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1. OBJETO DO PROJETO: Promoção de Cursos de Capacitação para a Pessoa com Deficiência 

por meio do Programa Inclusão Nota 10 

 
2ª REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO – OUTUBRO DE 

2021 

 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

 
 

Instituição Proponente: 

APPD Associação das Pessoas Portadoras de Deficiências de São José dos Campos1 CNPJ: 

08.074.883/0001-96 

Endereço: Rua Acacia Pereira 136, Bairro Campo dos Alemães São José dos 

Campos - São Paulo. 

CEP: 12239-530 

Telefone: (12) 991247257 Site: www.appd.org.br 

 
 

Responsável pela Instituição Proponente: 

Nome: Luiz Carlos Lucas Barbosa CPF: 199.202.088-41 

RG: 28.525.631-2 SSP/SP 

Endereço: Rua Sidney da Costa Coelho 250, Vila Adriana CEP: 

12228-833 

Telefone: (12) 988304815 

E-mail: luizbarbosa1975@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vide vídeo de apresentação https://www.youtube.com/watch?v=uN0vSrpBlLE&feature=youtu.be. 

Data da pesquisa: 25/07/2019. 

http://www.appd.org.br/
mailto:luizbarbosa1975@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=uN0vSrpBlLE&amp%3Bfeature=youtu.be


3. APRESENTAÇÃO: 

 
 

Fundada como uma Instituição de Utilidade Pública em 29 de março de 2006 por iniciativa da Srª Maria 

Claudete da Silveira Rabelo de Moura juntamente com pessoas com os mesmos ideais, a APPD vem 

trabalhando e pactuando protetos junto ao poder público e à sociedade como um todo para melhorar a 

qualidade de vida das Pessoas Com Deficiência de nossa região1. 

 
Explicitar, compreender e intervir na realidade vivenciada pelas Pessoas Com Deficiência, de forma 

dialógica, cooperativa e focando no aumento das possibilidades de atuação das pessoas, é ao mesmo 

tempo o compromisso e a estratégia de atuação da APPD. 

 
A APPD é uma Organização sólida e reconhecida pelos cidadãos do múnicípio de São José dos Campos, 

sendo referência por sua contínua atuação junto ao público alvo deste Termo de Fomento. Fundada em 

2006, a APPD é a única instituição do Vale do Paraíba que tem a diretoria formada por membros com 

deficiência e esse não é um fato momentâneo, é a principal proposta de seu estatuto. Cabe salientar a 

legitimidade da Entidade, que inclusive hoje é presidida por Luiz Carlos Lucas Barbosa, uma pessoa que 

após se tornar tetraplégico tendo uma lesão modular em momento de família, tornou se também uma 

liderança junto as PcD’s do Vale do Paraíba. 

 
Dentro das iniciativas no campo social, a APPD se caracteriza por desenvolver atividades que 

proporcionam o protagonismo das Pessoas Com Deficiência, seja por exemplo através de projetos de 

esportes paraolímpicos ou de economia criativa, empreendedorismo e capacitação profissional. 

 
A APPD tem em sua missão a especificidade na tarefa de encontrar, mobilizar e capacitar, no que tange 

aos direitos e possibilidades sociais, as Pessoas Com Deficiência que ainda hoje, por diversos motivos, 

estão dissociadas do mundo do trabalho, da educação de qualidade e deixadas nas margens dos benefícios 

do Estado e da coletividade. 

Trabalhamos para superar a segregação, a invisibilidade, implementando parcerias estratégicas, como a 

consolidada com o Clube de Ciclismo, que fornece suporte técnico para a equipe de Paraciclismo de São 

José. 

 
Em suma, a APPD se articula com a Sociedade Civil, com o Setor Privado e coopera para que políticas 

públicas e projetos de desenvolvimento humano através do Estado se concretizem com eficiencia, em 

rotinas de alta qualidade técnica que vão além da caridade e do voluntarismo. 

 
Sabemos que a Educação pode propiciar o ser humano a perceber a si mesmo como um Sujeito de Direitos, 
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com muitos deveres e obrigações, mas com garantias fundamentais na sua relação com o Estado e 

Sociedade. Sabemos também que as Pessoas Com Deficiência, foram historicamente alijados, 

descriminados e invisibilizados diante dos benefícios mínimos fundamentais a que o ser humano dito 

“normal”, hoje, tem como direito reconhecido. 

 
O nosso compromisso é também o de combater o desconhecimento da PcD e do seu entorno social sobre as próprias 

garantias que possui, fornecendo informações, procedimentos e ferramentas fundamentais para conseguir o acesso e o 

amparo amparo que o Estado já se obriga a fornecer, mas que ainda é desconhecido deste grande público e das pessoas 

em geral. 

 
Por isso, com a devida pertinência e contextualização, trabalhamos para levar o máximo de informações possível 

para as Pessoas Com Deficiências, pois vemos o crescimento contínuo de pessoas adquirindo algum tipo 

deficiência, seja ela temporária ou definitiva, decorrente de acidentes, principalmente entre jovens; e a 

luta de muitos em sua inclusão social2. 

 
As ações da APPD voltadas para as pessoas com deficiência, no município, visam garantir direitos 

individuais e sociais a este público, como por exemplo, direito ao transporte adaptado, lutando para 

garantir na câmara de vereadores a adaptação dos veículos municipais, demonstrando que esta garantia de 

acesso é  um direito adquirido que as PcD’s possuem e devem exigir. 

 
A APPD busca cumprir com seu dever promovendo qualidade de vida aos que mais precisam, 

implementando políticas para redução das desigualdades e acessibilidade. Abaixo alguns exemplos dos 

projetos realizados pela APPd de maior impacto na comunidade: 

 

 

 

 

 

 
 

1 Veja vídeo comemorativo de 10 anos de fundação da APPD no site: 



https://www.youtube.com/watch?v=bpHm8KKOfhA&t=101s. Data da Pesquisa: 25/07/2019. 

 

O projeto Artesão da Inclusão visa capacitar e comercializar os produtos, com a finalidade de introduzir 

uma fonte de renda alternativa sem atrapalhar o convívio diário e os cuidados para com seus entes 

queridos. 

 
 

 

 

 
O projeto Oficina Inclusiva Mão na Roda nasceu com a finalidade de dar suporte a famílias carentes que 

não têm condições de manter ou adquirir um equipamento funcional e digno aos seus assistidos. 

Fundamentais para a locomoção, a cadeira de rodas, as muletas, os andadores e as bengalas são aparelhos 

primários e fundamentais que auxiliam as Pessoas com Deficiência, definitiva ou temporária, em suas 

atividades diárias e como tal, precisam de manutenção. 

