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TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2020 

 

EXECUÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS, TERAPÊUTICAS E REFLEXIVAS 
EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO – EDUCAÇAO POPULAR EM SAÚDE 
 

1 – OBJETO 

Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI- Microempreendedor Individual) para execução 

de oficinas dedicadas à melhoria da qualidade de vida no trabalho e a promoção da saúde.  

2.JUSTIFICATIVA:  

A Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha/DDS celebrou o Termo de Fomento nº 

003/2020 com o Município de Betim/MG, tendo por objeto a prestação de serviços de mão de 

obra incluindo articulação, gestão e operacionalização dos serviços de apoio logístico e 

administrativo, nutricional, higienização, controle e desinfecção, manutenção, conservação e 

limpeza dos estabelecimentos da rede pública de saúde de Betim.  

No âmbito do Termo firmado, a DDS apresentou um Projeto de Fomento à Qualidade de Vida de 

seus colaboradores, capaz de ampliar acentuadamente a promoção da saúde dos pacientes, 

familiares e frequentadores das Unidades de Saúde.  

Com fundamento nos propósitos de valorização da dignidade humana e nos princípios de 

solidariedade social que caracterizam a atuação da entidade Grupo de Convivência Dona 

Dochinha, a DDS assume a execução de um negócio social sustentável de prestação de mão de 

obra atrelado a uma missão institucional de gerar novos valores sociais.  

O Projeto de Fomento à Qualidade de Vida prevê a execução de oficinas pedagógicas e 

terapêuticas de combate ao alcoolismo e tabagismo, ao enfrentamento da violência contra a 

mulher e ao estímulo à vida saudável, destinadas aos nossos colaboradores, além das iniciativas 

de aperfeiçoamento e capacitação para o trabalho. O Projeto prevê também o alcance a 

pacientes, familiares e frequentadores das Unidades de saúde, por meio de ações de 

sensibilização visando a segurança dos pacientes, a redução da infecção hospitalar, o uso 

racional de medicamentos, dentre outras temáticas.  

As oficinas pedagógicas e terapêuticas serão ofertadas como espaço de escuta e de reflexão, e 

as ações de sensibilização (campanhas, palestras e outras estratégias de comunicação social) 

serão implementadas visando sobretudo a garantia da segurança aos pacientes somada ao 

propósito de gerar acesso a direitos e mais qualidade de vida.    
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3 – OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral: 

Credenciar profissionais para o desenvolvimento de ações com enfoque pedagógico e 

psicossocial destinadas aos colaboradores do Grupo de Convivência Dona Dochinha/DDS.  

3.2 Objetivo Específico: 

Criar e desenvolver Oficinas pedagógicas e terapêuticas, bem como Eventos de Capacitação para 

aperfeiçoamento profissional e Ações de Sensibilização para compor o projeto “Bolha de Sabão 

– Limpeza e Desinfecção a Serviço da Saúde e da Qualidade de Vida”. 

 4 – PÚBLICO ALVO 

● Beneficiários Diretos:  colaboradores do Grupo de Convivência Dona Dochinha/DDS; 

● Beneficiários indiretos: pacientes, familiares e frequentadores das Unidades de Saúde de 

Betim/MG. 

5 – METODOLOGIA 

As ações e intervenções pedagógicas e psicossociais serão sistematizadas, planejadas e 

executadas a partir de um modelo proposto de Grade de Rotina (ANEXOS II e III), que inclui: 

● Mapa de Oficinas; 

● Eventos de Capacitação para aperfeiçoamento profissional; 

● Ações de Sensibilização. 

5.1. Oficinas pedagógicas ou psicossociais: quanto à forma de ingresso, serão desenvolvidas 

estratégias de comunicação e de sensibilização, e entrevistas individuais ou coletivas, para 

adesão dos participantes/colaboradores. O limite de participantes será de 15 pessoas por Grupo.  

