornalista,
compartilhou os desafios e resultados na
construção de uma comunicação assertiva
para os diversos públicos das organizações.
Sobretudo em tempos regidos pelo digital, o
destaque foi para as atividades que cada
ILPI executa no sentido de ser vista e
pertencente à uma sociedade cada dia mais
conectada.
“A comunicação está muito mais em saber
sobre a compreensão do outro a respeito da
mensagem que emitimos. É preciso ter empatia
e cuidado para entender as realidades que nos
cercam e falar com propriedade para cada um
dos públicos. A troca de experiências de
comunicação na JCC é o primeiro passo para o
desenvolvimento de estratégias para dar voz a
esse grupo tão importante.” Adriana Ribeiro

MÓDULO V

Gestão de Pessoas &
Voluntariado
14/04/2021

A psicóloga Juliane Tolentino foi quem
falou às instituições sobre a Gestão de
Pessoas e Voluntariado. Juliane lembrou
que mais que gerir pessoas, as
organizações têm hoje o papel de
administrar emoções, ainda mais em se
tratando de um público em situação de
vulnerabilidade. A Gestão de Pessoas é
mais que um processo, ela se torna,
principalmente neste momento de
pandemia, a protagonista nas
instituições.
"A JCC é um momento muito rico de
partilha, troca de saberes e experiências.
O módulo gestão de pessoas possibilita
que o gestor amplie sua visão e percepção
de forma mais assertiva no "cuidar de
quem cuida", especialmente neste
momento em que estamos tão fragilizados
diante de uma pandemia que atingiu as
pessoas física, emocional e
financeiramente. As trocas desse encontro
podem ser de grande valia no auxílio da
implementação de melhores condições de
trabalho, no desenvolvimento dos
colaboradores de forma mais efetiva e na
contribuição para o bom funcionamento
da organização, buscando gerar melhores
resultados. Estes ajustes podem
proporcionar um ambiente mais agradável
tanto para os colaboradores quanto para
os idosos residentes". Juliane Tolentino

MÓDULO VI
A Organização das Nações Unidas (ONU) define
projeto como um empreendimento planejado que
consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas, com o fim de
alcançar objetivos específicos dentro dos limites
de tempo e orçamento dados.
Na formação sobre a Elaboração de Projetos foi
abordado o projeto como ferramenta importante
para a captação de recursos, a conquista de
parcerias, o engajamento da comunidade, o
reconhecimento das instituições do terceiro setor
e o desenvolvimento de ações que impactam
positivamente a vida da sociedade. Conduzido
pela psicóloga Pâmella Noronha, o encontro
proporcionou aos presentes a simulação de
elaboração de um projeto em tempo real,
identificando Problema Central, Objetivos e
pontos específicos de uma boa escrita.
” A Jornada do Conhecimento Compartilhado tem
sido uma ótima possibilidade de aprimorar
conhecimentos e oferecer a mão para caminhar e
trocar experiências com as ILPIs. O módulo
Elaboração de Projetos busca potencializar nas
organizações a capacidade de cada uma delas em
captar recursos e aprimorar o atendimento às
pessoas idosas através da execução de projetos.
Nossa pretensão é indicar possibilidades, estimular
o desejo de mudanças e melhorias, assim como
apresentar ferramentas para que as ideias possam
ser colocadas em prática. A equipe do projeto Rede
CeMAIS 3i fica inteiramente à disposição para
atender as organizações em todos os módulos da
jornada para que possamos oferecer atendimento
ainda melhor à população idosa em acolhimento
institucional em Belo Horizonte.” Pâmella Noronha

Elaboração de Projetos
15/04/2021

REGISTROS
"Temos que estar atentos à valorização dos
funcionários e cuidadores, essa equipe é a
base das organizações".
Alessandra Borges – IGAP

“Ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção.”
Paulo Freire

"A JCC está promovendo o aprendizado
sobretudo neste tempo de deserto.
Estamos entendendo que cada dia é único
e cada organização tem sua
particularidade, assim como os moradores
das nossas instituições. Esse tempo de
deserto nos conduz à reflexão e escuta
para renovar forças e esperanças".
Irmã Nilza Maria – Casa Santa Zita

Agradecemos pela sua
participação.

O correr da vida embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta e esfria,
aperta e daí afrouxa,
sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é CORAGEM.
Guimarães Rosa

