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NNas próprias palavras de Paulo Freire

“...me parece importante deixar claro que educação popularcuja posta em prática, em termos amplos, 

profundos e radicais, numa sociedade de classe, se constitui como um nadar contra a correnteza é exata-

mente a que, substantivamente democrática, jamais separa do ensino dos conteúdos o desvelamento da 

realidade. É a que estimula a presença organizada das classes populares na luta em favor da transforma-

ção democrática da sociedade, no sentido da superação das injustiças sociais. É a que respeita os educan-

dos, não importa qual seja sua posição de classe e, por isso mesmo, leva em consideração, seriamente, 

o seu saber de experiência feito, a partir do qual trabalha o conhecimento com rigor de aproximação aos 

objetos. É o que trabalha, incansavelmente, a boa qualidade do ensino, a que se esforça em intensificar os 

índices de aprovação através de rigoroso trabalho docente e não com frouxidão assistencialista, é a que 

capacita suas professoras cientificamente à luz dos recentes achados em torno da aquisição da linguagem, 

do ensino da escrita e da leitura. (...). É a que, em lugar de negar a importância da presença dos pais, da 

comunidade, dos movimentos populares na escola, se aproxima dessas forças com as quais aprende para 

a elas poder ensinar também. É a que entende a escola como um centro aberto à comunidade e não 

como um espaço fechado, trancado a sete chaves, objeto de possessivismo da diretora ou do diretor, que 

gostaria de ter sua escola virgem da presença ameaçadora de estranhos. É a que supera os preconceitos 

de raça, de classe, de sexo e se radicaliza na defesa da substantividade democrática. (...) critica também a 

natureza autoritária e exploradora do capitalismo. (...) A educação popular a que me refiro é a que reco-

nhece a presença das classes populares como um sinequa para a prática realmente democrática da escola 

pública progressista na medida em que possibilita o necessário aprendizado daquela prática. (...)  (Paulo 

Freire, 2000, p. 101 – 109)  Livro: Política e educação. 4a.edição, São Paulo: Editora Cortez, 2000.

Educação Popular “e aquela educação 

que é produzida a serviço dos interes-

ses reais das classes populares. Tem 

a ver com uma filosofia de ação, com 

uma metodologia, e com um posicio-

namento global diante da sociedade” 

(Agostinho Castejón, ex-presidente da AEC/Brasil).
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1. ApresentAção

Este caderno foi preparado pela equipe de gestão nacional da Rede de Educação Cidadã para subsidiar 
os trabalhos do Encontro de Gestão de 2011 e a gestão das atividades da Rede neste ano de 2011. 

A Rede de Educação Cidadã é uma articulação de diversos atores sociais, entidades e movimentos 
populares do Brasil que assumem solidariamente a missão de realizar um processo sistemático de sensi-
bilização, mobilização e educação popular da população brasileira e principalmente de grupos vulneráveis 
econômica e socialmente, promovendo o diálogo e a participação ativa na superação das desigualdades 
sociais, afirmando um Projeto Popular, democrático e soberano de Nação.

A concepção de gestão compartilhada da RECID passa pela horizontalidade político, pedagógico e fi-
nanceiro envolvendo diversos sujeitos e espaços. Nacionalmente organiza-se em um coletivo formado 
pela Comissão Nacional (CN), Talher Nacional (TN), e Entidade Âncora Nacional, e este coletivo se organiza 
em equipe para acompanhamento dos trabalhos dentre essas a equipe de gestão. A equipe é formada 
pela Comissão Nacional, Talher Nacional e Entidade Âncora Nacional.

As atividades realizadas pela RECID são financiadas por recursos do governo federal através de um 
convênio com a Secretaria de Direitos Humanos (SDH) em sua área de Educação em Direitos Humanos e a 
Entidade Âncora Nacional, hoje, o Centro de Assessoria Multiprofissional (CAMP). Essa entidade foi sele-
cionada no ano de 2010 a partir de um processo de levantamento e diálogo com entidades da Sociedade 
Civil realizado pelo Talhe Nacional e Comissão Nacional. 

O Talher Nacional, hoje parte da Secretaria Geral da Presidência da República, é a equipe responsável 
junto à SDH e o CAMP pela execução do projeto por parte do governo.

A Comissão Nacional é a equipe de educadoras e educadorespopulares que são escolhidos a partir das 
regiões para participar do coletivo nacional da Rede, e acompanhar junto com o Talher Nacional o trabalho 
da Rede nos estados. É a equipe responsável pelo acompanhamento político pedagógico das atividades da 
Rede junto com o TN e o CAMP.

O CAMP é uma Organização Social, brasileira, fundada em 1983 que tem como principio “promover a 
garantia dos direitos políticos, econômicos, sociais, culturais das populações urbanas através da mobiliza-
ção social, da formação de lideranças democráticas e da produção de conhecimento no sentido da cons-
trução de novos referenciais de desenvolvimento local sustentável”. 

Com esses princípios e pela sua trajetória construída ao longo de seus 28 anos de existência, o CAMP se 
vê diante desse grande desafio, contribuir na gestão da Rede de Educação Cidadã – RECID, para o desen-
volvimento do projeto “Formação em educação popular para a garantia, defesa e promoção dos Direitos 
Humanos no Brasil”. A referida parceria firmada entre o CAMP e a Secretaria de Direitos Humanos – SDH.

Contudo, a Rede vai além do convênio, se organizando de forma horizontal com coletivos estaduais, 
macrorregionais e nacionais. Nesta organização as entidades parceiras têm um papel de destaque, princi-
palmente no que tange à gestão dos recursos financeiros. A entidade âncora nacional participa do coletivo 
nacional junto com a CN e o TN e participa da execução financeira dos encontros (intermunicipais, ma-
crorregionais e nacionais) e, indiretamente, das oficinas. As entidades âncoras estaduais participam dos 
coletivos estaduais e se disponibilizam para a execução das oficinas de formação.

Para auxiliar as entidades âncoras, os educadores e as educadoras e pessoas responsáveis pela gestão 
que atuam nos diferentes espaços da rede, estamos organizando este Caderno de Gestão Compartilhada 
em Rede. Pretendemos com o mesmo apresentar de forma resumida os objetivos, as ações, as metas e re-
sultados que o programa pretende desenvolver nesse período, assim como os procedimentos que devem 
ser realizados para execução das atividades.
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Colocamo-nos o desafio de desenvolver o projeto com a transparência necessária na gestão dos recur-
sos públicos, na prestação de contas e na busca permanente de debater com uma grande parte da popu-
lação brasileira a construção de novas relações sociais no Brasil, construídas com democracia, participação 

a partir dos princípios da educação popular.

 

2. DADos De IDentIfIcAção DA entIDADe ÂncorA nAcIonAl

proJeto: Educação Popular, Direitos Humanos e Políticas Públicas no Brasil
terMo De conVÊnIo: SICONVNº:750364/2010 – SDH/PR
processo nº: 00008.002089/2010-59
DAtA DA AssInAtUrA: 15/12/2010
VIGÊncIA: 12 meses
VAlor GloBAl: 8.255.600,24
sobre o cadastro do projeto no sIconV: 
O Plano de Trabalho desse Projeto juntamente com toda a documentação complementar está cadastra-

do no SICONV. O SICONV é o sistema de gestão e prestação de contas de convênios utilizado pelo governo 
federal. Uma das normatizações mais utilizadas na celebração de convênios é a Portaria Interministerial 
nº 127, de 29 de maio de 2008. Essa Portaria estabelece as regras para execução do disposto no Decreto 
no 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da 
União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências. Essa legislação encontra-se 
disponível no seguinte endereço:

https://www.convenios.gov.br/portal/legislacao.

3. oBJetIVos

GerAl: Realizar ações de capacitação para o segmento da população brasileira em situação de vulnera-
bilidade social e vítima de violação de direitos, visando à garantia dos direitos humanos, o fortalecimento 
da cidadania, à inserção produtiva e a ampliação do acesso às políticas.

oBJetIVos especÍfIcos:
1. Desenvolver ações de capacitação em direitos humanos, em âmbito local e comunitário, visando 
forjar o protagonismo social;
2. Contribuir para aumentar os índices de participação do público envolvido no projeto em espaços de 
elaboração, definição e controle social de políticas públicas: conselhos, conferências, fóruns e redes 
sociais;
3. Contribuir para o resgate da autoestima da população excluída dos processos econômicos, políticos 
e culturais, incentivando a participação social e fomentando modalidades de inserção produtiva;
4. Desenvolver estratégias de comunicação que possibilitem a visibilidade do projeto, realçando suas 
diretrizes, dinâmica e resultados;
5. Garantir a capacitação do público envolvido direta e indiretamente no projeto no manuseio de novas 
estratégias de comunicação social;
6. Fomentar a articulação com outras redes e movimentos sociais envolvidos com a educação popular 
em direitos humanos;
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7. Inserir a dinâmica do projeto em outras redes que buscam construir um ideário de execução de polí-
ticas públicas de forma mais integrada, evitando dessa forma a sobreposição de ações e o desperdício 
de recursos públicos;
8. Ampliar a participação de jovens no projeto e interagir com as políticas públicas na área da juventu-
de;
9. Realizar pesquisa e produção de conhecimentos sobre os processos educativos em direitos humanos 
e indicadores de cidadania;
10. Estudar e desenvolver o referencial teórico-metodológico da educação popular freireana em direi-
tos humanos, em diálogo com outros pensadores da área da educação.