As modalidades previstas são: Oficina de combate ao alcoolismo e ao Tabagismo; Oficina de 

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher; Oficinas de Fomento a Hábitos de Vida Saudável 

(combate ao sobrepeso, obesidade e sedentarismo). Os encontros estão previstos com 

periodicidade quinzenal. Quanto aos dias e horários (manhã e tarde) previstos na Grade de 

Rotina, este são fictícios, dada a necessidade de operacionalizar a execução a partir de avaliação 

posterior, quando será elaborado o Mapa das Oficinas.  A Grade considera o Limite Máximo de 

36 oficinas/ações. 
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5.1.1. Descrição das Oficinas 

MODALIDADE DE OFICINA DESCRIÇAO DA AÇÃO 

Oficina de Prevenção ao Alcoolismo e 

Tabagismo  

 

Atuar com intervenções pedagógicas e 

terapêuticas visando a     

prevenção e enfrentamento ao uso abusivo 

de álcool e ao tabagismo. 

Oficina de Práticas Integrativas em Saúde 

 

Atuar com práticas integrativas 

(fitoterapia, homeopatia, biodança, dança 

circular e outras previstas pelo SUS como 

práticas complementares em saúde) 

ofertando espaços de autocuidado e 

autoconhecimento aos 

participantes/colaboradores, com vistas à 

melhoria da qualidade de vida e ao bem-

estar.   

Oficina Reflexiva –  Grupo de Apoio a 

Mulheres  

 

Atuar como espaço de escuta e apoio a 

mulheres codependentes afetivas e 

sobreviventes de relacionamentos 

abusivos. Promover vivências integradoras 

com atividades em grupo aptas a produzir 

processos de ressignificação das 

experiências negativas vivenciadas 

(empoderamento subjetivo), com emprego 

de recursos didático-pedagógicos tais 

como role-play, cinema comentado, 

técnicas de dinâmicas de grupo, palestras 

interativas, arte-terapia, etc. 

Oficinas de prevenção ao sobrepeso, 

obesidade e sedentarismo 

 

Atuar com intervenções inovadoras no 

processo de cuidado pessoal com a saúde e 

com a auto-estima, visando a adoção de 

um estilo de vida saudável.  

 

5.2. Eventos de Capacitação para aperfeiçoamento profissional 

Os eventos de capacitação para aprimoramento do trabalho desenvolvido no âmbito do 

Programa Municipal de Segurança do Paciente-PMSP no município de Betim/MG, consiste na 

realização de Palestras Mensais com temas aplicáveis a realidade e interesse da Unidade de 

Saúde (01 eventos por mês nas duas maiores unidades).  
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A ação tem por objetivo promover a qualidade de atendimento a pacientes e frequentadores, 

mediante oferta de treinamento que promova a segurança na área da saúde, com 

implementação de protocolos, guias e manuais de segurança do paciente, e de controle 

(vigilância, monitoramento e diagnóstico) de incidentes na assistência à saúde.  

5.3. Ações de Sensibilização: Educação Popular em Saúde 

Com periodicidade mensal, as ações de sensibilização consistem em estratégias de comunicação 

social e de informação sobre a segurança dos pacientes destinadas a profissionais, 

colaboradores, pacientes, familiares e frequentadores do ambiente da saúde. 

Quanto ao formato, as ações de sensibilização podem ser executadas por meio de campanhas e 

outras estratégias de arte-educação que possibilitem um processo educativo em saúde baseado 

na participação do interlocutor, na interação com a realidade vivida, e na valorização do coletivo.  

As ações devem ter como foco os protocolos de segurança do paciente, a redução da infecção 

hospitalar e o uso seguro de medicamentos. 

5.4. Local de Realização: será destinado espaço físico no ambiente das unidades de saúde 

(estabelecimentos da prestação dos serviços da DDS).  

