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1. Apresentação do projeto

Público beneficiado: visa beneficiar tanto a comunidade quanto os colaboradores da própria organização.
Período de execução do projeto: 22/01/2018 a 18/01/2019

Capacitar mulheres, de 18 a 60 anos de idade, com escolaridade, de no mínimo, Ensino Fundamental I 
completo e cuja renda familiar é de até 3 salários mínimos, no ramo da costura e desenvolver suas 
competências empreendedoras, visando a geração de novas oportunidades de negócios, trabalho e renda, 
alcançando, no mínimo, 80% de aproveitamento entre as participantes.

Compromissos que o projeto visa promover:

Trabalho decente e crescimento econômico

Redução das desilgualdades

 

2. Contextualização do projeto

2.1. Objetivo geral

Capacitar mulheres, de 18 a 60 anos de idade, com escolaridade, de no mínimo, Ensino Fundamental I 
completo e cuja renda familiar é de até 3 salários mínimos, no ramo da costura e desenvolver suas 
competências empreendedoras, visando a geração de novas oportunidades de negócios, trabalho e renda, 
alcançando, no mínimo, 80% de aproveitamento entre as participantes.

2.2. Objetivos específicos

1 - Capacitar as participantes do projeto em corte e costura prática, para trabalhos básicos, nas primeiras 30 
horas do projeto, até o 4º mês.
2 - Capacitar as participantes para produção de peças vendáveis (de interesse comercial - como bolsas, 
forros, etc), na etapa de costura avançada, a partir do 5º mês do projeto.

Projeto: Costurando Novos Caminhos

Programa: Passaporte Solidário

Organização: Centro Social Luterano Cantinho do Girassol
Responsável:  Marcos Ritzmann E-mail:  coord@cantinhodogirassol.com.br
Telefone:  (61) 9207-8525_ Skype:  marcos.ritzmann
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3 - Desenvolver nas participantes, competências e habilidades empreendedoras, ao longo de todo o projeto, 
fortalecendo-as e lhes dando confiança suficiente para acreditarem em seus produtos.
4 - Proporcionar às participantes condições para comercialização dos produtos, durante toda a fase de 
costura avançada, oferecendo espaço para vendas e, no mínimo, propondo participação em 1 feira.
5 - Promover a redução de desigualdades para as participantes, propondo e dando condições de trabalho e 
renda às mesmas, tornando-as capacitadas e autônomas, mulheres empreendedoras, ao final do projeto.

2.3. Perfil do público beneficiado

Faixa etária: 18 anos até 60 anos

Número total do público a ser atendido 20

Característica do público e forma de acesso Mulheres da Ceilândia, DF, com Ensino Fundamental 1 
completo, renda familiar de até 03 salários mínimos, que na sua condição de gênero, possuem maior 
vulnerabilidade e falta de amparo.

2.4. Justificativa geral

2.4.1. Descreva a realidade da localidade e das pessoas beneficiadas pelo projeto

A população da Região Administrativa de Ceilândia é constituída por migrantes oriundos de municípios e 
de zonas rurais, principalmente do Nordeste do Brasil, em busca de melhores condições de vida. Em geral, 
possuem pouco ou nenhum grau de instrução, o que dificulta o seu ingresso no trabalho formal, engajando-
se em atividades econômicas informais. Em 2015, a Região contava com cerca de 489.351 mil habitantes, 
onde aproximadamente 52% da população constituída por pessoas do sexo feminino, e cerca de 78.869 mil 
jovens na idade entre 15 a 24 anos. Segundo pesquisa da CODEPLAN, realizada em 2015, a Região tem 
2.650 domicílios em situação de vulnerabilidade, sendo 1091 domicílios chefiados por mulheres e idosos 
em situação de risco. A Pesquisa de 2010 aponta um IDHM de 0,757 na região de Ceilândia Norte, onde 
será executado o projeto.
Apesar das muitas melhorias nos últimos anos, a cidade ainda sofre com carências: desemprego, 
insegurança, violência e riscos sociais em geral.

