














































	

São	Paulo,	11	de	junho	de	2020	

OFÍCIO	nº	19/2020/TELLUS	

	

A	Sua	Excelência	Senhora	CÉLIA	PARNES,	

	

À	Roseli	Cruz	e	José	Valderedo	Victor	Neto,		

	
Como	 é	 de	 seu	 conhecimento,	 a	 Secretaria	 de	 Desenvolvimento	 Social	 e	 o	 Instituto	 Tellus	 firmaram	 o	 Termo	 de	
Fomento,	em	30	de	julho	de	2019,	cujo	objeto	é	a	implementação	do	Projeto	Plataforma	Serviço	de	Gestão.	Referido	
Projeto	é	originário	do	primeiro	Edital	01/SEDS/CEI/2016	do	Conselho	do	Idoso.	
	
O	 Instituto	Tellus	enviou	o	OFÍCIO	no	18/2020/TELLUS,	datado	de	03	de	 junho	de	2020,	 informando	a	 respeito	da	
alteração	do	 formato	presencial	para	 remota	das	capacitações	previstas	no	Projeto	Plataforma	Serviço	de	Gestão,	
seguindo	as	diretrizes	sugeridas	pelos	principais	órgãos	de	saúde.	
	
Todavia,	atendendo	as	instruções	da	Deliberação	CEI-6,	de	26-5-2020,	publicada	no	último	dia	05	de	junho	de	2020,	
o	Tellus	vem	por	meio	deste	encaminhar	o	Plano	de	Trabalho	do	Projeto	Plataforma	Serviço	de	Gestão	prevendo	o	
referido	ajuste	do	formato	da	capacitação,	uma	vez	que	o	OFÍCIO	no	18/2020/TELLUS	com	a	devida	justificativa	já	foi	
enviado	e	recebido	por	V.Sas.	
	
A	 fim	 de	 facilitar	 a	 revisão	 do	 citado	 Plano	 de	 Trabalho,	 o	 Tellus	 informa	 que	 foram	 alterados	 apenas	 os	 itens	
indicados	abaixo,	em	especial	com	a	inserção	da	palavra	“remotas”.		
	
(i).	Item	8	-	Processo	de	Monitoramento	e	Avaliação	(DESCRIÇÃO	TÉCNICA	DO	PROJETO)		
	
(ii).	Item	4	-	CRONOGRAMA	DE	EXECUÇÃO	(META,	ETAPA	OU	FASE)	(PLANO	DE	TRABALHO)	
	
(iii).	Item	6.	CRONOGRAMA	DE	DESEMBOLSO.	(PLANO	DE	TRABALHO)	
	

Na	oportunidade	apresentamos	nossos	protestos	de	consideração.		

	

	

_________________________	
Instituto	Tellus	

Germano	Souza	Guimarães	
Diretor	Presidente	

À	Sua	Excelência	Senhora	
CÉLIA	PARNES	
Secretaria	de	Desenvolvimento	Social	



 

Rua	Pamplona,	1005	2º	andar	bloco	21A	–	Sala	01	
Jardim	Paulista	–	São	Paulo	–	Cep:	01405-001	 

 

1 

ANEXO V 

 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO  

 

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 
 

 
1. Identificação do projeto: 
 
Plataforma Serviço de Gestão  
 
1.1. Instituição proponente: INSTITUTO TELLUS 

 
1.2 CNPJ: 12.321.608/0001-05 

 
1.3 Banco: 
 

1.4 Agência: 1.5 Conta: 

1.6 Site: www.tellus.org.br 
 
1.7 Certificações:  
 
CEBAS (      )               OSCIP ( x )               Utilidade Pública Federal  (      ) 
Utilidade Pública Estadual       (      )             Utilidade Pública Municipal  (      ) 
CMAS                                      (      )             Conselho Estadual do Idoso (     ) 
 
1.8 Nome do Responsável legal: Germano Souza Guimarães 

1.9 RG: 55.166.781-3 
 
E mail Pessoal: germano.guimaraes@tellus.org.br 
 

1.10 Órgão Expedidor: SSP/SP 
 

2. Apresentação da Organização 

2.1. Histórico da organização  
 
O Instituto Tellus é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2010, com o propósito de 
contribuir para formação de um ecossistema de inovação em serviços públicos no Brasil. A 
organização acredita na capacidade que o Estado tem de gerar impacto social em escala. 
 
A missão do Tellus é atuar com o desenho e implementação de serviços públicos que 
melhorem a vida do cidadão. Há também uma visão de contribuir para um Governo inovador, 
ou seja, para a constituição de uma cultura de inovação no setor público. 
 
Como a inovação depende de um modelo mental diferente – de uma nova forma de enxergar e 
lidar com a realidade – a formação de gestores públicos sensibilizados com esta nova maneira 
de pensar e atuar, e a capacitação desses nas metodologias e ferramentas necessárias são 
fundamentais para que a inovação seja incorporada às estruturas e cultura da administração 
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pública, modernizando o Estado e contribuindo para que atenda melhor às demandas dos 
cidadãos e que os tenha como centro de todas suas decisões. 
 
Nesse sentido, o Instituto Tellus desenvolveu atividades focadas na inspiração – como dar luz 
a casos inovadores que já existem, sensibilizar os gestores públicos para o pensar e agir 
diferente, oferecer vivências que possam expandir os pontos de vista. Depois de trabalhar a 
inspiração, o Instituto Tellus ajuda no processo de ideias serem transformadas em ações por 
meio de sua metodologia de inovação. Ademais, desenvolveu uma metodologia de mobilização 
para engajar os cidadãos ou até mesmo gestores e servidores na execução das políticas 
públicas. Todos esses processos ajudam na formação para a inovação de gestores e 
servidores públicos. 
 
O Instituto Tellus criou a metodologia Tellus de trabalhar com inovação que segue algumas 
premissas elaboradas depois de anos de estudo e experiência com o setor público por parte 
dos fundadores e parceiros. Para o desenvolvimento desta forma de trabalhar com inovação, a 
equipe do Instituto Tellus aprendeu e usou referências de muitas fontes e teorias. Dentre todas 
as que mais os influenciaram foram duas metodologias internacionalmente reconhecidas: o 
design thinking da IDEO e a Teoria U desenvolvida pelos professores Peter Senge e Otto 
Scharmer da universidade americana MIT. 
 
O Tellus, com base no Design Thinking, trabalha um modelo mental de inovação que coloca o 
ser humano realmente no foco das ações e atenções, através de um processo colaborativo e 
transdisciplinar que envolve e integração dos interessados (stakeholders) diretos e indiretos de 
uma inovação (que pode ser um produto, serviço, processo, modelo de negócio ou 
experiência), desde o entendimento do desafio à criação de soluções e até a implementação. A 
Teoria U, por sua vez, fornece o conhecimento e as ferramentas sobre os aspectos cognitivos 
que devem ser levados em consideração no processo de criação. Engloba desde a etapa (i) de 
entendimento do problema (capacidade de enxergar a situação pré-julgamentos limitantes), (ii) 
aumento da capacidade criativa e inspiradora dos indivíduos, e (iii) implementação, 
prototipagem e iteração das soluções. 
 
O Tellus conta com uma equipe altamente qualificada, capitaneada por Germano Guimarães, 
cofundador e diretor do Instituto Tellus. Germano Guimarães é um entusiasta do Governo por 
sua capacidade de produzir impacto social positivo em grande escala. É Administrador Público, 
formado pela EAESP-FGV e pós graduado pela Gergetown University. Trabalhou na Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, no Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica do Ministério da Justiça e na Secretaria de Governo do Estado de São 
Paulo.  
 
Por seu trabalho no Governo, Germano foi agraciado com o prêmio Mario Covas de 2010, 
vencendo as categorias Inovação em Gestão Pública e Excelência em Gestão Pública. Em 
2010, Germano cofundou o Instituto Tellus, do qual é diretor. 
 
Germano é membro do Conselho Consultivo do Instituto Natura desde de janeiro de 2013 e do 
Centro Ruth Cardoso, desde janeiro de 2014. É ainda membro da rede de líderes em 
Educação GELP – Global Educational Leaders’ Partnership e do Grupo de Empreendedores 
Cívicos RAPS – Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. 
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O Instituto Tellus conta ainda com uma equipe experiente e multidisciplinar que atua em 
projetos de ensino e consultoria para governos, institutos e fundações. São 35 profissionais de 
diversas formações: designers, administradores, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e 
arquitetos trabalhando para tornar os Serviços Públicos mais inovadores e melhorar a vida das 
pessoas. 
 
O Tellus já conduziu cursos para gestores e servidores nas esferas federal, estadual e 
municipal e realizou projetos de melhoria de serviços nas áreas de educação, saúde, cultura, 
segurança, turismo, desenvolvimento social e empreendedorismo em 16 municípios de 12 
estados. 
 
Abaixo alguns cases desenvolvidos pelo Instituto Tellus, sendo certo que tantos outros podem 
ser encontrados no site www.tellus.org.br. 
 

Projeto +60 
 
Proporcionar atividades culturais e de lazer são funções importantes do 
poder público para com comunidades. O crescimento do número de 
idosos tem se acelerado no Brasil em função da consolidação da 
urbanização e do aumento da longevidade. Por isso, é essencial inovar e 
gerar soluções práticas e financeiramente atrativas para atender às 
necessidades deste público. O Programa +60 é uma destas alternativas 
que surgiu da parceria entre a Agência Tellus, o Governo do Estado de 
São Paulo e a SP Leituras com o objetivo de oferecer o bem-estar às 
pessoas com mais de 60 anos de idade, fortalecendo seu papel na 
sociedade, dando sentindo ao envelhecimento e valorizando os pontos 
positivos dessa etapa da vida.  
 
A iniciativa aconteceu entre janeiro a julho de 2012 e contou com o 
envolvimento de 80 pessoas que participaram de oito oficinas de co-
criação, produziram um mapa de stakeholders com mais 25 alianças de 
parcerias construídas e a geração de um blog para a divulgação do 
conteúdo do projeto. O +60 reformulou o espaço físico da Biblioteca de 
São Paulo, proporcionando aos usuários um tratamento humanizado e 
incentivando a leitura e outras atividades culturais. 

 
 
 
Escolas que Inovam: Tecnologia para potencializar 
transformações em escolas públicas 
Da demolição de paredes à integração da tecnologia na sala de aula, o 
projeto Escolas que Inovam (EQI) tem transformado a maneira que 
crianças e adolescentes das EMEF Campos Sales e Amorim Lima, 
ambas na cidade de São Paulo, aprendem e se preparam para enfrentar 
os desafios que os cercam. O EQI começou em 2013 e é um projeto 
realizado pela Fundação Telefônica e o Instituto Natura em parceria com 
a Agência Tellus, QMágico, Murano, Fundação Vanzolini, Adriana 
Martinelli, Lia Rangel e Move. A Agência Tellus é responsável em 
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promover e acompanhar processos de cocriação entre parceiros e 
escolas assim como o processo de implementação. 
 
O projeto EQI tem como objetivo fortalecer práticas pedagógicas digitais 
colaborativas e inovadoras que incentivam avanços nas habilidades de 
leitura, escrita e matemática dos alunos. O projeto também valoriza as 
práticas sintonizadas com as competências do século 21 e inspira outras 
escolas a experimentar a inovação. 

 
 
Rede Bem Cuidar: Cuidado Contínuo 
 
Longas filas, infraestrutura inadequada, falta de itens necessários para 
um atendimento de qualidade. Estas eram alguns dos desafios que a 
UBS de Bom Jesus (Pelotas, RS) enfrentava no dia-a-dia para oferecer 
serviços de saúde para a comunidade. A partir de um convênio com a 
Comunitas com a Prefeitura de Pelotas, o Tellus alavancou o projeto 
Rede Bem Cuidar, baseado no princípio de que o tratamento de saúde 
deve ser um processo contínuo e de qualidade. 
 
O Instituto Tellus forneceu apoio técnico e construiu espaço para diálogo 
e cocriação entre gestores públicos e cidadãos para juntos aprimorarem 
o atendimento do posto de saúde. Algumas das melhorias incluem um 
parquinho para crianças, uma academia de ginástica para adultos, 
cozinha experimental, horta comunitária, agentes de saúde da família 
treinados e equipados com tablets, e totens de autoatendimento que 
oferecem informações sobre todos os serviços da rede municipal de 
saúde. A aplicação da metodologia do Tellus foi chave na remodelagem 
completa da unidade. Com a repercussão positiva do projeto, a 
prefeitura planeja investir em outros quatro postos de saúde do 
município. 

 
 
 

Mãe Santista (Escola das Mães) 
 
Em parceria com a Prefeitura de Santos e a Comunitas, a frente Tellus 
do Projeto Juntos Santos parte do desafio ''Como podemos criar um 
serviço acolhedor e efetivo para as gestantes e mães com crianças de 
até 1 ano, que contribua para a redução da mortalidade infantil em 
Santos?” Portanto, a meta do projeto é atingir um digito (<10) na taxa de 
mortalidade infantil em 2016.  
 
Como parte do projeto, o Tellus desenvolveu a Escola das Mães, que é 
um conjunto de ações didáticas complementares às consultas médicas. 
Esta iniciativa aborda na prática questões relacionadas ao planejamento 
reprodutivo, gestação, nascimento, maternidade, entre outras.  
Além de toda a conceituação e definição dos processos, o Tellus está 
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iniciando as operações da Escola junto ao time de referência da Escola. 
Outro produto do projeto é a formulação do Novo Kit Mãe Santista. Este 
consiste em dois kits diferentes: o primeiro é para mulheres que são 
tidas como gestantes, e contam com documentos carteirinha da gestante 
e material didático; e o segundo é dado após 5 consultas de pré-natal e 
inclui um enxoval e produtos de higiene pessoal. A terceira parte do 
projeto é o desenvolvimento de um aplicativo Escola das Mães: uma 
ferramenta virtual que potencializa e oferece suporte didático à Escola 
das Mães. 

 
Projeto Vínculos: Unidos pela Primeira Infância 
 
Os desafios da educação pública podem parecer intimidantes: como 
engajar o aluno, melhorar o ensino, capacitar professores? Contudo, a 
complexidade das questões não impediu que o Tellus em parceria com o 
Governo do Estado de São Paulo desenvolvesse uma solução inovadora 
e colaborativa para o dia-a-dia da sala de aula e para a rotina de 
professores e alunos. Com o objetivo de organizar e disponibilizar 
materiais e conteúdos educacionais, a plataforma online Currículo+ foi 
lançada em fevereiro de 2014. O conceito é compilar conteúdos e 
recursos pedagógicos através da contribuição e sugestões de 
educadores, professores, alunos e pais. A partir daí, a curadoria é feita 
por uma equipe composta por Professores Coordenadores de Núcleo 
Pedagógicos de diversas Diretorias de Ensino da Rede, representantes 
de todos os níveis de ensino e disciplinas do Currículo, que organiza e 
disponibiliza os materiais na plataforma. 
 
Além de incentivar a utilização da tecnologia como recurso pedagógico, 
o Currículo+ também inspira boas práticas e a inovação. Com o 
Currículo+, professores conseguem tornar suas aulas mais 
contextualizadas, significativas, interativas e personalizadas, e o aluno 
tem fácil acesso a materiais digitais para reforçar, recuperar e 
complementar seus estudos. 

 
 
Projeto Ensino Fundamental 2.0 
 
O Projeto Ensino Fundamental 2.0 prioriza uma etapa da trajetória 
escolar sistematicamente negligenciada pelas redes de educação: os 
anos finais do Ensino Fundamental. A partir desta premissa, as equipes 
do Instituto Inspirare, da Agência Tellus, MEL e LABi  estão elaborado 
um conjunto variado e customizável de soluções que serão 
disponibilizadas em uma plataforma tecnológica amigável e de fácil 
acesso que permitirá que cada rede ou escola elabore o seu próprio 
desenho de práticas inovadoras e construa o seu modelo, junto a 
gestores, professores e alunos, sempre a partir de suas especificidades. 
O conteúdo desta plataforma foi recolhido através de análise 
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bibliográfica, pesquisa de campo, entrevista com especialistas e grupos 
de trabalho. As equipes trabalharam em três estados brasileiros: São 
Paulo, Bahia e Alagoas.   
 
 

Recentemente, o Projeto Rede Bem Cuidar ganhou 1º Lugar no Prêmio InovaSUS 2015. A 
Rede Bem Cuidar é uma iniciativa da Comunitas, por meio do Programa Juntos pelo 
Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Prefeitura de Pelotas e a Agência de Design 
em Serviços Públicos do Tellus. A Rede Bem Cuidar, uma solução inovadora em serviços 
públicos de saúde, ganhou o primeiro lugar no prêmio InovaSUS 2015 na categoria experiência 
implementada.  
 
O projeto está implementado em três Unidades de Saúde: UBS Bom Jesus, UBS Simões 
Lopes, e a UBS Guabiroba, esta última inaugurada em dezembro de 2016. O objetivo do 
projeto era repensar a experiência em saúde, focando no cuidado contínuo dos usuários. Para 
isso, a Agência de Design em Serviços Públicos do Tellus reuniu usuários, servidores públicos 
e funcionários para cocriarem a transformação da UBS. Algumas das melhorias incluem uma 
academia de ginástica para adultos, cozinha experimental, horta comunitária, agentes de 
saúde da família treinados e equipados com tablets, e totens de autoatendimento que oferecem 
informações sobre todos os serviços da rede municipal de saúde. Com a repercussão positiva 
da UBS Bom Jesus, o projeto se espalhou para outras unidades - até o momento, apenas as 
UBS Simões Lopes e Guabiroba receberam o projeto. Além disso, algumas de suas soluções 
foram implementadas e escaladas separadamente em outras UBS, como a farmácia distrital na 
unidade Lindóia. 
 
3. Apresentação do Projeto 
3.1. Nome do Projeto  
 
Plataforma Serviço de Gestão  
 
3.2. Justificativa  
 
Temos uma sociedade mais madura, mais fluida, transparente e produtiva e interessada nos 
seus direitos e nas políticas públicas sociais. 
 
No que diz respeito à política pública social, no que cerne a população idosa, compete ao 
Conselho Estadual do Idoso CEI/SP formular diretrizes e sugerir a promoção, em todos os 
níveis da Administração Pública Direta e Indireta, de atividades que visem à defesa dos direitos 
do idoso, possibilitando sua plena inserção na vida socioeconômica, política e cultural do 
Estado; zelar pelo cumprimento da legislação e das políticas públicas voltadas a esse 
segmento e assegurar continuamente a divulgação de seus direitos e dos mecanismos para 
sua proteção, bem como dos deveres da família, da sociedade e do Estado. 
 
Cabe ainda ao Conselho Estadual do Idoso – CEI/SP à definição quanto à utilização dos 
recursos do Fundo Estadual do Idoso com base no plano de ação anual, que deverá conter as 
ações a serem implementadas no âmbito da política de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos do idoso e que se destina a financiar programas e ações voltadas à 
pessoa idosa, com o objetivo de assegurar os seus direitos sociais e criar condições para 
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promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 
 
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo também tem um 
papel relevante no Conselho Estadual do Idoso – CEI/SP, pois dá suporte à gestão do Fundo 
Estadual do Idoso. 
 
Devido à complexidade da Administração Pública, o Estado precisa de ferramentas adequadas, 
transparentes e inovadoras de gestão e de capacitação de seus servidores. 
 
Importante destacar que, na legislação brasileira há o instrumento denominado “incentivo 
fiscal”, o qual é usado pelo governo para estimular atividades específicas por prazo 
determinado e constitui-se uma forma da pessoa jurídica ou da pessoa física escolher a 
destinação de uma parte dos impostos que já seriam pagos por ela, contribuindo assim para o 
desenvolvimento de projetos pela sociedade.  
 
Portanto, o poder público abre mão de uma parte dos recursos que receberia para incentivar a 
execução de iniciativas sociais, culturais, educacionais, de saúde e esportivas, em benefício de 
várias pessoas.  
 
Destaca-se ainda que os incentivos fiscais, por meio de doações feitas por pessoas físicas e 
jurídicas, proporcionam a consolidação da sustentação financeira de muitas organizações da 
sociedade civil, desta forma, além de ajudar a milhares de idosos por meio de projetos e ações 
em diferentes áreas, os doadores podem ter o valor doado abatido no seu imposto de renda.  
 
No caso do Conselho Estadual do Idoso – CEI/SP, a campanha para arrecadação a partir de 
incentivo fiscal denomina-se “Imposto de Renda do Bem”. Neste ano de 2017 foi publicado o 
primeiro edital de chamamento público de projetos no âmbito dos incentivos fiscais. Dessa 
forma, os recursos arrecadados pelo Fundo Estadual do Idoso, por meio da prática de incentivo 
fiscal, poderão ser destinados a projetos específicos submetidos ao CEI por Organizações da 
Sociedade Civil e municípios do Estado de São Paulo. 
 
Com isso, a partir desse novo momento do CEI, vimos tornar-se indispensável o 
desenvolvimento de ferramentas que possibilitem a gestão, o controle e a transparência dos 
mesmos. Acreditamos que a partir de ferramentas inovadoras e adequadas, os aportes de 
pessoas físicas e jurídicas ao Fundo Estadual do Idoso podem aumentar, além de possibilitar 
aos incentivadores o acompanhamento dos projetos e da boa utilização dos recursos 
aportados aos mesmos. Essa prática potencializará a construção de uma sociedade que 
valorize e garanta os direitos da terceira idade e que reconhece sua importância e seu papel na 
sociedade. 
 