6. CONTROLE E DESENVOLVIMENTO 

6.1. Oficinas pedagógicas e psicossociais: O acompanhamento da execução será realizado por 

meio do Mapa de oficinas, com monitoramento por meio de Relatório mensal (que contempla 

02 encontros quinzenais). O Relatório Mensal deverá incluir: a descrição da atividade 

desenvolvida (com cada grupo, em cada modalidade de oficina) bem como a avaliação dos 

aspectos positivos e negativos e eventuais obstáculos para o alcance de objetivos propostos. Aos 

Relatórios mensais devem ser anexados registros fotográficos como fonte de comprovação das 

atividades desenvolvidas.   

6.2. Eventos de Capacitação para aperfeiçoamento profissional: As temáticas serão 

desenvolvidas a partir do interesse e da realidade das equipes e colaboradores.  Quanto ao meio 

de comprovação, as Palestras Mensais e outros eventos de capacitação deverão ser registrados 

por meio de Relatório de Atividade e anexando-se com registros fotográficos.  

6.3. Ações de Sensibilização – Educação Popular em Saúde: com temáticas relacionadas aos 

protocolos de segurança do paciente, a redução da infecção hospitalar e ao uso racional e seguro 

de medicamentos, as ações de sensibilização serão executadas mensalmente e terão como fonte 

de comprovação o Relatório de Atividade e registros fotográficos ou de mídia digital.   

7. DO CUSTEIO DAS AÇÕES 

As oficinas pedagógicas e psicossociais selecionadas e contratadas receberão como 

contrapartida financeira o pagamento de R$80,00 (oitenta reais) a hora/aula. Inclui-se neste 

somatório os custos com planejamento, preparação, deslocamento e execução das oficinas, 



                                                                                                                                                                      
 

5 
 

além dos materiais e produtos utilizados nas atividades propostas pelos instrutores (as), 

oficineiros (as), e facilitadores (as).  

O pagamento será efetuado mediante emissão e apresentação de Nota Fiscal correspondente, 

em até 05 (cinco) dias úteis após entrega do Relatório Mensal.  

Os Eventos de Capacitação para aperfeiçoamento profissional e as Ações de Sensibilização serão 

custeadas à proporção de R$80,00 (oitenta reais) hora/aula e o pagamento será efetuado em 

até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do Relatório de Atividade. As despesas com materiais 

e produtos, bem como com planejamento, preparação, deslocamento e execução das ações, 

palestras e campanhas estão inclusas no valor referenciado.  

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar do presente chamamento os profissionais caracterizados como 

Microempreendedores Individuais (MEI) que comprovem experiência profissional na execução 

e acompanhamento de oficinas e grupos pedagógicos, terapêuticos e reflexivos cujas atividades 

estejam relacionadas aos objetivos e natureza das oficinas previstas nesta Chamada pública.  

Ao mesmo modo, poderão participar da seleção, profissionais com experiência no 

desenvolvimento de Eventos de Capacitação para aperfeiçoamento profissional, tais como 

palestras e workshops e na execução de Ações de Sensibilização que envolvam processos 

educativos em saúde, desde que as atividades estejam relacionadas aos objetivos do Projeto de 

Fomento à Qualidade de Vida. 

Todos os interessados deverão encaminhar: 

a)  Currículo; 

b)  Cópia do Certificado de Participação em cursos de formação;  

c)  Cópia do Diploma de conclusão de graduação; 

d) Proposta Síntese do trabalho que pretende desenvolver nas Oficinas, Eventos de 

Aperfeiçoamento Profissional ou Ações de Sensibilização. 

Todos os interessados deverão apresentar perfil profissional compatível, conforme quadro 

abaixo.  

8.1. Requisitos para Apresentação de Proposta Síntese   

Modalidade da Atividade Perfil Profissional Periodicidade 

Oficina de Prevenção ao 

Alcoolismo e Tabagismo 

Nível superior na área de ciências da saúde 

ou ciências humanas, com formação e 

experiência comprovadas no cuidado ao 

doente alcoólico ou a pessoa tabagista. 