2.4.2. Descreva a necessidade da capacitação proposta para a localidade

O projeto foca a capacitação de mulheres em costura básica e comercial, preparando-as do ponto de vista 
empreendedor para que estejam aptas a atuar direta ou indiretamente no mercado de trabalho, fortalecendo-
as e criando com elas oportunidades de gerarem renda. As mulheres que participarão do projeto necessitam 
de renda principal ou extra, por motivo de desemprego e despreparo. O projeto atenderá ambas as 
demandas - a necessidade de conseguirem trabalho e renda a partir de novas habilidades profissionais, 
oportunidade contra a falta de condições financeiras que as aflige. Um número grande de mulheres na 
Ceilândia responde por suas família. Algumas vezes, possuem a única renda da mesma. Quanto à resposta 
do mercado, a população da Ceilândia procura serviços de costura (reformas ou encomendas). O Cantinho 
do Girassol já ofereceu esse serviço antes. As mulheres capacitadas poderão dar continuidade a este 
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trabalho, dentro ou fora da Instituição, além de exporem seus produtos para venda.

2.5. Justificativas dos compromissos

Trabalho decente e crescimento econômico

O Cantinho do Girassol, a partir do ODS nº 8, quer contribuir com a meta 8.3. Oferecerá desenvolvimento 
de atividades produtivas, que gerarão emprego decente e fortalecerão o empreendedorismo, com 
criatividade e inovação na criação de peças comerciáveis, incentivando à formalização dos serviços das 
participantes enquanto MEI, criando, inclusive, possibilidades de acesso a serviços financeiros.

Redução das desilgualdades

O Cantinho do Girassol compromete-se em corresponder ao ODS nº 10, metas 10.1 e 10.2, contribuindo 
para o crescimento da renda da população mais pobre, empoderando mulheres e promovendo a inclusão 
social e econômica das mesmas, através da capacitação profissional de corte e costura e preparação 
empreendedora.

2.6. Capacitação

2.6.1. Tipo de capacitação

Outros

2.6.2. Descreva o módulo e liste os conteúdos

100 horas de capacitação técnica de Corte e Costura desenvolvendo conhecimento sobre processo de 
produção de confecções de vestuário e adereços. 60 horas de desenvolvimento de competências e 
habilidades empreendedoras, para ampliação da consciência sobre as possibilidades de negócios e geração 
de renda. 20 horas de acompanhamento para implantação dos negócios. Aulas expositivas e práticas, com 
uso de técnicas de pensamento criativo. Aulas 2 vezes/semana, intercalando costura e empreendedorismo.

2.6.3. Descreva as instalações e equipamentos a serem utilizados

A capacitação acontecerá na Sala de Costura do Cantinho do Girassol (Ceilândia Norte). Sala grande e 
arejada, composta por 07 máquinas de costura industriais e 04 máquinas de costura comuns, com estantes 
(para os tecidos, linhas, aviamentos em geral) quadro branco e mesa grande como apoio para os cortes e 
conteúdos teóricos.
A formação para empreendedoras acontecerá no mesmo local e necessitará, ainda, de materiais pedagógicos 
(papéis variados, cola, tesoura, canetas, pastas, hidrocores etc), data show e computador.
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O Mentoring/Coaching de acompanhamento serão realizados na própria instituição, na mesma sala ou outra 
sala indicada.
Serão realizadas promoção de eventos com exposição dos produtos produzidos pelas participantes (feiras 
para exposição e vendas). Será disponibilizado um espaço, permanente, dentro da Instituição, para a 
comercialização dos produtos, para a comunidade que já frequenta o espaço. Além disso, serão buscadas 
parcerias com outras instituições para promoção dos produtos e para eventual possibilidade geração de 
emprego para as participantes, seja através de parcerias ou contratações, estimulando sempre a prática da 
economia solidária.

2.6.4. Módulos

Nome do módulo:
Módulo 1 – Costura básica

Conteúdo a ser trabalhado:
Conhecimentos sobre processo produtivo para confecção de produtos de moda;
Processos de encaixe, risco e corte;
Conceitos e reconhecimento de máquinas utilizadas na confecção;
Manuseio de máquina reta industrial com papel e preparação para costura
Exercícios práticos de costura;

Carga horária total:
50 horas

Quantas vezes por semana:
1

Objetivo do módulo:
Proporcionar as participantes noções básicas de costura e acabamento e manuseio de maquinas de costura.