4. MetAs, etApAs, qUAntIDADe e VAlores
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5. MetoDoloGIA/estrAtéGIA De Ação

Compreende-se a educação popular como um processo contínuo e permanente de formação para a 
transformação da realidade a partir do protagonismo dos sujeitos.

Este projeto, baseado no referencial teórico-metodológico de Paulo Freire, busca a formação de edu-
cadores e educadoras populares, articulados em rede, que, por sua vez, vão fortalecer os processos de 
formação com grupos socialmente vulneráreis. Neste sentido, equipes de educadores e educadoras distri-
buídas por todos Estados da Federação e Distrito Federal, juntamente com uma equipe de coordenação 
e acompanhamento das atividades, mais um conjunto de voluntários, realizarão atividades educacionais:

•	 Oficinas de formação,
•	 Encontros intermunicipais,
•	 Encontros macrorregionais e
•	 Encontros nacionais.

Ao mesmo tempo, o CAMP participa da gestão administrativa, financeira e pedagógica de maneira 
compartilhada, ou seja, em rede, e contribui para a análise e sistematização de todo esse processo como 
forma de continuidade e reinvenção do legado freiriano, além de contribuir com a construção da história 
dos sujeitos participantes desse processo.

As atividades buscam o levantamento das realidades locais, sua articulação com temas mais gerais no 
que toca aos Direitos Humanos, e a organização do trabalho comunitário para o exercício da cidadania. 
Este esforço coletivo fomenta os encontros locais e estaduais, que por sua vez subsidiam os encontros 
entre as regiões do País, articulando a análise das realidades locais, estaduais e nacionais formando uma 
rede de conhecimento, análise e criação de mecanismos de enfrentamento das violações de direitos e 
exercício de cidadania. Em rede os sujeitos envolvidos assumem responsabilidades individuais e coletivas 
na solução da problemática social nacional e local, tornando-se protagonistas deste esforço. Toda esta 
prática é também registrada, servindo de subsídio para sua análise e sistematização, que venha contribuir 
com sua superação.

A perspectiva da educação popular busca assegurar, em seu método, a realização de três momentos 
pedagógicos:

•	 Estudo da realidade,
•	 Aprofundamento teórico e
•	 Estratégia de ação.

A ideia da ação-reflexão-ação guia a prática educacional. Cada atividade a ser realizada terá estes três mo-
mentos. Da mesma forma, todo o processo de formação que buscaremos desenvolver trilhará este caminho.

1. Partir da Realidade imediata, que é resultado não só de uma ação ou experiência, mas de toda uma 
prática social e histórica, pArA qUÊ:
2. Possamos apropriar-nos de conceitos teóricos que nos permitam conhecer as distintas dimensões da 
realidade imediata e global, descobrindo as contradições mais profundas, coM o oBJetIVo De:
3. Utilizar estes saberes como estratégias de ações transformadoras através de uma prática coerente.

estUDo DA reAlIDADe
Ter a prática social como ponto de partida e de chegada é partir da problemática concreta de determi-

nado grupo, de suas necessidades, do conhecimento que já possui sobre determinado tema e do nível de 
consciência do grupo. Prática social é composta por elementos objetivos e subjetivos, não é homogênea, 
é contraditória, submetida a ideologia dominante, contudo, com manifestações de resistência. Deste con-
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texto busca-se o universo de temas a serem trabalhados e o tema gerador, ou estruturador dos demais, 
que é o segundo momento.

AprofUnDAMento teórIco
Teorizar sobre a prática nos permitirá descobrir as contradições e tensões internas da prática social, indo 

além da aparência dos fatos até atingir seus elementos essenciais, passando do conhecimento empírico ao co-
nhecimento teórico. Teorizar sobre nossa prática permite que aprofundemos o conhecimento sobre a realidade 
onde estamos inseridos. Assim podemos situar nosso cotidiano dentro de um conjunto da totalidade social, 
fazendo um movimento complementar de ação-reflexão-ação, que sai da particularidade para a generalidade, 
do específico para o global, do micro para o macro. Ao realizar nossa própria teorização torna-se necessário 
confrontar nossos conhecimentos com os de outras práticas, já sistematizados. Tudo isso contribui para a refle-
xão e reinterpretação da teoria possibilitando qualificar a prática em questão (ação-reflexão-ação).

trocA De sABeres
Fazer da teoria uma referência para nossas ações práticas é dar continuidade à reflexão do segundo mo-

mento, completando o círculo da ação-reflexão-ação. Organizando nosso plano de ação para colocá-lo em 
prática intervindo na realidade. Nesse momento, voltamos a caminhar do plano mais geral para o específico, 
do macro para o micro, da abstração para o concreto.

Todo esse processo só tem sentido se for coletivo, com a participação de todas as pessoas envolvidas, pois 
para compreender a realidade se faz necessário ouvir as pessoas organizadas, sujeitos da experiência.

Há alguns elementos que são transversais, por estarem presentes em todas as ações. Por isso, mais do 
que estudados devem ser vivenciados e incorporados em todo o processo formativo. Esses elementos são...

sIsteMAtIzAção
Sistematizar um momento educacional é organizar os conhecimentos produzidos pela prática. Refletir sobre a 

ação para qualificá-la retomando os momentos pedagógicos ao produzir conhecimentos novos. Por exemplo, filmar 
um encontro e editar um documentário sobre o mesmo é pré-condição para um processo de sistematização. Da 
mesma maneira, escrever cartas pedagógicas, fazer desenhos que representem a experiência, encenar a vivência em 
peça de teatro, etc.

A inserção da prática sistematizadora em processos de educação popular tem revelado a pertinência e a rele-
vância dessa ação no amadurecimento teórico e prático das experiências. Para uma educação que atua sob uma 
perspectiva emancipadora, o processo de sistematização é concebido como uma construção participativa que revela 
o protagonismo dos sujeitos que com ela estão envolvidos.

Desvelar o mundo diante de nossos olhos, ressignificando ações que muitas vezes foram esvaziadas de seu sen-
tido ético-político-pedagógico pelo acúmulo de atividades na busca pela concretização das metas estabelecidas, é 
uma das possibilidades que o processo de sistematização traz aos seus autores/sujeitos que vivenciam a educação 
popular.

Para desencadear os processos de sistematização é importante organizar momentos de formação com os educa-
dores e educadoras que irão posteriormente coordenar processos de sistematização. Momentos de reflexão sobre:

•	 O que é sistematizar?
•	 O quê sistematizar?
•	 Para que sistematizar?
•	 Como sistematizar?
•	 Como comunicar a experiência?

Em nosso entendimento, todo e qualquer processo de sistematização, requer primeiro um denso re-
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gistro das experiências a serem sistematizada, assim como a presença das “memórias vivas” de quem as 
viveram e as construíram.

Destacamos a sistematização como um elemento integrador da nossa prática formativa. Para nós, a 
sistematização é uma postura metodológica que prima pelo registro, reflexão e pela evolução conceitual 
da experiência. Trata-se de um modo peculiar de registro e reflexão da prática educativa visando a inter-
pretação e a transformação da mesma.

A sistematização é aquela interpretação critica de uma ou várias experiências que, 
partir de seu ordenamento e reconstrução, permite extrair seus ensinamentos, 
descobrindo ou explicitando a lógica do processo vivido, os fatores que intervieram 
no dito processo, como se relacionaram entre si e por que o fizeram desse modo 
(JARA, 1996, p. 29)1.

HUMAnIzAção DAs relAções e MÍstIcA
Ao praticar uma educação diferenciada criamos posturas críticas que combatem a desumanização provocada 

pela mercantilização/coisificação da vida promovida pelo modo de produção capitalista. Portanto, a valorização da 
equidade de gênero, etnia, geração, sexo e classe, e a promoção de uma mística são práticas essenciais a todos os 
processos a serem desencadeados. Não se trata apenas de respeitar as diferenças, mas valorizá-las como a essên-
cia da própria vida. Neste sentido construímos a prática de escuta e de diálogo atentos, capazes de perceber e de 
respeitar a riqueza da diversidade.

Cultivar os valores, tais como: a solidariedade, a partilha, a acolhida, o respeito..., incentivam a emancipação e 
autonomia, e combatem a postura de concorrência que o mercado nos impõe e o paternalismo de nossa socieda-
de autoritária e excludente. Estes e outros valores são necessários desde que sejam assumidos por uma pessoa e 
pelos coletivos sociais.

A mística deve ser vivida como sentimento de pertença, gratuidade, partilha, construção coletiva, e cultivo de 
valores sem perder a visão e a prática do objetivo maior que é a equidade econômica, política, social e cultural.

A mística é uma realidade que mais se vive do que se fala sobre ela. É a alma do 
combatente. É o sabor que junta o pensamento a ação e a emoção. É uma crença 
no valor da vida, na dignidade das pessoas, na força do trabalho, na necessidade 
da liberdade e na construção da solidariedade universal (PELOSO, 1994, p. 3)2.

Entendemos as grandes motivações e ideais que mobilizam a pessoa, a comunida-
de, para a ação. A mística é a força motriz, a fonte que arranca a pessoa do ego-
ísmo e a entrega a uma militância. A mística é constituída por um grande ideal e 
inspiração que neutraliza os ídolos do egoísmo.  A Mística é, pois, o motor secreto 
de todo compromisso, aquele entusiasmo que anima permanentemente o militan-
te, aquele fogo interior que alenta as pessoas na monotonia das tarefas cotidianas 
e, por fim, permite manter a soberania e a serenidade nos equívocos e nos fracas-
sos. É a mística que nos faz antes aceitar uma derrota com honra que buscar uma 
vitória com vergonha, porque fruto da traição aos valores éticos e resultado das 
manipulações e mentiras. (BOFF, BETO, 1994, p. 25)3.