Quinzenal 

Oficina de Práticas 

Integrativas em Saúde 

Nível superior na área de ciências da saúde 

ou ciências humanas, com formação e 

Quinzenal 
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experiência comprovadas no 

desenvolvimento de práticas integrativas 

em saúde (biodança, dança circular, 

fitoterapia, homeopatia e afins). 

Oficina Reflexiva –  Grupo 

de Apoio a Mulheres 

 

Nível superior na área de ciências da saúde 

ou ciências humanas, com formação e 

experiência comprovadas na condução de 

intervenções psicossociais e grupos 

reflexivos com mulheres vítimas de 

violência. 

Quinzenal 

Oficina de Prevenção ao 

sobrepeso, obesidade e 

sedentarismo 

 

Profissional de nível superior em ciências 

da saúde ou ciências humanas com 

formação e experiência comprovada na 

execução de oficinas voltadas ao fomento 

a hábitos de vida saudável. 

Quinzenal 

Eventos de Capacitação 

para aperfeiçoamento 

profissional  

Profissional de nível superior em Ciências 

da Saúde, Ciências Humanas ou Tecnólogo 

em   Segurança do Trabalho. 

Mensal 

Ações de Sensibilização - 

Educação Popular em 

Saúde 

Profissional de nível superior em Ciências 

Humanas ou Ciências da  Saúde com 

formação e experiência comprovadas em 

Educação Popular em Saúde 

Mensal 

 

9.PERÍODO DE CREDENCIAMENTO 

As inscrições das Propostas Síntese de Oficinas, Eventos de Capacitação para aperfeiçoamento 

Profissional ou de Ações de Sensibilização serão admitidas até o dia 15/07/2020. 

 

10.DISPOSIÇÕES GERAIS 

O prazo de vigência do presente credenciamento será de 10 (dez) meses a partir do primeiro 

dia útil subsequente à data de assinatura do Contrato de Prestação de Serviços.  

Belo Horizonte, 24 de Junho de 2020. 

 

VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK 

Presidente 

ASSOCIAÇÃO GRUPO CONVIVÊNCIA DONA DOCHINHA – DDS SERVIÇOS 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO 

DE OFICINAS PEDAGÓGICAS E TERAPÊUTICAS NO ÂMBITO DO TERMO DE FOMENTO Nº 

003/2020 CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DONA DOCHINHA/DDS 

E O MUNICIPIO DE BETIM/MG. 

 

DATA LIMITE PARA A INSCRIÇÃO: 15/07/2020. 

 

1.INTRODUÇÃO 

Tendo vista o cumprimento do Termo de Fomento nº 003/2020 celebrado com o Munícipio de 

Betim/MG no âmbito do Projeto Bolha de Sabão - Limpeza e Desinfecção a Serviço da Saúde e 

da Qualidade de Vida, a Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha/DDS comunica aos 

interessados que faz CHAMADA PÚBLICA, visando à contratação de Prestadores de Serviços para 

EXECUÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS E TERAPÊUTICAS, EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, segundo as especificações 

seguintes: 

Considerando que as ações desenvolvidas pela Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha 

são fundadas nos propósitos de valorização da dignidade humana e nos princípios de 

solidariedade social; 

Considerando que na atuação da entidade Grupo de Convivência Dona Dochinha, a DDS assume 

a execução de um negócio social sustentável de prestação de serviços de mão de obra atrelado 

a uma missão institucional de gerar novos valores sociais; 

 Considerando a atuação proposta pela DDS – Dona Dochinha Serviços, no âmbito do Programa 

Municipal de Segurança do Paciente – PMSP em Betim, de implementar o Projeto de Fomento à 

Qualidade de Vida;  

 Considerando que o aprimoramento da gestão e operacionalização dos serviços prestados por 

nossos colaboradores de apoio logístico e administrativo, nutricional, higienização, controle e 

desinfecção, manutenção, conservação e limpeza dos estabelecimentos da rede pública de 

saúde de Betim, pressupõe a preparação para o mundo do trabalho e a valorização da qualidade 

de vida no trabalho;  