Bibliografia:
Andrade Filho, José Ferreira de Santos, Laercio Frazao, Introdução à tecnologia Têxtil. Rio de Janeiro 
CETIQT/SENAI, 1987.
Araújo, Mario de, Tecnologia do vestuário. Lisboa: Fundação Calousse Gusbekian, 1996.
Barreto, Antonio Amaro Menezes. Qualidade e Produtividade na industria de confecção. Londrina: 
Midiograf, 1997.

Nome do módulo:
Módulo 2 – Costurando para vender

Conteúdo a ser trabalhado:
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Exercícios práticos de peças priorizadas para vendas em exposições e feiras. Costura de peças de vestuário, 
bolsas e acessórios.

Carga horária total:
60 horas

Quantas vezes por semana:
1

Objetivo do módulo:
Produção de peças vendáveis e de interesse comercial

Bibliografia:

Nome do módulo:
Módulo 3 – Empreender para realizar

Conteúdo a ser trabalhado:
Sonhos, objetivos e forças;
O que é empreendedorismo e perfil empreendedor;
Áreas relacionadas ao empreendedorismo;
Redes de Relacionamentos (estabelecendo parcerias);
Administração Financeira;
Encontrando oportunidades e experimentando novos negócios;
Plano de Negócio; e
Fontes para obtenção de credito para microempreendedores.

Carga horária total:
30 horas

Quantas vezes por semana:
1

Objetivo do módulo:
Desenvolver habilidades e competências empreendedoras, das participantes do curso de corte e costura, 
para ampliação da consciência sobre as possibilidades de negócios, abertura de mercado e geração de renda.
Estimular as participantes para açoes de cooperações na promoção de eventos com exposição dos produtos 
produzidos por elas e o estabelecimento de parcerias para produção e comercialização dos produtos ou para 
colocação/recolocação no mercado de trabalho.

Bibliografia:
Fisher, G. (2012). Effectuation, causation, and bricolage: a behavioral comparison of emerging theories in 
entrepreneurship research. Entrepreneurship Theory and Practice.

Gartner, W. B. (1988). “Who is the entrepreneur?” is the wrong question. American Journal of Small 
Business.
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Sarasvathy, S. D. (2008). Effectuation: elements of entrepreneurial expertise. Massachussets, USA: 
Edward Elgar Publishing, Inc.

Nome do módulo:
Modulo 4 - Meu negócio na prática

Conteúdo a ser trabalhado:
Mentoring/coaching - servirá como um suporte personalizado de ajuda às empreendedoras no 
desenvolvimento de habilidades e insights que acontecem durante a abertura e o crescimento dos seus 
negócios. O objetivo do mentoring/coaching é guiar e encorajar a participante, compartilhando experiência 
e conhecimento, desenvolvendo a autoconfiança, a auto-estima e o empoderamento da empreendedora.

Será realizado o acompanhamento em grupo e/ou individual para superação de obstáculos na implantação 
dos negócios. Realizado em encontros quinzenais entre mentor(a) e empreendedora(s) por um período de 
seis meses.

Carga horária total:
20 horas

Quantas vezes por semana:
1

Objetivo do módulo:
Acompanhamento e suporte junto às participantes para implantação de seus negócios.

Bibliografia:
R Bell, Chip (2005). Mentor e Aprendiz - M books
Whitmore, John (2012) Coaching para aprimorar o desempenho - Clio editora

Nome do módulo:
Módulo 5 - Formação Cidadã

Conteúdo a ser trabalhado:
Ética, cidadania, direitos humanos, mundo do trabalho, empreendedorismo e formas de associação
Educação Financeira - 6 horas

Carga horária total:
26 horas

Quantas vezes por semana:
1

Objetivo do módulo:
Desenvolver e promover a cidadania, insclusão social e econômica dos participantes.
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Bibliografia:
Coleção Transformando Realidades, Instituto Cooperforte.