Ademais, além dos próprios conselheiros estaduais, servidores da SEDS, organizações da 
sociedade civil, investidores – pessoa física e jurídica, outros stakeholders serão beneficiados 
com a construção deste projeto apresentado pelo Instituto Tellus, como conselheiros 
municipais dos Fundos Municipais do Idoso e até conselheiros de outros Fundos municipais, 
estaduais e nacional, como por exemplo dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
Dessa forma, esse projeto propõe-se a formação e capacitação de conselheiros estaduais do 
CEI para melhor gestão dos projetos e demandas a eles relacionadas, a partir de uma nova 
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ferramenta que será a plataforma digital, a qual tem por intuito se tornar um centro de 
inteligência que capta insumos dos projetos sociais, permitindo suas análise e a geração de 
informações relevantes para que a Administração consiga elaborar editais cada vez mais 
qualificados. 
 
A ideia é que todos os pontos chave do processo, desde a elaboração e preparação do edital, 
execução do projeto (planejado / realizado) e o investimento utilizado, estejam ligados ao 
centro de inteligência para que sejam geradas análises posteriores para tomada de decisão. 
 
Os dados serão captados, via interação dos usuários com os projetos na ponta, armazenados 
e processados pela plataforma, culminando em informações relevantes para que o Conselho 
consiga:  
 

1. Identificar áreas com déficit de projetos e consequentes oportunidades a serem 
exploradas; 
 

2. Conseguir qualificar os editais; 
 

3. Ao qualificar melhor os editais, consiga criar um pool de investidores dispostos a investir 
em projetos mais robustos e assim gerando um ecossistema eficiente. 

 
Portanto este projeto visa não apenas fortalecer o controle social do CEI, mas também difundir 
uma visão ampla de sua forma de atuação, e ainda gerando conteúdos próprios de interesse 
dos idosos e seus cuidadores, fazendo com que a sociedade civil seja também parceira na 
construção de políticas qualificadas no campo do envelhecimento. 
 
O protótipo da plataforma acompanha o presente instrumento, como Anexo V.1. 
____________________________________________________________________ 
 
3.3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 
 
De acordo com o Programa São Paulo Amigo do Idoso, até 2050, a população idosa deverá 
representar 22% da população mundial. Deste número, mais de 80% viverá em países em 
desenvolvimento e pela primeira vez na história da humanidade, teremos no mundo mais 
idosos do que crianças. As transformações no Brasil já estão em curso. Em 2010, nosso país já 
possuía mais pessoas com mais de 65 anos do que crianças com até 04 anos de idade. Só em 
São Paulo, a população idosa já representava, em 2014, 12,9% de todos os habitantes do 
Estado. Esse novo perfil populacional pede ações integradas para garantir o envelhecimento 
ativo do idoso e fortalecer sua importância na sociedade. 
 
Importante considerar ainda a força econômica e financeira do Estado de São Paulo, cujo PIB 
é quase duas vezes o PIB da Argentina e que é o segundo maior país da América do Sul. 
 
Desta forma, a partir da implementação de um projeto de tamanha relevância no Estado de 
São Paulo, que possui características tão específicas e peculiaridades adversas, aumenta a 
possibilidade de replicar com êxito para outros Municípios e até Estados, além de outros 
Fundos Municipais e Estaduais e Nacional. 
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3.4. Abrangência Geográfica 
 
O projeto será implantado nas dependências do Conselho Estadual do Idoso – CEI, que é 
constituído por 26 membros titulares e respectivos suplentes, nomeados e empossados pelo 
Governador do Estado de São Paulo, tendo a seguinte composição: i) 13 representantes da 
Sociedade Civil; ii) 10 representantes de Órgãos Públicos Estaduais (Secretarias de Estado); 
iiiI) 1 representante do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo; iv) 1 
representante do Ministério Público; e v) 1 representante da Defensoria Pública. 
 
Entretanto, este projeto visa alcançar não apenas os conselheiros do Conselho Estadual do 
Idoso – CEI, mas também Conselheiros Municipais e servidores da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. 
 
O projeto pretende também impactar pessoas físicas, empresas tributadas no lucro real e 
organizações da sociedade civil que atuem no Estado de São Paulo e consequentemente, de 
forma muito positiva, a população idosa que é o foco do referido Conselho. 
 
4. Objetivos do Projeto  
 
4.1. Objetivo Geral 
 
O design e a implementação de uma plataforma para a formação e a capacitação dos 
Conselheiros Estaduais, a fim de fortalecer o controle social do Conselho Estadual do Idoso - 
CEI e o tema sobre pessoa idosa, inovando a partir do fomento de novas ferramentas de 
aprendizado e de novos mecanismos de controle social.  
 
 
4.2. Objetivos Específicos 
 
Fortalecer o controle social do Conselho Estadual do Idoso - CEI da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, no âmbito do Fundo Estadual do Idoso e 
consequentemente dar maior visibilidade ao Fundo e seus respectivos projetos.  
 
5. Beneficiários – público alvo a ser abrangido 
 
5.1. Beneficiários Diretos: 
 
Conselheiros do Conselho Estadual do Idoso - CEI, servidores públicos da Secretaria do 
Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo – SEDS/SP, bem como os parceiros 
financiadores – pessoa física e jurídica, organizações da sociedade civil e idosos. 
 
 
5.2. Beneficiários Indiretos:  
 
Conselheiros municipais, estaduais e nacional de fundo, cuidadores de pessoa idosa e a 
comunidade local. 
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6. Metodologia 
 
6.1 Formato de atuação 

O formato do projeto prevê duração de 12 meses, desenvolvido em cinco etapas diferentes:  

1- Pesquisa, exploração, diagnóstico, cocriação e design da plataforma; 
2- Capacitação de conselheiros; 
3- Desenvolvimento de plataforma digital;  
4- Desenvolvimento de conteúdos relevantes ao contexto da pessoa idosa e 

necessários para fortalecer o controle social do Conselho Estadual do Idoso – 
CEI/SP. 

5- Compilação de dados e informações, sistematização, e análise dos resultados. 
 

Etapa 01: Esta etapa contempla os três primeiros meses de execução, sendo iniciado com o 
processo de contratação da equipe Tellus (mês 1). A partir de então, inicia-se a fase de 
pesquisa, exploração e diagnóstico (meses 01, 02 e 03) a partir do mapeamento de 
stakeholders – investidores, organizações da sociedade civil, conselheiros, servidores, idosos 
que serão envolvidos no processo, mergulhar na realidade dos conselhos municipais, 
estaduais e nacional, fazer o levantamento exploratório e quantitativo do perfil do idoso, realizar 
desk research, fazer entrevistas, identificar e compreender o perfil dos idosos, bem como 
realizar o levantamento dos principais desafios. 
 
A metodologia Tellus baseia-se nos seguintes princípios: 
 
Foco no cidadão: para desenvolver qualquer serviço ou política pública buscamos entender, 
observar, sentir o grupo de cidadãos em questão e sua realidade na busca um entendimento 
profundo do humano, o que levará a ideias e inspirações para a inovação. 
 
Envolvimento dos stakeholders (agentes envolvidos): a participação de diferentes atores 
envolvidos em um desafio com diferentes pontos de vista e conhecimentos é fundamental para 
uma solução que entende e considera a complexidade e o caráter sistêmico de um desafio 
público. 
 
Empoderamento do servidor público: durante todo o processo trabalhamos diretamente com 
servidores e gestores públicos valorizando seu conhecimento, suas histórias e vivencias, bem 
como desenvolvendo o uso de ferramentas e habilidades fundamentais para a inovação 
(diálogo, escuta, percepção empática, design thinking, etc.). 
 
Cocriação e co-implementação das ideias: todo o processo de desenhar e implementar um 
serviço público ou uma iniciativa é vivenciado e desenvolvido de forma colaborativa. 
 
Valor do processo: o foco não está apenas no resultado (ex.: aumento da satisfação do 
cidadão com o serviço), mas sim no processo que visa a criação e transmissão do 
conhecimento, mudança de modelo mental e estímulo a um ambiente e cultura da inovação 
dentro das organizações públicas. 
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A metodologia do Tellus é baseada em 04 macro etapas: 
 
Diagnóstico: é uma análise inicial realizada de forma ampla a fim de identificar e priorizar as 
oportunidades de melhorias mais latentes nas grandes secretarias ou em áreas das 
prestadoras de serviço. Embasado no Relatório do Diagnóstico decide-se qual será o desafio 
do projeto. São feitos levantamento de estudos iniciais sobre o problema, bem como o 
mapeamento de materiais e projetos anteriores já existentes. 
 
Exploração: nesta etapa, a equipe do Tellus utilizando diversas técnicas do Design Thinking 
trabalha para observar a realidade, desconstruir um problema, a fim de entendê-lo e, 
posteriormente, reconstruí-lo enquanto objeto de trabalho. 
 
Cocriação: após a fase inicial de entendimento do problema, será feita pausa criativa para 
reflexão e U-Journaling (processo de reflexão sobre propósito individual e coletivo). Em 
seguida, a equipe do Tellus, a partir de técnicas de idealização e criação de soluções, 
desenham quais opções serão aplicadas aos desafios do projeto. 
 
Implementação: nesta última etapa, a partir das ideias de soluções para os desafios do 
projeto, a equipe do Tellus começará a criar protótipos em 3D das iniciativas e a pensar em 
como será seu plano de ação, se elas se encaixam nas restrições que possuem, se elas seriam 
efetivas e eficientes, etc., em um exercício constante de prototipar e testar soluções para 
promover a implementação do projeto. 
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Para a materialização das macro etapas, são executadas oficinas junto aos principais 
stakeholders, nas quais o trabalho é estruturado em três blocos: 
 
(i) Transição: Ele visa fazer com que os participantes reflitam sobre o tema da inovação – 

propósito, como ela ocorre, elementos importantes para um ambiente inovador, entre 
outros. Além disso, busca acolher e valorizar os conhecimentos que cada participante 
possui, de forma a gerar conexão e abertura suficientes para que se inicie o processo de 
mudança de modelos mentais e de compreensão dos fundamentos e ferramentas das 
metodologias abordadas. Os encontros terão caráter teórico e vivencial, incorporando 
atividades lúdicas e experienciais como rodas de diálogo, The World Café, Open Space 
Technology, exposição de filmes, palestras  em formato TED® (18 minutos, falas 
objetivas e sintéticas), apresentação de casos, dentre outros. 
 

(ii) Teoria: Nesta etapa, através de palestras, leituras complementares e dinâmicas 
experienciais, os participantes serão introduzidos ao Design Thinking e, também, da 
Teoria U e outras metodologias de inovação. 
 

(iii) Prática: Uma vez que os participantes já tenham sido sensibilizados (bloco 1) e 
introduzidos aos conceitos de Design Thinking, Teoria U e outras metodologias de 
inovação (bloco 2), estes terão a oportunidade de aplicar esses conteúdos nos desafios 
públicos que cada um dos grupos de participantes trarão. A equipe do Tellus auxiliará 
cada grupo a aplicar as metodologias trabalhadas nos desafios escolhidos por eles. 

 
Etapa 2 - Em continuidade a etapa 1, serão realizadas 03 oficinas no primeiro semestre do 
projeto, com a duração de 08hs/cada, com a presença de servidores públicos, idosos, 
sociedade civil, especialistas, membros de conselhos estaduais e municipais. Tais oficinas 
terão como frente de trabalho a Cocriação e o Design (mês 04, 05 e 06), conforme metodologia 
acima. Durante todo o curso será disponibilizado lanche para os participantes e materiais de 
capacitação, bem como ajuda de custo de transporte para a equipe e oficineiros no projeto. As 
despesas relativas à contratação de material de capacitação, transporte e alimentos para esta 
etapa acontecerá no primeiro semestre do projeto, conforme planilha orçamentária, porém a 
sua utilização poderá ocorrer ao longo de toda a execução do projeto. 
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Etapa 3 – Nesta etapa (mês 03 a 12) será desenvolvida uma plataforma digital, com o acesso 
aberto, com conteúdo, informações e dados colhidos a partir da etapa 01 sobre o Conselho 
Estadual do Idoso – CEI/SP e o tema idoso. Uma ferramenta para fomentar a participação dos 
stakeholders, a conscientização dos cuidados com o idoso e sobre as políticas públicas sobre o 
idoso. A intenção é que a plataforma seja utilizada desde a inscrição da organização social e 
do projeto, até que uma vez aprovado, o projeto é colocado em um status de grau de 
investimento e os investidores são alertados sobre o novo projeto a ser investido, podendo 
aportar no Fundo. 
 
Etapa 4 – Nesta etapa (mês 07 a 12), está previsto o desenvolvimento de conteúdos 
relevantes ao contexto da pessoa idosa, seus cuidadores e familiares e material necessário 
para fortalecer o controle social do Conselho Estadual do Idoso – CEI/SP. 
 
Etapa 5 – Nesta etapa (nos meses 03, 05 e 07 a 12) serão realizadas capacitações dos 
conselheiros e gestores, cujo papel é propagar o conhecimento sobre o tema inovação em 
serviços públicos, sobre o tema idoso e sobre o tema controle social do Conselho Estadual do 
Idoso – CEI/SP. A carga horária será de 45 horas, dividida parte prática e parte teórica. Ainda 
serão realizadas oficinas tendo como pauta a utilização da plataforma desenvolvida pelo 
projeto, visando munir os conselheiros e gestores de informações que possam ser utilizadas 
não apenas para aprimoramento da plataforma como também para o desenvolvimento de 
políticas públicas. Estes cursos serão oferecidos para qualificar melhor os membros internos 
que são responsáveis por gerir e executar os processos-chave dentro da plataforma – centro 
de inteligência. Desta maneira, conseguimos melhorar a eficiência de gestão e execução em 
cada fase. As despesas relativas à contratação de material de capacitação, transporte e 
alimentos para esta etapa acontecerá no primeiro semestre do projeto, conforme planilha 
orçamentária, porém a sua utilização poderá ocorrer ao longo de toda a execução do projeto. 

 
Etapa 6 - Nesta etapa prevê-se a compilação de dados e informações, sistematização, e 
análise dos resultados. Constitui também o período onde é realizada a prestação de contas, as 
rotinas administrativas finais para encerramento do ajuste jurídico, e a compilação dos dados 
para relatório final (mês 12).  
 
 
7. Resultados esperados – Definir os resultados quantitativos e qualitativos a serem atingidos 
(descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de 
atividades a ser executadas, devendo esclarecer com precisão e detalhamento aquilo que se 
pretende realizar ou obter, bem como quais os meios utilizados para tanto) 
 
1 – Capacitar Conselheiros e servidores estaduais por meio de formações. 
 
2 – Entregar 01 (uma) plataforma digital 
 
3 – Entregar conteúdos (inclusive virtual) relevantes ao contexto da pessoa idosa e necessários 
para fortalecer o controle social do Conselho Estadual do Idoso – CEI/SP. 
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4 – Realizar 01 (uma) compilação de dados e informações, sistematização e análise dos 
resultados do projeto. 
 
 
 
8. Processo de Monitoramento e Avaliação 
 

Resultado(s) Indicadores 
qualitativos 

Indicadores 
quantitativos 

Meios de 
Verificação 

1 –Conselheiros e servidores 
estaduais capacitados por 

meio de formações 
presenciais ou remotas 

- Satisfação com a 
formação 

 

- Número total de 
horas de formação 

- Número de 
participantes 

 

- Lista de presença 
- Pesquisa de 
Satisfação da 

formação 
- Plano de aula 

 
2 – 01 (uma) plataforma 

contendo dados necessários 
para fortalecer o controle 

social do Conselho Estadual 
do Idoso – CEI/SP entregue. 

- Satisfação dos 
usuários 

 

- Lançamento da 
Plataforma 

- Pesquisa de 
Satisfação dos 

Usuários 
 

3 – Conteúdos (inclusive 
virtual) relevantes ao 

contexto da pessoa idosa e 
necessários para fortalecer o 
controle social do Conselho 
Estadual do Idoso – CEI/SP 

entregues. 

- Satisfação dos 
usuários 

 

- Número de 
conteúdos 
entregues 

- Apresentação da 
Árvore de 
conteúdo 

- Pesquisa de 
Satisfação dos 

Usuários 
 

4 - 01 (uma) compilação de 
dados e informações, 

sistematização e análise dos 
resultados do projeto 

entregue. 

- Compilação dos 
conhecimentos 

adquiridos durante 
o projeto 

- Número de books 
entregues. 

 
- Relatório final 

 
09. Recursos humanos 
 

Formação 
Profissional 

(cargo) 
Função no projeto 

Nº de 
horas/mês 

 

Vínculo 
(CLT, prestador 

serviços, 
voluntário) 

Diretor 
Responsável pela coordenação e supervisão 
do projeto, bem como pela articulação com 
os parceiros institucionais e estratégicos. 

50hs Prestador de 
serviço 

Gerente Coordena e Monitora as atividades do 
projeto 160hs Prestador de 

serviço 
Analista de 

Projeto 
Dirigir as ações estratégicas e de execução 

relacionadas ao projeto. 160hs Prestador de 
serviço 
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Senior  
Analista de 

Projeto 
Senior 

Dirigir as ações estratégicas e de execução 
relacionadas ao projeto. 

 
160hs Prestador de 

serviço 

Analista de 
Projeto 
Senior 

Dirigir as ações estratégicas e de execução 
relacionadas ao projeto. 

 
160hs Prestador de 

serviço 

Analista 
orçamentário 

Acompanha questões orçamentárias e 
financeiras do projeto 

 
80hs Prestador de 

serviço 

Especialista 
de conteúdo 

senior 

Responsável pelo conteúdo técnico das 
ações do Projeto 

 
160hs Prestador de 

serviço 

Gestão de 
Articulação 
Institucional 

Responsável pela articulação com os 
parceiros institucionais e estratégicos. 

 
50hs Prestador de 

serviço 

Gestor 
Conteúdo 

Fomentar os estudos conceituais, a fim de 
promover um movimento de reflexão-ação-

reflexão, buscando coerência entre os 
referenciais teóricos e as ações práticas 

 

160hs Prestador de 
serviço 

 
10. Cronograma de execução do Projeto  
 

Plano de Trabalho Anual 
Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pesquisa, exploração e 
diagnóstico x x x          

Cocriação e Design    x x x       
Desenvolvimento da 

plataforma   x x x x x x x x x x 

Desenvolvimento de 
conteúdo       x x x x x x 

Capacitação dos 
conselheiros e servidores 

estaduais 
  x  x  x x x x x x 

Consolidação dos 
resultados            x 
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PLANO DE TRABALHO 
 

EDITAL DO CEI Nº 001 /2016 
 

PLANO DE TRABALHO (1/3) 
 

 
1. DADOS DO PROPONENTE 

 
Órgão/instituição Proponente 
Instituto Tellus 

C.N.P.J. 
12.321.608/0001-05 

Endereço E-mail 
Rua Pamplona, 1005, 2andar germano.guimaraes@tellus.org.br 
Cidade 
São Paulo 

UF 
SP 

CEP 
01405-200 

(DDD) Telefone/Fax 
11 3251-1508 

E.A. 
 

Conta corrente 
Banco do Brasil 

Banco (nome e nº) 
 

Agência (nome e nº) 
 

Praça de pagamento 
 

Nome do responsável pela instituição 
Germano Guimarães Souza 

C.P.F. 
005.925.311-80 

R.G./Órgão 
expedidor 
55.166.781-3 

Cargo 
Diretor Presidente 

Função 
Gestor 

Matrícula 
 

Endereço completo 
Rua Pamplona, 1005, 2 andar 

CEP 
01450-200 

(DDD) Tel./Fax 
11 3251-1508 

 
2. OUTROS PARTÍCIPES - INTERVENIENTE 

 
Nome 
 

CNPJ E.A. 

Endereço 
 

CEP 

 
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título do projeto Período da execução 

Plataforma Serviço de Gestão Início Término 

 Mês 1 Mês 12 
Eixo Temático:  
I – Formação e Capacitação de Conselheiros Estaduais e Municipais 
I.b) projetos de formação e capacitação de conselheiros, visando o fortalecimento do controle 
social, potencialização da conscientização civil sobre os direitos sociais e civis da pessoa idosa 
e a qualidade dos serviços destinados aos idosos. 
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Identificação do objeto 
 
Trata-se do design e implementação de uma plataforma digital para a formação e a capacitação 
dos Conselheiros Estaduais, a fim de fortalecer o Conselho Estadual do Idoso - CEI e o tema 
sobre pessoa idosa no Estado de São Paulo, inovando a partir do fomento de novas ferramentas 
de aprendizado e de novos mecanismos de controle social. 
 
O projeto visa fortalecer o controle social do Conselho Estadual do Idoso - CEI da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, no âmbito do Fundo Estadual do Idoso e consequentemente aumentar 
a arrecadação do fundo.  
 

 
PLANO DE TRABALHO (2/3) 
 

 
Justificativa da proposição 
 
Temos uma sociedade mais madura, mais fluida, transparente e produtiva e interessada nos 
seus direitos e nas políticas públicas sociais. 
 
No que diz respeito à política pública social, no que cerne a população idosa, compete ao 
Conselho Estadual do Idoso CEI/SP formular diretrizes e sugerir a promoção, em todos os níveis 
da Administração Pública Direta e Indireta, de atividades que visem à defesa dos direitos do 
idoso, possibilitando sua plena inserção na vida socioeconômica, política e cultural do Estado; 
zelar pelo cumprimento da legislação e das políticas públicas voltadas a esse segmento e 
assegurar continuamente a divulgação de seus direitos e dos mecanismos para sua proteção, 
bem como dos deveres da família, da sociedade e do Estado. 
 
Cabe ainda ao Conselho Estadual do Idoso – CEI/SP à definição quanto à utilização dos 
recursos do Fundo Estadual do Idoso com base no plano de ação anual, que deverá conter as 
ações a serem implementadas no âmbito da política de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos do idoso e que se destina a financiar programas e ações voltadas à 
pessoa idosa, com o objetivo de assegurar os seus direitos sociais e criar condições para 
promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 
 
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo também tem um 
papel relevante no Conselho Estadual do Idoso – CEI/SP, pois dá suporte à gestão do Fundo 
Estadual do Idoso. 
 