Considerando como objetivo da nossa Proposta de Fomento à Qualidade de Vida: a redução de 

infecção hospitalar; a sensibilização de pacientes e frequentadores dos ambientes acerca de 

segurança biológica; o enfrentamento ao alcoolismo, tabagismo, violência familiar, e combate 

aos maus hábitos de vida; 

Considerando a possibilidade de atuação num modelo de parceria em rede para a promoção de 

ambientes agradáveis e seguros;  
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A Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha/DDS propõe a execução de Oficinas 

Pedagógicas e Terapêuticas, bem como Eventos de Capacitação para Aperfeiçoamento 

Profissional e Ações de Sensibilização, visando o aperfeiçoamento da prestação de serviços e a 

garantia da qualidade de vida dos colaboradores que atuam nas Unidades de Saúde do município 

de Betim, estendida aos pacientes, familiares e frequentadores das Unidades de Saúde do 

município de Betim/MG. 

2. DAS MODALIDADES DAS ATIVIDADES E DO PERFIL PROFISSIONAL EXIGIDO: O Quadro abaixo 

apresenta as modalidades das atividades que serão desenvolvidas, a descrição da ação e o perfil 

profissional exigido para execução da Proposta. 

 

Modalidade da 

Atividade 

Descrição da Ação Perfil Profissional 

Oficina de Prevenção ao 

Alcoolismo e Tabagismo 

Atuar com intervenções pedagógicas e 

terapêuticas visando a     

prevenção e enfrentamento ao uso abusivo 

de álcool e ao tabagismo. 

Nível superior na área de ciências da 

saúde ou ciências humanas, com 

formação e experiência comprovadas 

no cuidado com ao doente alcoólico 

ou a pessoa tabagista. 

Oficina de Práticas 

Integrativas em Saúde 

Atuar com práticas integrativas (fitoterapia, 

homeopatia, biodança, dança circular e 

outras previstas pelo SUS como práticas 

complementares em saúde) ofertando 

espaços de autocuidado e 

autoconhecimento aos 

participantes/colaboradores, com vistas à 

melhoria da qualidade de vida e ao bem-

estar.   

Nível superior na área de ciências da 

saúde ou ciências humanas, com 

formação e experiência comprovadas 

no desenvolvimento de práticas 

integrativas em saúde (biodança, 

dança circular, fitoterapia, 

homeopatia e afins). 

Oficina Reflexiva –  

Grupo de Apoio a 

Mulheres 

 

Atuar como espaço de escuta e apoio a 

mulheres codependentes afetivas e 

sobreviventes de relacionamentos abusivos. 

Promover vivências integradoras com 

atividades em grupo aptas a produzir 

processos de ressignificação das 

experiências negativas vivenciadas 

(empoderamento subjetivo), com emprego 

de recursos didático-pedagógicos tais como 

role-play, cinema comentado, técnicas de 

dinâmicas de grupo, palestras interativas, 

arte-terapia, etc. 

Nível superior na área de ciências da 

saúde ou ciências humanas, com 

formação e experiência comprovadas 

na condução de intervenções 

psicossociais e grupos reflexivos com 

mulheres vítimas de violência. 

Oficina de Prevenção ao 

sobrepeso, obesidade e 

sedentarismo 

 

Atuar com intervenções inovadoras no 

processo de cuidado pessoal com a saúde e 

com a auto-estima, visando a adoção de um 

estilo de vida saudável.  

 

Profissional de nível superior em 

ciências da saúde ou ciências 

humanas com formação e 

experiência comprovada na execução 

de oficinas. 
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Eventos de Capacitação 

para aperfeiçoamento 

profissional  

Atuar para a capacitação e aprimoramento 

do trabalho desenvolvido no âmbito do 

Programa Municipal de Segurança do 

Paciente-PMSP, executando Palestras 

Mensais com temas aplicáveis a realidade e 

interesse da Unidade de Saúde. 