1  JArA, oscar H. Para sistematizar experiencias: una propuesta teórica y práctica. 1996
2  peloso, ranulfo. A força que anima os militantes. são paulo: Mst, 1994.
3  Boff, leonardo; Beto, frei. Mística e espiritualidade. rio de Janeiro: rocco, 1994.
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coMUnIcAção
A comunicação é a essência do diálogo. Para nós o diálogo entre os saberes, tem como referência obri-

gatória a bagagem cultural e a realidade concreta dos sujeitos.
Para nos relacionar com as pessoas temos que nos comunicar, temos que nos sintonizar uns aos outros. 

Os saberes dependem das relações e da comunicação para existir. É neste sentido que a comunicação 
torna-se um elemento transversal.

Comunicar, também é dividir informações, partilhar emoções, trocar experiências, ideias e sentimen-
tos.

Há várias formas de nos comunicar, portanto, temos que buscar diferentes linguagens para dar con-
ta da diversidade entre as pessoas. Utilizando estas linguagens temos que socializar os conhecimentos 
produzidos. Comunicar o que produzimos é estabelecer relações com os outros, saindo do isolamento, 
construindo relações coletivas.

A comunicação de nossos saberes está diretamente relacionada à sistematização de nossas ações. 
Como foi dito acima sistematizar é organizar nossa prática; comunicar é dar vida e aplicação prática ao que 
produzimos. Comunicamo-nos através de jornais, fanzines, utilização de símbolos, teatro etc. Buscamos 
explorar todos os sentidos e canais possíveis na comunicação.

Dessa forma, procuraremos consolidar a comunicação como um processo coletivo de construção de 
conhecimento, de humanização, de diálogo, de relações horizontalizadas e de expressão da diversidade.

Gestão coMpArtIlHADA e orGAnIcIDADe
A organicidade é vista como unicidade da ação pedagógica nos vários espaços com diversos sujeitos, 

contemplando a diversidade regional e local (especificidades do trabalho de base). É a relação que cada 
pessoa tem com o todo.

A gestão compartilhada vai além da gestão de recursos para a gestão do todo. A corresponsabilidade é 
que dá o tom, trazendo, aos envolvidos e envolvidas nas ações, um olhar de sujeito e não apenas de parti-
cipante. Neste ponto a organicidade se cruza com a gestão compartilhada como exercícios de construção 
da autonomia da rede como um organismo, ou uma organização, que reúne a diversidade para objetivos 
comuns.

Este elemento transversal requer que o planejamento de todas as ações seja participativo, que toda 
tomada de decisão seja coletiva, que todos vivenciem a democracia e a participação. Assim atingimos as 
relações de poder em busca da horizontalidade, valorizando a participação efetiva e afetiva.

AcoMpAnHAMento e AVAlIAção
O acompanhamento das ações da RECIDé compreendido como um processo de formação, avaliação 

e intervenção permanente, o que possibilita a releitura e redefinição dos mecanismos administrativo-
financeiros, dos fluxos de comunicação e das práticas político-pedagógicas.

Acompanhar, na concepção freiriana de educação, pressupõe uma metodologia que inclui a investiga-
ção, a escuta e o olhar atento para a ação e para o discurso; a problematização das práticas; a sistematiza-
ção, em sínteses provisórias, dos processos vividos, dos encaminhamentos e dos resultados; a apreensão 
crítica, como ponto de partida para a construção da prática pedagógica; a avaliação como um olhar crítico 
da práxis pedagógica. Assim, a formação e o acompanhamento possibilitam o distanciamento do cotidia-
no imediato e o olhar crítico diante das experiências que constituem os sujeitos no coletivo. É espaço privi-
legiado para que os educadores e as educadoras dêem-se conta de suas limitações na busca da superação. 

O acompanhamento dos processos de gestão compartilhada deve ser realizado pela equipe de gestão 
do coletivo nacional, e pelas Equipes Estaduais.
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Neste projeto o acompanhamento ocorrerá por meio da orientação, formação, definição e execução de 
procedimentos, tais quais:

•	 gestão administrativo-financeira e pedagógica,
•	 planejamento coletivo e compartilhado,
•	 registro e sistematização das ações e
•	 organização de atividades.

De acordo com a fundamentação teórico-metodológica, a prática de todos os envolvidos com o projeto 
e os resultados da intervenção das ações na estrutura social, política e econômica brasileira, devem ser 
analisadas a partir de duas dimensões, que possibilitam a criação de sinalizadores do processo vivido: a 
primeira é referente às ações executadas (visitas, reuniões, oficinas, encontros, seminários) e a segunda, 
é referente aos efeitos dessas ações, tais como: auto-estima dos envolvidos, gestão compartilhada, con-
trole social, mobilização e participação cidadã, geração de renda, associativismo e garantia dos direitos 
humanos.

A avaliação sobre as ações deste projeto devem considerar o processo coletivo de construção de pro-
cedimentos e produtos, envolvendo planejamento da ação, execução e a produção de materiais, como 
também o resultado decorrente deste trabalho.

6. orGAnIzAção e pApeIs Dos sUJeItos e coletIVos qUe forMAM A reDe.

eqUIpes De eDUcADores e eDUcADorAs eM ÂMBIto estADUAl

Composta por educadores e educadoras nos estados com as seguintes atribuições: refletir sobre a prá-
tica da RECID; traçar as grandes linhas de ações; propor rumos políticos e pedagógicos; propor medidas 
administrativas e financeiras; acompanhar a RECID nos estados na articulação, formação, elaboração e 
subsídios entre outros; contribuir na articulação de parcerias nos estados; organizar os encontros nacio-
nais de formação, avaliação e planejamento.

Entidades estaduais
A Entidade Estadual é uma parceira do processo de educação popular desenvolvido pela Rede. Compõe 

o coletivo estadual sendo mais um sujeito que participa dos processos de planejamento, formação e ava-
liação. É contratada pela entidade ancora nacional.

Os indicativos para a seleção das entidades estaduais são:
•	 Que sejam entidades do campo popular e tenham comunhão com os princípios da Recid;
•	 Não tenham fins lucrativos;
•	 Que entenda que seu papel é mais no campo da gestão e garanta a autonomia da Recid  

   em seus processos políticos e pedagógicos;
•	 Que se envolva também pedagógica e politicamente nos processos como um parceiro;
•	 Que seja, de fato, parceira para ajudar encontrar saídas para agilizar eviabilizar os proces  

   sos de gestão e políticos pedagógicos
•	 Que tenha histórico em trabalhos de Educação Popular e que sua filosofia e metodologia  

   esteja coerente com os princípios da educação popular.
•	 Que tenha principio de gestão partilhada

Talher NacioNal - TN
Composta por representantes do governo federal com a tarefa de acompanhar a dinâmica da Rede nos 
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estados, contribuir para o fortalecimento de sua autonomia, compor e participar das instâncias e espaços 
de deliberações, facilitar o dialogo com as instâncias de governo, acompanhar a gestão pedagógica e a 
execução financeira do projeto, bem como animar os processos de sistematizações das experiências de 

educação popular da Rede. Além de outra atribuições na Secretaria Geral da Presidência da República4.

comissão NacioNal - cN
A Comissão Nacional é composta por representantes das diferentes macro-regiões do país. Configura-

-se como uma instância de debate político pedagógico, consultivo, propositivo, avaliativo e fortalecedor 
do princípio da horizontalidade. O seu papel é garantir que o projeto aconteça articulado nacionalmente 
a partir das diretrizes do projeto político e pedagógico da Rede. 

Cabe a Comissão Nacional garantir a concretização das políticas relacionadas com a sustentabilidade, 
com a gestão compartilhada e com os processos de sistematização. Também é sua tarefa acompanhar as 
dinâmicas da Rede em cada estado e macrorregião e mediar o dialogo com os movimentos sociais.

coletIVo nAcIonAl
Participam do coletivo nacional da Rede os integrantes do Talher Nacional, da Comissão Nacional e 

representantes da entidade âncora nacional - CAMP. Exerce o papel político pedagógico, deliberativo e 
consultivo, sempre respeitando a representatividade das regiões e a diversidade dos sujeitos envolvidos 
com a construção da Rede.