Devido à complexidade da Administração Pública, o Estado precisa de ferramentas adequadas, 
transparentes e inovadoras de gestão e de capacitação de seus servidores. 
 
Importante destacar que, na legislação brasileira há o instrumento denominado “incentivo fiscal”, 
o qual é usado pelo governo para estimular atividades específicas por prazo determinado e 
constitui-se uma forma da pessoa jurídica ou da pessoa física escolher a destinação de uma 
parte dos impostos que já seriam pagos por ela, contribuindo assim para o desenvolvimento de 
projetos pela sociedade.  
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Portanto, o poder público abre mão de uma parte dos recursos que receberia para incentivar a 
execução de iniciativas sociais, culturais, educacionais, de saúde e esportivas, em benefício de 
várias pessoas.  
 
Destaca-se ainda que os incentivos fiscais, por meio de doações feitas por pessoas físicas e 
jurídicas, proporcionam a consolidação da sustentação financeira de muitas organizações da 
sociedade civil, desta forma, além de ajudar a milhares de idosos por meio de projetos e ações 
em diferentes áreas, os doadores podem ter o valor doado abatido no seu imposto de renda.  
 
No caso do Conselho Estadual do Idoso – CEI/SP, a campanha para arrecadação a partir de 
incentivo fiscal denomina-se “Imposto de Renda do Bem”. Neste ano de 2017 foi publicado o 
primeiro edital de chamamento público de projetos no âmbito dos incentivos fiscais. Dessa 
forma, os recursos arrecadados pelo Fundo Estadual do Idoso, por meio da prática de incentivo 
fiscal, poderão ser destinados a projetos específicos submetidos ao CEI por Organizações da 
Sociedade Civil e municípios do Estado de São Paulo. 
 
Com isso, a partir desse novo momento do CEI, vimos tornar-se indispensável o 
desenvolvimento de ferramentas que possibilitem a gestão, o controle e a transparência dos 
mesmos. Acreditamos que a partir de ferramentas inovadoras e adequadas, os aportes de 
pessoas físicas e jurídicas ao Fundo Estadual do Idoso podem aumentar, além de possibilitar 
aos incentivadores o acompanhamento dos projetos e da boa utilização dos recursos aportados 
aos mesmos. Essa prática potencializará a construção de uma sociedade que valorize e garanta 
os direitos da terceira idade e que reconhece sua importância e seu papel na sociedade. 
 
Ademais, além dos próprios conselheiros estaduais, servidores da SEDS, organizações da 
sociedade civil, investidores – pessoa física e jurídica, outros stakeholders serão beneficiados 
com a construção deste projeto apresentado pelo Instituto Tellus, como conselheiros municipais 
dos Fundos Municipais do Idoso e até conselheiros de outros Fundos municipais, estaduais e 
nacional, como por exemplo dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
Dessa forma, esse projeto propõe-se a formação e capacitação de conselheiros e servidores 
estaduais do CEI para melhor gestão dos projetos e demandas a eles relacionadas, a partir de 
uma nova ferramenta que será a plataforma digital, a qual tem por intuito se tornar um centro de 
inteligência que capta insumos dos projetos sociais, permitindo suas análise e a geração de 
informações relevantes para que a Administração consiga elaborar editais cada vez mais 
qualificados. 
 
A ideia é que todos os pontos chave do processo, desde a elaboração e preparação do edital, 
execução do projeto (planejado / realizado) e o investimento utilizado, estejam ligados ao centro 
de inteligência para que sejam geradas análises posteriores para tomada de decisão. 
 
Os dados serão captados, via interação dos usuários com os projetos na ponta, armazenados e 
processados pela plataforma, culminando em informações relevantes para que o Conselho 
consiga:  
 

1. Identificar áreas com déficit de projetos e consequentes oportunidades a serem 
exploradas; 
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2. Conseguir qualificar melhor os editais; 
 

3. Ao qualificar melhor os editais, consiga criar um pool de investidores dispostos a investir 
em projetos mais robustos e assim gerando um ecossistema eficiente. 

 
Portanto este projeto visa não apenas fortalecer o controle social do CEI, mas também difundir 
uma visão ampla de sua forma de atuação, e ainda gerando conteúdos próprios de interesse dos 
idosos e seus cuidadores, fazendo com que a sociedade civil seja também parceira na 
construção de políticas qualificadas no campo do envelhecimento. 
 

 
4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

 

Meta Etapa/ 
Fase Especificação Indicador físico Duração 

Unidade Qdd Início Término 

1 1 Realizar Pesquisa, Exploração, 
Diagnóstico e Design Pesquisa 1 Mês 1 Mês 4 

1 5 
Capacitar Conselheiros e servidores 

estaduais por meio de formações 
presenciais ou remotas 

Horas de 
capacitação 45h Mês 3 Mês 12 

2 3 

Plataforma contendo dados 
necessários para fortalecer o 

controle social do Conselho Estadual 
do Idoso – CEI/SP. 

 
Plataforma 

 
1 Mês 7 Mês 12 

3 4 

Entregar uma série de conteúdo 
(inclusive virtual) relevante ao 
contexto da pessoa idosa e 

necessários para fortalecer o 
controle social do Conselho Estadual 

do Idoso – CEI/SP. 

 
Conteúdo 

(temáticas) 

 
5 a 10 Mês 7 Mês 12 

4 
 6 

Compilação de dados e informações, 
sistematização e análise dos 

resultados do projeto. 
Compilação 1 Mês 12 Mês 12 

 
 

4. PLANO DE APLICAÇÃO. (R$ 1,00) 
 

Natureza da despesa Total Concedente Proponente 
Código Especificação    

 

Alimentos 15.590,00 15.590,00 0,00 
Transporte 6.300,00 6.300,00 0,00 
Material 12.274,40 12.274,40 0,00 

Plataforma 300.000,00 300.000,00 0,00 
Pessoal (Serviços Terceirizados) 865.835,60 865.835,60 0,00 

Divulgação 46.683,12 0,00 46.683,12 
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Total Geral 1.246.683,12 1.200.000,00 46.683,12 
6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. (R$ 1,00) 

 
       Concedente: 
 

Meta Cat.Econ. 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

1. Realizar Pesquisa, Exploração, 
Diagnóstico e Design Custeio    

25.939,96  
   

25.939,96    25.939,96    25.939,96    25.939,96    25.939,96  

2. Capacitar Conselheiros e 
servidores estaduais por meio de 
formações presenciais ou remotas 

Custeio      
3.607,65  

     
3.607,65      5.707,65      3.607,65      5.707,65      3.607,65  

3. Desenvolver plataforma 
contendo dados necessários para 
fortalecer o controle social do 
Conselho Estadual do Idoso – 
CEI/SP. 

Custeio                 -                    -                  -                  -                  -                  -    

4. Entregar uma série de conteúdo 
(inclusive virtual) relevante ao 
contexto da pessoa idosa e 
necessários para fortalecer o 
controle social do Conselho 
Estadual do Idoso – CEI/SP 

Custeio                 -                    -                  -                  -                  -      55.660,86  

5. Compilar dados e informações, 
sistematização e análise dos 
resultados do projeto. 

Custeio 10.822,94   10.822,94   10.822,94   10.822,94   10.822,94   10.822,94  

 
Meta Cat.Econ. 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

1. Realizar Pesquisa, Exploração, 
Diagnóstico e Design Custeio                 -                   -                  -                  -                  -                  -    

2. Capacitar Conselheiros e 
servidores estaduais por meio de 
formações presenciais ou remotas 

Custeio     5.707,65    3.607,65    3.607,65     3.607,65     3.607,65     5.707,65  

3. Desenvolver plataforma 
contendo dados necessários para 
fortalecer o controle social do 
Conselho Estadual do Idoso – 
CEI/SP. 

Custeio  
178.861,19   58.861,19   58.861,19   58.861,19   58.861,19   58.861,19  

4. Entregar uma série de conteúdo 
(inclusive virtual) relevante ao 
contexto da pessoa idosa e 
necessários para fortalecer o 
controle social do Conselho 
Estadual do Idoso – CEI/SP 

Custeio    
55.660,86   55.660,86   55.660,86   55.660,86   55.660,86   55.660,86  

5. Compilar dados e informações, 
sistematização e análise dos 
resultados do projeto. 

Custeio    
10.822,94  10.822,94   10.822,94   10.822,94   10.822,94   10.822,94  
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Total: R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) 
 
 
 

Plano de Trabalho (3/3) 
 

 
7. DECLARAÇÃO. 

 
Na qualidade de  representante   legal  do  proponente,  declaro,  para   fins  de   prova   junto  
ao Conselho Estadual do Idoso - CEI/SP, para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código 
Penal, que inexiste na mora  ou  débito  junto  a qualquer órgão ou instituição da Administração 
Pública Federal e Estadual, direta ou indireta que impeça a transferência de recursos oriundos 
de dotações consignadas no orçamento do Fundo Estadual do Idoso , na forma deste plano de 
trabalho. 
 

 
    
 
    São Paulo/SP, 11 de junho de 2020                      _______________________ 
                                                                                         Assinatura e carimbo  
 
 
 

 
 

8. APROVAÇÃO PELO  CONCEDENTE 
 

 
APROVADO 
 
 
 
São Paulo, ___/___ /2017                                _______________________________ 
                                                                           Assinatura/carimbo do concedente  
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1. Apresentação

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas pelo Projeto Plataforma Serviço de
Gestão entre setembro de 2019 e dezembro de 2020. Lembramos que durante os meses de
março e abril, o Projeto esteve oficialmente paralisado aguardando o pagamento da segunda
parcela (Ofício n.o 09/2020/ TELLUS). Entretanto, durante este período o Instituto Tellus
executou atividades referentes ao semestre anterior.

O Projeto Plataforma Serviço de Gestão teve como objetivo principal contribuir para o
fortalecimento do controle e participação sociais, tendo como ponto de partida a
instrumentalização do Conselho Estadual do Idoso (CEI). Faremos isso por meio de
capacitações para o Conselho Estadual do Idoso (CEI) e para Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social (SEDS) e da entrega de uma plataforma digital que auxilie o
Conselho na sua autogestão e dê maior transparência e visibilidade ao Fundo Estadual do
Idoso e aos seus respectivos projetos.

Os trabalhos seguem a metodologia de Design de Serviços criada pelo Instituto Tellus e
aplicada em mais de 130 projetos com governos de todo o Brasil. O formato de atuação do
projeto previa duração de 12 meses, considerando a consolidação de equipe de trabalho e
planejamento do projeto e, em seguida, a abordagem metodológica que passa pelas fases de
pesquisa de dados primários e secundários, exploração a partir de entrevistas com diferentes
perfis e visitas em diversas organizações para compreensão da realidade do desafio do
projeto, cocriação coletiva com representantes dos atores envolvidos e implementação das
soluções criadas coletivamente.

Segue um esquema visual da metodologia na próxima página.
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Abaixo, é possível conferir a sistematização dos resultados esperados, indicadores e meios de
verificação detalhados no plano de trabalho. No dia 11/11/2019, foi encaminhado ao CEI o
Ofício nº 46 / 2019, que propôs revisão dos indicadores do projeto, conforme quadro a seguir.

É importante frisar que o Instituto Tellus enviou e-mail dia 28/05/2020 e ofício dia
05/06/2020 com objetivo de oficializar a transformação das capacitações faltantes,
originalmente previstas para serem presenciais, em remotas, diante do contexto da pandemia
da COVID-19 e do fato de o público-alvo ser predominantemente população de risco. Uma
capacitação de 5h da Trilha Complementar ocorreu presencialmente em janeiro de 2020.

Em 02/10/2020, Instituto Tellus enviou ofício por e-mail e físico formalização de prorrogação
de vigência por meio da celebração de Termo Aditivo por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até
30 de dezembro de 2020. O Instituto Tellus solicitou a manifestação até o dia 15 de outubro
de 2020 para que fossem tomadas as devidas providências.

INDICADORES CONSTANTES NO OFÍCIO nº47/2019
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Resultado(s)
Indicadores
qualitativos

Indicadores
quantitativos

Meios de
Verificação

Conselheiros e
servidores estaduais
capacitados por meio de
formações presenciais

Satisfação com
da formação

Número total de
horas de formação

Lista de presença

Número de
participantes

Pesquisa de
Satisfação da
formação

Plano de aula

01 (uma)
plataforma contendo dados
necessários para fortalecer o
controle social do Conselho
Estadual do Idoso – CEI/SP
entregue

Satisfação dos
usuários

Lançamento da
Plataforma Pesquisa de

Satisfação dos
Usuários

Conteúdos
(inclusive virtual) relevantes
ao contexto da pessoa idosa
e necessários para fortalecer
o controle social do
Conselho Estadual do Idoso
– CEI/SP entregues

Satisfação dos
usuários

Número de
conteúdos
entregues

Apresentação da
Árvore de conteúdo

Pesquisa de
Satisfação dos
Usuários

01 (uma)
compilação de dados e
informações, sistematização
e análise dos resultados do
projeto entregue.

Compilação dos
conhecimentos
adquiridos
durante
o projeto

Número books
entregues.

Relatório final
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2. Atividades Desenvolvidas

As atividades desenvolvidas concentram-se na fase de implementação tanto das Capacitações
como da Plataforma. Nesse sentido, ao longo do projeto as seguintes atividades foram
desenvolvidas:

2.1. Contratação de equipe
2.2. Planejamento e início
2.3. Apresentação do projeto para a nova gestão do CEI
2.4. Reunião de kickoff com SEDS e CEI
2.5. Diagnóstico e Exploração
2.6. Cocriação
2.7. Capacitações
2.8. Manual do Conselheiro
2.9. Desenvolvimento da Plataforma
2.10. Plano de Comunicação da Plataforma - Contrapartida de Divulgação
2.11. Finalização da instalação da Plataforma no servidor da SEDS e integração com
Data Studio
2.12. Capacitações - Temas Principais: Execução da Capacitação junto ao DNI / SEDS
e Entrega dos Artefatos e Manual Técnico - Transferência de Tecnologia
2.13. Organização da Pasta Compartilhada com o CEp/Sp e SEDS com todas as
entregas parciais e finais
2.14. Plano de Comunicação da Plataforma - Envio das Peças de Comunicação -
Contrapartida de Divulgação
2.15. Tutoriais da Plataforma
2.16. Manual do Administrador da Plataforma
2.17. Documento de Sugestões de Evolução da Plataforma
2.18. Reunião de Apresentação Final do Projeto
2.19. Relatório Final
2.20. Pesquisa de Satisfação da Plataforma

Para executar as atividades descritas a seguir, fez-se necessário o uso de materiais, conforme
planilha de aquisição de material de apoio e de capacitação. Para todas as ações mencionadas
que necessitaram deslocamento de equipe ou de entrevistados foi utilizado transporte,
conforme planilha que trata de gastos com transporte.
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2.1 Contratação de equipe

O mês de setembro de 2019 foi dedicado ao processo de contratação da equipe Instituto
Tellus, em conformidade com o plano de trabalho do projeto. Estudo de alocação de recursos
humanos do Instituto Tellus foi realizado para garantir alinhamento e equipe alocada de
maneira coerente com o escopo do projeto, garantindo qualificação e competências
necessárias para a execução do projeto.

2.2 Planejamento e início

As atividades desenvolvidas ao longo do mês de outubro de 2019 concentram-se nas fases de
Planejamento do projeto e de Pesquisa, Exploração e Diagnóstico. Nesse sentido, durante o
mês, as seguintes atividades foram desenvolvidas:
2.2.1 Criação de ferramentas internas de gestão do projeto (cronograma, diário de bordo, entre
outras)
2.2.2 Apresentação do projeto para nova gestão do Conselho Estadual do Idoso (CEI-SP)
2.2.3 Reunião de kickoff com Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo
(SEDS) e Conselho Estadual do Idoso (CEI-SP)
2.2.4 Criação de ferramentas internas de gestão do projeto (cronograma, diário de bordo, entre
outras)

Depois de formada a equipe do Projeto, houve momento de planejamento do trabalho. Esta
fase inicial é fundamental para garantia das entregas acordadas nos prazos definidos pelo
plano de trabalho. Neste sentido, foram executadas as seguintes ações:

- Realização de reuniões iniciais (kickoffs) internas com equipes administrativas
- Criação do cronograma macro (abaixo) e também cronograma detalhado por ação e
- Entrega no software interno de gestão de projetos do Instituto Instituto Tellus
organização orçamentária, acompanhando o cronograma de entregáveis
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Cronograma Macro do Projeto

Diário de Bordo do Projeto: instrumento interno para acompanhamento dos avanços em cada etapa de trabalho
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É importante reforçar que o planejamento do projeto é constantemente atualizado e
aperfeiçoado, de acordo com o andamento do projeto e em conjunto com os diversos
parceiros do projeto.

2.3 Apresentação do projeto para nova gestão do CEI

No início de outubro, o Instituto Tellus e o projeto Plataforma Serviço de Gestão foram
apresentados para a nova Mesa Diretora do Conselho Estadual do Idoso, para conhecimento e
engajamento.

2.4. Reunião de kickoff com SEDS e CEI

No dia 23/10, foi realizada reunião de Kickoff com representantes da SEDS e CEI na SEDS.
Nesta reunião, foi alinhado o escopo do projeto, foram apontados os pontos focais da
Secretaria, e realizados acordos sobre a governança, foram indicados atores os quais seriam
importantes de serem entrevistados para o Projeto e planejados os próximos passos. Nesta
reunião, representantes da SEDS informaram sobre o surgimento de dois novos sistemas do
Governo do Estado, que não existiam quando da proposição do projeto e que precisam ser
pesquisados para se averiguar possibilidade de integração e/ou sobreposição com a plataforma
proposta.
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Reunião de kickoff representantes da SEDS e do CEI

Mapa de Atores levantados em reunião de kickoff com representantes da SEDS e do CEI
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2.5 Diagnóstico e Exploração

2.5.1 Pesquisa com dados primários e secundários e leitura de documentos relacionados
à política da pessoa idosa, aos conselhos gestores de políticas públicas, e a fundos de
idosos

Dando início à fase de Pesquisa, Exploração e Diagnóstico, no mês de outubro de 2019, a
equipe iniciou a leitura de documentos relacionados à política da pessoa idosa (nacional,
estadual e municipal), aos conselhos gestores de políticas públicas, e a fundos especiais, e
análise de dados.

Com base no objetivo inicial do projeto "O design e a implementação de uma plataforma para
a formação e a capacitação dos Conselheiros Estaduais, a fim de fortalecer o controle social
do Conselho Estadual do Idoso - CEI - e o tema sobre pessoa idosa, inovando a partir do
fomento de novas ferramentas de aprendizado e de novos mecanismos de controle social, a
equipe do projeto iniciou uma pesquisa baseada em fontes primárias e secundárias - entre
pesquisas de mercado, reportagens, dados governamentais e trabalhos acadêmicos.
Em seguida, a equipe do projeto iniciou uma pesquisa exploratória baseada nas descobertas
do diagnóstico inicial. Foram realizadas entrevistas em profundidade, apoiadas em roteiros
estruturados. O objetivo na fase de exploração foi justamente validar descobertas da pesquisa
inicial, a partir de diversos pontos de vista e realidades.
Dando sequência à fase de Exploração e Diagnóstico, no mês de novembro a equipe seguiu
fazendo leitura de documentos relacionados à política da pessoa idosa (nacional, estadual e
municipal), aos conselhos gestores de políticas públicas, e a fundos especiais, portarias e
resoluções da SEDS relacionados ao FEI descobertos na desk research ou por indicação dos
entrevistados.

2.5.2 Entrevistas em profundidade e visitas em organizações

A fim de compreender o processo do Edital do Fundo Estadual do Idoso de 2016/2017 e o
contexto do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo, foram realizadas entrevistas em
profundidade, a partir de roteiro elaborado pela equipe do Instituto Tellus, com os atores
envolvidos no processo, conforme levantado em reunião de kickoff dia 23/20/2019.
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Afim de compreender o processo do Edital do Fundo Estadual do Idoso de 2016/2017 foram
realizadas entrevistas em profundidade, a partir de roteiro elaborado pela equipe do Instituto
Tellus, com os atores envolvidos no processo. Os atores foram classificados em cinco
categorias:
1- Proponentes (OSCs e Municípios);
2- Doadores (pessoas físicas e jurídicas que doam/doaram para o Fundo Estadual do Idoso de
São Paulo e outros fundos similares);
3- Departamentos e/ou funcionários da SEDS envolvidos no Processo do Edital (desde a
elaboração do Edital até a finalização da parceria);
4- Conselho Estadual do Idoso;
5- Membros de Conselhos similares ao CEI;
6- Responsáveis e/ou usuários dos sistemas governamentais que se relacionam com o
processo como SP Sem Papel e Plataforma Estadual do Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil (MROSC).