Profissional de nível superior em 

Ciências da Saúde, Ciências Humanas 

ou Tecnólogo em   Segurança do 

Trabalho. 

Ações de Sensibilização 

- Educação Popular em 

Saúde 

Atuar com campanhas e outras estratégias 

de comunicação utilizando ferramentas de 

arte-educação para sensibilizar o público 

alvo sobre temáticas relacionadas à 

segurança do paciente, a redução da 

infecção hospitalar e ao uso seguro de 

medicamentos 

Profissional de nível superior em 

Ciências Humanas ou Ciências da  

Saúde com formação e experiência 

comprovadas em Educação Popular 

em Saúde. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

Será exigida a comprovação da formação exigida no item anterior bem como das experiências 

profissionais relacionadas à natureza e objetivo das atividades, oficinas e ações descritas no 

Termo de Referência.   

A Comprovação dos requisitos exigidos se dará mediante envio da seguinte documentação:  

- Currículo; 

- Cópia do Diploma de conclusão do curso de graduação; 

- Cópia do Certificado de curso de formação; 

 -Proposta Síntese do trabalho que pretende desenvolver nas Oficinas e nos Eventos de 

capacitação para aperfeiçoamento profissional e Ações de Sensibilização (modelo anexo). 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS SÍNTESE 

As Propostas Síntese (modelo ANEXO I) para execução das Oficinas, Eventos de capacitação e 

aprimoramento profissional e Ações de Sensibilização deverão ser enviadas em formato Word 

ou PDF para o e-mail: oficinasddsbetim@donadochinha.com.br até a data limite de 15/07/2020 

anexando-se os demais documentos relacionados no item 3. 

Serão admitidas Propostas Síntese que contemplem a execução por modalidade de oficina/ação 

ou o conjunto das modalidades previstas.  

5. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Avaliada a experiência profissional manifesta no currículo do responsável pela execução das 

oficinas e demais ações, a SELEÇÃO DAS PROPOSTAS será realizada em etapa única, mediante a 

análise da Proposta Síntese da Oficina (s) /Ação. Além do atendimento aos objetivos propostos 

no Termo de Credenciamento, a pontuação para a escolha das Propostas consistirá também na 

verificação das condições conforme pontuação que segue:  

mailto:oficinasddsbetim@donadochinha.com.br
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6. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:  

A contratação dos serviços se dará mediante celebração de Contrato de Prestação de Serviços 

na condição de Microempreendedor Individual – MEI.  

7. DO PAGAMENTO 

As Propostas Síntese selecionadas e contratadas para execução de Oficinas, Eventos de 

Capacitação para Aperfeiçoamento Profissional e Ações de Sensibilização – Educação Popular 

em Saúde, receberão como contrapartida financeira o pagamento de R$80,00 (oitenta reais) a 

hora/aula.  

Inclui-se neste somatório o planejamento, preparação, deslocamento e execução das ações além 

dos materiais utilizados nas atividades dos oficineiros (as), instrutores (as) e facilitadores (as).  

O pagamento será efetuado mediante emissão e apresentação de Nota Fiscal correspondente, 

em até 05 (cinco) dias úteis após entrega das Fontes de Comprovação previstas no Termo de 

Credenciamento.   

8. DISPOSIÇOES GERAIS 

A declaração ou apresentação de documentos falsos ou inexatos determinará o cancelamento 

da inscrição no credenciamento e a anulação de todos os atos dele decorrentes. Todas as 

experiências profissionais e os cursos específicos informados no momento da inscrição serão 

verificados no ato da contratação. 

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 

 

VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK 

Presidente 

ASSOCIAÇÃO GRUPO CONVIVÊNCIA DONA DOCHINHA – DDS SERVIÇOS 

PONTUAÇÃO REQUISITO 

02 pontos Formação ação superior com ênfase ou pós-graduação em atenção 

primária à saúde ou em intervenção psicossocial 

01 ponto Participação em curso, evento ou atividade relacionada ao objeto da 

oficina proposta: 01 ponto por frequência a módulos de 30hs.  