 

 

 

 

 

 
O projeto Atletas da Inclusão visa apoiar e incentivar atletas amadores e de alta performance em diversas 

modalidades (paragolfe,kaiak adaptado, etc). Oficialmente temos Bocha Adaptada e Paraciclismo. 

 
4. JUSTIFICATIVA DA 1ª REFORMULAÇÃO: 

 

 

 
Desde dezembro de 2019, o mundo tem focado nos efeitos devastadores que o vírus COVID-19 tem imposto 

aos países por onde ele tem passado. Inicialmente na China, o Coronavírus tem feito números alarmantes de 

vítimas fatais em países do oriente e ocidente. Desde o início do ano, que diversas cidades e países têm 

suspendido suas atividades cotidianas permanecendo apenas as essencias como forma de estancar a 

propagação do vírus cuja cura não se tem ciência até então. 

 
No Brasil, por meio da Portaria Nº 188/20 do Ministério da Saúde, foi declarado o estado de Emergência em 

http://www.youtube.com/watch?v=bpHm8KKOfhA&amp%3Bt=101s
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Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(2019-nCoV). No mesmo mês de fevereiro, é aprovada a Lei Nº 13.979/2020 que Dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. Nesta normativa, define-se o conceito de “isolamento1” e “querentena2” os 

quais irão pautar as gestões públicas federal, estaduais e municipais neste primeiro semestre de 2020. Segundo 

o Ministério da Saúde, a tendência de controle da disseminação do vírus se dará a partir de julho quando este 

atingirá o seu platô, conforme inúmeras entrevistas realizadas pelo então ministro Mandetta. 

 
No decorrer do ano de 2020, a ciência foi descobrindo o comportamento do Coronavírus ao passo que a 

pandemia se alastra oscilando entre picos, platôs e momentos de calmarias. Estima-se que vacinas estarão no 

mercado até o final do ano corrente, é a nossa esperança. 

 
No que se refere à gestão pública, é sabido do descompasso entre os entes federados que possuem suas 

autonomias ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no entendimento do período de isolamento e 

quarentena social. Diante deste impasse e, visando a saúde e o bem-estar dos nossos beneficiários, achamos 

pertinente iniciarmos as aulas, de maneira segura, a partir do mês de fevereiro de 2021. No entanto, as 

aquisições de mobiliários e equipamentos serão realizadas ao longo do segundo semestre de 2020. Neste 

mesmo período, iremos sensibilizar e motivar a demanda por meio de nossas redes socias a fim de que no 

período de inscrição do cursos, em dezembro e janeiro, as vagas sejam devidamente preenchidas. Desta forma, 

pedimos reformulação deste Termo de Fomento para iniciarmos as aulas em fevereiro de 2021 bem como para 

troca de compra de mesas individuais por bancadas contínuas de MDF para computadores. Registramos que 

os computadores a serem adquiridos não precisarão de estabilizadores, motivo pelo qual não será necessário 

comprar. 

 

 

4.1. JUSTIFICATIVA NO PLANO DE TRABALHO ORIGINAL 

 
 

Segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de deficientes 

aumentou em São José dos Campos. De acordo com a pesquisa, realizada em 2010, 22% da população da 

cidade tem algum tipo de deficiência. O número passou de 62 mil para 140 mil pessoas. O índice engloba as 

deficiências visual, auditiva, motora, física e mental. 

 

1 “separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, 

de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus” 
2 “restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, 

contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação 

ou a propagação do coronavírus” 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/sao-jose-dos-campos.html


Este aumento justifica todo e qualquer investimento governamental neste setor, como o termo de Fomento 

do qual desejamos implementar. Neste sentido, é muito importante que o Fundo contemple a APPD, pois a 

necessidade de aumento nos investimentos é de difícil contestação. 

 
Vale salientar que este aumento vertiginoso infere no planejamento dos órgão públicos locais e sua 

consequente atuação, pois estes dados significam a necessidade de praticamente duplicar o investimento 

financeiro e engajamento nas políticas públicas para PcD no Município. 

 
Ressaltamos que este aumento tem raízes na metodologia da pesquisa utilizada, mas também deve se levar em 

consideração a luta de pessoas e entidades como a APPD, que fazem da Inclusão e da melhoria da qualidade 

de vida desta população o motivo existencial de seu ser. 

 
Outra importante justificativa que aproxima Propontente e Concedente refere se a proposta do “Dia D” –Dia 

Nacional de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), que visa fortalecer as políticas de empregabilidade para as pessoas 

com deficiência e promover a aproximação entre trabalhadores e empresas. 

 
A iniciativa é realizada pelo Ministério do Trabalho com parceria do Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS). O Dia D envolve um conjunto de ações que vão proporcionar espaços de encontro para pessoas com 

deficiência e reabilitados do INSS interessados em ingressar no mercado de trabalho e as empresas que 

precisam cumprir cotas de inclusão, previstas na Lei N°8.213/91. 

 
A mobilização costuma ser realizada nas unidades especializadas do Sistema Único de Assistência Social 

(Suas), como os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e Centros-Dia, além das 

agências do INSS e Superintendências Regionais do Trabalho, em parceria com o Sistema Nacional do 

Emprego (Sine). 

A política de assistência social tem serviços e benefícios – como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

– que garantem a autonomia e melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência. Atualmente, 2,48 

milhões de pessoas com deficiências recebem o benefício no país, sendo que 1,18 milhão têm entre 14 e 45 

anos. 

 
É fato que a precariedade na formação profissional da população é um dos empecilhos para a prosperidade 

econômica e inclusão social, no caso da PcD, a situação se agrava, pois suas peculiaridades costumam 

significar em menos oportunidades de desenvolvimento escolar e profissional que as pessoas sem deficiência. 

 
Reconhecendo a iniciativa, queremos aumentar a Sinergia do “Dia D”, e podemos proporcionar isto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213compilado.htm
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aumentando a probabilidade da PcD ter o perfil aderente à vaga aberta pelas empresas neste projeto. Um 

campo que está em crescimento e cujos conhecimentos são cada vez mais necessários para todos profissionais, 

é o campo da Informática. Propiciar conhecimentos nesta área, além de outros específicos, tende a aumentar 

a chance de contração do trabalhador. Evidenciamos que a empresa também terá seus impactos positivos na 

imagem e custos, desviando-se de multas que podem ser impostas devido a lei de cotas. Em suma, 

evidenciamos nestas linhas as justificativas que fundamentam a potencialidade deste Termo de Fomento, 

qualificando uma relação ganha-ganha-ganha entre PcDs, Ministérios e Empresas. 