Essa é uma instância de debate político e propositivo. Sua principal tarefa é avaliar o desenvolvimento 
das ações e contribui para o fortalecimento da Rede em seus diferentes aspectos. Também se constitui 
como um espaço de articulação entre a sociedade civil, movimentos sociais e o governo. Se organiza em 
equipe pedagógico, de gestão/sustentabilidade, articulação política e comunicação.

entIDADe ÂncorA nAcIonAl
As entidades âncoras nacionais são diretamente responsável pelos termos do convênio estabelecido 

com a Secretaria de Direitos Humanos. Junto com todos os sujeitos e participando dos espaços da Rede e 
das ações do convênio, cabe a entidade âncora contribuir para que os objetivos sejam atingidos de forma 
satisfatória.

comissão NacioNal - cN
A Comissão Nacional é composta por representantes das diferentes macro-regiões do país. Configura-se 

como uma instância de debate político pedagógico, consultivo, propositivo, avaliativo e fortalecedor do 
princípio da horizontalidade. O seu papel é garantir que o projeto aconteça articulado nacionalmente a 

4  atribuições do Departamento de educação Popular e mobilização cidadã da secretaria Nacional de articulação social da secretaria Geral da 
presidência da república:
i - Desenvolver com as populações que acessam as políticas públicas e com as populações vulneráveis um processo de educação popular com vistas ainse-
rí-las em um novo patamar de participação política e cidadã;
ii - apoiar e promover processos formativos de lideranças de base e de educadores/as populares; 
iii - estabelecer, de forma mais sistemática, uma relação com os movimentos sociais e populares em torno da educação popular, dos processos formativos 
e educativos das políticas públicas;
iV - mobilizar os setores sociais e populares em torno das políticas e programas sociais do Governo Federal; 
V - articular e apoiar as várias políticas, programas e ações que atuam com a metodologia da educação popular no âmbito do Governo Federal promoven-
do a sua integração e intersetorialidade,
Vi - Fomentar e ampliar as experiências de educação popular e os processos formativos e educativos nas políticas públicas visando a promoção e a adoção 
de metologias participativas com indicadores qualitativos na avaliação de sua implementação;
Vii - ampliar a integração social, política e cultural com outras práticas de governo e de movimentos sociais no campo da educação popular na américa 
latina e em outros países;
Viii - Promover e fomentar estudos e pesquisas sobre educação popular como subsídio para qualificar os processos de formulação e implementação de políticas.
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partir das diretrizes do projeto político e pedagógico da Rede. 
Cabe a Comissão Nacional garantir a concretização das políticas relacionadas com a sustentabilidade, 

com a gestão compartilhada e com os processos de sistematização. Também é sua tarefa acompanhar as 
dinâmicas da Rede em cada estado e macrorregião e mediar o dialogo com os movimentos sociais.

coletIVo nAcIonAl
Participam do coletivo nacional da Rede os integrantes do Talher Nacional, da Comissão Nacional e 

representantes da entidade âncora nacional - CAMP. Exerce o papel político pedagógico, deliberativo e 
consultivo, sempre respeitando a representatividade das regiões e a diversidade dos sujeitos envolvidos 
com a construção da Rede.

Essa é uma instância de debate político e propositivo. Sua principal tarefa é avaliar o desenvolvimento 
das ações e contribui para o fortalecimento da Rede em seus diferentes aspectos. Também se constitui 
como um espaço de articulação entre a sociedade civil, movimentos sociais e o governo. Se organiza em 
equipe pedagógico, de gestão/sustentabilidade, articulação política e comunicação.

entIDADe ÂncorA nAcIonAl
As entidades âncoras nacionais são diretamente responsável pelos termos do convênio estabelecido 

com a Secretaria de Direitos Humanos. Junto com todos os sujeitos e participando dos espaços da Rede e 
das ações do convênio, cabe a entidade âncora contribuir para que os objetivos sejam atingidos de forma 
satisfatória.

7. sUBsÍDIo pArA o DeBAte

plAtAforMA por UM noVo MArco reGUlAtórIo pArA As orGAnIzAcoes DA socIeDADe cIVIl5

As articulações, redes, movimentos e organizações que subscrevem esse documento, apresentam aos/
às candidatos/as à presidência da república, uma plataforma para construção de um novo Marco re-
gulatório que consolide uma relação harmônica e construtiva das Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) 
com o Estado, os governos e com a própria sociedade. 

As reivindicações estão embasadas na necessidade de uma política de Estado com instrumentos e me-
canismos que assegurem a autonomia política e financeira das OSCs para o fomento à participação cidadã, 
no sentido de contribuir para a radicalização da democracia e a revitalização de processos contemplando 
instrumentos deliberativos e de controle social. Ademais, tal política deve favorecer a independência, au-
tonomia e sustentabilidade institucional das OSCs e deve, necessariamente, abarcar: 

•	 Processos e instâncias efetivos de participação cidadã nas formulações, implementação,   
   controle social e avaliação de políticas públicas; 

•	 Instrumentos que possam dar garantias à participação cidadã nas diferentes instâncias; 
•	 O estímulo ao envolvimento da cidadania com as causas públicas, criando um ambiente   

   favorável para a autonomia e fortalecimento das OSCs; 
•	 Mecanismos que viabilizem o acesso democrático aos recursos públicos e que permitam a  

   operacionalização desburocratizada e eficiente das ações de interesse público; 
•	 Um regime tributário apropriado e favorecido às OSCs, incluindo a criação e aprimoramen 

   to de incentivos fiscais para doações de pessoas físicas e jurídicas. 

5  esse documento foi entregue aos/as candidatos/as a presidência da república em 2010.
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Para sua consecução, propõe-se a constituição de um Grupo de Trabalho composto por representações 
das OSCs e dos diversos segmentos estatais, que possam abranger a diversidade de temas e interesses na 
esfera pública, sob liderançada Secretaria da Presidência da República, com forte envolvimento da Casa 
Civil, com o objetivo de elaborar, no prazo máximo de um ano, uma proposta de legislação que atenda de 
forma ampla e orgânica, os tópicos aqui colocados. 

contexto e fUnDAMentAção

Foram identificadas, em 2005, num estudo do IBGE (Fasfil), 338 mil Fundações Privadas e Associações 
sem Fins Lucrativos, aqui chamadas de Organizações da Sociedade Civil (OSCs). O estudo mostra que, sob 
qualquer critério analítico adotado, existe uma extrema diversidade e pluralidade neste segmento. 

Do ponto de vista político, é inegável a contribuição destas OSCs à reconstrução democrática brasileira. 
Muitas delas tiveram papel proeminente no processo de redemocratização que culminou na Constituição 
de 1988. Foram protagonistas de iniciativas pioneiras em diversas áreas sociais, animaram articulações e 
redes cidadãs com base nas quais se construíram propostas que, pouco a pouco, se consolidaram como 
políticas públicas e em propostas de ação implementadas efetivamente no País. 

Sob outra ótica, dados das Contas Nacionais indicam que o conjunto deste segmento institucional con-
tribuiu (em 2005) com um valor de 1,2% do PIB (estimativa via dados IPEA/IBGE). Esta contribuição, com-
parada com a dos 39 segmentos da Indústria de Transformação é somente inferior à da indústria petrolí-
fera, da construção civil sendo quatro vezes maior que o segmento de automóveis e 12 vezes maior que o 
segmento de eletrodomésticos. 

Do ponto de vista socioeconômico, as OSCs empregam 1,7 milhões de trabalhadores. Segundo dados 
PIA-Empresas/IBGE-2005, estas OSCs empregam mais trabalhadores que o setor de fabricação de veículos 
automotores, do que o setor de metalurgia básica, do que a totalidade da indústria extrativa (inclusive 
petróleo) e da indústria têxtil. Destaca-se ainda, segundo pesquisas, que cerca de 20% da população bra-
sileira destina recursos financeiros próprios e/ou se dedicam, voluntariamente, a algum tipo de atividade 
nas OSCs. 

No âmbito das políticas públicas, muitos dos programas do atual governo nas áreas de saúde, meio am-
biente, desenvolvimento rural, educação, direitos humanos, dentre outros, são resultado direto de expe-
riências das OSCs ao longo de mais de três décadas. Exemplos emblemáticos são o trabalho da Pastoral da 
Criança, o Programa de Construção de Cisternas no semi-árido, além de tantas organizações que incidem 
sobre questões de Direitos Humanos, Gênero, Etnia e Gerações, na luta pela Educação de qualidade ou 
defesa do meio ambiente, dentre outras tantos temas. 

O dinamismo e a capacidade de mobilização desse segmento contribuíram, definitivamente, na recons-
trução do estado democrático do País e, ultimamente, associados a uma maior sensibilidade do Estado 
brasileiro, vem colaborando para que, nos últimos anos, se aumentasse, significativamente, a participação 
democrática das OSCs nos vários espaços públicos, bem como, sua incidência na política, na gestão e na 
operacionalização, com transparência, da agenda pública. 

Adicionalmente, nos últimos anos, foram estabelecidos laços de solidariedade e parcerias com entida-
des internacionais que muito contribuíram para o avanço da construção de uma cidadania planetária (a 
exemplo do Fórum Social Mundial). Hoje, o dinamismo e o protagonismo das OSCs brasileiras é ampla-
mente reconhecido, inclusive internacionalmente, como uma das sociedades civis mais ativas no ambien-
te mundial. 

Na atualidade, esse dinamismo e essa incidência política se vêem prejudicados e ameaçados por uma 
série de fatos e situações, que não correspondem às expectativas da própria sociedade e da comunidade 
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internacional quanto aos avanços sociais e políticos conquistados no processo democrático brasileiro. 
Um primeiro elemento é que muitas das posições assumidas pelas OSCs e Movimentos Sociais, ao se-

rem divergentes das opiniões dos grupos tradicionalmente dominantes no país, deflagram reações conser-
vadoras e antidemocráticas que bloqueiam a participação cidadã e a capacidade de incidência das OSCs. A 
mais comum dessa reação é a tentativa de desqualificação e até mesmo a criminalização das OSCs. 

Por outro lado, os poucos casos de uso indevido de entidades para desenvolvimento de atividades ilíci-
tas, por parte de representantes e membros dos poderes públicos constituídos, associados a um processo 
de desinformação inflacionado pela mídia, fazem parecer para a sociedade que o ilícito e a corrupção são 
intrínsecos ao desenvolvimento da atividade cidadã. Esse tipo de situação gera também um descrédito de 
todos os agentes na esfera pública – estatal ou da sociedade civil organizada. 