Em outubro de 2019, foram realizadas:
- 01 entrevista com OSC classificada e aprovada pelo Edital 2016/2017;
- 01 entrevista com OSC classificada e não-aprovada (certificada para captação) pelo
Edital 2016/2017;
- 01 entrevista com ex-presidente do Conselho Estadual do Idoso

Entrevista com ex-presidente do Conselho Estadual do Idoso
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Entrevista com OSC classificada e não-aprovada (certificada para captação) pelo Edital 2016/2017

Entrevista com OSC classificada e aprovada pelo Edital 2016/2017

Em novembro de 2019, foram realizadas:
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- 02 entrevistas com OSC classificadas (01 aprovada e 01 certificada para captação)
pelo Edital 2016/2017;
- 01 entrevista com Município proponente classificado e aprovado;
- 01 entrevista com gestora do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente de São Paulo (Condeca-SP);
- 01 entrevista com a Secretária Executiva do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo
(CEI-SP);
- 01 entrevista com a Presidente do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo
(CEI-SP);
- 01 entrevista com membro atual membro da Mesa Diretora e ex-membro da
Comissão de Seleção (2016/2017) do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo (CEI-SP);
- 01 entrevista com dois membros da Comissão de Finanças do Conselho Estadual do
Idoso de São Paulo (CEI-SP);
- 01 entrevista com a atual Coordenadora do Programa SP Amigo do Idoso na SEDS;
- 01 entrevista com a ex-Coordenadora do Programa SP Amigo do Idoso na SEDS e ex
membro do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo (CEI-SP);
- 01 entrevista com funcionária da Diretoria Regional de Assistência e
Desenvolvimento Social (DRADS) da SEDS;
- 01 entrevista com Coordenador do Centro de Controle de Convênios (CCCON /
CAF) da SEDS
- 01 entrevista com representante do Gabinete, com a Coordenadora do Grupo de
Gestão de Convênios (GGC) e com a Coordenadora do Centro de Formalização de Convênios
(CFC) da SEDS;
- 01 entrevista com o Coordenador da Coordenadoria de Administração de Fundos e
Convênios (CAF), com o Coordenador do Grupo de Gestão de Fundos (GGF) e a
Coordenadora do Centro de Operações de Fundos (COF) da SEDS;
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Entrevista com a presidente do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo (CEI-SP)

Entrevista com representante do Gabinete, com a Coordenadora do Grupo de Gestão de Convênios (GGC) e com a
Coordenadora do Centro de Formalização de Convênios (CFC) da SEDS
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Entrevista com o Coordenador da Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios (CAF), com o
Coordenador do Grupo de Gestão de Fundos (GGF) e a Coordenadora do Centro de Operações de Fundos (COF)
da SEDS

Entrevista com Secretária Executiva do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo (CEI-SP)
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Entrevista com Coordenador do Centro de Controle de Convênios (CCCON / CAF) da SEDS

Em dezembro de 2019, foram realizadas:
- 01 entrevista com OSC proponente não-aprovada no Edital do FEI 2016/17
- 02 entrevistas com OSC proponente aprovada no Edital do FEI 2016/17
- 01 entrevista com Gestora da SEDS
- 03 entrevistas com Doadores
- 01 entrevista com empresa Captadora de Recursos
- 01 entrevista com Município classificado e aprovado no Edital do FEI 2016/17
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Entrevista com funcionária da SEDS e gestora do contrato do projeto

No mês de dezembro de 2019 foi muito complicado marcar entrevistas com a SEDS por conta
da mudança física da Rua Bela Cintra para Boa Vista e devido ao fato de a maioria dos
ramais não estarem funcionando. Ademais, a equipe da SEDS estava ocupada com as
emendas parlamentares. Por outro lado, as entrevistas com doadores foram bem sucedidas
neste mês de dezembro, o que foi interessante pois conseguimos presenciar a dinâmica entre
os doadores no final do ano, época em que ocorrem as doações.

Com base nas entrevistas, a equipe criou uma visualização no software Miro1 para
entendimento do fluxo do Edital do FEI 2016/17. Esta visualização será usada na oficina de
validação do fluxo. Este software permitiu entender a quantidade de departamentos
envolvidos no fluxo do Edital do CEI/ FEI e a complexidade do processo.

A equipe planejou a oficina de validação, mas a mesma foi adiada para janeiro de 2020, a
pedido do nosso ponto focal na SEDS, Elisabel Menezes, uma vez que a Secretaria estava em
processo de mudança física para a nova sede na Rua Boa Vista, sem salas montadas, com
acesso limitado aos e-mails e sem telefone.

1 https://miro.com/
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Sistematização do Fluxo no software Miro

Em janeiro de 2020, foram realizadas:
- 01 entrevista com OSC proponente não-aprovada no edital;
- 01 Município proponente aprovado no edital, mas que não assinou termo de
Convênio;
- 02 entrevistas com 02 empresas doadoras do Fundo Estadual do Idoso;
- 01 entrevista com ex-funcionária de consultoria que orienta investimento social /
doação dedutível de Imposto de Renda para empresas;
- 01 entrevista com auditor da Secretaria da Fazenda, e
- 01 entrevista com a Coordenadora de Políticas para Pessoa Idosa no município de São
Paulo (Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania).
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Entrevista com OSC proponente não aprovada no edital

Entrevista com a Coordenadora de Políticas para Pessoa Idosa no município de São Paulo (Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania)
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2.5.3 Mapeamento dos sistemas governamentais com interface com a Plataforma

Dois programas surgiram após elaboração do projeto no Edital do Fundo Estadual do idoso de
2016: o SP Sem Papel, instituído pelo Decreto nº 64.355, de 31 de julho de 2019, e a
Plataforma Estadual do MROSC, exigência da  Lei 13.019/2014, ainda não lançada no estado
de São Paulo.

Como estes programas não existiam, o projeto não previa a integração com eles, sendo
necessário realizar um diagnóstico aprofundado para entender as funcionalidades e
cronograma de implementação de cada um dos sistemas, a fim de definir com mais precisão o
escopo da Plataforma Serviço de Gestão, de modo a evitar duplicidades e/ou gaps, e avaliar
possibilidade de integração, o que acabou por atrasar a contratação da empresa que
desenvolverá a plataforma.

Em novembro de 2019, foi realizada entrevista com os responsáveis pela Plataforma do
MROSC (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) na Secretaria de Governo.
A entrevista permitiu entendimento sobre as funcionalidades e objetivos da Plataforma, mas
não pudemos visualizar a plataforma nem o mapa da funcionalidades porque a mesma ainda
não foi lançada (previsão de lançamento no início de 2020).

Entrevista com os responsáveis pela Plataforma do MROSC (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade
Civil) na Secretaria de Governo.
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Não conseguimos realizar reunião com o Diretor e os técnicos do Departamento de
Normatização e Informática (DNI) da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para
detalhamento de informações sobre hospedagem da plataforma a ser entregue pelo Projeto,
linguagem usada pelo departamento, disponibilidade de técnicos para manutenção e melhoria
da Plataforma, além de informações sobre hospedagem do atual site do Conselho do Idoso por
problemas de agenda do Departamento. Também não tivemos retorno por parte da pessoa de
contato do SP Sem Papel na Prodesp indicado pelo DNI.

Em dezembro de 2019, realizamos:
- 01 entrevista na PRODESP para entendimento do departamento de TI no Estado e do
SP Sem Papel
- 01 entrevista com gestor de TI da Secretaria Estadual de Saúde para entendimento do
departamento de TI no Estado e do SP Sem Papel

Entrevista com a equipe da Prodesp sobre o SP Sem Papel

Na entrevista com a equipe do SP Sem Papel, entendemos que há dois modos de usar
o SP Sem Papel, o módulo no qual o usuário faz upload e download de documentos oficiais
sem workflow atrelado e o módulo demandas, no qual há um workflow atrelado ao processo.
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O Diagnóstico e Exploração é momento essencial no processo de design thinking. É uma
análise inicial realizada de forma ampla a fim de identificar e priorizar as oportunidades de
melhorias mais latentes nos órgãos públicos. Embasado no Relatório do Diagnóstico, o cliente
decide qual será o desafio do projeto, etapa fundamental para as fases seguintes de Cocriação
e Implementação. A equipe do Instituto Tellus apresenta neste documento a conceituação e o
desafio para o cliente.

As descobertas da etapa de Exploração e Diagnóstico foram sistematizadas no Relatório do
Diagnóstico, inicialmente previsto para ser apresentado ao CEI e à SEDS em fevereiro.
Entretanto, diante da indisponibilidade dos representantes, a apresentação foi adiada para o
início de março, quando os convidados disseram ter disponibilidade.

Equipe do Instituto Tellus em reunião

Apresentação do Relatório do Diagnóstico ocorreu no dia 04/03/2020 no auditório da SEDS e
estiveram presentes 14 pessoas, além da equipe do Instituto Tellus. Os Conselheiros do
CEI/SP que estiveram foram Antonia Pereira, Neli Mengalli , Roberta Linardi, Vera Fritz,
Sergio Vallim, Elizabeth João, e duas pessoas (Clara Silva e Elizabete Saiki) que estavam
representando a Conselheira Fernanda Dutra, além de Edmilson Carmo, que estava
acompanhando a Conselheira Elizabeth João, e Viviane Ribeiro, Secretária Executiva do
Conselho. Contamos com a presença de Claudia Fló, ex-Presidente do Conselho e funcionária
da Secretaria Estadual de Saúde, e de Elisabel Menezes e Felipe Madio, da Coordenadoria de
Desenvolvimento Social da SEDS.
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Apresentação do Relatório Diagnóstico pela líder do
Projeto do Instituto Tellus

Momento do Coffee durante a
apresentação do Relatório
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2.5.4 Pesquisa de fornecedor de TI para contratação para desenvolvimento da
Plataforma e recebimento de propostas

Durante outubro de 2019, reuniões iniciais com potenciais parceiros de tecnologia para o
desenvolvimento da plataforma foram realizadas. Entretanto, ainda é necessário realizar o
diagnóstico dos sistemas SP Sem Papel e que surgiram para escolher o parceiro mais
adequado casa seja necessária integração de sistemas.

Em paralelo, a equipe do Instituto Tellus, contatou 11 empresas fornecedoras de TI, explicou
o escopo do projeto e solicitou orçamento para desenvolvimento da Plataforma. Nove das
onze empresas de TI contatadas enviaram proposta e foram avaliadas segundo os seguintes
critérios:

 Análise financeira – adequação ao orçamento previsto

Atendimento aos requisitos do projeto 

Metodologia de trabalho 

Composição da Equipe - front, back end, UX/UI, Product Manager

Tipo de Linguagem - análise de integração com Governo

Capacitação para uso da plataforma - formas, metodologia, passagem de conhecimento

Suporte - tipos de suporte e período

Acessibilidade 

Experiência com projetos - análise sobre conhecimento do projeto e experiência com o Governo
(cases)
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Segurança - Segurança dos dados, LGPD

Recomendação de clientes – contato com clientes da empresa para saber se a recomendam

Em dezembro de 2019, houve avanços no processo de contratação da empresa fornecedora de
TI para desenvolvimento da Plataforma, mas não foi possível fechar a contratação. Para além
da questão do entendimento dos sistemas SP Sem Papel e Plataforma Estadual do MROSC, a
equipe enfrentou o desafio de encontrar um fornecedor em 2019 que se enquadre num
orçamento de 2017, o que tem exigido negociações.

Das nove empresas que enviaram propostas, três empresas foram selecionadas para a próxima
etapa, tendo sido realizadas 4 reuniões com elas para detalhamento do escopo do projeto para
escolha final.

Uma nova rodada de negociações foi feita comas 3 empresas finalistas e a empresa escolhida
foi a Caiena2, pois foi a que melhor atendeu ao requisitos indicados, sendo destacados os
seguintes pontos: sua metodologia é centrada no cliente e no usuário, possui experiência em
projetos complexos e com Governo3. Ainda vale ressaltar que a empresa ganhou o Prêmio IF
Design Awards - categoria Design de Serviço para Instituições e Governo em 2019.

Em janeiro foi realizada uma negociação para assinatura de contrato. O Instituto Tellus optou
por contratar a empresa apenas para uma primeira fase, por conta da dependência do repasse
da segunda parcela do contrato junto à SEDS. Em fevereiro, foi realizada reunião para
apresentar o diagnóstico realizado pelo Instituto Tellus para a empresa contratada e planejar as
duas oficinas de Cocriação previstas para março.

3 Sugerimos o seguinte video: https://vimeo.com/219887519#at=140.

2 https://caiena.net
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2.6 Cocriação

Em dezembro, a equipe do projeto compareceu a uma reunião extraordinária do CEI-SP para
apresentação dos projetos aprovados no Edital 01 do CEI 2016 para os Conselheiros. Além de
termos tido a oportunidade de apresentar o projeto para todos os Conselheiros presentes,
também pudemos conhecer outros projetos com os quais podemos trocar experiência,
sinergias e realizar parcerias.

Um dos pilares do projeto são as capacitações para o Conselho Estadual do Idoso de São
Paulo (CEI-SP) e servidores públicos da SEDS que se relacionam com o Conselho e com o
Fundo Estadual do Idoso. Considerando que parte dos Conselheiros não mora em São Paulo,
que a plenária se encontra toda última segunda-feira do mês, e dada a importância da
cocriação na abordagem do Design Thinking na qual o projeto se apoia, enviamos e-mail em
janeiro para a Mesa Diretora do Conselho para verificar a possibilidade de as capacitações
ocorrerem na terça-feira de manhã logo após a reunião da Plenária do Conselho de modo a ter
maior probabilidade de os Conselheiros poderem ficar. A proposta é realizar capacitações em
fevereiro, março, abril, maio e junho, sempre nas últimas terças-feiras do mês (em seguida da
reunião da Plenária). Estamos aguardando resposta da Mesa Diretora. O e-mail foi
respondido dizendo que levariam a questão para a reunião da Mesa Diretora, mas não tivemos
um posicionamento posterior.

Em janeiro foi realizada reunião de cocriação com DNI para aprofundamento no
entendimento de questões técnicas e de infraestrutura da SEDS para estabelecer os contornos
e limitações da Plataforma.

Em paralelo, mapeamos as capacitações já realizadas no âmbito do Conselho, de modo a
evitar sobreposições a identificar necessidades de capacitações ainda não realizadas na oficina
de Co-Criação das Capacitações.

Em fevereiro, ainda foram realizadas entrevistas que tiveram foco em obter subsídios para a
co-criação das Capacitações:
- 2 Conselheiros do CEI/SP (Tomás Freund e Maria Claudia da Costa Brandao).
- 4 entrevistas com especialistas em políticas públicas, políticas públicas para idosos /
envelhecimento, e Conselhos gestores de políticas públicas.
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Entrevista com Fernando Burgos, Coordenador do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo
(CEAPG) da Fundação Getúlio Vargas

Entrevista com Sandra Gomes, Coordenadora na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania para
mapeamento de capacitações oferecidas pelo Conselho Municipal
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Agendamos a oficina de cocriação das Capacitações para dia 20/02/2020 em auditório da
SEDS, mas não houve quórum confirmado para a oficina, que foi, então, remarcada, de
acordo com a disponibilidade dos Conselheiros e funcionários da SEDS para 04/03/2020 na
SEDS.

Em paralelo, no mês de fevereiro, foi planejada a Oficina I de cocriação da Plataforma. Foram
realizadas reuniões com a empresa que desenvolverá a plataforma e com a Diretoria do
Instituto Tellus. A Oficina foi programada para ocorrer na segunda semana de março no
CEI/SP. A segunda Oficina de Cocriação foi agendada para o dia 23/03/2020 na SEDS.

Equipe do Instituto Tellus em planejamento da Oficina de Co-Criação das Capacitações

Durante o mês de Fevereiro, também foi realizada reunião com a Coordenadora de
Desenvolvimento Social (CDS) da SEDS Simone Malandrino, que foi acompanhada de sua
equipe Felipe Madio, Elisabel Menezes e Antonia Oliveira. A Coordenadora solicitou nova
reunião, que será agendada em março.

Também solicitamos uma reunião com a Comissão de Comunicação no dia 03 de fevereiro,
pois entendemos que pelas suas atribuições seria diretamente impactada pela criação da
Plataforma. Entretanto, não tivemos resposta até dia 10 de fevereiro. Neste dia, mandamos
e-mail para confirmar recebimento, o qual foi respondido dia 11 de fevereiro, atestando o
confirmamos o recebimento do e-mail e dizendo que a Comissão colocaria o assunto em pauta
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e comunicaria uma data para que comparecessem ao CEI para uma reunião com a Comissão.
Nunca tivemos retorno deste e-mail.

A oficina de Cocriação das capacitações contou com a participação de 14 pessoas e ocorreu
entre 9hs30 e 12hs30. Após a oficina, o Instituto Tellus sistematizou a Oficina no formato de
uma Árvore, que foi enviada para o CEI dia 13/03/2020 e aprovado pelo CEI em 19/03/2020
por meio de e-mail da Presidente do Conselho.

Os Conselheiros do CEI/SP que estiveram na Oficina de Cocriação do dia 04/03 foram
Antonia Pereira , Neli Mengalli, Roberta Linardi, Vera Fritz, Sergio Vallim, Elizabeth João, e
duas pessoas (Clara Silva e Elizabete Saiki) que estavam representando a Conselheira
Fernanda Dutra, além de Edmilson Carmo, que estava acompanhando a Conselheira Elizabeth
João e Viviane Ribeiro, Secretária Executiva do Conselho. Contamos com a presença de
Claudia Fló, ex-Presidente do Conselho e funcionária da Secretaria Estadual de Saúde, e de
Elisabel Menezes e Felipe Madio, da Coordenadoria de Desenvolvimento Social da SEDS.

Participantes da Oficina de Cocriação das Capacitações
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Material da Oficina de Cocriação das Capacitações

Participantes da Oficina de Cocriação das Capacitações
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No dia 04/03/2020, demos continuidade à reunião com a equipe da Coordenadora de
Desenvolvimento Social (CDS), Simone Malandrino, na qual coletamos informações para a
Cocriação do Projeto.

Ainda em março, mas já no contexto de isolamento social devido à Pandemia da COVID-19,
ocorreram três oficinas online de Cocriação da Plataforma. Diante do contexto da Pandemia e
das orientações de isolamento social dos órgãos públicos, considerando sobretudo o perfil de
risco do público atendido pelo projeto, o Instituto Tellus, seguindo as orientações dos órgãos
internacionais e nacionais de saúde, optou por fazer as oficinas de Cocriação, planejadas para
serem presenciais, em formato remoto.

A primeira (19/03/2020) contou com 14 especialistas em inovação, design thinking e em
tecnologia da informação e teve como objetivo cocriar e priorizar as funcionalidades da
plataforma por usuário.

Oficina de Co-Criação da Plataforma com especialistas em DT, inovação e TI

Com base nos subsídios desta oficina com especialistas, foi realizada a oficina remota de
Cocriação da Plataforma com membros do CEI/SP e da SEDS no dia 27/03. Estiveram
presentes nesta Oficina 8 pessoas entre Conselheiros e Funcionários da SEDS: Maria Claudia
Brandão, Alice Lara, Sergio Vallin, Tomaz Freund, Viviane Ribeiro, Walkyria Fuga, Roseli
Conde, Neli Mengalli, além dos funcionários do Instituto Tellus e da Caiena (empresa de TI
contratada).

33



Oficina de cocriação da Plataforma com CEI/SP e SEDS

Oficina de Cocriação da Plataforma com CEI/SP e SEDS

Foram realizadas reuniões com a empresa que desenvolverá a plataforma e com a Diretoria do
Instituto Tellus e uma reunião com a nova Coordenadora de Comunicação da SEDS, Barbara
Bayer.
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Reunião com a Coordenadora de Comunicação da SEDS sobre a Plataforma

No dia 14/04 foi realizada uma oficina de Navegação no Protótipo da Plataforma. Nesta
oficina foram apresentados os wireframes definidos por persona: 1.cidadão, 2.contribuinte,
3.conselho, 4.proponente, os Conselheiros e Funcionários da SEDS presentes fizeram
observações e sugestões, que foram incorporadas no Relatório. Foi acordado nesta oficina,
que contou com a presença da Barbara Bayer, que a Plataforma do Projeto substituirá o atual
site do Conselho Estadual do Idoso (CEI/SP).

Oficina de Navegação do  protótipo da Plataforma (14/04)

Estiveram presentes nesta oficina, além dos funcionários do Instituto Tellus e da Caiena
(empresa de TI contratada), 15 pessoas entre Conselheiros e Funcionários da SEDS: Bárbara

35



Bayer, Fátima Cortela, Antonia Pereira, Vera Fritz, Jandira Barbosa Vasques, Carmen Lúcia
Pavan Ribeiro, Jeferson Paiva, Emilene Teixeira, Maria Odila Padula, Margareth Freitas, Neli
Mengalli, Inês Rioto, Valdir Navas, Maria Cláudia da Costa Brandão,Viviane Ribeiro.

Após a oficina de navegação, foram realizadas duas outras reuniões - uma como a Comissão
de Comunicação do CEI/SP (16/04/2020) e outra com esta Comissão e com a Coordenadora
de Comunicação da SEDS (24/04/2020) para discutir questões relacionadas à Plataforma.

O SEED – Sistema de Entendimento, Estratégia e Design – é uma abordagem de design
criada pela Caiena, empresa de TI contratada, para facilitar os momentos iniciais de
concepção de um produto digital. O SEED reúne um mindset de design, estratégia de
negócios e comunicação em artefatos – como quadros, documentos, protótipos etc – e
dinâmicas de criação coletiva (design participativo) capazes de organizar os conceitos-chave,
reconhecer públicos e pessoas-chave, entender a situação atual, conceber a situação desejada
(futuro possível desejável) e planejar estratégias e artefatos de comunicação que apoiem a
captação de recursos iniciais, assim como a articulação de key-stakeholders e parceiros
potenciais. No documento, é possível entender cada um dos componentes do SEED como
fases interdependentes, capazes de construir uma narrativa projetual. Este documento foi
enviado dia 08/05/2020 para SEDS e CEI/SP.
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2.7 Capacitações

2.7.1 Mapeamento de especialistas para capacitações

Em novembro de 2019, realizamos uma reunião com o Professor Fernando Burgos da
Fundação Getúlio Vargas para conhecimento do trabalho do realizado pelo Centro de Estudos
em Administração Pública e Governo (CEAPG) e para apresentação do projeto. Tomamos
conhecimento de um grupo de alunos da graduação da Fundação Getúlio Vargas participantes
da disciplina optativa "Análise de Políticas Públicas" acompanha o trabalho da Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo (SEDS) sob orientação do Burgos e
agendamos uma reunião com o mesmo para avaliar possíveis parcerias. Um dos pilares do
projeto são as capacitações para o Conselho Estadual do Idoso de São Paulo (CEI-SP) e
servidores públicos da SEDS que se relacionam com o Conselho e com o Fundo Estadual do
Idoso.

