Relatório de Atividades
Desenvolvidas
(2018)
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Programas e Projetos
Programa/Projeto:
Criança Feliz
Descrição/Objetivos:
O projeto tem como finalidade promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira
infância, considerando sua família e seu contexto de vida. Dessa forma, o foco da parceria é
fortalecer e qualificar as ações já desenvolvidas no âmbito do SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – SUAS, às gestantes e crianças na primeira infância, executando ações de
fortalecimento de vínculos familiares e contribuindo para o desenvolvimento da função protetiva
da família, ampliando acesso a serviços e direitos.
Resultados no(s) ano(s) de referência do relatório:
2018: 11 colaboradores envolvidos no projeto sendo 04 assistentes sociais, 01 psicóloga, e 06
educadores sociais.
Público:
Crianças e gestantes de Maracanaú.
Atividades:
Realização de atividades socioeducativas e de formação de vínculos.
Regulação do Referido Programa/Projeto:
Municipal (Maracanaú-CE).
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Criança Feliz – Fortalecimento de vínculos
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Programa/Projeto:
Programando e Aprendendo
Descrição/Objetivos:
O projeto consiste no desenvolvimento e aplicação de uma metodologia para o ensino de lógica
de programação de computadores para crianças e adolescentes por meio da utilização o
ambiente e linguagem visual, e sua aplicação no município de Maracanaú-CE. Tem por objetivo
proporcionar a crianças e adolescentes autonomia para a aprendizagem através de práticas com
o computador, desenvolvendo habilidade para resolução de problemas, senso de inovação e
potencialização da criatividade, permitindo o compartilhamento de suas experiências através da
Internet, por meio do desenvolvimento de atividades formativas na área de programação
computacional.
Resultados no(s) ano(s) de referência do relatório:
2018: 452 jovens beneficiados com a formação de desenvolvimento de aplicativos para
dispositivos móveis.
Público:
Crianças e adolescentes de escolas públicas de Maracanaú.
Atividades:
Realização de atividades formativas na área de programação de computadores.
Regulação do Referido Programa/Projeto:
Municipal (Maracanaú-CE).
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Programando e Aprendendo – atividades
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Programa/Projeto:
Inclusão Digital e Social na Luta pela Cidadania
Descrição/Objetivos:
O objetivo do projeto é contribuir com a formação cidadã de jovens por do meio do estímulo a
cultura digital e prática de esporte. A primeira edição do projeto aconteceu em Maracanaú-CE e
contou com a parceria financeira do Governo do Estado do Ceará, por meio da Casa Civil, e
localmente contou com o apoio da Secretaria Municipal de Juventude.
Resultados no(s) ano(s) de referência do relatório:
2018: 320 jovens (de 12 a 29 anos de idade) capacitados em tecnologia da informação
incluindo cursos de informática básica, uso da internet, e mídias sociais, tendo capacitado; e de
forma complementar 100 (cem) jovens em jiu-jitsu, 100 (cem) jovens em muay thai, 50
(cinquenta) jovens em Caratê, 50 (cinquenta) jovens em Judô.
Público:
Jovens de Maracanaú.
Atividades:
Realização de atividades desportivas, socioeducativas e de formação de vínculos.
Regulação do Referido Programa/Projeto:
Municipal (Maracanaú-CE), realizado em parceria com a Casa Civil e a Secretaria de Juventude.
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Projeto Luta pela Cidadania
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Programa/Projeto:
Moradia Urbana com Tecnologia Social – MUTS
Descrição/Objetivos:
O objetivo deste Projeto é fomentar a articulação entre moradores do empreendimento e
parceiros locais (em especial Prefeitura Municipal e agências locais do Banco do Brasil) e
reaplicar duas Tecnologias Sociais para impulsionar a promoção do desenvolvimento social nos
empreendimentos habitacionais do PNHU - Faixa 1 promovidos pelo Banco do Brasil. O projeto é
implementado por instituições selecionadas e capacitadas da Fundação Banco do Brasil – FBB
para a implantação das tecnologias sociais nos empreendimento
Resultados no(s) ano(s) de referência do relatório:
2017-2018: O Instituto Idear foi selecionado pela FBB, para execução do projeto em dois
empreendimentos localizados nos municípios cearenses de Itapipoca e Caucaia. O primeiro
empreendimento atende a 199 (cento e noventa e nove) famílias, e o segundo a 391 (trezentos
e noventa e uma) residências, totalizando quase 600 (seiscentos) famílias beneficiadas.
Público:
Famílias residentes de Itapipoca-CE e Caucaia-CE.
Atividades:
Realização de atividades mobilização comunitária.
Regulação do Referido Programa/Projeto:
Municipal (Itapipoca-CE e Caucaia-CE), realizado em parceria com a Fundação Banco do Brasil.
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MUTS – Reunião para definição da tecnologia social