A resultante final de todo esse processo é uma perda de credibilidade das OSCs em sua relação com a 
sociedade em geral, que acaba minando valores republicanos, de solidariedade e de fraternidade, dilapi-
dando a capacidade de atuação das OSCs. 

O Estado brasileiro é historicamente clientelista e centralizador na sua relação com a sociedade civil. 
Além disto, as várias instâncias públicas desenvolvem diferentes tipos de controle que não se comunicam. 
O processo de descrédito e criminalização de hoje acaba por agravar esta situação, induzindo operadores 
e gestores públicos e privados a requerer uma infinidade de condicionalidades para o estabelecimento de 
qualquer tipo de cooperação e parceria, assumindo, como princípio, que todas OSCs são “desqualificadas 
e/ou suspeitas”. 

Esse quadro representa uma ameaça real para a construção e a consolidação de um Estado democrá-
tico, ao desconsiderar todos os elementos de qualificação, das contribuições e dos resultados obtidos a 
partir da luta dessas OSCs ao longo das últimas décadas. 

O acúmulo dessas ameaças e condicionalidades, bem como suas contradições geram uma insegurança 
jurídica no relacionamento das OSCs com o Estado e com as próprias instituições privadas, que terminam 
por adotar os procedimentos de instituições públicas na relação privada. 

Tendo em vista essa contextualização, as instituições que subscrevem esse documento reafirmam seus 
compromissos com: 

•	 As causas de interesse público, a consolidação da democracia e a ampliação da partici-  
   pação democrática por meio da participação cidadã. 

•	 Aprimoramento, melhoria e intensificação da qualidade da participação das OSCs nos   
   processos de mobilização da cidadania para causas de interesse público. 

•	 Adoção de práticas que permitam a melhor gestão dos recursos manejados pelas OSCs,   
  aperfeiçoando nossas práticas de auto-regulação, transparência e prestação de contas. 

Reconhece-se o papel do Estado e dos órgãos estatais para a consolidação do ambiente democráti-
co e de cidadania com inter-relações produtivas entre governos e OSCs. O fortalecimento das OSCs não 
diminui a responsabilidade e a autoridade das agências do Estado na consecução de políticas públicas 
que garantam os direitos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais da cidadania. Ao contrário, 
reconhece-se que um Estado democrático é forte e dinâmico na medida em que as organizações da socie-
dade também o são. 

Fundamenta-se também na premissa de que um ambiente regulatório estável e sadio favorece a emer-
gência e potencialização de energias sociais que hoje se encontram bloqueadas pelo contexto hostil que 
se vivencia. 

Na certeza de que essa é uma tarefa urgente e necessária para que as OSCs e o governo brasileiro se 
coloquem à altura das esperanças da nação quanto ao desenvolvimento político e social do país e quanto 
ao papel que o país tem a desempenhar no cenário internacional. 
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Assinam esta Plataforma:

fórUns, ArtIcUlAções, reDes e GrUpos
Articulação Mineira de Agroecologia - AMA 
Articulação Nacional de Agroecologia - ANA 
Articulação no Semi-Árido Brasileiro - ASA 
Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais – ABONG 
Confederação Brasileira de Fundações - CEBRAF 
Evangélicos Pela Justiça - EPJ 
Fórum Brasileiro de Economia Solidária 
FBOMS – GT de Formação Política e Educação Ambiental Popular 
Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado - Fundamig
Fórum Carajás

InstItUIções 
Ação Comunitária do Brasil / RJ 
Ação Educativa 
Aliança Interage
Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa - ASPTA 
Associação Barraca da Amizade 
Associação Brasileira de Universidades Comunitárias - ABRUC
Associação Cultura Arte 
Associação Crescer no Campo 
Associação Cultural Dynamite
Associação de Estudos, Pesquisa, Orientação e Assistência Rural - ASSESOAR
Associação de Moradores da Vila Teresina 
Associação de Moradores e Amigos do Farol 
Associação de Programas em Tecnologias Alternativas - APTA 
Associação do Verde e Proteção do Meio Ambiente - AVEPEMA 
Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão - ASSEMA 
Associação Maranhense para a Conservação da Natureza – AMAVIDA 
Associação Paraense de Apoio às 
Comunidades Carentes – APACC
Associação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável - ADEIS 
Associação Pensamento Crítico 
Associação Terceira Via 
Auçuba Comunicação e Educação 
CARE - Brasil 
Cáritas Brasileira 
Catavento Comunicação e Educação 
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas 
Centro de Assessoria Multiprofissional 
Centro de Criação de Imagem Popular 
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente – CDCA - BA 
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente – CEDECA – Ceará 
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Centro de Direitos Humanos de Palmas - CDHP 
Centro de Educação e Assessoramento Popular – CEAP 
Centro de Educação e Cultura Popular - CECUP 
Centro de Educação e Recuperação Nutricional - CREN 
Centro de Pesquisa e Assessoria – Esplar
Centro de Referência Integral de Adolescente 
Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata – CTA-ZM 
Centro Sabiá - Centro de Desenvolvimento Agroecológico 
Cipó – Comunicação Interativa 
Comissão Pró-Índio de São Paulo 
Comunicação e Cultura 
Cooperativa Agroextrativista Grande Sertão 
Coordenadoria Ecumênica de Serviço - CESE 
De Peito Aberto 
Desafio Jovem Maranata 
Diaconia
Escola de Formação Quilombo dos Palmares - EQUIP 
Instituto Bem Estar Brasil – IBEBrasil
Federação de Órgãos para Assistência Sócia e Educacional - FASE 

8. ApontAMentos soBre A Gestão coMpArtIlHADA

Quando entramos em contato com a Rede de Educação Cidadã (RECID) é comum ficarmos impressio-
nados com a sua amplitude e capilaridade. Um dos temas que permeia toda a organização da Rede e, em 
boa medida, é responsável por esta complexa e instigante articulação é o tema da gestão compartilhada.

Tendo em vista que as atividades de educação popular se dão a partir de uma relação de compartilha-
mento entre Estado e Sociedade civil, na forma de convênio com a Secretaria de Direitos Humanos e a 
entidade âncora nacional, faz-se necessário entender como o desafio da gestão compartilhada vem sendo 
progressivamente elaborado. Como a Rede se constitui a partir de uma confluência entre Sociedade Civil 
e Estado, é natural a existência de conflitos de intencionalidade, transformando o tema da gestão compar-
tilhada em um campo de problematização dos limites e potencialidades dessa relação. 

Quando falamos de gestão compartilhada logo nos perguntamos sobre a compatibilidade entre a di-
mensão transformadora da educação popular e os limites pré-estabelecidos pelo marco regulatório vi-
gente?  Sobre este tema, é possível perceber uma dicotomia entre a regulação do estado e as dinâmicas 
e temporalidades das práticas de educação popular. Todavia, é notório o esforço de todas as pessoas 
envolvidas no processo em compreender o marco legal, discutir e pleitear melhorias na dimensão formal 
e refletir constantemente sobre o papel do convênio na vida da Rede. Ou seja, tal contradição oferece 
importante contribuição à vida orgânica da Rede, oxigena seus espaços de atuação e mantém a crítica 
necessária para o disciplinamento e qualidade das tarefas realizadas. Por outro lado, a crítica ao Marco 
Regulatório alimenta a nossa busca permanente por adaptá-lo ao universo das instituições que lidam con-
cretamente com o trabalho de educação popular.

Nos documentos produzidos pela Rede, ao longo de seus oito anos de existência, verifica-se uma cons-
tante preocupação em debater coletivamente os papeis de cada sujeito envolvido na sua construção, com a 
clara intenção de fortalecer a cultura de responsabilização, comprometimento, democracia e poder popular.

Um dos eixos estruturantes da gestão compartilhada é a preocupação com a sustentabilidade. Essa 
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dimensão perpassa todas as ações da Rede, desde a estruturação de uma oficina, passando pela busca 
de novos parceiros, até a relação com a organicidade dos Estados e educadores e educadoras envolvidos. 

No âmbito da gestão compartilhada também se discute com grande afinco o papel das entidades ânco-
ras, entendendo-as como parceiras que devem construir coletivamente o trabalho da Rede, em constante 
diálogo e respeito aos educadores e educadoras. Para ambos, entidades e educadores e educadoras, é 
perceptível a expectativa contida na Rede de que sejam os sujeitos comprometidos com o fazer da educa-
ção popular, sendo esta o maior instrumento de transformação ao alcance da Rede.

Cabe ainda ressaltar alguns elementos mais gerais sobre a concepção de gestão compartilhada que 
perpassam boa parte dos registros e se configuram como princípios, sobre os quais se estrutura a política 
de gestão da Rede. O primeiro pressuposto é de que a gestão compartilhada vai além da gestão de recur-
sos. Ela passa pela compreensão da totalidade do processo, envolvendo dimensões político-institucionais, 
econômicas e pedagógicas. Deste modo, a gestão compartilhada permeia a organicidade, na construção 
da autonomia da Rede.

Outro princípio fundamental é o da co-responsabilidade trazendo, aos envolvidos nas ações a condição 
de protagonista e não apenas de participante. Deste modo, a execução das ações torna-se co-responsabi-
lidade de educadores e educadoras populares, e entidades gestoras (estadual e nacional). Para que haja 
esta transversalidade, o planejamento de todas as ações requer ampla participação, bem como a tomada 
de decisões deve ser coletiva.

Por fim, cabe ressaltar a dimensão educativa do processo de gestão, ou seja, o gerenciamento das 
ações educativas também deve ser um espaço permanente de diálogo, envolvimento de todos e constru-
ção de relações horizontalizadas.