Em dezembro, em continuidade à primeira reunião realizada com o Professor Fernando
Burgos, da Fundação Getúlio Vargas, realizamos uma reunião com o grupo de alunos que
avaliou a política SP Amigo do Idoso para identificação de sinergias e troca de experiências.
Para o planejamento das capacitações do projeto, foram mapeadas as capacitações já
realizadas no âmbito do Conselho, de modo a evitar sobreposições a identificar necessidades
de capacitações ainda não realizadas.

2.7.2 Capacitações - Temas Complementares

A primeira capacitação da trilha dos temas complementares foi a Oficina de validação do
mapeamento do processo do Edital de 2016/17 do Fundo Estadual do Idoso. No dia 18/01,
realizamos no Auditório da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) uma
oficina para validar o fluxo do Edital do Fundo Estadual do Idoso de 2016/17. Estiveram
presentes na oficina representantes da SEDS e do Conselho Estadual do Idoso.

Com base nas entrevistas realizadas com os atores envolvidos no processo do Edital do Fundo
Estadual do Idoso 2016/2017, definimos 5 Macro-etapas:
1. Doação;
2. Elaboração e Publicação do Edital;
3. Inscrição dos proponentes e Seleção;
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4. Celebração da Parceria;
5. Alteração do Plano de Trabalho;
6. Prestação de Contas (mensal, trimestral e final)

Para a oficina, organizamos as etapas e subetapas em um software livre chamado Miro4 e
imprimimos cada uma das macro etapas em cartazes de 0,9m x 1,20m, que foram colados nas
paredes. Os participantes iniciavam o processo da oficina com um  jogo da memória com
informações sobre o Conselho e o Fundo Estadual do Idoso para aquecer, e em seguida, foram
convidados a percorrer todo o processo do Edital em pequenos grupos de 3 a 5 pessoas. Eles
receberam dois blocos de post-its, um para apontar correções no Fluxo apresentado e outro
para sugerir melhorias ao processo atual mapeado. Cada uma das subetapas foi apresentada e
debatida com os participantes.

A oficina, além de esclarecer dúvidas, permitiu que os atores conhecessem o todo do
processo, ampliando seu olhar para além da etapa da qual cada um participa, proporcionando
um entendimento da complexidade do processo e empatia em relação aos demais atores
envolvidos.

Funcionários da SED (CDS) e equipe Instituto Tellus na oficina da validação do Mapeamento do Processo do
Edital do FEI 2016/17

4 https://miro.com/
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Funcionárias da SEDS (ATG, CAF), Conselheira do CEI e equipe Instituto Tellus na oficina da validação do
Mapeamento do Processo do Edital do FEI 2016/17

Conselheiros do CEI na oficina da validação do Mapeamento do Processo do Edital do FEI 2016/17
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Funcionárias da SEDS (ATG e CAF), Conselheira do Condeca e equipe Instituto Tellus na oficina da validação do
Mapeamento do Processo do Edital do FEI 2016/17

Conselheiros do CEI e funcionário da SEDS  na oficina da validação do Mapeamento do Processo do Edital do
FEI 2016/17
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Lista de presença na oficina da validação do Mapeamento do Processo do Edital do FEI 2016/17

2.7.3 Sistematização dos resultados oficina

Após a realização da oficina, voltamos para o escritório e fizemos as correções apontadas
pelos participantes, e passamos o fluxo para um software chamado Draw.io. Este fluxo foi
apresentado para a Diretoria do Instituto Tellus, para verificação de se o entendimento do
fluxo estava adequado. Ainda foram necessárias duas idas à SEDS, algumas trocas de e-mails
e diversas ligações para esclarecer dúvidas pendentes da oficina ou que surgiram durante a
sistematização.
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Equipe Instituto Tellus em reunião com a Diretoria para sistematização da Oficina e identificação de dores por ator
no processo.

Macroetapa do Processo do Edital no software Draw.io

Durante o mês de fevereiro, foram ainda realizados ajustes finais no software Draw.io para
melhor entendimento do fluxograma.
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2.5.4 Criação de blueprint do Processo do Edital do CEI/SP 2016

O processo do Edital do CEI 2016 foi sistematizado em formato de blueprint em pdf, no qual
foram propostas oportunidades de melhoria do processo. Os pdf foram enviados como
material de apoio para o webinar do processo do Edital e apresentados no Webinar. Com base
no webinar, o blueprint foi revisto e finalizado e enviado oficialmente para a SEDS, conforme
os e-mails a seguir no dia 3 de agosto de 2020 para Nayra Karam e dia 4 de agosto de 2020
para Simone Malandrino. O Instituto Tellus se disponibilizou para fazer uma apresentação
remota desta entrega, mas não teve retorno. O blueprint também foi enviado para o CEI, dia
04 de agosto de 2020.
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No dia 04/03/2020 foi realizada a oficina de Cocriação das capacitações na SEDS. Após a
oficina, o Instituto Tellus sistematizou a Oficina no formato de uma Árvore de conteúdos, que
foi enviada para o CEI dia 13/03/2020 e aprovada pelo CEI em 19/03/2020 por meio de
e-mail da Presidente do Conselho.
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A Oficina ocorrida em janeiro foi considerada uma capacitação da Trilha Complementar.

Diante do contexto da Pandemia e das orientações de isolamento social dos órgãos públicos,
considerando sobretudo o perfil de risco do público atendido pelo projeto, o Instituto Tellus
optou por fazer as oficinas de Cocriação, planejadas para serem presenciais, em formato
remoto. Diante da não-familiaridade com ferramentas de reuniões à distância dos nossos
interlocutores, o Instituto Tellus realizou em 26/03 uma capacitação de 1h30 em ferramentas
de reuniões online para o CEI/SP e para funcionários da SEDS e produziu um manual de uso
do hangouts com dicas para reuniões virtuais. Esta capacitação também foi considerada parte
da trilha complementar.
Estiveram presentes Walkyria Fuga, Tomás Freund, Vera Fritz, Roseli Cruz, Maria Claudia
Brandão.
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Ainda seguindo a trilha complementar, no dia 22/04 foi realizado o Webinar sobre Fundos
Públicos com a especialista Elizete Nicolini, funcionária da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania de São Paulo (SMDHC), com duração de 2hs e a presença de 13
participantes, além de funcionários do Instituto Tellus. Estiveram presentes: Alessandra
Gosling, funcionária da SMDHC, os Conselheiros Antônia Pereira de Oliveira, Carmen Lúcia
Pavan Ribeiro, Fernanda Dutra Pinchiaro, Jeferson Paiva, Margareth Martins de Godoy
Almeida, Maria Cláudia da Costa Brandão, Maria Helena Bragança Albanesi, Vera Luzia no
Nascimento Fritz, Sergio Vallin, Neli Maria Mengalli, a Secretaria Executiva do CEI Viviane
Aparecida Luiz Ribeiro e a funcionária da DRADS Maria Silva.
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Webinar 1 sobre Gestão de Fundos de Idosos (22/04/2020)

No dia 29/04/2020, o Instituto Tellus gravou o primeiro episódio do podcast do projeto com a
Coordenadora de Políticas para Pessoa Idosa da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania
(SMDHC) de São Paulo. O podcast será disponibilizado na Plataforma. O episódio foi
posteriormente lançado como segundo episódio do podcast.

Gravação do Podcast 1 sobre o Caso do Conselho Municipal do Idoso (29/04/2020)

Nos dias 19/05/2020, 27/05/2020 e 28/05/2020, o Instituto Tellus realizou o Webinar sobre o
processo do Edital do CEI/SP no âmbito do FEI/SP. No primeiro dia foram trabalhadas as
macro etapas de Elaboração e Publicação do edital e a de Inscrição e Seleção e contamos com
a participação de 15 pessoas, além dos funcionários do Instituto Tellus. Estiverem presentes
os seguintes Conselheiros: Vera Fritz, Emilene Teixeira, Maria Odila Padula, Valdir Navas,
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Inês Rioto, Sérgio Luiz Vallim Da Rocha, Tomas Lucio Freund, Carmen Lucia Pavan Ribeiro,
Neli Maria Mengalli, Walkyria Fuga De Souza, Maria Claudia Da Costa Brandão, Roberta
Linardi, Margareth Martins De Godoy Freitas; A Secretária Executiva do CEI/SP, Viviane
Ribeiro, e o funcionário da SEDS João Carlos Bertoni.

Webinar Processo Edital FEI - parte 1 (19/05/2020)

No segundo dia, foi abordada a macroetapa de Celebração da Parceria e Alteração do Plano
de Trabalho, e estiveram presentes 17 pessoas. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros
Vera Luzia do Nascimento Fritz, Sergio Gasperoto, Maria Odila Padula, Valdir Navas, Sérgio
Luiz Vallim da Rocha, Tomas Lucio Freund, Antonia Pereira de Oliveira, Carmen Lucia
Pavan Ribeiro, Neli Maria Mengalli, Maria Claudia da Costa Brandão, Roberta Linardi,
Margareth Martins de Godoy Freitas; a Secretária Executiva do CEI/SP, Viviane Ribeiro; e os
funcionários da SEDS, Elisabel do Carmo Domingues Gomes de Menezes, Jurandir Ferreira
dos Santos, Caio Kallai Mugnaini, João Carlos Bertoni.
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Webinar Processo Edital FEI - parte 2 (27/05/2020)

No último dia foram trabalhadas as macroetapas de Execução e Monitoramento e de Doação
e contamos com a presença de 14 pessoas, além dos funcionários do Instituto Tellus.
Contamos com a participação dos seguintes conselheiros Vera Luzia do Nascimento Fritz,
Maria Odila Padula, Valdir Navas, Sérgio Luiz Vallim da Rocha, Antonia Pereira de Oliveira,
Carmen Lucia Pavan Ribeiro, Neli Maria Mengalli, Walkyria Fuga de Souza, Maria Claudia
da Costa Brandão, Roberta Linardi, Margareth Martins de Godoy Freitas; a Secretária
Executiva do CEI/SP, Viviane Ribeiro e os funcionários da SEDS João Carlos Bertoni e
Jurandir Ferreira dos Santos.
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Participantes do Webinar 2 - parte 3 (28/05/2020)

Webinar 2 - parte 3 (28/05/2020)

No dia 28/05/2020, o Instituto Tellus enviou e-mail ao CEI/SP propondo, em virtude do
cenário atual da pandemia do Covid-19 e das diretrizes sugeridas pelos principais órgãos de
saúde, uma alteração no formato da Proposta de Capacitações que foi aprovada dia
19/03/2020 junto ao Conselho: a realização online das oficinas que aconteceriam
presencialmente nos meses seguintes. Em anexo ao e-mail, enviamos a nova Proposta de
Capacitações, com as alterações de formato mencionadas acima (capacitações online ao invés
de presenciais). Acreditamos que este formato também traz a vantagem de permitir que mais
conselheiros participem das capacitações, uma vez que se elimina a necessidade de
deslocamento para a participação. O conteúdo e as horas de capacitação mantém-se os
mesmos.
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Em junho, o projeto lançou o podcast Conselho do Idoso em Pauta, que discute temas
relacionados aos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa no Brasil, ao envelhecimento e à
participação social. O podcast traz especialistas nessas temáticas e também casos de alguns
conselhos de direitos da pessoa idosa para compartilhar os sucessos e desafios enfrentados.

O primeiro episódio chamou "Envelhecimento, uma questão de direito", e a entrevistada foi a
especialista Laura Machado. No mês de junho, em que se discute a conscientização da
violência contra a pessoa idosa, lançamos nosso primeiro episódio e trouxemos o tema do
Envelhecimento com a gerontóloga Laura Machado, representante na ONU da Associação
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Internacional de Geriatria e Gerontologia, e consultora no tema do envelhecimento em
organizações públicas, privadas e do terceiro setor.

Links de acesso ao episódio:
https://anchor.fm/conselhodoidosoempauta/episodes/1--Envelhecimento--uma-questo-de-direi
to-eg3mlk/a-a2jfb7n
https://open.spotify.com/episode/0iVUpJosApewtL9gP59HBN?si=ZN1Zr5ZZQwGYAqxMV
oI2HQ

Arte da divulgação do Episódio 1 do podcast Conselho do Idoso em Pauta

O segundo teve como título "O caso do Grande Conselho Municipal do Idoso de SP: uma
conversa com Sandra Gomes". Neste episódio, recebemos Sandra Gomes, Coordenadora de
Políticas Públicas para a Pessoa Idosa na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania, e presidente do COAT/SP (Conselho de Orientação e Administração Técnica)
conselho que assessora o Grande Conselho Municipal do Idoso (GCMI). Nesta conversa
foram abordados o processo de reestruturação do GCMI, a importância da capacitação de
conselheiros e os passos iniciais para a realização de um diagnóstico local.

Links de acesso ao episódio:
https://anchor.fm/conselhodoidosoempauta/episodes/2--O-caso-do-Grande-Conselho-Municip
al-do-Idoso-de-SP-uma-conversa-com-Sandra-Gomes-ehbqqa/a-a2qd9ao
https://open.spotify.com/episode/0PnbfXhjFCGWazPoa5sIDA?si=bRUcWfvZR2KQnOlEA1
S5aA
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Artes da divulgação do podcast

O terceiro episódio entrevistou a Secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa de Lorena/SP, Maria Guiomar Munhoz Leite. Ela é enfermeira aposentada, e
integrante da Rede de Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa da Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral Norte. Este episódio tratou da articulação entre os conselhos de
direito do idoso e a sua contribuição para o fortalecimento da agenda dos direitos da pessoa
idosa e do envelhecimento.

Gravação Episódio 3 do Podcast
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Peças de divulgação do Episódio 3 nas redes sociais

O episódio 3 foi disponibilizado nestes links:
Link para deezer: https://deezer.page.link/FegcYAcuAjVLnDTd8
Link para spotify: https://open.spotify.com/episode/3N2woBlfUmmKdq3y1XQH54

Em setembro também gravamos o episódio 4, no qual entrevistamos o funcionário da SEDS,
Guilherme Pallerosi, sociólogo formado em Ciências Sociais pela PUC-SP e mestre pela
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR).
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Gravação do Episódio 4

O quarto episódio entrevistou Guilherme Pallerosi, servidor público na Secretaria de
Desenvolvimento Social de São Paulo e coordenador da metodologia de diagnóstico
socioterritorial para o planejamento quadrienal da SEDS. Nessa conversa, o Guilherme trouxe
insights e aprendizados obtidos no desenvolvimento deste diagnóstico e a relevância de se
desenvolver diagnósticos para a elaboração de políticas públicas.
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Peças de Comunicação para Divulgação do Episódio 4

O episódio 4 foi disponibilizado nestes links:
Link para deezer:
https://www.deezer.com/br/show/1571002?utm_campaign=clipboard-generic&utm_source=u
ser_sharing&utm_medium=desktop&utm_content=talk_episode-246327442
Link para spotify: https://open.spotify.com/episode/35pQjarcI2w3rzAPtUmY8a

Em outubro, gravamos o episódio cinco, último episódio, no qual entrevistamos a Presidente
do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo (CEP/SP) da gestão 2018-2020, Vera Fritz. Vera
é Educadora física de formação; especialista em Administração Desportiva; e mestre pela
USP. O episódio tratou da experiência e aprendizados durante esse período e foi lançado no
mês de novembro.
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Gravação do Episódio 5

2.7.5 Capacitações Trilha Principal

2.7.5.1 Capacitações - Trilha Principal

No mês de junho, seguindo a árvore de conteúdos aprovada em março pelo CEI/SP, estava
planejada para acontecer a primeira capacitação presencial dos temas principais. Entretanto,
diante da situação em que vivemos de pandemia e quarentena, tivemos que realizar a
capacitação de forma online. Para a realização da capacitação de Junho, entrevistamos os
especialistas Lucia Secotti, Wagner Carneiro e Marcela Giovana.

Reunião com especialista em Conselhos e participação
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Para a capacitação de Julho sobre Envelhecimento e Políticas Públicas para envelhecimento,
realizamos reuniões com Guilherme Pallosi, da área de Vigilância da SEDS, com Rodrigo
Caetano, Naira Dutra e Gislaine Gil, especialistas em envelhecimento.

Reunião com especialista da Área de Vigilância da SEDS

Reunião com especialista em envelhecimento
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Reunião com especialista em envelhecimento

Também conversamos com Adriana Oliveira, funcionária da Secretaria de Desenvolvimento
Social, Justiça e Trabalho do Paraná e Vice-Presidente do Conselho Estadual do Idoso do
Paraná.

No dia 05/06/2020, o Instituto Tellus enviou ofício nº. 18/2020/TELLUS, informando a
respeito da alteração do formato presencial para remota das capacitações previstas no Projeto,
seguindo as diretrizes sugeridas pelos principais órgãos de saúde. Todavia, atendendo as
instruções da Deliberação CEI-6, de 26-5-2020, publicada no dia 05 de junho de 2020, o
Instituto Tellus enviou novo ofício com o Plano de Trabalho prevendo o ajuste do formato da
capacitação.

Seguindo a árvore de conteúdos, a Capacitação 1 da Trilha de Temas Principais teve caráter
mais conceitual. Levando-se em consideração a transformação da capacitação em presencial
para à distância, achamos melhor dividir as 5hs em dois encontros de 2h30 por questões
didáticas.
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O especialista convidado para a capacitação foi Wagner Carneiro de Santana, assistente social
e historiador, possui 23 anos de experiência profissional multidisciplinar adquirida em
organizações das sociedade civil e poder Público nas áreas da assistência social e de educação
social. Já implantou Programas, Projetos e ações na política pública de Assistência Social no
atendimento direto da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS do Sistema Único de
Assistência Social -SUAS, Estatuto da Criança e Adolescente e o Estatuto da Pessoa Idosa
nas OSCs que trabalhou, articulando a Rede do Sistema de Garantias de Direitos – SGD.
Especialista em Empreendedorismo, Planejamento e Gestão de Serviços; em Registros
Públicos também (ambas pela UNINOVE-SP); em Democracia Participativa, República e
Movimentos Sociais, pela UFMG-BH e Mestrando em Serviço Social na PUCSP.

No primeiro dia, Wagner trouxe reflexões sobre o Marco Legal do Idoso, as competências do
Conselho e do Conselheiro do CEI/SP, sempre partindo de uma abordagem que convoca os
Conselheiros a participarem. Devido às características dos especialistas entrevistados,
achamos melhor puxar o tema das peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA) da Capacitação 2
para o segundo dia da Capacitação 1. Assim, neste dia, foi apresentado o ciclo orçamentário e
foram debatidos o papel e os desafios do Conselho e dos Conselheiros na elaboração da
participação no ciclo.

Estiveram presentes 26 pessoas: 12 Conselheiros do CEI/SP (Vera Luzia do Nascimento Fritz,
Tomas Lucio Freund, Maria Helena Bragança Albanesi, Maria Odila Padula, Inês Rioto,
Sérgio Luiz Vallim da Rocha, Antonia Pereira de Oliveira, Carmen Lucia Pavan Ribeiro, Neli
Maria Mengalli, Walkyria Fuga de Souza, Maria Claudia da Costa Brandão, Roberta Linardi,
Margareth Martins de Godoy Freitas) e a Secretária Executiva, 01 funcionário das SEDS e 6
funcionários da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo
(SMHDC), sendo os demais a equipe do Instituto Tellus e próprio palestrante.
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Capacitação 1- Temas Principais – Dia 1

61



Capacitação 1- Temas Principais – Dia 1

62



Capacitação 1- Temas Principais – Dia 2

Seguindo a árvore de conteúdos, a Capacitação 2 da Trilha de Temas Principais teve como
Tema Envelhecimento e Políticas Públicas do estado para a Pessoa Idosa. Levando-se em
consideração a transformação da capacitação em presencial para à distância, achamos melhor
dividir as 5h em dois encontros de 2h30 por questões didáticas.

Os especialistas convidados para a capacitação foram:
- Gislaine Gil, Doutora em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP; Mestre em
Gerontologia pela PUC-SP; Neuropsicóloga pelo IPq do HC da Faculdade de Medicina da
USP; Especialista em Gerontologia pela SBGG; e CEO do Vigilantes da Memória.
- Guilherme Pallerosi, Sociólogo formado em Ciência Sociais pela PUC-SP e mestre pela
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Trabalhou por 10 anos em consultorias sobre
avaliação de impactos sociais de grande empreendimentos. Em 2010, tornou-se servidor
público na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo (SEDS), onde
assumiu a função técnica na área de Vigilância Socioassistencial. Em 2016 passou a ministrar
cursos de extensão universitária sobre diagnósticos, indicadores sociais e planejamento
estratégico para políticas públicas. Em 2019 coordenou metodologia inédita de diagnóstico
socioterritorial para o planejamento quadrienal da SEDS.
- Elisabel Menezes, advogada, com pós Graduação em Assessoria Parlamentar com
Capacitação Política – FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é
Coordenadora do Programa SP AMIGO DO IDOSO da Secretaria de Desenvolvimento Social
(SEDS). Trabalhou como Advogada Associada no escritório Cravo & Pimentel Sociedade de
Advogados de 2007 à 2017, atuando nas áreas de Direito de Família e Direitos Sociais.
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Para esta capacitação, com autorização do CEI/SP, convidamos como participantes
funcionários das 26 Diretorias Regionais de Desenvolvimento Social (DRADS) e dos
Conselhos Municipais de cidades do estado de São Paulo. Os contatos foram repassados pelo
CEI e o e-mail de convite foi enviado pelo Instituto Tellus.