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Programa/Projeto:
Centro de Recondicionamento de Computadores – CRC
Descrição/Objetivos:
O Idear é responsável pela gestão de um CRC no município de Maracanaú-CE, por meio de
parceria com o Ministério das Comunicações (hoje, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações). O projeto visa a formação de jovens e adultos, em situação de vulnerabilidade
social, objetivando a sua inclusão socioprodutiva, na área de informática e afins. Como resultado
do processo de formação, o Centro de Recondicionamento de Computadores Idear tema a
missão de doar equipamentos de informática recondicionados para iniciativas de inclusão digital
dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí.
Resultados no(s) ano(s) de referência do relatório:
2018: 202 jovens beneficiados, 707 equipamentos recondicionados para utilização os pontos de
inclusão digital vinculados a organizações não governamentais e a municípios dentro da área de
abrangendo do projeto.
Público:
Jovens de Maracanaú, e demais municípios, organizações do terceiro setor, e entes públicos.
Atividades:
Realização de atividades formativas na área de informática e robótica, e atividades de
recondicionamento de equipamentos de informática (computadores, impressoras e afins).
Regulação do Referido Programa/Projeto:
Estados do Ceará, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte.
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CRC – Atividades de Recondicionamento
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Programa/Projeto:
Projeto Implantação e Manutenção da Política Municipal de Trabalho e Emprego
Descrição/Objetivos:
O projeto consiste na colaborar e contribuir com implantação da Política Municipal de Trabalho e
Emprego, através da execução de procedimentos voltados a elaboração de projeto, assessoria,
capacitação e execução de ações ligadas ao Sistema Público de Trabalho e Emprego, por meio de
sua municipalização, no que tange à intermediação de mão de obra, habilitação do segurodesemprego e qualificação profissional, com foco na melhoria das ações de apoio ao trabalhador
local; envolvendo aproximadamente 12 (doze) profissionais entre coordenadores, instrutores,
pessoal de atendimento e de administração.
No contexto desse projeto, foram implantados 09 (nove) centros de atendimento ao trabalhador
e empreendedor no município de Maracanaú-CE, onde são ministrados cursos e oficinas voltados
para o mercado, ofertados atendimentos especializados ao trabalhador para busca de vagas e
encaminhamento para o mercado por meio do acesso aos sistemas informatizados do MTE, e
orientações a empreendedores no contexto do Empreendedor Individual.
Resultados no(s) ano(s) de referência do relatório:
2018: Foram realizados 30.269 atendimentos, sendo 729 em oficinas, 788 em cursos, e mais de
28 mil atendimentos qualificados na área de trabalho e empreendedorismo, tais como busca
ativa de vagas de emprego, encaminhamos para vagas, cadastro junto ao SINE, orientação e
cadastro do Empreendedor Individual, dentre outros, beneficiando 2.855 pessoas, e atendendo
pelo menos 700 famílias.
Público:
Desempregados, pessoas buscando evolução profissional, empreendedores responsáveis por
negócios de pequeno porte e seus funcionários.
Atividades:
Cursos e oficinas voltados para o mercado, ofertados atendimentos especializados ao trabalhador
para busca de vagas e encaminhamento para o mercado por meio do acesso aos sistemas do
MTE, e orientações a empreendedores no contexto do Empreendedor Individual.
Regulação do Referido Programa/Projeto:
Municipal (Maracanaú-CE)
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Cates – Equipe de monitores e coordenadores
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Programa/Projeto:
Centro de Treinamento em Confecção e Moda
Descrição/Objetivos:
O projeto é voltado para qualificação profissional e é executado em parceria com a Prefeitura de
Maracanaú e a Fundação Banco do Brasil. O Centro tem por objetivo capacitar os trabalhadores
do município e entorno, com idade mínima de 18 anos em situação de desemprego, na Área de
Estilismo e Modelagem, Corte e Costura Industrial, Tipologias (avançado) e Design voltados para
o aproveitamento das oportunidades de trabalho e renda geradas pelo arranjo produtivo de
confecções existente localmente.
Resultados no(s) ano(s) de referência do relatório:
2018: Foram capacitadas 495 educandos foram qualificadas pelo Centro, com uma taxa de
inserção no mercado de trabalho estimada da ordem de pelo menos 20% (vinte por cento),
beneficiando aproximadamente 450 famílias.
Público:
Desempregados e demais pessoas interessadas em iniciar atividade profissional na área de
confecção e moda.
Atividades:
Cursos profissionalizantes na área de costura.
Regulação do Referido Programa/Projeto:
Municipal (Maracanaú-CE) e Estadual (Ceará)
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Centro de confecção e moda