2.7. Locais de atendimentos

Centro Social Luterano Cantinho do Girassol
QNM 30. Ceilândia Norte (Ceilândia), Módulo C - Área Especial, Ceilândia / DF

2.8. Orçamento do projeto

Categoria Solicitado Parceiros Proponente Valor

Recursos Humanos R$ 61.200,00 R$ 0,00 R$ 12.574,98 R$ 73.774,98

Despesas R$ 4.300,00 R$ 0,00 R$ 29.250,00 R$ 33.550,00

Comunicação R$ 1.220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.220,00

Total R$ 66.720,00 R$ 0,00 R$ 41.824,98 R$ 108.544,98

% 61,47 % 0,00 % 38,53 % 100,00 %

 

3. Execução do Projeto

Plano de ação dos objetivos específicos

1 - Capacitar as participantes do projeto em corte e costura prática, para trabalhos básicos, nas 
primeiras 30 horas do projeto, até o 4º mês.

Ação planejada:
Contratar serviços de treinamento técnico em costura

Período de execução da ação:
04/09/2017 até 08/09/2017

Meta:
Serviço contratado até dia 22 de setembro de 2017.
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Ação planejada:
Mobilização de jovens mulheres - Materiais gráficos e informativos digitais

Período de execução da ação:
04/09/2017 até 15/09/2017

Meta:
Materiais gráficos prontos até dia 08 de setembro de 2017.

Ação planejada:
Mobilização de jovens mulheres - Agendamento de reuniões e apresentação do projeto.

Período de execução da ação:
11/09/2017 até 22/09/2017

Meta:
Apresentar para pelo menos 100 pessoas da região.

Ação planejada:
Inscrições e seleção das participantes no projeto.

Período de execução da ação:
04/09/2017 até 25/09/2017

Meta:
20 Jovens mulheres, selecionadas e inscritas dentro dos critérios estabelecidos, até dia 22/set/17.

Ação planejada:
Inicio da capacitação em corte e costura com evento de lançamento do Projeto

Período de execução da ação:
10/10/2017 até 10/09/2017

Meta:
Iniciar projeto em 22/09, com um Coffee break e atividades motivadoras.

Ação planejada:
Capacitação em corte e costura

Período de execução da ação:
10/10/2017 até 29/06/2018

Meta:
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2 - Capacitar as participantes para produção de peças vendáveis (de interesse comercial - como 
bolsas, forros, etc), na etapa de costura avançada, a partir do 5º mês do projeto.

3 - Desenvolver nas participantes, competências e habilidades empreendedoras, ao longo de todo o 
projeto, fortalecendo-as e lhes dando confiança suficiente para acreditarem em seus produtos.

Capacitar 20 Jovens mulheres em corte e costura.

Ação planejada:
Pesquisar e analisar itens mais vendáveis no mercado da região

Período de execução da ação:
01/10/2017 até 10/11/2017

Meta:
Elencar de dois a quatro produtos que possam ser facilmente comercializados

Ação planejada:
Iniciar o desenvolvimento das técnicas de produção dos produtos elencados

Período de execução da ação:
24/11/2017 até 19/06/2018

Meta:
Treinar as participantes na produção dos produtos priorizados

Ação planejada:
Comercializar produtos priorizados

Período de execução da ação:
08/12/2017 até 31/07/2018

Meta:
Produtos prontos para comercialização

Ação planejada:
Contratar serviços de treinamento gerencial e empreendedorismo

Período de execução da ação:
04/09/2017 até 08/09/2017
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4 - Proporcionar às participantes condições para comercialização dos produtos, durante toda a fase 
de costura avançada, oferecendo espaço para vendas e, no mínimo, propondo participação em 1 feira.

Meta:
Serviço contratado até dia 18 de setembro de 2017.

Ação planejada:
Iniciar capacitação em empreendedorismo

Período de execução da ação:
12/10/2017 até 12/12/2017

Meta:
Iniciar capacitação na semana de 25 a 29 de setembro de 2017.