01 ponto Ministrar palestra/workshop ou conduzir grupos reflexivos ou 

terapêuticos relacionados à temática objeto da oficina proposta. 01 

ponto por conjunto de 06hs.  
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ANEXO I - MODELO 
PROPOSTA SÍNTESE  

 
 

1.PROPONENTE: ___________________________________________________ 
 
2.PERÍODO DE EXECUÇÃO:  10 Meses 
 
3.OBJETO DA PROPOSTA: (máximo 10 linhas) 
 
4.JUSTIFICATIVA: (máximo 10 linhas) 
 
5.OBJETIVO GERAL: (máximo 5 linhas) 
 
6.OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (máximo 10 linhas) 
 
7.PÚBLICO ALVO: 
 
8.ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS (máximo 10 linhas)  
 
9.MATERIAIS DIDÁTICOS PREVISTOS: (máximo 5 linhas) 
 
10.DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA: OPERACIONALIZAÇÃO DA OFICINA: (máximo 20 linhas). 
 
11. ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: (máximo 5 Linhas) 

 



 
ANEXO II - PROJETO DE FOMENTO À QUALIDADE DE VIDA – TERMO DE FOMENTO 003/2020 

OFICINAS PEDAGÓGICAS, REFLEXIVAS E TERAPÊUTICAS - EVENTOS DE APERFEIÇOAMENTO DO TRABALHO – AÇÕES DE 

SENSIBILIZAÇÃO 

 
 

1ª SEMANA SEGUNDA 

Manhã: 11:00-12:00 

Tarde: 17:00-18:00 

TERÇA 
Manhã: 11:00-12:00 

Tarde: 17:00-18:00 

QUARTA 
Manhã: 11:00-12:00 

Tarde: 17:00-18:00 

 

QUINTA 
 

SEXTA 
 

Oficina Reflexiva – Grupo de Apoio a 
Mulheres  
 
 

Oficina de Prevenção ao 
Alcoolismo e ao tabagismo  

 

Oficina de Prevenção ao sobrepeso, 

obesidade e sedentarismo   

 

  

 Ação de Sensibilização :  

Educação Popular em Saúde  

2ª 

SEMANA 

  
 
 

 

 

  

 

  

3ª 

SEMANA 

  
Prevenção ao Alcoolismo e ao 

tabagismo  
 

 

Oficina de Prevenção ao sobrepeso, 

obesidade e sedentarismo – Grupo 3  

 

 

 

 

 

EVENTO: Ação de 

Aperfeiçoamento para 

Colaboradores  

 

 

 
Manhã:  Oficina Reflexiva – Grupo de Apoio a 
Mulheres – Grupo 1 
 

4ª 

SEMANA 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 
ANEXO III - PROJETO DE FOMENTO À QUALIDADE DE VIDA – TERMO DE FOMENTO 003/2020 

OFICINAS PEDAGÓGICAS, REFLEXIVAS E TERAPÊUTICAS - EVENTOS DE APERFEIÇOAMENTO DO TRABALHO – AÇÕES DE 

SENSIBILIZAÇÃO 

 
 

 

1ª SEMANA SEGUNDA 

Manhã: 11:00-12:00 

Tarde: 17:00-18:00 

TERÇA 
Manhã: 11:00-12:00 

Tarde: 17:00-18:00 

QUARTA 
Manhã: 11:00-12:00 

Tarde: 17:00-18:00 

 

QUINTA 
Manhã: 11:00-12:00 

Tarde: 17:00-18:00 

 

SEXTA 
Manhã: 11:00-12:00 

Tarde: 17:00-18:00 

 

Manhã:  Oficina Reflexiva – Grupo de Apoio a 
Mulheres – Grupo 1 
 
Tarde: Oficina Reflexiva – Grupo de Apoio a 
Mulheres – Grupo 9 

 