 
Hoje sabemos que o ser humano é o animal com a infância mais prolongada da natureza. Desde a sutura 

epistêmica feita por Jean Piaget requalificando as teorias que explicavam a construção do conhecimento no 

homem, (inatismo e comportamentalismo) e constituindo a teoria interacionista, baseado na Epistemologia 

Genética, constatou se que apesar de estuturas comuns, o homem é um ser indeterminavel, pois nem sua 

genética, nem o ambiente em que vivem, separados, conseguem definir ou explicar até onde pode se chegar 

na evolução das sua capacidades adaptativas. 

 
Muitas vezes, o limite que uma pessoa tem para o seu próprio desenvolvimento, é mais uma construção sócio- 

cultural-familiar, do que uma limitação biológica pura e simples. Ocorre que a superação de uma ética animal, 

evolucionista, naturalmente excludente, como a lei da sobrevivencia, onde somente os mais fortes e adaptados 

devem permanecer, é evento recente na humanidade. 

 
A história e a ritualistica tribal, que determinava a forma como cada grupamento tratava aqueles que nasciam 

ou manifestavam alguma diferença fisiológica, tinha sempre em vista o benéficio coletivo acima do 

reconhecimento individual. 

 
Entende se que em sociedades mais antigas, as maneiras de lidar com especificidades fisiologicas e com 

Pessoas que manifestavam Deficiências nos coletivos, devido as próprias limitações tecnológicas e grau de 

domínio da natureza daqueles grupamentos humanos, não se caracterizavam por flexibilidade, acolhimento e 

consideração específica pelo ser. 

 
O ser humano demorou muito tempo para construir uma ética que fosse além das leis naturais da evolução, 

que ultrapassaasse o simples filtro biológico que determinam quem deve viver e quem deve ser deixado para 

trás, invisível ou esquecido. 

 
As PcD’s, ao longo da história da humanidade, têm sido olhados de variadas perspectivas e recebido diversos 



tipos de tratamentos. Os dados mais antigos comprovam que alguns povos simplesmente as exterminavam, 

outros, que as excluíam ou segregavam do convívio social. Só muito mais recentemente as PcD’s passaram a 

ser aceitas como sujeitos de direitos, e a sociedade começou a empregar o termo integração e inclusão, para 

indicar que as pessoas com deficiência podiam participar dos atos da vida civil. 

 
Mesmo dentro do arcabouço da tradição Romana, que tanto nos influencia, a visão sobre a Pessoa Com 

Deficiencia estava ligada a uma unidade imperfeita que podia corromper a coletividade, Segundo Monteiro: 

 
“Os romanos, na ANTIGUIDADE, no início da Era Cristã, segundo SÊNECA, citado por Moisés (1977, p. 

14), estabeleciam as seguintes práticas: Nós matamos os cães danados, os touros ferozes e indomáveis, 

degolamos as ovelhas doentes com medo que infectem o rebanho, asfixiamos os recém-nascidos mal 

constituídos, mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós a afogamos: não se trata de ódio, mas da 

razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las (Sobre a Ira, I).3” 

 
O ser humano, enquanto ente capaz de superar a concretude biológica, com sua capacidade de planejar, criar, se comunicar, 

abstrair e criar tecnologia, é capaz de ir além dos limites impostos por uma natureza selvagem no planeta A história do homem 

tem forte relação com a lida com a entropia e a capacidade aumentar seu benefício na coletividade e na relação com a 

natureza. 

 
Quando falamos hoje de conceitos como integração ou de de inclusão de PcD (Pessoas com Deficiência) se faz necessário 

entender que a cultura social marcada pelo assistencialismo, a caridade e a falta de informação pautaram nossa relação com 

o tema. 

 
Na área jurídica, a primeira Constituição do Brasil (1824) privava o “incapacitado físico ou moral” do direito político e ainda 

há muito o que superar para “desconstruir” o ciclo de invisibilidade social ao qual muitas Pessoas estão submetidas. 

 
A história de nossa sociedade mostra que pessoascom deficiência sãona maioria das vezesescondidas dos demais, tornando- 

se invisíveis a seus olhos, não constituindo, portanto, problema na comunidade em que vivem. 

 
Nossa metodologia leva em consideração todo este histórico de negação da pópriqa existência social da PcD, por isso 

desenvolvemos uma busca ativa para encontrar e oferecer os benefícios de um trabalho social de qualidade, com integração 

e inclusão na rede de proteção social do Estado. 

 
Percebemos que as recentes transformações causadas pela Internet e pelo uso de redes sociais podem ser u importantes aliados 

 
3
maria-angela-monteiro-correa/educacao-especial-textos-da-disciplina/apresentacao-modulo-i-aulas-1-4/at_download/file. Data da 

pesquisa: 12/11/2019 
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em metas e projetos que almejam inclusão e integração. 
 

 

As novas tecnologias, com cada vez mais suporte para PcD’s, podem contribuir tanto para dar visibilidade para as 

PcD’s,quanto para propiciar suas próprias capacitações, expandindo o desenvolvimento profissional e , aumentando o acesso 

ao mundo do trabalho. A Informática se justifica para nós por que é um meio, mas também é um fim, em termos de profissão. 

 
Com o incremento das mídias sociais, da popularização do conhecimento, das tecnologias assistivas, as PcD’s podem ganhar 

poder e lançar mão de possibilidades antes inviabilizadas. Não temos dúvida que, bem orientados, com conhecimentos 

básicos de informática, com amparo técnico e humano, a PcD terá mais facilidades para conhecer seus direitos, leis e políticas, 

além de se desenvolver em diversos aspectos profissionais e criativos. 

 
Nossa nação, portanto, pode aproveitar o mundo virtual e o potencial da formação em informática, para melhor atingir e 

destacar as PcD’s e suas inumeras possibilidades.Mas precisamos de atenção específica para este público, ainda dentro da 

perspectiva inclusiva. Precisamos levar em consideração as peculiaridades deste grupamento humano historicamente alijado 

das conquistas civilizatórias. O acesso das pessoas menos favorecidas ao que chamamos de educação tecnológica, ou 

alfabetização digital, ainda é parco para a grandeza de nosso país, o que dizer do acesso das PcD’s no que diz respeito ao 

domínio e utilização das possibilidades virtuais? 

 
O relatório anual “The Inclusive Internet Index 2019”, elaborado pela revista britânica The Economist, avaliou recentemente 

como a internet contribui positivamente para melhorar fatores socioeconômicos em nível global. O Brasil aparece na 31ª 

posição no ranking geral de 100 países, que avalia preparo, facilidade de acesso, disponibilidade e relevância da internet em 

nível global. No quesito de preparo, que abrange as categorias alfabetização, confiança e segurança no uso da internet e 

políticas de incentivo do uso da web, o país ficou nas posições 66ª, 21ª e 50ª, 

 
A escolha por um projeto que busca superar a “segregação digital entre PcD’s”se justifica quando levamos em conta os dados 

do país neste quesito, adicionado da inegável e histórica segregação que este público já sofre em outras áreas. 