Rua '07', 268 – Jereissati 1 – CEP: 61.900-320 – Maracanaú/CE – Fone: (85) 3382.6273 – Email: idear@idear.org.br

Programa/Projeto:
Fomento e Apoio ao Empreendedorismo
Descrição/Objetivos:
O projeto consiste em duas macro atividades: apoio a comercialização do artesanato de
Maracanaú e capacitação para o empreendedorismo. A primeira acontece por meio da facilitação
da venda dos produtos na participação de feiras, na apresentação dos produtos para lojas de
decoração e de artesanato na região metropolitana de Fortaleza; e a segunda acontece por meio
da realização de cursos de iniciação ao empreendedorismo.
Resultados no(s) ano(s) de referência do relatório:
2017: Realização e/ou participação de 103 eventos (feiras, exposições, e afins) com foco na
comercialização de produtos artesanais, com vendas realizadas da ordem de R$ 80 mil.
beneficiando aproximadamente 100 artesãos diretamente; e capacitação de 168 pessoas em
empreendedorismo.
Público:
Empreendedores responsáveis por negócios de pequeno porte, empreendedores individuais,
artesãos, e pessoas que têm interesse em empreender.
Atividades:
•
•

Realização e participação de feiras, eventos e exposições de artesanato.
Curso de iniciação empreendedora.

Regulação do Referido Programa/Projeto:
Municipal
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Artesanato – Participação em Feiras
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Programa/Projeto:
Criando Oportunidades
Descrição/Objetivos:
Tem por objetivo promover a criação de oportunidade de trabalho, emprego e renda por meio de
ações de Qualificação Social e Profissional com vistas à inserção na atividade produtiva no
Estado do Ceará através de ações de Qualificação Profissional para cidadãos cearenses, em
situação de vulnerabilidade social e econômica no mercado de trabalho.
O instituto Idear tem realizado capacitações nas seguintes áreas:
•
•
•
•
•
•
•

Costureiro;
Culinária (Doces, Salgados, Lanches, Pizza);
Barbeiro, Cabeleireiro e Maquiagem;
Manicure e Designer de Sobrancelhas;
Pedreiro;
Bombeiro e Eletricista;
Manutenção e Montagem de Computadores;

•

Manutenção de Ar-condicionado;
Mecânica de Motos;
Auxiliar Adm. e de Rec. Humanos;
Informática Básica;
Promotor de Vendas;

•

Inglês;

•

Dentre outras.

•
•
•
•

Resultados no ano de referência do relatório:
2018: Foram qualificadas social e profissionalmente 1.304, beneficiando mais de 1200 famílias.
Público:
Desempregados.
Atividades:
Cursos profissionalizantes em diversas áreas da atividade econômica.
Regulação do Referido Programa/Projeto:
Estadual (Ceará).
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Criando Oportunidades – Curso Confeiteiro
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Quadro Resumo – Números

Ação

Ano 2018

Atendimentos realizados

32.301

Pessoas beneficiadas

4.887

Famílias atendidas (números estimados)

2.500

Encontros/momentos de convivência e fortalecimento de vínculos
(números estimados)
Pessoas capacitadas com cursos acima de 40 horas
Unidades descentralizadas de atendimentos

250
1.840
10

Maracanaú (CE), 29 de abril de 2019.

PAULO GERMANO FONTELES BEZERRA
DIRETOR EXECUTIVO – INSTITUTO IDEAR
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