No primeiro dia, 15/07/2020 Gislaine Gil fez uma apresentação intitulada Mitos, estereótipos
e verdades da velhice, que durou das 9h30 às 12h30. Estiveram presentes 55 pessoas (sem
contar a palestrante e equipe do Instituto Tellus): 10 Conselheiros e Conselheiras do CEI/SP
(Vera Luzia do Nascimento Fritz, Maria Helena Bragança Albanesi, Sérgio Luiz Vallim da
Rocha, Antonia Pereira de Oliveira, Regina Garcia do Nascimento, Neli Maria Mengalli,
Walkyria Fuga de Souza, Margareth Martins de Godoy Freitas, Sérgio Gasperoto, Valdir
Navas) e a Secretária Executiva; 01 funcionário das SEDS (Elisabel Menezes); 4 pessoas
entre funcionários da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo
(SMHDC) e do Grande Conselho Municipal do Idoso de São Paulo, 39 pessoas ENTRE
funcionários das Diretorias Regionais de Desenvolvimento Social (DRADS) e representantes
de Conselhos Municipais do estado de São Paulo.

Capacitação 2 - Temas Principais – Dia 1
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Capacitação 2 - Temas Principais – Dia 1

Capacitação 2 - Temas Principais – Dia 1

Capacitação 2 - Temas Principais – Dia 1
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No, segundo dia, 16/07/2020, entre 9h30 e 12h, Guilherme Pallerosi fez uma apresentação
intitulada Diagnóstico Seds - Dados sobre a População Idosa do Estado de SP, e Elisabel
Menezes apresentou os Programas São Paulo Amigo do Idoso, Vida Longa (antigo Vila
Dignidade) e o Selo São Paulo Amigo do Idoso.

Estiveram presentes 53 pessoas, sem contar com a equipe do Instituto Tellus e os palestrantes.
Dentre as 53 pessoas, contamos com a presença de 12 Conselheiros do CEI/SP (Vera Luzia do
Nascimento Fritz, Tomas Lucio Freund, Maria Odila Padula, Valdir Navas, Sérgio Luiz
Vallim da Rocha, Antonia Pereira de Oliveira, Elaine Cristina Silva de Moura, Carmen Lucia
Pavan Ribeiro, Neli Maria Mengalli, Walkyria Fuga de Souza, Roberta Linardi, Margareth
Martins de Godoy Freitas) e a Secretária Executiva, 02 funcionários das SEDS (além das 2
funcionárias que também são Conselheiras do CEI/SP e dois dois palestrantes), 4 funcionários
da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo (SMHDC) e
representantes do Grande Conselho Municipal do Idoso (GCMI), e 32 funcionários das
Diretorias Regionais de Desenvolvimento Social (DRADS) e Conselhos Municipais do estado
de São Paulo, sendo os demais a equipe do Instituto Tellus e a própria palestrante.

Capacitação 2 - Temas Principais – Dia 2
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Capacitação 2 - Temas Principais – Dia 2

Capacitação 2 - Temas Principais – Dia 2
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Capacitação 2 - Temas Principais – Dia 2

Capacitação 2 - Temas Principais – Dia 2

Seguindo a árvore de conteúdos, a Capacitação 3 da Trilha de Temas Principais teve como
objeto o Planejamento Estratégico do CEI. Levando-se em consideração a transformação da
capacitação em presencial para à distância, achamos melhor dividir a carga horária de 5h em
dois encontros de 2h30 por questões didáticas. O especialista convidado para a capacitação foi
Wagner Carneiro. O Instituto Tellus realizou 6 reuniões de alinhamento e trabalho com
especialista a fim de desenvolver elaborar a apresentação e criar instrumentos para as oficinas.
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No, primeiro dia, 26/08/2020 Wagner Carneiro e a equipe de facilitação do Instituto Tellus fez
uma apresentação intitulada CRIAÇÃO DA ESTRATÉGIA CEI/SP, com duração de 2h30.
Estiveram presentes 11 Conselheiras e Conselheiros do CEI/SP: Vera Luzia do Nascimento
Fritz, Maria Helena Bragança Albanesi, Sérgio Gasperoto,Valdir Navas, Maria Odila Padula,
Antonia Pereira de Oliveira, Neli Maria Mengalli, Walkyria Fuga de Souza, Margareth
Martins de Godoy Freitas, e Tomas Lucio Freund e Carmen Lucia Pavan Ribeiro e a
Secretária Executiva, Viviane Ribeiro.

Capacitação 3 - Temas Principais – Dia 1

Capacitação 3 - Temas Principais – Dia 1
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Capacitação 3 - Temas Principais – Dia 1

Capacitação 3 - Temas Principais – Dia 1

No, segundo dia, 27/08/2020, a capacitação teve duração de 2h30 e estiveram presentes 11
Conselheiras e Conselheiros, sem contar com a equipe do Instituto Tellus e o palestrante: Vera
Luzia do Nascimento Fritz, Maria Helena Bragança Albanesi, Lia Nasser Marques, Valdir
Navas, Maria Odila Padula, Sérgio Luiz Vallim da Rocha, Antonia Pereira de Oliveira,
Carmen Lucia Pavan Ribeiro, Walkyria Fuga de Souza, Roberta Linardi, Margareth Martins
de Godoy Freitas. O objetivo do dia era cocriar o Plano Operacional do CEI com foco na
mesa Diretora e Comissões Temáticas.
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Capacitação 2 - Temas Principais – Dia 2

Capacitação 3 - Temas Principais – Dia 2
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Capacitação 3 - Temas Principais – Dia 2

Capacitação 2 - Temas Principais – Dia 2
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Capacitação 2 - Temas Principais – Dia 2

Capacitação 3 - Temas Principais – Dia 2

Os Conselheiros nesta capacitação disseram que não gostariam de preencher os instrumentais
de planejamento estratégico propostos pelos Instituto Tellus, pois entenderam que este era um
trabalho para ser feito pelo Conselho em plenária. Deste modo, o Instituto Tellus descontou a
1 hora final da capacitação, considerando apenas 1h30 de capacitação, e esta 1 hora será
acrescentada às 5h originalmente previstas para a Capacitação 4, totalizando 6h. E teve que
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rever a proposta para as duas capacitações seguintes (originalmente previstas para setembro),
pois elas seriam a continuidade do planejamento estratégico e operacional do CEI/SP.

É importante ressaltar que o Instituto Tellus, apesar de estar seguindo a árvore de conteúdos
aprovadas em 18/03/2020 pelo Conselho, realizou uma troca de e-mails com a Mesa Diretora
para validar a proposta de conteúdo para estas 10h de capacitações e seguiu conforme
combinado por e-mail, esse planejamento e execução das capacitações. A carga horária das
capacitações previstas no plano de trabalho não foi alterada.

Diante deste cenário, enviamos e-mail no mesmo dia da capacitação 3 (27/09) sugerindo 3
opções de temas (listados abaixo) para serem trabalhados na Capacitação 4 e pedindo que o
CEI escolhesse um tema até dia 01/09/2020 para que tivéssemos tempo hábil para
desmobilizar a capacitação organizada e reorganizar uma nova capacitação. Nos colocamos
Diante disso, à disposição para apresentar tais possibilidades junto ao Conselho, na plenária
que ocorreria dia 31/08/2020 e dizendo que, caso não tivéssemos uma resposta ou definição
até 01/09/2020, iríamos seguir com a possibilidade A.

Possibilidade A:
Conteúdo: Ferramentas para a criação de uma plano estratégico e operacional para um
conselho de direito; Orçamento público

Possibilidade B:
Conteúdo: Design Thinking; Facilitação de grupos; Comunicação Não Violenta

Possibilidade C:
Conteúdo: A ser sugerido pelo conselho e acordado com o Instituto Instituto Tellus.

O Conselho respondeu no dia que não seria possível disponibilizar espaço para apresentação
na Plenária do dia 31/08/2020, mas que seria convocada uma Reunião Plenária
Extraordinária, possivelmente para o dia 04/09/2020, no período da manhã ou tarde para que
apresentassem as opções.
O Instituto Tellus esteve presente na Reunião Extraordinária do dia 04/09/2020, na qual
apresentou as propostas para a Capacitação 4 e, em 10/09/2020 o Conselho encaminhou
e-mail comunicando a decisão de que a Capacitação 4 seja baseada no Manual do
Conselheiro, que o Instituto Tellus está desenvolvendo.
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Reunião Extraordinária 04/09/2020 para discussão sobre Capacitações 4 - Temas Principais

A Capacitação foi replanejada para ocorrer no final de outubro. Levando-se em consideração
a transformação da capacitação em presencial para à distância, achamos melhor dividir a
carga horária de 6h em dois encontros de 3h por questões didáticas. Seguindo a solicitação do
Conselho, a Capacitação foi replanejada e ocorreu nos dias 28 e 29 de outubro entre 9 e 12 h.

A capacitação foi conduzida por Beltrina Côrte, pesquisadora do NEPE (Núcleo de Estudo e
Pesquisa do Envelhecimento), líder do grupo de pesquisa LEC (Longevidade,
Envelhecimento e Comunicação), ambos da PUC-SP, e editora da revista Kairós-Gerontologia
e docente do Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP e por
Patrícia de Faria Tasca, psicóloga, atua na Prefeitura Municipal de Campinas, na
Coordenadoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Adulto/Idoso. Experiência
na área de assistência social e políticas públicas e sociais do idoso..

No dia 28/10/2020, a capacitação foi realizada entre 9h e 12h e, além das duas especialistas, e
da equipe do Instituto Tellus, contamos com 13 participantes, sendo 11 Conselheiras e
Conselheiros do CEI/SP - Vera Luzia do Nascimento Fritz, Maria Helena Bragança Albanesi,
Valdir Navas, Antonia Pereira de Oliveira, Neli Maria Mengalli, Walkyria Fuga de Souza,
Orivaldo Sidnei Salles Magalhães, Tomas Lucio Freund e Carmen Lucia Pavan Ribeiro,
Sergio Vallim, Roberta Linardi, a Secretária Executiva, Viviane Ribeiro, e Elisabel Menezes,
Coordenadora do Programa Longevidade.
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Capacitações 4 - Temas Principais - Dia 1 - 28/10/2020

Capacitações 4 - Temas Principais - Dia 1 - 28/10/2020
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Capacitações 4 - Temas Principais - Dia 1 - 28/10/2020

Capacitações 4 - Temas Principais - Dia 1 - 28/10/2020
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Capacitações 4 - Temas Principais - Dia 1 - 28/10/2020

Capacitações 4 - Temas Principais - Dia 1 - 28/10/2020

No dia 29/10/2020, a capacitação foi realizada entre 9h e 12h e, além das duas especialistas, e
da equipe do Instituto Tellus, contamos com 9 participantes, sendo 7 Conselheiras e
Conselheiros do CEI/SP: Vera Luzia do Nascimento Fritz, Valdir Navas, Antonia Pereira de
Oliveira, Neli Maria Mengalli, Walkyria Fuga de Souza, Tomas Lucio Freund, Sergio Vallim,
a Secretária Executiva, Viviane Ribeiro, e Elisabel Menezes, Coordenadora do Programa
Longevidade.
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Capacitações 4 - Temas Principais - Dia 2 - 29/10/2020

Capacitações 4 - Temas Principais - Dia 2 - 29/10/2020
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Capacitações 4 - Temas Principais - Dia 2 - 29/10/2020

Capacitações 4 - Temas Principais - Dia 2 - 29/10/2020
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Capacitações 4 - Temas Principais - Dia 2 - 29/10/2020

Capacitações 4 - Temas Principais - Dia 2 - 29/10/2020

Seguindo a solicitação do Conselho, a Capacitação foi replanejada e ocorreu nos dias 28 e 29
de outubro. As eleições para os novos Conselheiros da Sociedade Civil do CEI estavam
previstas para ocorrerem dia 21/10 e por isso sugerimos à atual gestão convidá-los para esta
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capacitação, mas a gestão achou melhor esperar a nomeação dos novos Conselheiros por parte
do Governador.

Para a Capacitação 5 dos Temas Principais, entretanto, já foi possível convidar os novos
Conselheiros. Não tivemos acesso ao e-mail deles, mas enviamos convite para a gestão
2018-2020, que encaminhou para os novos Conselheiros.

A proposta da árvore de conteúdo de capacitações previa, ao final do projeto, 5h de
capacitação com os responsáveis técnicos de informática que ficarão responsáveis pela
manutenção da plataforma após a finalização do projeto. Nós achamos que fazia mais sentido,
entretanto, os responsáveis técnicos participarem das reuniões quinzenais de sprint por
acreditarmos que este formato permite maior apropriação por parte dos técnicos de TI.
Ocorreram 7 reuniões quinzenais de aproximadamente 2,5 horas, totalizando 17,5 horas.
Entretanto, para efeitos de prestação de contas, contaremos apenas a Sprint 0 e a última, pois
estas são as mais focadas na transferência de tecnologia para os técnicos da TI da SEDS,
conforme explicado no item seguinte.

Oferecemos dois dias da capacitação 5 sobre uso da Plataforma para garantir maior presença
dos Conselheiros. A Capacitação foi conduzida por Marco Coimbra, especialista em
desenvolvimento de software e consultoria de negócios.

O primeiro dia de capacitação ocorreu em 23/11/2020 entre 9h e 11h45 e, além da equipe do
Instituto Tellus, contamos com 16 participantes, sendo 4 Conselheiros da gestão 2018-20
CEI/SP - Vera Luzia do Nascimento Fritz, Carmen Lucia Pavan Ribeiro, Sergio Vallim, Elcio
Sigolo -, 10 Conselheiros da gestão 2020-22 CEI/SP - Gilberto Máximo, Graciano Jose
Ribeiro, João Roberto de Souza, Helio Jose de Paiva, Victor Ferrazolli Júnior, Claudio
Sebastião Favatto, Kelen Garcia, Claudia Fló, Elisabel Meneses, Cris Vilar, além de Valdir
Navas, que era da antiga gestão e permanece na nova e Secretária Executiva Viviane Ribeiro.
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Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 1 - 23/11/2020

Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 1 - 23/11/2020
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Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 1 - 23/11/2020

Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 1 - 23/11/2020
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Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 1 - 23/11/2020

Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 1 - 23/11/2020
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Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 1 - 23/11/2020

Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 1 - 23/11/2020
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Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 1 - 23/11/2020

Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 1 - 23/11/2020

No dia 24/11/2020, a capacitação foi realizada entre 9h e 11h45 e, além da equipe do Instituto
Tellus, contamos com 12 participantes, sendo 5 Conselheiras do CEI/SP do mandato
2018-2020 - Inês Aparecida de Andrade Rioto, Antonia Pereira de Oliveira, Walkyria Fuga de
Souza, Roberta Linardi, Margareth Martins de Godoy Freitas, e 5 Conselheiros da nova
Gestão - Graciano Jose Ribeiro, Donato Rodrigues, Rodrigo Cardoso Bonicenha, Valdete
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Lopes Ferreira, Sonia Elizabeth. Além do Conselheiro Tomás Lúcio Freund, vice-presidente
da gestão 2018 - 2020, que permanece na próxima e torna-se presidente, e do funcionário do
DNI da SEDS Caio Kallai.

Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 2 - 24/11/2020

Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 2 - 24/11/2020
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Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 2 - 24/11/2020

Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 2 - 24/11/2020
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Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 2 - 24/11/2020

Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 2 - 24/11/2020
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Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 2 - 24/11/2020

Capacitações 5 - Temas Principais - Dia 2 - 24/11/2020

2.7.5.2 Capacitações para Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
(SMDHC) de São Paulo

O Instituto Tellus firmou uma parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania (SMDHC) de São Paulo. A funcionária Elizete Nicolini ministrou um webinar
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sobre Fundos Públicos e a Coordenadora Sandra Gomes, foi a entrevistada do segundo
episódio do Podcast Conselho do Idoso em Pauta, como contrapartida por uma funcionária da
Secretaria ter ministrado um webinar e uma ter participado do segundo episódio do podcast
Conselho do Idoso em Pauta, no qual Sandra compartilhou a experiência do Grande Conselho
Municipal do Idoso de SP.

Como contrapartida, o Instituto Tellus ministrou duas oficinas para a Secretaria: uma de
Design Thinking (2h); e outra de Facilitação de grupos (2h), totalizando 4h. As capacitações
foram realizadas pelo aplicativo ZOOM, online e ao vivo nos dias 07 e 08 de outubro de
2020.

No dia 07/10/2020 estiverem presentes 13 funcionários da SMDHC, além da equipe do
Instituto Tellus.

Capacitação em Design Thinking para Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 07/10/2020
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Capacitação em Design Thinking para Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 07/10/2020

Capacitação em Design Thinking para Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 07/10/2020
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Capacitação em Design Thinking para Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 07/10/2020

No dia 08/10/2020 estiverem presentes 13 funcionários da SMDHC, além da equipe do
Instituto Tellus.

Capacitação em Facilitação de Grupos ara Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 08/10/2020
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Capacitação em Facilitação de Grupos ara Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 08/10/2020

Capacitação em Facilitação de Grupos ara Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 08/10/2020
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Capacitação em Facilitação de Grupos ara Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 08/10/2020

Capacitação em Facilitação de Grupos ara Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 08/10/2020

2.8 Manual do Conselheiro

Apesar de não ser uma entrega prevista no Plano de Trabalho, o Instituto Tellus começou a
elaborar um Manual da/o Conselheira/o. Este Manual busca trazer orientações às / aos atuais e
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futuras/os conselheiras/os estaduais do Idoso com relação às suas atribuições e obrigações
perante o Conselho. Nele, o/a Conselheiro/a ou vai encontrar as informações necessárias para
compreender a atuação do Conselho Estadual diante da Política Estadual do Idoso e como
exercer o seu papel de Conselheira/o em busca de uma sociedade mais justa, comprometida
com a participação social inclusiva às pessoas idosas.

Trechos do Manual (antes do Design)
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Trechos do Manual (antes do Design)

O Manual desenvolvido pela equipe do Instituto Tellus foi revisto por uma especialista e
diagramado durante o mês de outubro e a capacitação 4 se baseou nele. A partir dos feedbacks
recebidos durante a capacitação e outros enviados por e-mail até dia 16/11/2020, o Instituto
Tellus finalizará o Manual e o entregará para o CEI/SP.
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Manual Versão 1 - com design

Manual Versão 1
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Manual Versão 1

Manual Versão 1

2.9 Desenvolvimento da Plataforma

Com base no Documento de Apresentação da Soluções, contratamos a empresa de TI
desenvolvedora da Plataforma, realizamos a reunião de kickoff e demos início à produção da
Plataforma. A metodologia usada para o desenvolvimento da plataforma se chama
metodologia ágil (scrum), em que cada ciclo de desenvolvimento da plataforma é formado por
períodos de 15 dias (10 dias úteis) denominados Sprint. Um Sprint é iniciado com uma
reunião chamada Planning Meeting, em que o time avalia, baseado em estimativas e
prioridades do cliente, quais as estórias que irão compor o Sprint. Por fim, as estórias são
divididas em tarefas que serão executadas pelo time de desenvolvimento.
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As reuniões de Planning Meeting acontecem quinzenalmente e é importante que haja
participação da SEDS e do CEI/SP. Estes membros serão os representantes de suas
instituições, sendo os responsáveis pelas decisões que serão tomadas na Planning Meeting, e
também serão os multiplicadores das informações apresentadas. Dessa forma, as diversas
expectativas em relação às funcionalidades que devem ser implementadas serão devidamente
alinhadas com todos os envolvidos. É importante ressaltar que para a indicação de um
membro da equipe técnica (TI), é necessário que a Secretaria tenha decidido sobre o local de
hospedagem da plataforma. Por isso, o Instituto Tellus enviou ofício com esta solicitação para
SEDS e CEI/SP pedido para o Conselho e SEDS indicarem representantes para participação
nas reuniões.

Foram indicados pelo Conselho a presidente, Vera Fritz, e o vice-presidente, Tomas Freund,
com posterior indicação adicional da Secretária Executiva, Viviane Ribeiro, pelo seu
conhecimento dos trâmites burocráticos e da necessidade de atualização dos conteúdos por
parte do CEI/SP. Pela SEDS, foram indicados, por meio de e-mail da Neiva Marossi Fontes,
assessora técnica da Chefia de Gabinete, Renato Hori (DNI), Antonia Oliveira (CAS), e
Ricardo Felleger (CAF), no dia 01/06/2020.

Também ficou acordada a seguinte governança:
1) Caso algum dos indicados não possam estar presentes nas reuniões, pedimos que os
mesmos enviem um representante com autonomia para tomar decisões em seus nomes. Se
possível, pedimos que nos avisem um dia antes para que possamos incluir o representante no
link da reunião. Já incluímos o Jurandir dos Santos e o Caio Mugnani a pedido do Renato
Hori.
2) Nós, do Instituto Tellus, nos comprometemos a enviar por e-mail uma ata sucinta ao
final de toda reunião de desenvolvimento da plataforma. E gostaríamos de combinar que,
caso, não haja nenhuma objeção em um período de 24hs após o envio, o que está na ata será
considerado como aprovado e seguimos com o desenvolvimento da plataforma.

Na sprint 0, realizada dia 12/06/2020 entre 9h30 e 12h, tivemos 14 presentes, dentre os quais,
6 Conselheiros (Margareth Freitas, Walkyria de Souza, Roberta Linardi, e Vera Fritz e Neli
Mengalli, Antonia Oliveira), e 2 funcionários da SEDS - Caio Mugnani e Jurandir dos Santos
(DNI), além da Antonia Oliveira (CAS), que também é Conselheira, e os demais eram da
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equipe da Caiena e do Instituto Tellus. Não contamos com a participação de nenhum
representante da CAF.

Sprint 0 / Capacitação com Técnicos de Informática do DNI/SEDS – 12/06/2020

Sprint 0 / Capacitação com Técnicos de Informática do DNI/SEDS – 12/06/2020
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Sprint 0 / Capacitação com Técnicos de Informática do DNI/SEDS – 12/06/2020

Sprint 0 / Capacitação com Técnicos de Informática do DNI/SEDS – 12/06/2020
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Sprint 0 / Capacitação com Técnicos de Informática do DNI/SEDS – 12/06/2020

No sprint 1, realizado dia 26/06/2020 das 9h30 às 12h, estiveram presentes 16 pessoas, e
contamos com todos os representantes indicados - Ricardo Felleger e Andreia Rangel pela
CAF, Jurandir dos Santos pelo DNI, Antonia Oliveira pela CAS e também Conselheira,
Viviane Ribeiro pelo CEI, além da Conselheira, Inês Rioto, da Vice-Coordenadora da
Comissão de Comunicação.