A pertinência está em diminuir a distância que separa as PcD’s de instrumentos tão potentes para sua inclusão, como os da 

informática, capazes de aumentar o nível da visibilidade e da comunicação deste próprio público entre si e com todos, isto 

nos parece que é uma justificativa sólida, pois o Projeto expandirá a informática e seus benéficios diretos e indiretos para um 

público que já é segregado quanto as ferramenetas de autodesenvolvimento e quanto as riquezas acumuladas pela 

humanidade. 

 
A informática é essencial ao mundo do trabalho no SÉC. XXI uma vez que esta se faz presente na atualidade em diversas 

áreas do trabalho e da qualidade de vida humana. Com base nisto, o projeto irá fomentar a promoção da acessibilidade da 



PcD em conhecimentos específicos de sua identidade, como em conhecimentos básicos em informática, proporcionando 

participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social. Segundo o Censo IBGE 2010, o cenário da pessoa com deficiência em 

números, no município, assim se encontrava4: 

TIPO DE 

 

DEFICIÊNCIA 

TOTAL 

 

COMPROMETIMENTO 

GRANDE 

 

COMPROMETIMENTO 

ALGUM 

 

COMPROMETIMENTO 

TOTAL 

AUDITIVA 1.386 4.817 22.403 28.606 

MOTORA 2.771 8.106 21.037 31.914 

VISUAL 2.377 14.651 95.877 112.905 

MENTAL X X X 7.526 

TOTAL 6.534 27.574 139.317 180.951 

 
Desta forma, urge ações e projetos para promover a inclusão deste público na dinâmica da sociedade a fim 

de minimizar a vulnerabilidade da pessoa com deficiência que vai desde a qualidade de vida até a abertura 

de oportunidades no mercado de trabalho. 

 
5. CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL PARA EXECUÇÃO DO OBJETO. 

APPD – Associação das Pessoas Portadoras de Deficiências de São José dos Campos possui ampla 

experiência em oferta cursos e serviços a pessoa com deficiência. A instituição atua em parceria com 

universidade e outras instituições, públicas e privadas, a fim de promover a cidadania da pessoa com 

deficiência por meio do atendimento de apoio físico e social aos diversos tipos de deficiências no município 

de São José dos Campos-SP. Abaixo, pessoas da entidade que serão responsaveis pela execução do projeto5: 

 

 

 
 

NOME CARGO 

Luís Carlos Lucas Barbosa Presidente 

Sebastião Garcia Vice-Presidente 

Maira Claudete da S. R de Moura Diretora Financeira 

Rosa Marta da Silva Vice Diretora Financeira 

Mª Vandarlânia da S. Gama Diretora Administrativa 

Josimar Sena da Silva Vice Diretor Administrativo 

Raphael Alves Pereira Consultor em Projetos 

 

 

 
 

4 Site: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-jose-dos-campos/pesquisa/23/23612 Data da pesquisa: 04/07/219. 

 

5 Vide Currículos no SICONV. 
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6. OBJETIVOS 

 
 

6.1 – Objetivo Geral 
 

 

Promover a Inclusão digital e promover a qualificação para PcD’s por meio de capacitação profissional em 

Informática, curso livre de informática básica para PcD’s e capacitação para uso de tecnologia assistiva e 

manejo de APP’s para 100 PcD’s no município de São José dos Campos. Contribuir para promover a 

funcionalidade social e econômicae a participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade 

reduzida no mundo do trabalho e na sociedade como um todo, visando sua autonomia, independência, 

aumento da empregabilidade, da qualidade de vida e da inclusão digital e social. 

6.2 – Objetivos Específicos 

 
 

a. Implantação e infraestrutura de espaços de capacitação em informática e promoção de 

cursos visando a inclusão profissional, digital e criação de oportunidades de emprego e 

renda. 

b. Aumentar a qualificação da pessoa com deficiência para atuar no mercado de 

trabalho. 

c. Aumentar a Empregabilidade e aderência do perfil profissional das PcD’s. 

 
 

7. DO VALOR DA 1ª REFORMULAÇÃO: 

 
 

Valor Financeiro a ser utilizado: R$ 117.577,71 

Valor da Contrapartida Financeira: R$ 1.308,71 

Valor da Contrapartida em Bens e Serviços: R$ 16.197,00 

 

 

 
7.1.DO VALOR TOTAL DO PROJETO ORIGINAL: R$ 117.577,71 

 
 

Valor Concedente: R$ 100.000,00. 

Valor da Contrapartida Financeira: R$ 1.308,71 

Valor da Contrapartida em Bens e Serviços: R$ 16.197,00 



8. DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO: 

 
 

A execução do presente Termo de Fomento terá vigência de 12 meses. 

 

 

 
10 . PÚBLICO BENEFICIÁRIO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 
 

Serão 100 Pessoas Com Deficiência beneficiadas, na região correspondente ao CRAS Dom Pedro que 

abrange os bairros Campo dos Alemães, colonial, Imperial Conjunto Residencial Elmano Veloso, 

Conjunto Residencial Don Pedro I, Conjunto Residencial Don Pedro II, Residencial União, Interlargos, 

na cidade de São José dos Campos SP. 
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11. METAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS6
 

 

 

META: Promover cursos de capacitações nas áreas de Informática para pessoas com deficiência com aquisição de mobiliários e equipamentos 
 

 

 

 

ETAPA ESPECIFICAÇÃO VALOR(R$) Data de 

Início 

Data de 

Término 

Indicador Físico Meios de 

Verificação 

1 Aquisição de equipamentos 

de informática e mobilíário 

100.208,69 01/12/2020 11/01/2021 Laboratório técnico com 

computadores, impressoras, 

equipamento e mobiliários 

montados 

Visita in loco, 

documentos 

fiscais, fotografias 

2 Divulgação de Cursos 1.500,00 22/10/2021 01/10/2022  

Preenchimento das vagas 

ofertadas 

Visita in loco, 

documentos 

fiscais, fotografias, 

redes sociais da 

instituição. 