Ação planejada:
Promover 30 horas de capacitação para o desenvolvimento de competências empreendedoras

Período de execução da ação:
12/09/2017 até 14/12/2017

Meta:
Concluir a capacitação até o final do mês de dezembro de 2017

Ação planejada:
Acompanhamento e mentoria para orientações específicas e comuns, baseado no avanço das participantes

Período de execução da ação:
18/01/2018 até 24/05/2018

Meta:
Promover encontros quinzenais, para acompanhamento.

Ação planejada:
Promover feiras para comercialização dos produtos

Período de execução da ação:
08/12/2017 até 06/07/2018

Meta:
3 eventos para comercialização
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5 - Promover a redução de desigualdades para as participantes, propondo e dando condições de 
trabalho e renda às mesmas, tornando-as capacitadas e autônomas, mulheres empreendedoras, ao 
final do projeto.

Ação planejada:
Disponibilizar espaço dentro da organização para comercialização dos produtos produzidos no curso.

Período de execução da ação:
30/11/2017 até 31/07/2018

Meta:
Reservar um ambiente específico para apresentação dos produtos para a comunidade.

Ação planejada:
Desenvolver temas mundo do trabalho, protagonismo, empreendedorismo, formas de associações.

Período de execução da ação:
25/01/2018 até 28/06/2018

Meta:
Empoderar e desenvolver as participantes para geração de trabalho e renda

Ação planejada:
Desenvolver temas ética, cidadania, direitos humanos

Período de execução da ação:
25/01/2018 até 28/06/2018

Meta:
Empoderar as jovens para o ato da cidadania e desenvolvimento social

Equipe do projeto
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Nome Área de atuação Função

Patrícia Paula Nascimento Pereira Assistente Administrativo - 

acompanhará as atividades como 

parte de suas atribuições 

dedicando 20 h/s para 

coordenação do projeto. O 

salário já é pago pela instituição. 

Não será paga pelo orçamento do 

projeto, será considerado apenas 

como contrapartida

Equipe técnica
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Nome Área de atuação Função

A CONTRATAR - coaches e facilitadores Capacitação em 

empreendedorismo

Equipe técnica

A CONTRATAR - Costureira Profissional Capacitação em Corte e Costura Equipe técnica

Francisco Adilino Pereira Martins Assistente Administrativo - 16 

h/s dedicadas ao projeto

Equipe técnica

A CONTRATAR - Por determinação da 

Cooperforte - 20 h/sem

Assistente Social Equipe técnica

Maria Marluce da Silva Merendeira - 8 h/s dedicadas ao 

projeto

Equipe técnica

Parceiros do projeto

Nome da organização

Pessoa 
para 
contato Telefone E-mail

Parceria
formalizada

Instituto Semilla 

Desenvolvimento 

Humano

Ana Paula 

Dutra

(61) 9813-

84645 

ana_dutra@yahoo.com.br Não

Associação dos 

Artesãos e Artistas de 

Águas Claras

Sandra 

Lúcia 

Carleto

(61) 9910-

68087 

sandraritzmann@hotmail.com Não

Instituto Sabin Fábio 

Deboni

(61) 3327-

1259_ 

instituto@institutosabin.org.br Sim

Gestão de riscos

Risco:
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Evasão das atendidas / Abandono do curso

Motivo Resposta

Falta de comprometimento da participante Medo e 

baixa autoestima da participante

Efeito/Consequência : Não atingimento das metas 

estabelecidas. Motivar a evasão de outros 

participantes. Resposta ao risco: O módulo de 

empreendedorismo vem intercalado com as aulas 

de costura para que as participantes se sintam 

motivadas com a possibilidade real de fazer de suas 

habilidades um negócio rentável, colaborando com 

a renda de casa. Acompanhamento do Assistente 

social com ações que visem a superação dos 

obstáculos/desafios percebidos pelas atendidas. 

Inserir em todos os encontros, técnicas de 

motivação e ações para empoderamento das 

atendidas.