Manhã: Oficina de Prevenção ao 
Alcoolismo e ao tabagismo – 

Grupo 2  
Tarde: Oficina de Prevenção ao 

Alcoolismo e ao tabagismo – 
Grupo 10 

Manhã: Oficina de Prevenção ao 

sobrepeso, obesidade e sedentarismo – 

Grupo 3  

Tarde: Oficina de Prevenção ao 

sobrepeso, obesidade e sedentarismo – 

Grupo 11 

Manhã: Evento: Ação de Aperfeiçoamento 

para Colaboradores – Grupo 4  

 

Tarde: Evento: Ação de Aperfeiçoamento 

para Colaboradores –Grupo 12 

 

 

 

Ação de Sensibilização  

Educação Popular em Saúde  

2ª 

SEMANA 

  
 

Manhã:  Oficina Reflexiva – 
Grupo de Apoio a Mulheres 

Grupo 6 
Tarde: Oficina Reflexiva – Grupo 
de Apoio a Mulheres Grupo 14  

 

Manhã:  Oficina de Práticas 

Integrativas em Saúde – Grupo 7 

 

Tarde: Oficina de Práticas Integrativas 

em Saúde – Grupo 15  

 

 

Manhã: Evento: Ação de Aperfeiçoamento 

para Colaboradores – Grupo 8 

 

Tarde: Evento: Ação de Aperfeiçoamento 

para Colaboradores –Grupo 16 

 

 

 

Ação de Sensibilização 

Educação Popular em Saúde   

 

 

Manhã: Oficina de Práticas Integrativas em 
Saúde – Grupo 5 

Tarde: Oficina de Práticas Integrativas em 
Saúde – Grupo 13 

3ª 

SEMANA 

  
Prevenção ao Alcoolismo e ao 

tabagismo – Grupo 2  
 

Tarde: Oficina de Prevenção ao 
Alcoolismo e ao tabagismo – 

Grupo 10 

 

Manhã: Oficina de Prevenção ao 

sobrepeso, obesidade e sedentarismo – 

Grupo 3  

Tarde: Oficina de Prevenção ao 

sobrepeso, obesidade e sedentarismo – 

Grupo 11 

 

 

Manhã: Evento: Ação de Aperfeiçoamento 

para Colaboradores – Grupo 4 

Tarde: Evento: Ação de Aperfeiçoamento 

para Colaboradores –Grupo 12 

 

 

Ação de Sensibilização 

Educação Popular em Saúde  
Manhã:  Oficina Reflexiva – Grupo de Apoio a 
Mulheres – Grupo 1 
 
Tarde: Oficina Reflexiva – Grupo de Apoio a 
Mulheres – Grupo 9 

4ª 

SEMANA 

Manhã: Oficina de Práticas 
Integrativas em saúde – Grupo 

5 
 

Tarde: Oficina de Práticas 
Integrativas em Saúde – Grupo 

13 

 

Manhã:  Oficina Reflexiva – 
Grupo de Apoio a Mulheres 

Grupo 6 
 

Tarde: Oficina Reflexiva – Grupo 
de Apoio a Mulheres Grupo 14 

 

Manhã:  Oficina de Práticas 

Integrativas em Saúde – Grupo 7 

 

Tarde: Oficina de Práticas Integrativas 

em Saúde – Grupo 15 

 

Manhã: Oficina de Aperfeiçoamento para 

Colaboradores – Grupo 8 

 

Tarde: Oficina de Aperfeiçoamento para 

Colaboradores –Grupo 16 

 

 

Ação de Sensibilização 

Educação Popular em Saúde  

 



 
ANEXO III - PROJETO DE FOMENTO À QUALIDADE DE VIDA – TERMO DE FOMENTO 003/2020 

OFICINAS PEDAGÓGICAS, REFLEXIVAS E TERAPÊUTICAS - EVENTOS DE APERFEIÇOAMENTO DO TRABALHO – AÇÕES DE 
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