9. proceDIMentos peDAGóGIcos e fInAnceIros pArA reAlIzAção DAs AtIVIDADes

Para realização das atividades do projeto é preciso seguir alguns procedimentos para pagamento das 
despesas, assim como prestar contas tanto no aspecto financeiro com o no pedagógico. A prestação de 
contas é o registro e a comprovação de realização das atividades. Por meio dela seguimos todas as exigên-
cias de controle e acompanhamento da utilização de recursos públicos. Também garantimos a unidade 
da rede em torno de seu projeto político pedagógico. O registro das atividades é fonte de estudo sobre a 
prática da Rede.

O convênio prevê a realização de várias atividades. Todas requerem o cumprimento de procedimentos 
definidos em lei. Algumas atividades são realizadas por intermédio das entidades estaduais outras são 
realizadas diretamente pela entidade âncora nacional. As oficinas de formação são contratadas com as en-
tidades estaduais, que recebem pagamento por oficina realizada. Os encontros intermunicipais, macrorre-
gionais, nacionais, e as reuniões nacionais e macrorregionais são realizados com pagamentos diretamente 
da Entidade Âncora Nacional para o fornecedor do bem ou serviço.

9.1 ofIcInAs De forMAção
Tanto do ponto de vista pedagógico, quanto da perspectiva da gestão, as oficinas assumem um papel 

central na constituição do projeto. Na medida em que são em maior número, exigem bastante atenção na 
sua execução e prestação de contas.

Cada oficina deve gerar os seguintes documentos de prestação de contas: relatórios pedagógicos (com 
fotos), lista de presença, cópia dos comprovantes de despesa (notas fiscais e cupons fiscais). Essa docu-
mentação deverá ser remetida mensalmente ao CAMP junto com uma nota fiscal emitida pela entidade 
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âncora estadual com a quantidade de oficinas realizadas no período e com os respectivos valores para 
análise financeira e pedagógica. Em caso de aprovação, o depósito na conta da entidade âncora estadual 
deverá ser feito em dez dias úteis. Caso contrário, a documentação será devolvida com as justificativas e 
as indicações de ajustes.

9.2 perGUntAs MAIs freqUentes relAcIonADAs coM As ofIcInAs De forMAção locAIs

i. Quais despesas podem ser feitas para realização das oficinas?
As despesas previstas para as oficinas são de dois tipos: despesas fixas (manutenção) que são aquelas 

necessárias para manter as ações e articulações nos estados, e as despesas específicas.

Alerta:
qualquer despesa fora desta enumeração deve ser evitada, caso ocorra deverá ser justificada 

no relatório de prestação de contas.
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ii. como comprovar os gastos com telefone (fixo e celular), água e energia, internet? 
Utilizando os boletos relativos aos pagamentos dessas despesas. Na prestação de contas, a cópia des-

ses comprovantes deverá ser anexada. Caso a conta telefônica não seja exclusiva do projeto é preciso 
destacar as despesas referentes ao mesmo, escrevendo a soma dessas despesas no documento.

iii. material de consumo, o que posso incluir neste item, o que posso comprar?
É considerado material de consumo: material de escritório, material de limpeza do ambiente e material 

pedagógico.

iV. Para despesas locais sem comprovantes fiscais (ônibus urbano; metrô; lotação; trem; barco) 
como proceder?
O critério para comprovação dessas despesas deverá ser estabelecido pela entidade estadual. Reco-

menda-se que essas despesas não ultrapassem o valor de R$50,00 (cinquenta reais) por recibo, e que 
sejam realizadas somente no caso de impossibilidade de documentos fiscais.

V. No caso de contratação de transporte alternativo sem comprovantes fiscais para as oficinas, 
quem deve assinar o recibo: o educador, o gestor ou o motorista?
O usuário e/ou a usuária.

Vi. o que fazer se a oficina tiver menos de 20 pessoas?
Deve-se fazer uma justificativa no campo “comentários” do próprio relatório pedagógico. Quando isso 

ocorrer, recomendamos ajustes nos mecanismos de comunicação, divulgação e mobilização das pessoas.

Vii. Quantas oficinas cada estado poderá realizar?
A quantidade de oficina para cada estado será fixada no contrato estabelecido entre o CAMP e a enti-

dade ancora estadual conforme a seguinte distribuição:

Viii. É possível realizar mais oficinas pedagógicas do que o previsto?
Caso ocorra sobra de recursos será realizado um remanejamento com o objetivo de aumentar a quan-

tidade de oficinas e de público atingido. 

Uf oficinas de Formação Uf oficinas de Formação
Acre 73 Paraíba 73
Alagoas 73 Paraná 92
Amapá 66 Pernambuco 92
Amazonas 106 Piauí 92
Bahia 98 Rio de Janeiro 92
Ceará 73 Rio Grande do Norte 73
Distrito Federal 83 Rio Grande do Sul 83
Espírito Santo 73 Rondônia 82
Goiás 83 Roraima 66
Maranhão 82 Santa Catarina 73
Mato Grosso 106 São Paulo 122
Mato Grosso do Sul 73 Sergipe 73
Minas Gerais 122 Tocantins 73
Pará 99 totAl 2296
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iX. Qual a periodicidade da prestação de contas?
As prestações de contas devem ser consolidadas e enviadas mensalmente ou quinzenalmente confor-

me a dinâmica de cada coletivo estadual.

X. Quais documentos devem estar contidos na prestação de contas?
O processo de prestação de contas deverá ser enviado por SEDEX, ordenado da seguinte forma:
1. Nota fiscal original emitida pela entidade estadual;
2. Relatório financeiro (também deverá ser enviado por email) e cópias dos documentos fiscais e os 
originais devem ficar na entidade estadual;
3. Listas de presença (originais e uma cópia de cada);
4. Relatórios pedagógicos (um relatório por atividade, também devem ser enviados por email);
5. Fotos das atividades (digitais – por email ou CD – impressas no corpo do relatório ou reveladas).

Xi. como deve ser a nota fiscal enviada pelas entidades estaduais?
No campo descrição do serviço na nota fiscal para pagamento de oficina a mesma deve ser o mais de-

talhada possível, por exemplo:
“Realização de 10 (dez) oficinas de formação no mês de maio de 2011.”
A nota deve conter também um campo com a quantidade de oficinas realizadas e o valor unitário de 

cada oficina.

Xii. Quais documentos ficam na entidade estadual?
No arquivo da entidade estadual devem ficar:

•	 Os documentos fiscais originais que comprovam os gastos realizados com as oficinas e gas 
   tos fixos;

•	 Cópia da lista de presença e dos relatórios pedagógicos (com fotos das atividades).

Xii. Para onde deve ser enviada a prestação de contas?

observações:
Somente serão aceitas prestações de contas completas (documentos financeiros 

e pedagógicos com fotos e lista de presença).
Não serão aceitas listas de presença com rasura no cabeçalho.

As listas de presença devem ter a mesma data do relatório.
Os relatórios pedagógicos devem ser assinados por pelo menos um educador ou 

educadora responsável.

O SEDEX deverá ser encaminhado para o seguinte endereço:
CAMP - Centro de Assessoria Multiprofissional 

A/C. DocimarQuerubin
Praça Pereira Parobé, 130 - 9º. Andar 

90.030-190 Porto Alegre - RS 
E para o e-mail: gestaocompartilhada@camp.org.br
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flUxoGrAMA DAs ofIcInAs
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9.3 AtIVIDADes execUtADAs DIretAMente pelA entIDADe ÂncorA nAcIonAl.
Todas as despesas para realização de Encontro Nacional, Encontros Regionais, Encontros Intermunici-

pais serão pagas diretamente pelo CAMP aos fornecedores. Portanto, as equipes de gestão deverão efetu-
ar cotações de preços com no mínimo 03 (três) fornecedores para cada tipo de despesa. Estes orçamentos 
devem ser enviados junto com a programação da atividade, com no mínimo 30 dias de antecedência. 

Após recebimento dos documentos descritos nos itens acima, o CAMP fará uma análise dos valores e 
serviços. Após aprovação, a equipe de gestão deverá contratar o serviço junto aos fornecedores. Devem 
também solicitar a emissão das Notas Fiscais em nome do CAMP. Após o recebimento das Notas Fiscais, o 
pagamento será efetuado em até 03 (três) dias úteis.

i. como prestar contas de encontros intermunicipais ou encontros regionais?
Os documentos fiscais devem ser organizados e separados por tipo de atividade (Encontros Regionais, 

Encontros Intermunicipal), já que para cada uma dessas atividades será feita uma prestação de contas 
específica.

Os documentos devem ser organizados obedecendo a seguinte classificação: alimentação e hospeda-
gem, transporte terrestre, transporte aéreo, reprografia, material didático – conforme o relatório finan-
ceiro padrão (anexo).

ii. o que deve ser levado em consideração antes de qualquer compra?
•	 Todos os processos de compras devem estar pautados pelo princípio da economicidade,   

   imparcialidade e moralidade. 
•	 Compras acima de R$ 500,00 devem obedecer ao instrumento de cotações de preços  

   com no mínimo 3 orçamentos de fornecedores. 
•	 Compras de valor igual ou superior a r$ 8.000,00 (oito mil reais) exigem processos de   

   licitação na modalidade de Termo de Referência, conforme cláusula do convênio entre  
   SDH/PR e CAMP: Caso sejam necessárias aquisição de serviços ou produtos com esses va  
   lores, o CAMP deve ser comunicado com antecedência suficiente (mínimo 20 dias) para   
   executar os devidos trâmites. Outros procedimentos não serão aceitos.