3 Contratação de instrutores 9.099,00 22/10/2021 15/11/2021 Capacitação das Pessoas com 

Deficiência para o mercado de 

trabalho 

Visita in loco, 

documentos 

fiscais, fotografias 

4 Contratação de Tradutor de 

Libras e início das aulas dos 

cursos 

5.598,00 22/10/2021 15/11/2021 Capacitação dos surdos para o 

mercado de trabalho 

Visita in loco, 

documentos 

fiscais, fotografias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Vide detalhamento no item 12.1 
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12. DETALHAMENTO DA META E A METODODOGIA 

META 1: Promover cursos de capacitações nas áreas de Informática para pessoas com deficiência com aquisição de mobiliários e equipamentos 
 

 
Equipamento e Mobiliário Qtde Objetivo Instrutores 

Disponibilização de Instrutores para 

aulas 

300.0 H- 

aulas 

Capacitar 100 pessoas com deficiência capacitadas 

em cursos de capacitação livres e de curta duração. 

Anderson Luiz Santos Machado Romeiro, Sebastião G. de Souza e 

Everton Lima 

Contratação de tradutor de Libras para 

aulas 
60 h-aula 

Fazer tradução do conteúdo das aulas para a 

linguagem de libras 

Rosicleide Ferreira de Magalhaes Fonseca ou Aparecida Valéria da 

Silva ou VITORIA MARQUES CESAR LEITE 

Divulgação dos cursos mídias digitais 

instagram, facebook, youtube 

5.0 

meses 

Realizar a sensibilização, mobilização e estímulo de 

demanda para os cursos. 

 

Técnicos da APPD 

Computador Core i7-7500U 2.7 GHz 

12288 
16.0 Equipar os laboratórios de informática 

 

Ar condicionado tipo Split 12000 btus 3.0 Equipar os laboratórios de informática  

Impressora copiadora, Multifuncional, 

laser, monocromática, wireless, usb 
2.0 Equipar os laboratórios de informática 

 

Bebedouro purificador tipo coluna 220 

volts 
3.0 Equipar os laboratórios de informática 

 

Tablet 64G, ab S5e 64GB 10,5 Wi-Fi - 

And 
3.0 Equipar os laboratórios de informática 

 

Notebook Core i7, 8GB 2TB Tela 15.6 3.0 Equipar os laboratórios de informática  

Cadeira Giratória secretária Sem Braço, 

Estofada, suporte de 120kg 
19.0 Mobiliar os laboratórios de informática 

 

Projetor Multimídia 2700 lumens. Wi-fi 

e HDMI 
3.0 Equipar os laboratórios de informática 

 

Aquisição de bancadas para 

computadores em MDF 
1 Mobiliar os laboratórios de informática 
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12.1. Estratégia de Execução 

 

 

Os cursos serão de 60 horas e terá um mês de intervalo entre as turmas para que se possa fazer mobilização e 

sensibilização para as matrículas. 

 
A - Metodologia, Estruturação, Seleção e Inscrição de Participantes 

Carga horária - 60horas 

Conteúdo Programático 

• Introdução à informática; 

• Tipos de sistemas operacionais; 

• Funções básicas; 

• Navegadores de internet; 

• Redes sociais; 

• Correio eletrônico; 

• Editor de texto (word); 

• Editor de planilhas (excel e semelhantes); 

• Editor de slides (Power point e análogos); 

• Vírus, Antivírus; 

• Etiqueta digital. 

• Conhecer as tecnologias assistivas - equipamentos e softwares (Dosvox, Virtual vision, 

Jaws for Windwons, etc); 

• Serviços em bibliotecas universitárias acessíveis. 

 

 

 
Metodologia de ensino 

 
 

Aulas Dialógicas, debates, aulas expositivas; seminários; dinâmica de grupos; utilização de recursos 

audiovisuais e práticas de laboratório. 

 
A APPD fará aquisição dos mobiliários e equipamentos e disponibilizará em salas específicas que 

funcionará como laboratório de informática, devidamente aptas em instalações de infraestrutura física, 

elétrica e pedagógicas para realização dos cursos de informática básica proposta por este Termo de 

Fomento. Assim, a APPD dispõe de três salas para funcionamento imediato dos cursos sendo duas com 



metragens de 4x3 e uma com metragem de 5x4 bem como outra medindo 4x10mt em fase de conclusão 

de obra prevista para setembro do ano corrente, conforme declaração da instituição anexa no SICONV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A APPD Fornecerá ainda instrutores para realização dos cursos de informática básica e intérprete de libras 

como contrapartida em bens e serviços. Nos computadores adquiridos, serão instalados softwares livres de 

acessibilidade nas diversas deficiências tais como Hand Talk Tradutor para Libras, GNOME, ORCA, Linux 

Acessível, SuiteVLibras, entre outros. 

As vagas ofertadas serão amplamente divulgadas nas redes sociais sob a responsabilidade da 

proponente bem como em outros meios de publicidade propaganda disponível em parceria com a APPD. 

A seleção levará em conta as pessoas com deficiência, na ordem da inscrição, no entanto, considera-se-á as 

pessoas que estarão em maior vulnerabilidade social, a depender do número de procura pelas vagas. Por 

vulnerabilidade, entende-se pretensão para perda, para determinados riscos. A ação de promover estes cursos 

tem como fim proporcionar oportunidade de minimizar esta propensão à exclusão social para o público da 

pessoa com deficiência. No caso deste projeto, a vulnerabilidade social terá como critério a infraestrutura 

urbana, renda e trabalho. Beneficiários de programas governamentais como o Bolsa-Família é exemplo de 

como será feita a seleção dos cursos em havendo maior demanda do que oferta de vagas. 
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Os beneficiários assinarão folhas de frequência. Para comprovação de deficiência, será considerado o laudo 

médico e, no caso de não haver, pela declaração do responsável reduzida a termo do beneficiário ou seu 

responsável. 

 
B - Dos Cursos 

 
A APPD disponibilizará instrutores de informática, conforme seu quadro e parcerias com voluntários e 

instituições privadas em vigência, como serviço contrapartida do projeto para realizar a capacitação presencial 

com horas 10h semanais, sendo 2h-aulas/dia. Serão disponibilizados tradutores de libras de acordo com a 

demanda. Talvez haja a possibilidade de fazer uma turma exclusiva para surdos, conforme procura. Os cursos 

terão 60horas-aulas com conteúdos programáticos em Introdução à informática; Tipos de sistemas 

operacionais; Funções básicas; Navegadores de internet; Redes sociais; Correio eletrônico; Editor de texto 

(word); Editor de planilhas (excel e semelhantes); Editor de slides (Power point e análogos); Vírus, Antivírus; 

Etiqueta digital. Conhecer as tecnologias assistivas - equipamentos e softwares (Dosvox, Virtual vision, Jaws 

for Windwons, etc) bem como Serviços em bibliotecas universitárias acessíveis em 5 turmas, totalizando 300 

H-aulas. 