Risco:

Máquina/equipamentos quebrada, por mau uso ou outro (necessidade de manutenção)

Motivo Resposta

Máquinas não são novas e não têm cobertura de 

garantias

Efeito/consequência Indisponibilidade da maquina, 

para uso da participante Resposta ao risco 

Conserto - Ter uma ou mais pessoas, que possam 

fazer a manutenção das maquinas. Pesquisar quem 

trabalha com as marcas específicas e no caso de 

peças onde podem ser encontradas. Fazer 

manutenção prévia, antes do início das turmas. Ter 

sempre uma máquina reserva. As aulas continuam, 

independente deste problema, considerando a 

quantidade de máquinas existentes.

Risco:

Página 15



Dificuldade para manter os dias de aulas do cronograma.

Motivo Resposta

Prolongamento de feriados existentes, eventuais 

ações que possam necessitar de maior controle dos 

ambientes e eventuais eventos externos à 

Organização.

Efeito/consequência remarcação de nova data 

Respostas ao risco Evitar grande período de tempo 

sem aula, para minimizar a possibilidade de 

desistência ou desmotivação; Prever no 

cronograma de execução, as dificuldades relativas a 

feriados e estruturando com sobra de tempo para 

que não haja perdas. Caso haja qualquer outro 

imprevisto, as aulas serão remarcadas 

imediatamente, colaborando para o não prejuízo do 

calendário de execução do projeto.

Risco:

Pessoas não quererem participar do(s) envento(s) de comercialização proposto com seus produtos

Motivo Resposta
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Comodidade, insegurança ou medo da participante Efeito/consequência Participantes, não obterem a 

captação de renda, através da venda de seus 

produtos. Resposta a Risco Estabelecer junto às 

participantes a assinatura de um termo de 

compromisso com o projeto e consigo, logo no 

primeiro dia de aula, onde estarão claras as 

obrigações de quem propõe a capacitação e de 

quem aceita participar. Um dos tópicos trata do 

compromisso com a geração de renda e a 

participação, no mínimo, com seus produtos na 

exposição da Sala de Negócios da Instituição, onde 

a comercialização dos produtos acontece para 

exercício das vendas; Caso a questão seja 

insegurança, os instrutores (tanto técnico quanto 

administrativo) estarão prontos a reforçarem os 

conteúdos, exercícios e informações, empoderando 

ainda mais a participante. Acompanhamento da 

Assistente social, com ações pontuais para o 

fortalecimento e empoderamento da participante. 

Equipe de acompanhamento de empreendedorismo, 

devem ser pessoas qualificadas para promover o 

estímulo a ajudar a participante na superação de 

seus desafios, soluções de problemas e 

desenvolvimento da liderança.

Risco:

Não atingir a meta de 85% de inserção no mundo do trabalho

Motivo Resposta

Perder o sentido de "ser" do projeto. Não promover 

a geração de renda e o desenvolvimento social, em 

uma margem relevante e de impacto para a 

comunidade.

Dar enfase e aumentar os encontros de 

acompanhamento com a Assistentes Social 

Ampliar quantidade de acompanhamento com o 

mentor Mudar a metodologia aplicada no 

mentoring
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Risco:

Falta de transporte

Motivo Resposta

ausência da participante na(s) aula(s) 

desmotivação, da participante, em participar da(s) 

aula(s)

efeito/consequência: Desistência da participante 

pela dificuldade no transporte ou de chegar na aula 

a tempo. ações a serem realizadas: Identificar a 

origem da participante e avaliar a necessidade de 

apoio financeiro para transporte. Havendo a 

necessidade, a Instituição colaborará não incluindo 

o valor no orçamento do projeto. Caso haja uma 

alta demanda/necessidade, será disponibilizada 

transporte da própria instituição (Van) para buscar 

e levar as participantes.

Risco:

Desmotivação do grupo pela descontinuidade do curso durante o recesso de final de ano.

Motivo Resposta

Evasão das participantes do curso efeito/consequência - Evasão das participantes do 

curso; redução do número de atendidas no projeto; 

e desmotivação das demais participantes. ações a 

serem realizadas para prevenir, mitigar: Promover 

atividades extraclasse, visitas domiciliares, 

atividades tematizadas em grupo durante o recesso, 

estimulando a socialização e conexão do grupo.