•	 Não é aceita a contratação de serviços de pessoas físicas.
•	 Para serviços de transporte/frete de passageiros somente serão contratadas pessoas   

   jurídicas, com CNPJ, licenciadas para esta atividade. 
•	 A legislação que rege os Convênios proíbe a realização de pagamentos a título de adianta- 

   mento ou de sinal. Os pagamentos somente serão efetuados com a entrega dos produtos  
   ou serviços contratados, juntamente com o respectivo documento fiscal e comprovante  
   de recebimento do valor pago.

iii. Passagens aéreas.

Para deslocamentos com passagens aéreas é preciso que os estados enviem com antecedência de 30 
dias os dados das pessoas que irão viajar nome completo, RG e CPF. É fundamental que os planejamen-
tos das viagens ocorram com antecedência, quanto antes forem compradas menor o custo das tarifas. 
Também é importante ter certeza das datas, horários e trechos das viagens, para evitar alterações, pois 
qualquer alteração, reembolsos em uma passagem, podem acarretar multas, taxas e diferenças de tarifas. 
Qualquer alteração na passagem aérea fica sob responsabilidade da pessoa que fizer. 

27



iV. orientação sobre a ajuda de custo “locomoção Urbana” dos encontros regionais e Nacional

A ajuda de custos para locomoção urbana para encontros regionais e nacionais terá o valor de R$91,90 
e será efetivada por transferência eletrônica pelo CAMP na conta da pessoa participante da atividade, no 
Banco do Brasil. Portanto, somente as pessoas participantes das atividades receberam o recurso que será 
depositado após a atividade realizada. Exemplo: Maria, José e Antônia vão participar de um encontro na-
cional. Enviam os dados para passagens e dados bancários 30 antes da atividade para o CAMP. Contudo, 
somente José e Antônia participam da atividade, Maria não pode participar por motivos diversos. Maria 
não receberá o recurso. José e Antônia receberão o recurso após a realização do encontro.

9.4 encontros InterMUnIcIpAIs
Os Encontros Intermunicipais ocorrem nos estados sendo pagos diretamente pela Entidade Âncora Nacio-

nal. Os recursos dos mesmos são distribuídos equitativamente entre os estados conforme a tabela a seguir:

i. como deve ser organizado um encontro intermunicipal?
O primeiro passo para organização do encontro é o envio do planejamento/projeto da atividade para 

a entidade âncora com três orçamentos das despesas referentes à realização da atividade.
O segundo passo é o envio da nota fiscal do serviço escolhido dentre os três orçamentos com os dados 

bancários do fornecedor.

Após a atividade o processo de prestação de contas deverá ser enviado por SEDEX, ordenado da se-
guinte forma:

1. Nota fiscal original;
2. Relatório financeiro (também deverá ser enviado por email) 
3. Listas de presença (originais e uma cópia);
4. Relatório pedagógico;
5. Fotos das atividades (digitais – por email ou CD - impressas no corpo do relatório ou reveladas).

DescrIção 
GrUPo 01 (ac; al; aP; 
Df; es; pB; ro; rr; sc; 

se; sP)

GrUPo 02 (rN; ce; Go, 
Ms; pr; pe; pI; rJ; rs; 

To;ma)

GrUPo 03 (am; Ba; mT; 
mG; Pa)

Alimentação e Hospedagem 4.161,17 4.435,37 4.647,77
Transporte 1.942,06 2.070,36 2.169,50
Combustível 279,72 298,20 312,48
Reprografia – Cópias 277,05 296,07 310,25
totAl 6.660,00 7.100,00 7.440,00

GrUPo 01 (r$ 6.660,00) AC; AL; AP; DF; ES; PB; RO; RR; SC; SE; SP 
GrUPo 02 (r$ 7.100,00) RN; CE; GO; MS; PR; PE; PI; RJ; RS; TO; MA
GrUPo 03 (r$ 7.440,00) AM; BA; MT; MG; PA;

Atenção:
esses dois passos podem ser cumpridos de uma única vez, basta enviar 
o planejamento/projeto, os três orçamentos das despesas, e a nota fis-
cal do fornecedor que oferece os serviços mais baratos, com os dados 

bancários do mesmo.
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ii. Quais as despesas autorizadas para a realização dos encontros intermunicipais?
•	 Alimentação;
•	 Hospedagem;
•	 Transporte (passagens, combustível);
•	 Reprografia (cópias).

iii. como a documentação da prestação de contas deve ser organizada?
Ao organizar a documentação deve-se tomar o cuidado de manter em conjunto despesas do mesmo 

tipo colando-as em papel sulfite. A pessoa responsável pela prestação de contas deve checar se a docu-
mentação segue os requisitos:

•	 Os documentos referentes às cotações de preços realizadas deverão ser grampeados à  
   nota fiscal correspondente à aquisição dos serviços ou produtos cotados.

•	 A equipe de gestão no estado deverá copiar toda a documentação (documentos fiscais no 
   minais ao CAMP, listas de presença e relatórios pedagógicos das atividades) e arquivar con 
   sigo uma via de cada uma das prestações de contas.

•	 Todos os documentos deverão ser lançados em planilhas próprias (anexo), conforme a   
   área de atividade.

iV. como se dá o envio dessa documentação?
O processo de prestação de contas deverá ser enviado por SEDEX, ordenado da seguinte forma: for-

mulários de prestações de contas das atividades realizadas (folhas de rosto), documentos fiscais originais, 
orçamentos originais, relatórios pedagógicos (com fotos das atividades em formato digital – por email ou 
CD - impressas no corpo do relatório ou reveladas), listas de presença (originais e cópias). Essa documen-
tação também deverá ser enviada em arquivo eletrônico para gestaocompartilhada@camp.org.br.

V. o que é considerado um documento fiscal?
Todos os gastos realizados com recursos do projeto devem ser comprovados por meio de um documen-

to fiscal válido, de valor correspondente. São documentos fiscais válidos:
•	 Notas de pessoas jurídicas sem qualquer rasura;
•	 Cupons Fiscais contendo CNPJ do fornecedor.

Vi. o que deve ser observado ao se solicitar as notas fiscais?
No documento deve constar claramente o termo “nota fiscal” e o número.

Alerta:
Somente serão aceitas prestações de contas completas. Os pagamentos aos fornecedores se-
rão efetuados apenas mediante apresentação dos respectivos documentos fiscais, cotações 
de preços e planejamento da atividade. O CAMP arquivará os documentos de prestações de 

contas, que ficarão à disposição dos órgãos governamentais para fiscalização e auditoria.

Alerta: 
muitos estabelecimentos tentam iludir o consumidor fornecendo “Notas de Serviço”, “Notas 

de Consumo”, “Ordens de Serviço” etc. que não possuem valor fiscal.
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Vii. Quais são os dados obrigatórios do Fornecedor?
Endereço e CNPJ.

Vii. Quais são os dados obrigatórios do comprador (camP)?
Centro de Assessoria Multiprofissional – CAMP 
CNPJ 89.270.656/0001-38 
Praça Pereira Parobé, 130 - 9º. Andar 
90.030-190 Porto Alegre - RS 

iX. É necessário descrever o serviço na nota fiscal?
Sim. A descrição deve mencionar: a quantidade, o tipo do produto ou serviço prestado, seu valor e a 

que atividade se refere.

X. Qual a data de validade do documento fiscal?
É preciso observar se o documento fiscal possui uma data de validade ou data limite para emissão. Caso 

haja esse tipo de indicação, verifique se a emissão está sendo realizada dentro do prazo.

9.5 encontros reGIonAIs, nAcIonAIs e oUtrAs InforMAções.

i. sisTema De coNVêNio - sicoNV
O SICONV foi criado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o SICONV – Sistema de 

Convênio, tem como uma das finalidades, facilitar as apresentações de projetos aos programas ofertados 
pelo Governo Federal. Toda a documentação referente ao projeto como documentos fiscais, relatórios, 
listas de presença, imagens etc. deverão ser  digitalizados e anexados permanentemente no sistema para 
o acompanhamento do setor de prestação de contas da Secretaria de Direitos Humanos – SDH e outros 
órgãos de controle do governo.

II. Uso Do cArIMBo 
O CAMP fornecerá um carimbo para cada estado que servirá como registro em todos os documentos 

contábeis do projeto. Também é obrigatório gravar em todo o material de divulgação, relatórios, lista de 
presença, etc. os dados abaixo:

Alerta:
algumas pessoas físicas costumam fornecer notas fiscais de pessoa física. Nesse caso, 
ao invés de um CNPJ (00.000.000/0000-00), no documento constará o nº de um CPF 

(000.000.000-00). Esse tipo de documento não é verdadeiramente uma nota fiscal, mas 
uma nota de autônomo. Esses pagamentos seguem regras próprias (recolhimento de ISS, 
IRRF e INSS, bem como pagamento de 20% de INSS empresa sobre o valor pago). Por essa 

razão, solicitamos aos educadores que não contratem serviços de pessoa física.