Sprint 1 – 26/06/2020
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Sprint 1 – 26/06/2020

Sprint 1 – 26/06/2020

No dia 30/06/2020 foi realizada reunião com usuários a fim de colher feedbacks e impressões
sobre o site.
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Reunião com potenciais usuários

Reunião com potenciais usuários

No dia 02/07/2020 foi realizada reunião com os funcionários Alexandre Angelo e Andrea
Rangel da Coordenadoria de Administração e Finanças (CAF) da SEDS para tratar de temas
relacionados diretamente à transparência relacionada às informações financeiras e
orçamentárias do Conselho e do Fundo Estadual do Idoso.
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Reunião com CAF – 02/07/2020

Reunião com CAF – 02/07/2020

No dia 07/07/2020 foram realizadas reuniões com proponentes e doadores a fim de colher
feedbacks e impressões sobre o site.
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Reunião com proponentes  – 07/07/2020

Reunião com doadores  – 07/07/2020
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Reunião com doadores  – 07/07/2020

Reunião com doadores  – 07/07/2020

Na sprint 2, realizada dia 10/07, estiveram presentes 17 pessoas, sendo pela primeira vez
todos os pontos focais ou seus respectivos representantes indicados pela SEDS (Jurandir
Santos e Caio Mugnaine pelo DNI, Antonia pela CAS e Ricardo Felleger e Andrea Rangel
pela CAF); pelo Conselho estiveram dois pontos focais, Viviane Ribeiro e Tomas Freund,
além de outros Conselheiros como Maria Claudia Brandão e Walkyria e Inês Rioto.
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Sprint 2 – 10/07/2020

Sprint 2 – 10/07/2020
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Sprint 2 – 10/07/2020

Na reunião de julho, optamos por rever a dinâmica proposta, pois recebemos feedbacks dos
participantes de potenciais melhorias da dinâmica. Optamos desta forma por enviar o link da
plataforma uma semana antes da reunião, que passou a ser mensal, para que os participantes
tivessem mais tempo de navegar e trazer na reunião suas impressões. Desta forma, dia 31/07,
enviamos o link para os pontos focais.

Na sprint 3, realizada dia 07/08, estiveram presentes 7 pessoas, além da equipe do Instituto
Tellus, sendo que pela SEDS estiveram presentes Jurandir Santos e Caio Mugnaine pelo DNI,
Antonia pela CAS/SEDS. Pelo Conselho estiveram dois pontos focais, Viviane Ribeiro e
Tomas Freund, além de outros Conselheiros como Maria Claudia Brandão e Walkyria.
Ricardo Felleger e Andrea Rangel (representantes da CAF) não puderam estar presentes.
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Sprint 3 – 07/08/2020

Sprint 3 – 07/08/2020
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Sprint 3 – 07/08/2020

Sprint 3 – 07/08/2020

O Instituto Tellus está desenvolvendo um Manual com dicas para a proponente para sanar
dúvidas das proponentes identificadas como dor no diagnóstico e como entrega de valor nas
oficinas de cocriação. Para isso, em agosto, realizou 3 reuniões com proponentes para validar
a estrutura e conteúdo planejados antes de validar junto ao CEI e SEDS.
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Reuniões com proponentes para Manual de Dicas para Proponente

Reuniões com proponentes para Manual de Dicas para Proponente

Na sprint 4, realizada dia 04/09, estiveram presentes 7 pessoas, além da equipe do Instituto
Tellus (Juliana Gonçalves, Taís Borges, Natália Magaldi, Juliana Opípari e Rafaella Freitas) e
da empresa desenvolvedora Caiena (Murillo Jorge e Hâmila Franco), sendo que pela SEDS
estiveram presentes os pontos focais Jurandir Santos e Caio Mugnaine (representando Renato
Hori pelo DNI), Antonia Oliveira pela CAS/SEDS e Alexandre Angelo e Andreia Rangel
(representando o ponto focal da CAF/SEDS Ricardo Felleger). Pelo Conselho estiveram dois
pontos focais, Viviane Ribeiro e Vera Fritz.
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Sprint 4 – 04/09/2020

Sprint 4 – 04/09/2020
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Sprint 4 – 04/09/2020

A Conselheira e funcionária da SEDS designada como ponto focal Antonia Oliveira convocou
uma reunião com a Coordenadora da CDS / SEDS para apresentação da Plataforma no dia
15/09/2020. O Instituto Tellus, nesta reunião, apresentou a plataforma e recebeu feedbacks e
será marcada nova reunião em outubro para devolutiva.
Reunião com Simone Malandrino da CDS/SEDS em 15/09/2020

Reunião com Simone Malandrino da CDS/SEDS em 15/09/2020
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Reunião com Simone Malandrino da CDS/SEDS em 15/09/2020

Reunião com Simone Malandrino da CDS/SEDS em 15/09/2020

Internamente, o Instituto Tellus faz reuniões semanais com a Caiena.
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Reunião com Caiena

Na sprint 5, realizada dia 23/10, além da equipe do Instituto Tellus (Taís Borges, Natália
Magaldi, Marco Coimbra) e da empresa desenvolvedora Caiena (Murillo Jorge e Hâmila
Franco), estiveram presentes 9 pessoas, sendo os pontos focais Jurandir Santos
(representando Renato Hori pelo DNI/SEDS), Antonia Oliveira pela CAS/SEDS e Andreia
Rangel (representando o ponto focal da CAF/SEDS Ricardo Felleger), Viviane Ribeiro
(CEI/SP), Vera Fritz (CEI/SP), Tomás Freund(CEI/SP). Também estiveram presentes as
Conselheiras Maria Claudia da Costa Brandão, Walkyria Fuga de Souza, e Carmen Lucia
Pavan Ribeiro.

Nesta reunião, foram apresentados o Login e a jornada da proponente, a página Conteúdos, e
a gestão de notificações, e novas funcionalidades do Admin. Foi apresentado com mais
detalhes o login do Conselheiro.
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Sprint 5 – 23/10/2020

Sprint 5 – 23/10/2020
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Sprint 5 – 23/10/2020

Sprint 5 – 23/10/2020
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Sprint 5 – 23/10/2020

Sprint 5 – 23/10/2020

No dia 15/10/2020 tivemos reunião com a Secretária Adjunta e gestora do projeto Nayra
Karam. O Instituto Tellus, nesta reunião, apresentou a plataforma, recebeu feedbacks e
acordou os próximos passos da plataforma, como as datas para instalação no servidor e
capacitação do DNI, assim como capacitação e realização de uploads de documentos relativos
ao CEI.
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Reunião com Nayra Karam da SEDS em 15/10/2020

Reunião com Nayra Karam da SEDS em 15/10/2020
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Reunião com Nayra Karam da SEDS em 15/10/2020

Reunião com Nayra Karam da SEDS em 15/10/2020
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Reunião com Nayra Karam da SEDS em 15/10/2020

Internamente, o Instituto Tellus faz reuniões semanais com a Caiena. Neste mês algumas
reuniões foram focadas no desenvolvimento dos tutoriais de uso da plataforma.

Reuniões para elaboração dos Tutoriais de uso da Plataforma

O Instituto Tellus desenvolveu todo o conteúdo da Plataforma, desde os textos das páginas até
alguns documentos disponíveis para download, como Manual do Conselheiro, dicas para
proponentes, e também imagens como as dos Editais e os infográficos, entre outros. Além
disso, na página intitulada conteúdos estarão todos os vídeos e textos e podcasts executados
pelo projeto e outros curados pela equipe do Instituto Tellus.
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2.10 Plano de Comunicação da Plataforma - Contrapartida de Divulgação

No mês de agosto, o Instituto Tellus deu início ao desenvolvimento do Plano de Comunicação
da Plataforma. O plano de comunicação tem o objetivo de facilitar a comunicação eficaz e
estratégica, permitindo promover boas ações e conectar-se com diversas audiências com o
intuito de fazer com que a plataforma seja conhecida pelos seus diversos públicos de
interesse. O plano tem os seguintes componentes:

Plano de Comunicação da Plataforma (antes do Design)

125



Plano de Comunicação da Plataforma (antes do Design)

No mês de setembro, o Plano passou por um processo de design.

Plano de Comunicação da Plataforma (após Design)
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Plano de Comunicação da Plataforma (após Design)

Plano de Comunicação da Plataforma (após Design)
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Plano de Comunicação da Plataforma (após Design)

Plano de Comunicação da Plataforma (após Design)
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2.11 Finalização da instalação da Plataforma no servidor da SEDS e integração com
Data Studio

A instalação da plataforma no servidor da SEDS estava prevista e foi acordada para acontecer
no dia 16/11/2020. No dia 13/11, o Instituto Tellus realizou reunião com Renato Hori e Diogo
dos Santos do DNI para combinar a instalação na segunda-feira. Desde o dia 16/11 até o final
do mês de novembro não havia sido possível finalizar a instalação no servidor da SEDS
devido a diversas dificuldades técnicas. Um consultor do Instituto Tellus e a equipe da Caiena
ficaram dedicados os 14 dias para solução destas questões e contaram com a colaboração do
DNI para isso.

No dia 01/12/2020, a instalação foi finalizada.

2.12 Capacitações - Temas Principais: Execução da Capacitação junto ao DNI / SEDS e
Entrega dos Artefatos e Manual Técnico -  Transferência de Tecnologia

Um dos pilares do projeto são as capacitações para o Conselho Estadual do Idoso de São
Paulo (CEI-SP) e servidores públicos da SEDS que se relacionam com o Conselho e com o
Fundo Estadual do Idoso.

Para o planejamento das capacitações do projeto, foram mapeadas as capacitações já
realizadas no âmbito do Conselho, de modo a evitar sobreposições e identificar necessidades
de capacitações ainda não realizadas. No dia 04/03/2020 foi realizada a oficina de Cocriação
das capacitações na SEDS. Após a oficina, o Instituto Instituto Tellus sistematizou a Oficina
no formato de uma Árvore de Conteúdos, que foi enviada para o CEI dia 13/03/2020 e
aprovada pelo CEI em 19/03/2020 por meio de e-mail da Presidente do Conselho.
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No dia 28/05/2020, o Instituto Instituto Tellus enviou e-mail ao CEI/SP propondo, em virtude
do cenário atual da pandemia da COVID-19 e das diretrizes sugeridas pelos principais órgãos
de saúde, uma alteração no formato da Proposta de Capacitações que foi aprovada dia
19/03/2020 junto ao Conselho: a realização online das oficinas que aconteceriam
presencialmente nos meses seguintes. Em anexo ao e-mail, enviamos a nova Proposta de
Capacitações, com as alterações de formato mencionadas acima (capacitações online ao invés
de presenciais). Acreditamos que este formato também traz a vantagem de permitir que mais
conselheiros participem das capacitações, uma vez que se elimina a necessidade de
deslocamento para a participação. O conteúdo e as horas de capacitação mantêm-se os
mesmos.
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No dia 05/06/2020, o Instituto Tellus enviou ofício nº 18/2020/INSTITUTO TELLUS,
informando a respeito da alteração do formato presencial para remota das capacitações
previstas no Projeto Plataforma Serviço de Gestão, seguindo as diretrizes sugeridas pelos
principais órgãos de saúde. Todavia, atendendo as instruções da Deliberação CEI-6, de
26/5/2020, publicada no dia 05 de junho de 2020, o Instituto Instituto Tellus enviou novo
ofício com o Plano de Trabalho prevendo o ajuste do formato da capacitação.

Seguindo a Árvore de Conteúdos, a Capacitação 4 da Trilha de Temas Principais teria como
Tema “Planejamento Estratégico do CEI”, dando continuidade no Planejamento iniciado na
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Capacitação 3, que tinha o objetivo de cocriar o Plano Operacional do CEI com foco na mesa
Diretora e Comissões Temáticas. Entretanto, na Capacitação 3, ocorrida em agosto de 2020,
os Conselheiros disseram que não gostariam de preencher os instrumentais de planejamento
estratégico propostos pelos Instituto Instituto Tellus, pois entendiam que este era um trabalho
para ser feito pelo Conselho em plenária. Deste modo, o Instituto Instituto Tellus descontou a
1 hora final da capacitação, considerando apenas 1h30 de capacitação, e esta 1 hora será
acrescentada às 5h originalmente previstas para a Capacitação 4, totalizando 6h.

Diante deste cenário, enviamos e-mail no mesmo dia da capacitação 3 (27/09/2020) sugerindo
3 opções de temas (listados abaixo) para serem trabalhados na Capacitação 4 e pedindo que o
CEI escolhesse um tema até dia 01/09/2020 para que tivéssemos tempo hábil para
desmobilizar a capacitação organizada e reorganizar uma nova capacitação.

Possibilidade A:
Conteúdo: Ferramentas para a criação de uma plano estratégico e operacional para um
conselho de direito; Orçamento público

Possibilidade B:
Conteúdo: Design Thinking; Facilitação de grupos; Comunicação Não Violenta

Possibilidade C:
Conteúdo: A ser sugerido pelo conselho e acordado com o Instituto Instituto Tellus.

Nos colocamos à disposição para apresentar tais possibilidades junto ao Conselho, na plenária
que ocorreria dia 31/08/2020 e dizendo que, caso não tivéssemos uma resposta ou definição
até 01/09/2020, iríamos seguir com a possibilidade A. O Conselho respondeu que não seria
possível disponibilizar espaço para apresentação na Plenária do dia 31/08/2020, mas que seria
convocada uma Reunião Plenária Extraordinária, possivelmente para o dia 04/09/2020, no
período da manhã ou tarde para que as opções fossem apresentadas.
O Instituto Instituto Tellus esteve presente na Reunião Extraordinária do dia 04/09/2020, na
qual apresentou as propostas para a Capacitação 4 e, em 10/09/2020 o Conselho encaminhou
e-mail comunicando a decisão pela Opção C, solicitando que Capacitação 4 fosse baseada no
Manual do Conselheiro que o Instituto Tellus está desenvolvendo.
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Seguindo a solicitação do Conselho, a Capacitação foi replanejada e ocorreu nos dias 28 e 29
de outubro de 2020. As eleições para os novos Conselheiros da Sociedade Civil do CEI
estavam previstas para ocorrerem dia 21/10/2020 e por isso sugerimos à atual gestão
convidá-los para esta capacitação, mas a gestão achou melhor esperar a nomeação dos novos
Conselheiros por parte do Governador.

Para a Capacitação 5 dos Temas Principais, entretanto, já foi possível convidar os novos
Conselheiros. Não tivemos acesso ao e-mail deles, mas enviamos convite para a gestão
2018-2020, que encaminhou para os novos Conselheiros.

Oferecemos dois dias da capacitação 5 sobre “Uso da Plataforma” para garantir maior
presença dos Conselheiros. A Capacitação foi conduzida por Marco Coimbra, especialista em
desenvolvimento de software e consultoria de negócios.

A proposta da Árvore de Conteúdos de capacitações previa, ao final do projeto, 5h de
capacitação com os responsáveis técnicos de informática que ficarão responsáveis pela
manutenção da plataforma após a finalização do projeto. Nós achamos que fazia mais sentido,
entretanto, os responsáveis técnicos participarem das reuniões de sprint / demonstração por
acreditarmos que este formato permite maior apropriação por parte dos técnicos de TI.
Entretanto, para efeitos de prestação de contas, contaremos apenas a Sprint 0, pois foi mais
focada na transferência de tecnologia para os técnicos de TI da SEDS e a capacitação
específica para o DNI ocorreu em fevereiro de 2021. Após a instalação da Plataforma no
servidor da SEDS, a equipe do Instituto Tellus tentou diversas vezes entrar em contato com a
equipe do DNI para agendar a capacitação ainda em dezembro. Porém, por divergências de
entendimentos a equipe do DNI achou melhor adiar a capacitação até a finalização dos ajustes
finais da plataforma, mesmo que tais ajustes não impactassem a realização da capacitação
com total qualidade.
Em janeiro de 2021 o senhor Jurandir Santos, diretor técnico II do DNI, estava em período de
férias, resultando no agendamento da capacitação em fevereiro de 2021.

A capacitação para o DNI ocorreu entre às 10h e 12h no dia 03/02/2021 e estiveram presentes
Jurandir Santos e Caio Mugnaini da equipe do DNI, Eduardo Assis, Hâmila Franco e Layo
Demetrio da equipe da Caiena e Isabela Túbero e Reane Lisboa da equipe do Instituto Tellus.
Nesta capacitação foram entregues os artefatos da Plataforma: código fonte da plataforma,
modelo de dados, manual de instalação e manual de usuário.
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A gravação e a apresentação da capacitação estão disponíveis na pasta compartilhada com a
SEDS no Google Drive.

Capacitação com o DNI
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2.13 Organização da Pasta Compartilhada com o CEI/SP e SEDS com todas as entregas
parciais e finais

Todas as entregas parciais e finais, previstas ou extras do projeto foram organizadas na pasta
do Google Drive compartilhada com Conselho e Secretaria.

Nela constam desde o relatório Diagnóstico do Projeto, entregue em março, até entregas mais
recentes como as imagens que serão usadas como imagens do editais da Plataforma, imagens
padrão notícias, entre outras.

2.14 Plano de Comunicação da Plataforma - Envio das Peças de Comunicação -
Contrapartida de Divulgação

Como contrapartida do projeto, o Instituto Instituto Tellus elaborou um “Plano de
Comunicação da Plataforma”. Ele foi apresentado para o CEI e para SEDS dia 10/11/2020.
Estiveram presentes os Conselheiros Tomas Freund, Antonia Oliveira, Neli Maria Mengalli; a
Secretária Executiva do CEI Viviane Ribeiro; e os funcionários da SEDS Bárbara Bayer
(Coordenadora de Comunicação), Yago Chahad (Coordenadoria de Comunicação), Elisabel
Menezes (futura representante da SEDS no CEI.

Recolhemos feedbacks, ajustamos o plano e enviamos por e-mail dia 13/11/2020. O Instituto
Instituto Tellus desenvolveu peças de comunicação para envio e postagens em redes sociais e
sites em formato aberto para a SEDS e CEI. As peças foram enviadas por e-mail dia 01 de
dezembro de 2020 como complemento do Plano de Comunicação e constam na pasta do
Google Drive compartilhada com CEI e SEDS.

2.15 Tutoriais da Plataforma

O Instituto Tellus enviou dia 07/12/2020 por e-mail 5 vídeos tutoriais de uso da plataforma de
acordo com perfil de usuário: Cidadãos, Proponentes, Doadores, Conselheiros e
Administradores da Plataforma.

Sugerimos que todos os perfis comecem pelo Perfil do Cidadão, pois ele dá um panorama
geral. Os tutoriais constam na pasta do Google Drive compartilhada com CEI e SEDS e foram
salvos no Canal do Youtube do CEI e na plataforma do CEI.
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2.16 Manual do Administrador da plataforma

O Instituto Instituto Tellus desenvolveu um “Manual para os Administradores da Plataforma”
com foco nos Conselheiros que terão papel de administrador como complementar às
capacitações realizadas no final de novembro, aos tutoriais de uso e às capacitações para o
DNI. O Manual foi enviado dia 15/12/2020.

2.17 Documento Sugestões de Evolução da Plataforma

O Instituto Instituto Tellus desenvolveu um Documento com sugestões de evolução da
Plataforma com ideias que surgiram ao longo da implementação, mas não foram possíveis de
serem implementadas, seja porque não eram escopo do projeto, seja porque o atual contexto
institucional do CEI ou SEDS não permitem ainda tal evolução. O Documento foi enviado dia
15/12/2020.
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2.18 Reunião de apresentação final do Projeto

No dia 04/12/2020 foi realizada uma reunião de apresentação das entregas finais do projeto.
Estiveram presentes conselheiros da gestão de 2018-2020 e os recém eleitos e nomeados da
gestão 2020-2022.

Contamos com 26 participantes, sendo Conselheiros da gestão 2018-20 CEI/SP - Carmen
Lucia Pavan Ribeiro, Antonia Pereira de Oliveira, Roberta Linardi, Maria Helena, e
Conselheiros da gestão 2020-22 CEI/SP - Adilson Silva, Carol Mondillo, João Roberto de
Souza, Helio Jose de Paiva, Elisabel Meneses, Felipe Madio, Rodrigo Cardoso Bonicenha.
Além de Valdir Navas e Tomás Freund (vice-presidente da gestão 2018 - 2020 e torna-se
presidente da atual gestão do CEI), que eram da antiga gestão e permanecem na nova e
Secretária Executiva Viviane Ribeiro, e do funcionário do DNI da SEDS Jurandir do Santos.

Reunião de Apresentação das entregas finais - dia 04/12/2020
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Reunião de Apresentação das entregas finais - dia 04/12/2020
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Reunião de Apresentação das entregas finais - dia 04/12/2020
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Reunião de Apresentação das entregas finais - dia 04/12/2020

2.19 Relatório Final

O Instituto Instituto Tellus desenvolveu um relatório final (book) sistematizando o projeto
todo. O book foi impresso e uma versão foi enviada para o CEI e outra para Nayra Karam
Moyses, gestora do projeto no dia 07/12/2020, conforme protocolos abaixo.
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2.20 Pesquisa de Satisfação da Plataforma

No dia 15/12/2020 a equipe do Instituto Tellus enviou por e-mail para os Conselheiros com o
Manual do Administrador da Plataforma conjuntamente com um link para a Pesquisa de
Satisfação da Plataforma. O e-mail foi retificado no dia 16/12/2020, no qual foi enviado o link
correto para a pesquisa.