Itens de divulgação utilizados

Categoria Itens Quantidade

Impresso 3 112

Digital 1 3
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Categoria Itens Quantidade

Falada 1 2

Matriz de avaliação dos objetivos específicos

1 - Capacitar as participantes do projeto em corte e costura prática, para trabalhos básicos, nas 
primeiras 30 horas do projeto, até o 4º mês.

Pergunta de avaliação:

As participantes participaram do mínimo de aulas possível para garantir aprendizado?

Indicador quantitativo Indicador qualitativo Meio de verificação

80% das participantes devem se 

sentir seguras quanto ao 

aprendizado adquirido.

80% das participantes devem ter 

concluído as formações técnica e 

teórico-prática propostas.

Lista de freqüência da formação 

de costura; Qualidade das peças 

produzidas durante o curso

2 - Capacitar as participantes para produção de peças vendáveis (de interesse comercial - como 
bolsas, forros, etc), na etapa de costura avançada, a partir do 5º mês do projeto.

Pergunta de avaliação:

As participantes empregam qualidade às peças produzidas para comercializarem-nas?

Indicador quantitativo Indicador qualitativo Meio de verificação

100% das peças disponíveis para 

comercialização com qualidade 

mínima desejada pelo instrutor.

80% das participantes devem se 

sentir capazes em relação a terem 

competências.

Aprovação da peças pelo 

instrutor e coordenador do curso 

e Auto avaliação.

3 - Desenvolver nas participantes, competências e habilidades empreendedoras, ao longo de todo o 
projeto, fortalecendo-as e lhes dando confiança suficiente para acreditarem em seus produtos.

Pergunta de avaliação:

As participantes apreenderam o conteúdo teórico-prático de empreendedorismo, sentindo-se empoderadas 
para gerarem renda com segurança?

Indicador quantitativo Indicador qualitativo Meio de verificação
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80% das participantes devem ter 

concluído as formações técnica e 

teórico-prática propostas.

80% das participantes devem se 

sentir seguras quanto ao 

aprendizado adquirido.

Lista de freqüência da formação 

de empreendedorismo;

Pergunta de avaliação:

As participantes possuem meios reais e eficazes de transformarem suas habilidades em dinheiro?

Indicador quantitativo Indicador qualitativo Meio de verificação

80% das participantes devem se 

sentir mais felizes ao final das 

formações.

Aprovação no trabalho de 

conclusão da formação de 

empreendedorismo; Registro 

MEI

4 - Proporcionar às participantes condições para comercialização dos produtos, durante toda a fase 
de costura avançada, oferecendo espaço para vendas e, no mínimo, propondo participação em 1 feira.

Pergunta de avaliação:

As participantes possuem meios reais e eficazes de transformarem suas habilidades em dinheiro?

Indicador quantitativo Indicador qualitativo Meio de verificação

80% devem estar produzindo e 

comercializando seus produtos, 

no mínimo no ambiente 

disponibilizado.

80% devem se sentir mais felizes 

ao final das formações.

Participação das 

“empreendedoras” no mínimo, na 

“loja social” da Instituição e na 

“Feira

Pergunta de avaliação:

As participantes geraram renda extra ou complementar, depois da participação no projeto? ou fora do 
ambiente do projeto?

Indicador quantitativo Indicador qualitativo Meio de verificação

85% tendo gerado algum tipo de 

renda a partir do que aprenderam 

no curso.

80% devem se sentir capazes de 

gerar renda a partir do que 

aprenderam.

Aumento

5 - Promover a redução de desigualdades para as participantes, propondo e dando condições de 
trabalho e renda às mesmas, tornando-as capacitadas e autônomas, mulheres empreendedoras, ao 
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final do projeto.

Pergunta de avaliação:

A partir do curso, a participante percebe que pode impactar, positivamente, o ambiente em que vive?

Indicador quantitativo Indicador qualitativo Meio de verificação

80% Se propoe a fazer algo que 

gere impacto positivo, em seu 

ambiente (familiar e/ou social)

80% Irão efetivamente 

empreender em ações que gerem 

bem estar para si e familiares.

Auto avaliação
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