A APPD possui parceria com quatro técnicos habilitados para a formação dos alunos: sendo Renato Fernandes 

Rocha Couto (PCD) como instrutor e Tiago Nascimento Mota (PCD), Sebastião Garcia de Souza e Everton 

Lima como monitores para tirar dúvidas e auxiliar no ensino-aprendizagem dos alunos. Para tradução de libras 

contamos com Rony Willian Pereira. 

Serão ofertadas 100 vagas no decorrer de 12 meses para os cursos de informática básica, sendo 20 alunos por 

turmas totalizando 5 turmas. Neste caso, a diversidade entre computador tipo desktop, notebook e tablet tem 

por objetivo que os alunos possam manusear e se familiarizar com todas estas ferramentas/plataformas. 

 
 

RECURSOS HUMANOS 

 
 

CARGO 

 
 

PERFIL 

 
 

ATRIBUIÇÕES 

 
Nº DE 

PROFISSIONAIS 

 
JORNADA DE 

TRABALHO 

PERÍODOD DE 

CONTRATAÇÃO/ME 

SES 

 
 

REMUNERAÇÃO 

 
ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

RELATÓRIO DAS 

ATIVIDADES 

NATUREZA DE 

TRABALHO 

 
 

FOLHA DE PONTO 

 

 

 

Instrutor de 

informatica 

Formação em 

informatica, 

conhecimento em 

tecnologia assistiva, 

adaptada para PcDs, 

conhecimento em 

acessibilidade 

 
 

proferir aulas, aferir 

aprendizado, 

preparação de 

conteudo 

 

 

 

4 

 

 

 

60hs / curso / 

turma 

 

 

 

12 meses 

 

 

 

R$ 1.800,00 

 

 

 

ministrar aulas / 

curso livre 

 

 

 

Mensais 

 

 

 

A definir 

 
Tradutor de Libras 

Formação em tradução 

de libras 

Traduzir aulas de 

informática quando 

houver demandas 

 
1 

A definir de 

acordo com a 

demanda 

De acordo com a 

demanda 

 
R$ 93,3 por H-aula 

Traduzir aulas de 

informática quando 

houver demandas 

 
Mensais 

 
A Definir 
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C - Da Monitoria e da Avaliação 

 

 

 
 

A APPD realizará a monitoria constante dos cursos por meio de supervisão e acompanhamento do 

processo de ensino-aprendizagem dos técnicos e dos alunos, bem como nos processos de aquisição dos 

itens contemplados neste Termo de Fomento. A avaliação do processo de ensino aprendizagem será 

feita por meios de questionários aos alunos, pais e professores envolvidos além de testes com os alunos 

dos conteúdos disponibilizados pelos cursos. 

O projeto terá como indicadores: 
 

 

 

 

 

 

INDICADORES METODOLOGIA AFERIÇÃO 

 
IMPACTO 

 
Será aferido na conclusão 

dos cursos e seminários 

Quantidade de alunos que 

concluíram os cursos. 

Quantidade demandada 

para inscrições nos 
eventos. 

 

 

EFETIVIDADE 

 
 

Será aferido na conclusão 

dos cursos e seminários 

Houve redução de evasão 

nos cursos? Houve 

demanda maior que as 

ofertas de vagas em cursos 

e seminários? Houve 

aumento da 
empregabilidade de PCD? 

 
VALOR 

 

Será aferido durante a 

execução do projeto 

A expectativa dos 

beneficiários do Termo de 

Fomento foi atendida? 

 

 

 

 
OPERACIONAL 

 
 

Será aferido durante a 

execução do projeto. 

Deverá ser corrigido 

conforme ciclo de vida do 

projeto, do PDCA. 

O RH do projeto estar 

cumprindo as expectativas 

do projeto de acordo com 

os objetivos gerais e 

específicos? Os voluntários 

disponíveis para os cursos 

tem cumprido com os 

requisitos do projeto? 



14. DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA 2ª REFORMULAÇÃO 

A - LISTAGEM DE METAS/ETAPAS 

META 1: Disponibilizar Instrutores para os cursos de informática, em serviços de contrapartida 
 

 
META ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) Data de Início Data de Término 

1 Promover cursos de capacitações 

nas áreas de informática para 

pessoas com deficiência com 

aquisição de mobiliários e 
equipamentos 

117.577,71 01/12/2020 31/10/2022 

 

 

 

 

 

ETAPAS 
 

 

 

 

ETAPA ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) Data de Início Data de Término 

1 Aquisição de equipamentos 

de informática e mobiliários 

100.208,69 01/12/2020 11/01/2021 

2 Divulgação de Cursos 1.500,00 22/10/2021 01/10/2022 

3 Contratação de instrutores 9.099,00 22/10/2021 15/11/2021 

4 Contratação de Tradutor de 

Libras e início das aulas dos 

cursos 

5.598,00    22/10/2021 15/11/2021 
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B ME MÓRIA DE CÁLCULO 
 

 
Memória de Cálculo 

 APPD 

Valor R$ 117.577,71 

 

 Qtd./ HORA-AULA / 

Serviço 
Valor médio Total (R$) 

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 

Computador Core i7-7500U 2.7 

GHz 12288 MB 1024 GB 
16 R$3.599,00 R$ 57.584,00 

Ar condicionado tipo split 12000 

btus 
3 R$1.899,29 R$ 5.697,87 

Impressora Multifuncional Epson 

EcoTank L4160 
1 R$1.899,94 R$ 1.899,94 

Impressora Multifuncional Epson 

monocromática 
1 R$1.899,94 R$1.899,94 

Notebook Core i7 3   R$ 4.499,98 R$ 13.499,94 

Cadeira Giratóra Sem Braço 19 R$ 164,70 R$ 3.129,30 

Bebedouro tipo coluna 3 R$ 690,33 R$ 2.070,99 

 
Projetor Multimídia 2700 lumens 

3 R$2.627,85 R$ 7.883,55 

Mesa auxiliar para escritório 

em MDF 
1 R$0,00 R$ 0,00 

Tablet 64 G 3 R$1.399,00 R$ 4.197,00 

   R$ 97.862,53 

Prestação de Serviços - Contrapartida 

 
Disponibilização de Instrutores 

para os cursos (por H-aula) 

 
300 

 

 
R$ 30,33 

 

 
R$ 9.099,00 

Disponibilização de tradução de 

libras (por H-aula) 
60  

R$ 93,30 
 

R$ 5.598,00 

Divulgação dos cursos em mídias 

digitais (meses) 
5  

R$ 300,00 
 

R$ 1.500,00 

Total Geral   R$ 114.059,53 



C - COTAÇÕES 
 

 
Descrição do item Cotação 01 Cotação 02 Cotação 03  

 