Até o final do projeto, apenas uma pessoa respondeu a pesquisa, apesar dos diversos e-mails e
contato telefônico solicitando o preenchimento.
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E-mail enviado para os Conselheiros com o link para a Pesquisa de Satisfação
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Resposta da Pesquisa de Satisfação

3. Ações previstas x ações realizadas c/ justificativas ref. as ações não realizadas em
tempo

Ações previstas Ações
realizadas

Observações

Capacitações - Temas
principais

✓ Realização da quarta capacitação da trilha de temas
principais no formato online. No item, 2.7.5 e 2.13, é

possível conferir os detalhes da ação
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Capacitações - Temas
complementares

✓ Foi lançado o Episódio 4  e gravado o Episódio 5 do
podcast Conselho do Idoso em Pauta. No item, 2.7.2, é

possível conferir os detalhes da ação

Capacitações à Secretaria
Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania
(SMDHC)

✓ Esta entrega não faz parte do Plano de Trabalho, mas foi
um extra do projeto. Foram realizadas duas capacitações,

uma em Design Thinking e outra em Facilitação de Grupos
à SMDHC como contrapartida à participação de uma

funcionária em um episódio do Podcast do projeto e ao fato
de uma outra funcionária ter ministrado um webinar sobre
Fundos Públicos.  No item 2.7.5.2. é possível conferir os

detalhes da ação

Manual do Conselheiro ✓ Esta entrega não faz parte do Plano de Trabalho, mas o
Instituto Tellus entendeu como grande valor para o

Conselho. No mês de outubro o Manual do Conselheiro
passou por uma revisão por uma especialista e foi

diagramado. No item 2.8 é possível conferir os detalhes da
ação

Desenvolvimento da
Plataforma

✓ Seguindo a governança acordada, foi realizada uma reunião
dia 23/10. No item 2.9 é possível conferir os detalhes da

ação

Pesquisa de Satisfação da
Plataforma

✓ O link para a Pesquisa foi enviado por e-mail para os
Conselheiros. No item 2.20 é possível conferir os detalhes

da ação

4. Considerações Finais

Durante o período entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, finalizamos as atividades
referentes à etapa de Implementação do Projeto. No pilar de Capacitações do Projeto de
Temas Principais, executamos 2h de capacitação referentes à Capacitação e Transferência de
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Tecnologia da Plataforma com DNI. Com esta capacitação, o projeto finaliza a carga horária
de 45h prevista no Plano de Trabalho de Capacitações, com um bônus de 2h.

No pilar da Plataforma, foram realizadas diversas reuniões com os desenvolvedores da
plataforma e uma reunião com os pontos focais do CEI/SP e da SEDS. Foram enviadas as
peças de comunicação em formato aberto para CEI e SEDS usarem e serão enviadas no início
de dezembro. Foi desenvolvido o “Manual de uso da Plataforma para Conselheiros” com
funções administrativas e um documento com sugestões de evolução da Plataforma e
enviados para CEI e SEDS.

Foi realizada uma reunião de apresentação das entregas finais do projeto com conselheiros da
gestão anterior e da atual. Todas as entregas do projeto foram salvas e organizadas na pasta do
Google Drive compartilhada pelo Instituto Tellus com CEI e SEDS. A apresentação final em
power point, enviada após a reunião, contém links para cada uma das entregas.

Desde o dia 03/02/2021 o projeto encontra-se finalizado, tendo um período de 90 dias desde a
instalação da Plataforma (01/12/2020) para ajustes de eventuais erros. O prazo se encerrou no
dia 01/03/2021.
A equipe do Instituto Tellus encontra-se à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Taís Borges
Líder do Projeto

Reane Lisboa
Diretora da Área de Projetos

Germano Birche Guimarães
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Diretor Presidente
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previstas adicionais

Pesquisa de Diagnóstico e Exploração OK

Relatório Diagnóstico OK

Oficinas e reuniões de Cocriação da Plataforma e das Capacitações OK

Compilação de dados e informações, sistematização e análise dos resultados do projeto (book) - 2 exemplares em 

formato impresso
OK OK

Blueprint do Processo do Edital com descrição das atividades, atores, regras, meios e documentos envolvidos no 

processo, assim como oportunidades de melhorias
OK OK

PLATAFORMA SERVIÇO DE GESTÃO | Geral - Entregas: previstas e adicionais

PROJETO PLATAFORMA
SERVIÇO DE GESTÃO PREVISTOS X ENTREGUES.



PLATAFORMA SERVIÇO DE GESTÃO |  Pilar Capacitações - Entregas: previstas e adicionais previstas adicionais

Árvore de Conteúdos de Capacitações com Trilha Principal e Trilha Complementar Ok

Capacitações (45 horas) OK

Vídeos das capacitações editados, organizados no canal do youtube do Conselho e na plataforma do CEI/SP e na 

pasta do Drive compartilhada com o Conselho e Secretaria
OK OK

Canal de Podcast intitulado Conselho do Idoso em Pauta com 5 episódios disponíveis nas plataformas Deezer e 

Spotify
OK

Manual com orientações para reuniões online em formato digital OK

Manual do Conselho: versão digital e física com  Histórico, Competências do CEI/SP, Estrutura e Funcionamento 

do CEI/SP, Glossário, Legislação,  Materiais de apoio
OK

PROJETO PLATAFORMA
SERVIÇO DE GESTÃO PREVISTOS X ENTREGUES.



previstas adicionais

Relatório SEED – Sistema de Entendimento, Estratégia e Design – com concepção da plataforma digital; OK

Plataforma Digital  contendo dados necessários para fortalecer o controle social do CEI/SP OK

Conteúdos relevantes do contexto da pessoa idosa e necessários para fortalecer o  controle social do CEI/SP (vídeos, apresentações de 

powerpoint, artigos e textos, podcasts elaborados e curados pelo Tellus) constantes no item Conteúdos da Plataforma
OK

Cinco (5)  tutoriais online para usuários da Plataforma: cidadãos, proponentes, conselheiro/a, doador/ doadora administrador. OK OK

Manual de Administrador da Plataforma OK

Manual Técnico + Entrega de Artefatos para o DNI / SEDS OK

Dicas para Proponentes (Documento digital) OK OK

Plano de Comunicação / Divulgação da Plataforma (CONTRAPARTIDA)
OK

Peças de comunicação para divulgação da plataforma em sites e rede sociais (CONTRAPARTIDA)
OK

Documento Sugestões Evolução Plataforma 
OK

PLATAFORMA SERVIÇO DE GESTÃO | Pilar Plataforma -  Entregas: previstas e adicionais



ENVIADOS POR 
EMAIL

PASTA COMPARTILHADA PELO 
CEI

PLATAFORMA

Documento Solução - Cocriação (pdf)

Plano de Comunicação

Peças de Comunicação 
(formato editável)

Imagens Editais 
(formato editável)

Imagem padrão para Notícias, 
Podcasts, Textos e Artigos, 
Apresentações e Vídeos

Dicas Proponentes 
(pdf) 

Tutoriais de uso 
da plataforma 

Manual do Administrador

Manual com Orientações de como 
Inserir vídeos no youtube

PROJETO PLATAFORMA
SERVIÇO DE GESTÃO ONDE ENCONTRAR OS PRODUTOS DA PLATAFORMA.



2 DESPESAS PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
2.1.2 MATERIAIS	-	Subtotal -																	 -																	 -																	 -																		 2.100,00										 -																						 6.488,13									 8.584,88					 8.588,13							 7.815,15								 6.488,13							 7.259,70							 23.664,40				 23.659,73							
2.1.2.1 Alimentos -																	 -																	 -																	 -																		 650,00														 -																						 4.330,00									 4.979,40					 4.980,00							 4.979,52								 4.330,00							 4.329,67							 14.290,00				 14.288,59							
2.1.2.2 Material	de	apoio -																	 -																	 -																	 -																		 150,00														 -																						 1.000,00									 1.147,35					 1.150,00							 377,50											 1.000,00							 1.771,90							 3.300,00						 3.296,75									
2.1.2.3 Material	capacitação -																	 -																	 -																	 -																		 1.300,00										 -																						 1.158,13									 2.458,13					 2.458,13							 2.458,13								 1.158,13							 1.158,13							 6.074,40						 6.074,39									
2.2 SERVIÇOS	DE	TERCEIROS	-	Subtotal 69.152,34					 61.047,20					 69.132,63					 65.657,74					 69.132,63								 66.753,55										 71.232,63							 81.232,63			 71.232,63					 53.790,75					 69.102,60					 86.544,48					 418.985,47		 415.026,35				
2.2.1 Pessoa	Jurídica 69.152,34					 61.047,20					 69.132,63					 65.657,74					 69.132,63								 66.753,55										 69.132,63							 79.132,63			 69.132,63					 51.690,75					 67.002,60					 84.444,48					 412.685,47		 408.726,35				
Diretor	(Rafaella) 7.441,88					 7.441,88							 7.441,88					 7.441,88								 7.441,88								 7.441,88												 7.441,88							 7.441,88					 7.441,88					 -																		 7.441,88					 14.883,76					 44.651,28		 44.651,28							
Gerente	(Suellen/Tais) 9.450,00					 9.450,00							 9.450,00					 -																		 9.450,00								 17.070,92										 9.450,00							 9.450,00					 9.450,00					 9.450,00								 9.450,00					 9.450,00							 56.700,00		 54.870,92							
Analista	de	Projeto	Senior	(Daniela/Luiza) 8.105,14					 8.105,14							 8.105,14					 8.105,14								 8.105,14								 8.105,14												 8.105,14							 8.105,14					 8.105,14					 8.105,14								 8.105,14					 8.105,14							 48.630,84		 48.630,84							
Analista	de	Projeto	Senior	(Fernando/Juliana/Natalia/Marco) 5.975,11					 5.975,11							 8.105,14					 5.975,11								 8.105,14								 8.105,14												 8.105,14							 8.105,14					 8.105,14					 8.105,14								 8.105,14					 8.105,14							 46.500,81		 44.370,78							
Analista	orçamentário	(Luciana/Aline/Thiana) 5.994,82					 5.994,82							 5.975,11					 5.975,11								 5.975,11								 5.975,11												 5.975,11							 5.975,11					 5.975,11					 5.975,11								 5.975,11					 5.975,11							 35.870,37		 35.870,37							
Gestão	de	Articulação	Institucional	(Juliana	Opipari) 10.000,00			 10.000,00					 10.000,00			 10.000,00					 10.000,00						 -																						 10.000,00				 20.000,00			 10.000,00			 -																		 10.000,00			 20.000,00					 60.000,00		 60.000,00							
Especialista	de	Conteúdo	Senior	(New	Genaration/Angelica) 8.105,14					 8.105,14							 8.105,14					 8.105,14								 8.105,14								 8.105,14												 8.105,14							 8.105,14					 8.105,14					 8.105,14								 8.105,14					 8.105,14							 48.630,84		 48.630,84							
Analista	de	Projeto	Senior	(Angelica) 8.105,14					 -																	 8.105,14					 16.210,28					 8.105,14								 8.105,14												 8.105,14							 8.105,14					 8.105,14					 8.105,14								 5.975,11					 5.975,11							 46.500,81		 46.500,81							
Gestor	de	Conteúdo	(Iraima/Ana) 5.975,11					 5.975,11							 3.845,08					 3.845,08								 3.845,08								 3.845,08												 3.845,08							 3.845,08					 3.845,08					 3.845,08								 3.845,08					 3.845,08							 25.200,51		 25.200,51							
2.2.4 Transporte -																	 -																	 -																	 -																		 -																				 -																						 2.100,00									 2.100,00					 2.100,00							 2.100,00								 2.100,00							 2.100,00							 6.300,00						 6.300,00									
2.2.2 OUTRAS	DESPESAS	-	Subtotal -																	 -																	 -																	 -																		 11.532,41								 -																						 3.064,82									 -															 3.064,82							 -																		 11.532,41					 29.194,46					 29.194,45				 29.194,46							
2.2.2.1 Despesas	com	Desenvolvimento	Plataforma -																	 -																	 -																	 -																		 11.532,41								 -																						 3.064,82									 -															 3.064,82							 -																		 11.532,41					 29.194,46					 29.194,45				 29.194,46							

TOTAL	FINAL 69.152,34					 61.047,20					 69.132,63					 65.657,74					 82.765,04								 66.753,55										 80.785,58							 89.817,51			 82.885,58					 61.605,90					 87.123,14					 122.998,64		 471.844,32		 467.880,54				

2 DESPESAS PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
2.1.2 MATERIAIS	-	Subtotal 2.100,00							 1.449,92							 -																	 -																		 -																				 -																						 -																			 -															 -																	 -																		 2.100,00							 1.450,78							 4.200,00						 2.900,70									
2.1.2.1 Alimentos 650,00										 -																	 -																	 -																		 -																				 -																						 -																			 -															 -																	 -																		 650,00										 -																	 1.300,00						 -																			
2.1.2.2 Material	de	apoio 150,00										 149,92										 -																	 -																		 -																				 -																						 -																			 -															 -																	 -																		 150,00										 150,78										 300,00										 300,70												
2.1.2.3 Material	capacitação 1.300,00							 1.300,00							 -																	 -																		 -																				 -																						 -																			 -															 -																	 -																		 1.300,00							 1.300,00							 2.600,00						 2.600,00									
2.2 SERVIÇOS	DE	TERCEIROS	-	Subtotal 70.659,28					 70.659,29					 70.659,28					 70.659,29					 70.659,28								 60.659,29										 70.659,28							 80.659,29			 70.659,28					 70.659,29					 70.659,28					 64.619,65					 423.955,68		 417.916,10				
2.2.1 Pessoa	Jurídica 70.659,28					 70.659,29					 70.659,28					 70.659,29					 70.659,28								 60.659,29										 70.659,28							 80.659,29			 70.659,28					 70.659,29					 70.659,28					 64.619,65					 423.955,68		 417.916,10				
Diretor	(Rafaella) 7.813,97					 7.813,97							 7.813,97					 7.813,97								 7.813,97								 7.813,97												 7.813,97							 7.813,97					 7.813,97					 7.813,97								 7.813,97					 7.813,97							 46.883,82		 46.883,82							
Gerente	(Suellen/Tais) 11.576,25			 11.576,25					 11.576,25			 11.576,25					 11.576,25						 11.576,25										 11.576,25				 11.576,25			 11.576,25			 11.576,25					 11.576,25			 11.576,25					 69.457,50		 69.457,50							
Analista	de	Projeto	Senior	(Daniela/Luiza) 8.510,40					 8.510,40							 8.510,40					 8.510,40								 8.510,40								 8.510,40												 8.510,40							 8.510,40					 8.510,40					 8.510,40								 8.510,40					 8.510,40							 51.062,40		 51.062,40							
Analista	de	Projeto	Senior	(Fernando/Juliana/Natalia/Marco) 8.510,40					 8.510,40							 8.510,40					 8.510,40								 8.510,40								 8.510,40												 8.510,40							 8.510,40					 8.510,40					 8.510,40								 8.510,40					 2.470,76							 51.062,40		 45.022,76							
Analista	orçamentário	(Luciana/Aline/Thiana) 6.273,87					 6.273,87							 6.273,87					 6.273,87								 6.273,87								 6.273,87												 6.273,87							 6.273,87					 6.273,87					 6.273,87								 6.273,87					 6.273,87							 37.643,22		 37.643,22							
Gestão	de	Articulação	Institucional	(Juliana	Opipari) 10.000,00			 10.000,00					 10.000,00			 10.000,00					 10.000,00						 -																						 10.000,00				 20.000,00			 10.000,00			 10.000,00					 10.000,00			 10.000,00					 60.000,00		 60.000,00							
Especialista	de	Conteúdo	Senior	(New	Genaration/Angelica) 8.510,40					 8.510,40							 8.510,40					 8.510,40								 8.510,40								 8.510,40												 8.510,40							 8.510,40					 8.510,40					 8.510,40								 8.510,40					 8.510,40							 51.062,40		 51.062,40							
Analista	de	Projeto	Senior	(Angelica) 6.273,87					 6.273,87							 6.273,87					 6.273,87								 6.273,87								 6.273,87												 6.273,87							 6.273,87					 6.273,87					 6.273,87								 6.273,87					 6.273,87							 37.643,22		 37.643,22							
Gestor	de	Conteúdo	(Iraima/Ana) 3.190,13					 3.190,13							 3.190,13					 3.190,13								 3.190,13								 3.190,13												 3.190,13							 3.190,13					 3.190,13					 3.190,13								 3.190,13					 3.190,13							 19.140,78		 19.140,78							
2.2.4 Transporte -																	 -																	 -																	 -																		 -																				 -																						 -																			 -															 -																	 -																		 -																	 -																	 -																 -																			
2.2.2 OUTRAS	DESPESAS	-	Subtotal 150.000,00		 150.000,00		 30.000,00					 30.000,00					 30.000,00								 30.000,00										 30.000,00							 1.845,00					 30.000,00					 58.155,00					 30.000,00					 20.000,00					 300.000,00		 290.000,00				
2.2.2.1 Despesas	com	Desenvolvimento	Plataforma 150.000,00			 150.000,00			 30.000,00					 30.000,00						 30.000,00								 30.000,00										 30.000,00							 1.845,00					 30.000,00					 58.155,00						 30.000,00					 20.000,00					 300.000,00		 290.000,00					

TOTAL	FINAL 222.759,28		 222.109,21		 100.659,28		 100.659,29			 100.659,28						 90.659,29										 100.659,28				 82.504,29			 100.659,28		 128.814,29			 102.759,28		 86.070,43					 728.155,68		 710.816,80				

2 DESPESAS PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
2.1.2 MATERIAIS	-	Subtotal -																	 (13.448,89)				 27.864,40								 13.111,54										 14.752,86							
2.1.2.1 Alimentos	* -																	 (13.448,89)				 15.590,00								 839,70																 14.750,30							
2.1.2.2 Material	de	apoio -																	 -																		 3.600,00										 3.597,45												 2,55																	
2.1.2.3 Material	capacitação -																	 -																		 8.674,40										 8.674,39												 0,01																	
2.2 SERVIÇOS	DE	TERCEIROS	-	Subtotal 12.534,16					 -																		 842.941,15						 845.476,61								 (2.535,46)								
2.2.1 Pessoa	Jurídica 12.534,16					 -																		 836.641,15						 839.176,61								 (2.535,46)								 12.217,39

Diretor	(Rafaella) -																	 -																		 91.535,10						 91.535,10										 -																	 6.415,14

Gerente	(Suellen/Tais) 6.494,52							 -																		 126.157,50			 130.822,94								 (4.665,44)					 18.632,53

Analista	de	Projeto	Senior	(Daniela/Luiza) -																	 -																		 99.693,20						 99.693,24										 (0,04)													 18.632,53

Analista	de	Projeto	Senior	(Fernando/Juliana/Natalia/Marco) 6.039,64							 -																		 97.563,21						 95.433,18										 2.130,03							 -																			
Analista	orçamentário	(Luciana/Aline/Thiana) -																	 -																		 73.513,59						 73.513,59										 -																	
Gestão	de	Articulação	Institucional	(Juliana	Opipari) -																	 -																		 120.000,00			 120.000,00								 -																	
Especialista	de	Conteúdo	Senior	(New	Genaration/Angelica) -																	 -																		 99.693,24						 99.693,24										 -																	 São	Paulo,	28	de	abril	de	2021.

Analista	de	Projeto	Senior	(Angelica) -																	 -																		 84.144,03						 84.144,03										 -																	
Gestor	de	Conteúdo	(Iraima/Ana) -																	 -																		 44.341,29						 44.341,29										 -																	
2.2.4 Transporte -																	 -																		 6.300,00										 6.300,00												 -																			
2.2.2 OUTRAS	DESPESAS	-	Subtotal -																	 10.000,00					 329.194,45						 329.194,46								 (0,01)															
2.2.2.1 Despesas	com	Desenvolvimento	Plataforma -																	 10.000,00						 329.194,45						 329.194,46								 (0,01)																

TOTAL	FINAL 12.534,16					 (3.448,89)						 1.200.000,00		 1.187.782,61				 12.217,39							

	RESUMO	PREVISTO	X	REALIZADO

*	EM	DEZ/2020	O	INSTITUTO	TELLUS	RESTITUIU	AO	PROJETO	O	VALOR	DE	R$	13.448,89	REF.	AO	VALOR	NÃO	UTILIZADO	DA	RUBRICA	ALIMENTOS,	POR	ISSO,	FOI	LANÇADO	O	VALOR	NEGATIVO	COMO	REALIZADO

SALDO	REMANESCENTE	(RENDIMENTOS	+	VALORES	NÃO	EXECUTADOS)
TOTAL	DOS	RENDIMENTOS	DO	PROJETO

VALOR	DEVOLVIDO	AO	ERÁRIO	EM	22/ABR/21
SALDO	FINAL

RESUMO	GERAL	DO	PROJETO
VALOR	NÃO	EXECUTADO

Cofundador	e	Diretor	Presidente
Germano	Guimarães

Total	Geral	
Realizado	no	

Projeto

DESCRIÇÃO	DAS	DESPESAS

1º	SEMESTRE

2º	SEMESTRE

Valor	não	
ExecutadoMês	13	-	NOV/20 Mês	14	-	DEZ/20

MESES	ADITIVADOS
DESCRIÇÃO	DAS	DESPESAS

Mês	1	-	SET/19 Mês	2	-	OUT/19 Mês	3	-	NOV/19 Mês	4	-	DEZ/19 Mês	5	-	JAN/20 Mês	6	-	FEV/20

Mês	7	-	MAI/20 Mês	8	-	JUN/20 Mês	9	-	JUL/20 Mês	10	-	AGO/20 Mês	11	-	SET/20 Mês	12	-	OUT/20

Total	Geral	
Previsto	no	
Projeto

CONSELHO	ESTADUAL	DO	IDOSO	-	SP PROJETO:	PLATAFORMA	SERVIÇO	DE	GESTÃO
DESCRIÇÃO	DAS	DESPESAS


