










































































RELATÓRIO FINAL
RESULTADOS PREVISTOS X REALIZADOS

PROJETO: LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
[TERMO DE FOMENTO 2712/2016 E ADITIVOS]



O Laboratório de Inovação - Área 21 foi um projeto construído por jovens e especialistas e teve como objetivo central desenvolver

competências essenciais para o sucesso de jovens em situação de vulnerabilidade social no mundo do trabalho. Jovens que muitas

vezes não possuem escolhas e que não conseguem encontrar formações adequadas e inovadoras.

O Instituto Tellus em 2016 inscreveu o Laboratório de Inovação - Área 21 para esses jovens entre 14 e 17 anos, como projeto

incentivado na Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo de São Paulo através do Edital CONDECA (Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescentes) de São Paulo, que tem como principais objetivos e atribuições a participação na elaboração

de políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente.

O papel do Tellus na proposição de projetos para o governo foi o de identificar necessidades e buscar tendências e soluções

inovadores que impactam positivamente a vida dos cidadãos.

Com a comunidade do CEAP, Centro Educacional Assistencial Profissionalizante, no bairro da Pedreira, na zona Sul da Grande São

Paulo, do Tellus e dos parceiros financiadores conseguimos, então, não só atingir os objetivos iniciais do projeto, mas também nos

tornar referência, receber reconhecimento internacional (menção honrosa na categoria de educação do prêmio "World Changing

Ideas 2019" da revista de design e inovação Fast Company) e receber feedbacks profundos e importantes dos jovens que

participaram das jornadas de aprendizagem do projeto. O projeto iniciou em agosto/2017 e foi até dezembro/2019, todas as

atividades propostas no escopo inicial foram realizadas e contribuíram para o sucesso do projeto, conforme visualizável nas tabelas

abaixo:







* Informamos que os comprobatórios dos resultados supracitados e aqui anexados, é um compilado para elucidar as ações. Salientamos que a documentação

comprobatória completa, consta nas Prestações de Contas entregues juntamente com os respectivos Relatórios Técnicos devidamente

entregues/protocolados na SEDS-CONDECA, assim como, permanece a disposição para apreciação nos arquivos do Instituto Tellus. *

Conclusão:

Todos os recursos investidos no projeto foram devidamente transformados em benfeitorias para os jovens atendidos que passaram

por ele. Desde a concepção até a implementação, todos os resultados esperados foram obtidos, com a aplicação dos recursos de

forma correta e transparente, garantindo que todas as atividades fossem realizadas de forma satisfatória.

São Paulo, 10 de abril de 2022.

_______________________________
Lyna Malheiros
Líder do Projeto



ANEXO I
[Registros fotográficos da reunião de mobilização dos Parceiros]



ANEXO II
[One Page e Registros fotográficos do local definido - Instituto Ana Rosa]



ANEXO III
[Registro fotográfico da reunião com representantes da comunidade]



ANEXO IV
[Registro fotográfico das Oficinas]





ANEXO V
[Registro fotográfico da coleta de dados]



ANEXO VI
[Exemplo dos equipamentos entregues]



ANEXO VII
[Registros fotográficos da montagem do Laboratório]



ANEXO VIII
[Registros fotográficos dos 02 Oficineiros contratados]



ANEXO XIX
[Registros fotográficos das duas primeiras partes + terceira parte do curso]







ANEXO X
[Registros fotográficos dos Demo-Days]





ANEXO XI
[Registro fotográfico de uma das reuniões de planejamento]



ANEXO XII
[Registros fotográficos dos materiais atualizados]









ANEXO XIII
[Registros fotográficos das formações dos Oficineiros]



ANEXO XIV
[Registros fotográficos do curso educação profissional juvenil inovadora]





ANEXO XV
[Registros fotográficos do Demo-Day]
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TERMO	DE	FOMENTO	-	PROCESSO	Nº	2712/2016	(2º	ANO	DO	PROJETO)

CONVENIADA:	INSTITUTO	TELLUS

Recursos	Humanos	(CLT) 											25.725,00	 											27.460,98	 																(1.735,98)
Material	Laboratório 											50.000,00	 											49.680,14	 																					319,86	
Material	Pedagógico 											30.000,00	 											29.996,35	 																										3,65	
Material	Apoio/Escritório 													5.498,47	 													5.411,18	 																								87,29	
Produção	de	Vídeos	Tutoriais 													5.000,00	 													5.000,00	 																														-			
Recursos	Humanos	(PJs) 								835.591,71	 								835.994,44	 																				(402,73)
Contratação	Pontual	(PJ) 											10.500,00	 											10.500,00	 																														-			
Parceiro	Técnico 								157.926,66	 								157.926,72	 																								(0,06)
Transportes 											14.400,00	 											10.933,01	 																		3.466,99	
Despesas	c/	Material	Final	(Book) 													7.000,00	 													3.600,00	 																		3.400,00	
Despesas	c/	Site 											15.000,00	 											15.000,00	 																														-			
Demo	Days 													8.000,00	 													7.309,39	 																					690,61	
Avaliação 											50.000,00	 											50.000,00	 																														-			
Video	Case 											18.000,00	 											18.000,00	 																														-			
Oficinas	de	Formação 											22.600,00	 											22.600,00	 																														-			
TOTAL	 					1.255.241,84	 					1.249.412,21	 																		5.829,63	

2.801,07																	
1.385,65																	
5.829,63																	

10.016,35															

10.016,31															
0,04																									

10.016,35															

-																											

Cofundador	e	Diretor	Presidente

Germano	Guimarães

São	Paulo,	10	de	agosto	de	2020.

PRESTAÇÃO	DE	CONTAS	FINAL

VALORES	NÃO	EXECUTADOS	
SALDO	REMANESCENTE	DO	PROJETO	(A)

VALOR	DEVOLVIDO	AO	CONDECA	EM	08/07/2020
VALOR	DEVOLVIDO	AO	CONDECA	EM	13/07/2020
TOTAL	DEVOLVIDO	AO	CONDECA	(B)

SALDO	FINAL	(A	-	B)

TOTAL	

REALIZADO

	VALOR	NÃO	

EXECUTADO	

SALDO	1º	ANO	DO	PROJETO
RENDIMENTOS

FECHAMENTO	DO	PROJETO:

RESUMO	PREVISTO	X	REALIZADO

DESPESAS
TOTAL	

PREVISTO