Preço Médio 
 
Descrição objetiva do item 

Valor em R$ Valor em R$ Valor em R$ 

Nome da empresa Nome da empresa Nome da empresa 

CNPJ CNPJ CNPJ 

Data da Cotação Data da Cotação Data da Cotação 

 

 

 
Computador Core i7-7500U 

2.7 GHz 12288 MB 1024 

GB 

R$3.869,00 R$3.869,00 R$3.469,00 R$ 3.735,67 

 
MOTA & RODRIGUES 

COMERCIO E ASSISTENCIA 

TECNICA DE CELULARES 

LTDA CNPJ: 24.989.693/0001- 

55 

Shoptime. Site: 

https://www.shoptime.com.br/produto/3 

2174258/computador-dell-xps-8930- 

a10m-8a-geracao-intel-core-i5-8gb-1tb- 

windows-10- 

monitor?cor=Preto&epar=4024&hl=lo 

wer&opn=BUSCAPE&s_term=BUSC 
APE 

 

 
RC INFORMATICA Solução e 

Inovação CNPJ 08.074.883/0001- 

96 

 

04/11/2019 28/07/2019 14/11/2019  

 

 
 

Arcondicionado tipo split 

12000 btus 

R$ 1.299,00 R$ 1.158,05 R$ 1.219,00 R$ 1.225,35 

MOTA & RODRIGUES 

COMERCIO E ASSISTENCIA 

TECNICA DE CELULARES 

LTDA CNPJ: 24.989.693/0001- 

55 

 

Arcongel. Site: 

http://www.arcongel.com.br/produto/ar- 

condicionado-split-hi-wall-elgin-eco- 

class-12000-btus-frio-220v/ 

 
RC INFORMATICA Solução e 

Inovação CNPJ 08.074.883/0001- 

96 

 

04/11/2019 28/07/2019 14/11/2019  

 
 

Impressora copiadora, 

Multifuncional, laser, 

monocromática, wirelles, 

usb 

R$ 1.336,99 R$ 1.549,00 R$ 1.399,00 R$ 1.428,33 

MOTA & RODRIGUES 

COMERCIO E ASSISTENCIA 

TECNICA DE CELULARES 

LTDA CNPJ: 24.989.693/0001- 

55 

 
 

CLAUDIO DE ANDRADE 

CNPJ: 20.909.672/0001-21 

 
RC INFORMATICA Solução e 

Inovação CNPJ 08.074.883/0001- 

96 

 

04/11/2019 28/07/2019 14/11/2019  

Notebook Core i7, 8GB 2TB R$ 4.190,00 R$ 3.198,00 R$ 3.799,00 R$ 3.729,00 

http://www.shoptime.com.br/produto/3
http://www.arcongel.com.br/produto/ar-
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Tela 15.6 

MOTA & RODRIGUES 

COMERCIO E ASSISTENCIA 

TECNICA DE CELULARES 

LTDA 

(12) 3346-9896 / 

alfassistencia@outlook.com 

Rua Rubião Júnior, 227 – 

CEP:12210-180 

Centro São José dos Campos - 

SP 

 

 

 

 

Dell. Site: https://www.dell.com/pt-br 

 

 

 

RC INFORMATICA Solução e 

Inovação CNPJ 08.074.883/0001- 

96 

 

04/11/2019 28/07/2019 14/11/2019  

 

 

Cadeira Giratóra secretária 

Sem Braço, Estofada 

suportar peso de, pelo 

menos, até 120kg 

R$ 109,90 R$ 99,97 R$ 109,90 R$ 106,59 

 
MOTA & RODRIGUES 

COMERCIO E ASSISTENCIA 

TECNICA DE CELULARES 

LTDA CNPJ: 24.989.693/0001- 

55 

Shoptime. Site: 

https://www.shoptime.com.br/produto/2 

9883963/cadeira-giratoria-sem-braco- 

em- 

polipropileno?pfm_carac=cadeira%20gi 

ratoria%20sem%20braco&pfm_index= 

19&pfm_page=search&pfm_pos=grid 
&pfm_type=search_page%20 

 

 
RC INFORMATICA Solução e 

Inovação CNPJ 08.074.883/0001- 

96 

 

04/11/2019 28/07/2019 14/11/2019  

 

 

 

Bebedouro tipo coluna 220 

volts 

R$ 636,90 R$ 636,90 R$ 799,00 R$ 690,93 

 
MOTA & RODRIGUES 

COMERCIO E ASSISTENCIA 

TECNICA DE CELULARES 

LTDA CNPJ: 24.989.693/0001- 

55 

Americanas. Site: 

https://www.americanas.com.br/produt 

o/5521241/bebedouro-refrigerado-bag- 

40-inox-ibbl-220- 

v?pfm_carac=bebedouro%20ibl&pfm_i 

ndex=0&pfm_page=search&pfm_pos= 
grid&pfm_type=search_page%20&sell 

erId&voltagem=220%20volts 

 

 
RC INFORMATICA Solução e 

Inovação CNPJ 08.074.883/0001- 

96 

 

04/11/2019 28/07/2019 14/11/2019  

Projetor Multimídia 2700 R$ 1.797,00 R$ 1.829,00 R$ 1.797,00 R$ 1.807,67 

mailto:alfassistencia@outlook.com
http://www.dell.com/pt-br
http://www.shoptime.com.br/produto/2
http://www.americanas.com.br/produt


lumens. Wi-fi e HDMI  

MOTA & RODRIGUES 

COMERCIO E ASSISTENCIA 

TECNICA DE CELULARES 

LTDA CNPJ: 24.989.693/0001- 

55 

Americanas. Site: 

https://www.americanas.com.br/parceir 

os/125275913?pfm_carac=projetor%20 

epson%20powerlife&pfm_index=8&pf 

m_page=search&pfm_pos=grid&pfm_t 

ype=search_page%20&productSku=12 

5275921&sellerId 

 
 

RC INFORMATICA Solução e 

Inovação CNPJ 08.074.883/0001- 

96 

 

04/11/2019 28/07/2019 14/11/2019  

 

Bancada para computador 

em MDF. 