Convênio 750364/2010

SDH/CAMP

Alerta:
Notas Fiscais em nome de terceiros 

não serão aceitas!
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III. reGIstro peDAGóGIco
As atividades realizadas no presente projeto devem ser registradas tanto por questões de prestação de 

contas como por questões pedagógicas como já explanamos acima na metodologia do projeto.
Para relatar as experiências temos um instrumental que chamamos de Registro Pedagógico, obviamen-

te não deve ser o único mecanismo de registro, mas esse deve ser preenchido em cada atividade (oficina, 
encontros intermunicipais e encontros regionais). Lembramos também que as atividades do projeto estão 
organizadas por metas e etapas no seu plano de trabalho. Sendo assim, apresentamos o modelo padrão 
de registro em anexocom as opções relativas a cada atividade a ser registrada.  

Estes modelos de registro, assim como as listas de presença e relatórios financeiros serão digitalizados 
e enviados às equipes estaduais após o Encontro de Gestão, com as respectivas mudanças.

IV. DIGItAlIzAção DA lIstA De presençA
A comprovação de participação em todas as ações previstas no Convênio deverá ser registrada nome 

por nome digitalmente no sistema.  Em função disso, necessitamos que todos os dados contidos na lista 
de presença sejam legivelmente preenchidos (Nome, CPF ou RG ou Registro de Nascimento). Caso os/as 
educadores/as queiram digitar essas informações o façam no Excel, mas isso não elimina a obrigatorieda-
de da lista de presença.    

V. UtIlIzAção De loGoMArcAs

Conforme orientação da Secretaria de Direitos Humanos – SDH, deverá ser utilizada as seguintes logo-
marcas nos matérias de divulgação, lista de presenças, relatórios, etc.

VI. UtIlIzAção De noMenclAtUrA Do proJeto
Devemos ter o máximo de cuidado possível com a utilização dos nomes que constam no projeto, para 

isso devemos ficar atentos, pois houve mudanças de nomes com o projeto anterior. Principais alterações:
•	 Oficinas de Formação
•	 Encontros Regionais (antes chamados de Macrorregionais).
•	 Encontro Intermunicipal (antes chamados de encontros estaduais)

Ao mesmo tempo, devemos cuidar para a utilização correta dos nomes quando for divulgar uma ofi-
cina ou um encontro. Em todos os convites, folders, cartazes, e-mails, páginas na internet, etc. devem 
ficar atentos para tornar publico que atividade esta se referindo, se é oficina de formação, se é encontro 
regional ou se é encontro intermunicipal. Alem disso, observar o item acima sobre o uso da logomarca.
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Fluxograma dos encontros intermunicipais

Planejamento do Encontro

Levantamento dos orçamentos (alimentação, 
hospedagem e transporte e reprografia)

Envio do planejamento e de 3 orçamentos para cada despesa para o CAMP (por e-mail);
Envio da nota fiscal do serviço de menor orçamento;

Análise dos orçamentos pelo CAMP e pagamento;
Pagamento da despesa direto ao fornecedor.

Realização do encontro

Organização dos documentos (Relatório pedagógico com fotos da atividade, lista de presen-
ça, relatório financeiro com comprovantesfiscais originais).

Envio dos documentos para o CAMP, por correio.
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10. eqUIpe DA recID:

eqUIpe DA recID no cAMp:

coordenação Geral
Docimar Querubin – gestãocompartilhada@camp.org.br

coordenadora Pedagógica
Isabela Camini – isabela@camp.org.br

equipe Pedagógica
Katiane Machado da Silva – katiane@camp.org.br
Lúcio Domingues Centeno – luciocenteno@camp.org.br
Maria do Carmo Rodrigues Karan – mariakaram@camp.org.br
Nazaré Gomes Gonçalves – nazaregomes@camp.org.br
Terezinha Maria Woelffel Vergo – terezinhavergo@camp.org.br

equipe de Gestão administrativa
Juliana Paim Garcia
Camila da Costa Pedroso – camilapedroso@camp.org.br
Silvano Rosa da Silva – silvano@camp.org.br 
Juliana Moraes do Santos
Lucas Marques Paula – lucasmarques@camp.org.br 
Rafael Figueira Coelho – rafaelcoelho@camp.org.br 
Nyaya Barreto Miranda – nyayabarreto@camp.org.br
Deise Cristina Dornelles
Luis Fernando Garcia Barth
Rita de Cassia Peixoto Sant´Anna
Gabriel Soares de Sousa Carvalho – (61) 3411-3898 – talher.projetos@planalto.gov.br
Silvia Regina Brandão Salim – (61) 3411-3890 – talher.nacional@planalto.gov.br

Apoio contábil
Claudiomar Pedroso Flores

Apoio jurídico
Irma Regina Etges Rodrigues: irmarodrigues@camp.org.br

Apoio de comunicação
Fernando Waschburger
Nosso contato: Fone: (51) 3212-6511/Ramais: 240, 249, 233,

Alternativa – Empresa Aérea:
Fone: (51) 2111-6262 (Centro – Porto Alegre) e (51) 3371-4861 (Aeroporto Porto Alegre)
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eqUIpe Do tAlHer nAcIonAl
Iracema Ferreira de Moura – (61) 3411-3890 – e-mail: iracemamoura2000@yahoo.com.br 
Marcel Franco Araújo Farah – (61) 3411-3890 – e-mail: marcelcerrado@gmail.com 
Selvino Heck – (61) 3411-2403 – e-mail: selvino.heck@planalto.gov.br 
Vera Lúcia Lourido Barreto – (61) 3411-3890 – e-mail: veralucia_Barreto@hotmail.com 
Willian Bonfim – (61) 3411-3890 – e-mail: wllian.bonfim@planalto.gov.br 

eqUIpe DA coMIssão nAcIonAl
norte
Francimar Santos Junior (Amazonas) – email: francy_Junior@yahoo.com.br 
Carmelita da Silva Coimbra (Tocantins) – e-mail: carmelitacoimbra@hotmail.com  
Elielma Coelho Derzi – e-mail: elli.elma@hotmail.com 

nordeste
Débora Lima Gomes (Bahia) – e-mail: débora.limagomes@yahoo.com.br 
Dorival Fernandes (Paraíba) – e-mail: dorivalterra@bol.com.br 
Rafaela da Silva Alves (Sergipe) – e-mail: viverjunto@yahoo.com.br 

centro-oeste
Ângela Cristina dos Santos Ferreira (Goiás) – e-mail: anginhacs@hotmail.com 
Lucinéia Miranda de Freitas (Mato Grosso) – e-mail: lumifloresta@yahoo.com.br 

sul
Luzia Alves da Cruz Nunes (Paraná) – e-mail: luziadacruz@yahoo.com.br  
Sandra Inês Sangaletti (Santa Catarina) – e-mail: sandrasangaletti@yahoo.com.br 

sudeste
Gaspar Fraga Carvalho de Souza (Rio de Janeiro) – e-mail: gaspabmx@yahoo.com.br 
Luana Dressano Castelli Rampone (São Paulo) – e-mail: castelli.lu@gmail.com 
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Anexo I

proJeto: eDUcAção popUlAr, DIreItos HUMAnos e polÍtIcAs púBlIcAs no BrAsIl

reGIstro peDAGóGIco

Atividade/ meta: Oficina de Formação/4.2 (  ); Encontro Intermunicipal/3.3 (  ); Encontro Regional/3.4 (  )

etapa 2 – oficinas de Formação

1. Estado: 2. Município: 3. Endereço:

4. Número de Participantes: 5. Data:

6. Educadores Responsáveis pela atividade: 

7. Organizações envolvidas com a atividade (parcerias):

 

8. Objetivo e Tema da atividade:

9. Caracterização do grupo que participou da atividade. Exemplo: escolaridade, tipo de atividade que 
exercem, se atua em algum movimento social, quais as dificuldades de acesso às políticas públicas (saú-
de, educação, benefícios, etc.). Caracterização numérica do público (Jovens, mulheres, homens, crianças, 
idosos...).

Convênio 750364/2010

SDH/CAMP
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10. Descrição dos momentos que compuseram a atividade de formação, dos conteúdos abordados, da 
metodologia e materiais utilizados:

11. Apresentação dos avanços e dificuldades observados nesta atividade de educação popular (exem-
plo: construção de um trabalho de base com formação permanente, organização ou fortalecimento do 
trabalho em rede para reivindicar o acesso aos direitos sociais...- pode colocar a falas dos sujeitos para 
enfatizar):

12. Descreva os aprendizados extraídos desta atividade de educação popular:

13. Comentários

Nome da Entidade responsável _________________________________________________________
Assinatura do educador responsável _____________________________________________________
Contato educador responsável (e-mail e telefone): __________________________________________

observações:

1) Este registro deve ser enviado em cópia física e por meio digital.

2)  Anexar lista de presença (original e uma cópia).

3) Fotos (com data digital e organizadas em uma única mídia).

4)Cópia de materiais utilizados (textos, músicas, desenhos, imagens ...).
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aNeXo ii – PresTação De coNTas Das oFiciNas
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aNeXo iii – PresTação De coNTas Do eNcoNTro iNTermUNiciPal
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lIstA De presençA
proJeto: eDUcAção popUlAr, DIreItos HUMAnos e polÍtIcAs púBlIcAs no BrAsIl

(   ) oFiciNa De Formação   (   )  eNcoNTro iNTermUNiciPal    (   ) eNcoNTro reGioNal

Data: _____/______/________ local do encontro: ______________________________

Horário do encontro: _____:_____ às _____:_____ entidade local: _________________________________

end. do encontro: _________________________________ Nº de Participantes: ___________
convênio 

750364/2010
sDH/cAMpeducador/a responsável: ______________________ Nº masculino (     ) Nº Feminino (     )

nome completo cpf ou rG e-mail, telefone ou 
endereço

Assinatura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13

14

15

16
17
18

19

20
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