R$ 6.396,08 R$ 4.200,00 R$ 5.000,00 R$ 5.198,69 

RICASA AMBIENTES 

PLANEJADOS LTDA-ME 

CNPJ 07.265.947/0001-73 

Movelaria Atitude 

CNPJ: 26.131.231/0001-28 

1000 Arte Móveis 

CNPJ: 19.032.348/0001-99 

 

29/07/2020 07/08/2020 04/08/2020  

 

 

 

 
Tablet 64G, ab S5e 64GB 

10,5” Wi-Fi - Android 9.1 

R$ 2.999,00 R$ 3.172,59 R$ 2.999,00 R$ 3.056,86 

 
 

MOTA & RODRIGUES 

COMERCIO E ASSISTENCIA 

TECNICA DE CELULARES 

LTDA CNPJ: 24.989.693/0001- 

55 

Americanas. Site: 

https://www.americanas.com.br/produt 

o/103047890/tablet-samsung-galaxy- 

tab-s5e-sm-t720-64gb-de-10-5-13mp- 

8mp-os-9-0- 

preto?pfm_carac=tablet%2064&pfm_in 

dex=4&pfm_page=search&pfm_pos=gr 

id&pfm_type=search_page%20&sellerI 
d 

 

 

RC INFORMATICA Solução e 

Inovação CNPJ 08.074.883/0001- 

96 

 

04/11/2019 28/07/2019 14/11/2019  

 

 
Intérprete de Libras 

R$ 120,00 R$ 90,00 R$ 70,00 R$ 93,33 

Rosicleide Ferreira de 

Magalhaes Fonseca CPF: 

835.778.904-87 

 
Aparecida Valéria da Silva CNPJ n° 

25.308.661/0001-00 

VITORIA MARQUES CESAR 

LEITE CPF 
352 284 728 86 

 

06/12/2019 05/12/2019 06/12/2019  

 
 

Instrutor de Informática 

R$ 28,00 R$ 33,00 R$ 30,00 R$ 30,33 

Anderson Luiz Santos Machado 

Romeiro CPF 224.347.948-66 

Everton de Oliveira Lima CPF: 

263.401.568-88 

Sebastião Garcia de Souza 

CPF 
199.103.058-44 

 

06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019  

http://www.americanas.com.br/parceir
http://www.americanas.com.br/produt
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15. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO 
 

 
Tipo 

Despesa 
Descrição Cód. Natureza Despesa Un. Qtde 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

BEM Computador Core i7-7500U 2.7 GHz 12288 44905235 UN 16.0 R$3.599,00 R$ 57.584,00 

BEM Ar condicionado tipo Split 12000 btus 44905212 UN 3.0 R$1.899,29    R$ 5.697,87 

BEM 
Impressora Multifuncional Epson EcoTank 

L4160 
44905235 UN 1.0 R$1.899,94 R$1.899,94 

BEM 
Impressora Multifuncional Epson 

Monocromática 
44905235 UN 1.0 R$1.899,94 R$1.899,94 

BEM Bebedouro purificador tipo coluna 220 volts 44905212 UN 3.0 R$690,33 R$2.070,99 

BEM Tablet 64G, ab S5e 64GB 10,5 Wi-Fi - And 44905235 UN 3.0 R$1.399,00 R$4.197,00 

BEM Notebook Core i7, 8GB 2TB Tela 15.6 44905235 UN 3.0       R$4.499,98 R$13.499,94 

BEM Cadeira Giratóra secretária Sem Braço, E 44905242 UN 19.0 R$164,70 R$3.129,30 

BEM Projetor Multimídia 2700 lumens. Wi-fi e 44905233 UN 3.0 R$2.627,85 R$7.883,55 

BEM Mesa auxiliar para escritório em MDF 44905242 UN 0 R$0,00 R$0,00 

SERVICO Divulgação dos cursos mídias digitais in 33903979 UN 5.0 R$300,00 R$1.500,00 

SERVICO Contratação de tradutor de Libras para aulas 33903948 
H- 

AULA 
60.0 R$93,30 R$5.598,00 

SERVICO Disponibilização de Instrutores para aulas 33903905 
H- 

AULA 
300.0 R$30,33 R$9.099,00 

TOTAL R$117.577,71 
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16. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO 
 

 

Classificação de Despesas 
Recursos 

Convênio 

Contrapartida Bens e 

Serviços 
Total 

339039 R$0,00 R$16.197,00 R$16.197,00 

449052 R$101.380,71 R$0,00 R$101.380,71 

Total R$101.380,71 R$16.197,00 R$117.577,71 

 

 

 

 

 

 
 

17. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

 
Número da 

Parcela 
Tipo l Mês Ano Valor (R$) 

1 CONCEDENTE Janeiro 2020 R$100.000,00 

2 CONVENENTE Janeiro 2020 R$1.380,71 

TOTAL R$101.380,71 
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17. CRONOGRAMA FÍSICO 
 

 

METAS ETAPAS CRONOGRAMA 2019-2021 

 

 

 

 
1.Adquirir 

equipamentos de 

informática, 

Mobiliários e 

Equipamentos 

 DEZ20 JAN21 FEV21 MAR2

1 

ABR21 MAI21 JUN21 JUL21 AGO21 SET21 OUT21 NOV21 DEZ 

21 

JAN22 

              

Adquirir 

mobiliário e 

equipament 

os para 

laboratório 

de 
informátic 

 

 

 
     x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

      x 

     

 

 

     x 

 

 

 

      x 

       

 

2. Disponibilização, pela 

APPD, de profissionais 

para realização dos cursos 

em informática básica 

Divulgação, 

Seleção e 

realização de 

cursos de 

Informática 
básica 

           

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

     

 

 

 

      x 

  
Contratação de 

Instrutores e 

início das aulas 

dos cursos 

           

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

  
Contratação de 

Tradutor de 

Libras 

           

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 
Planejamento, monitoria e avaliação 

x x x x x x x x x x x x x x 



ASS 

 
 

JOS 

 ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

SÃO É DOS CAMPOS/SP APPD.ORG.BR 

18. FUTURO DO PROJETO 

 
 

Quanto aos cursos de capacitação, a APPD tem clareza da sua importância e alcance das informações 

e a qualidade dos serviços que serão prestados à pessoa com deficiência em São José dos Campos SP. 

Registramos que, ao término das capacitações dos contemplados deste Termo, a APPD dará 

continuidade às aulas de informática como umas das ações do seu portfólio de prestação de serviços 

ao público da pessoa com deficiência. 

 
No entanto, irá buscar novas parcerias, anualmente neste Ministério, para ampliação das ações dos 

programas bem como o aumento do número de beneficiários PCD nos cursos de inclusão digital nos 

anos subsequentes por meio de emendas parlamentares e /recursos extra-orçamentários bem como nos 

governos municipal e estadual e parcerias com instituições privadas, uma vez que vislumbramos 

eventos de grande impacto no tema. Ademais, esta é uma ação que deve ter continuidade com a 

promoção de cursos com outras temáticas bem em outros eventos que fortaleçam a dignidade da 

pessoa com deficiência contemplando ações em outros municípios circunvizinhos e/ou estados 

federados. 

 
São José dos Campos,15 de 

outubro de 2021. 

 

 
 

Luiz Carlos Lucas Barbosa 

Presidente APPD 
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