RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
MÊS/ANO REFERÊNCIA: JULHO/2018
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome/ Razão Social: Ação Moradia
Endereço: Avenida Solidariedade, s/nº - lote AIJ2 CXPST 6558
Bairro: Morumbi

CEP: 38.407-226

Presidente: Sérgio Dalláglio Barros
Coordenador: Franciele Ferreira Gregório

2. ATENDIMENTO QUANTITATIVO
Capacidade de Atendimento: 350
Atendimento conveniado: 180

Nº de atendimento atual: 331
Lista de espera: 181
Nº de famílias atendidas: 511
Nº de funcionários: 13

Telefone: (34) 3226 – 6558
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3. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS

3.1. Atendimento:
O período de inscrição para os diversos cursos de qualificação profissional realizados na instituição foi de 3 a 20 de julho de 2018,
os cursos iniciaram dia 23 de julho de 2018.
Durante o período de inscrição, realizamos pesquisas sócio-econômica com o obejtivo de selecionar pessoas em situação de
vulnerabilidade, e assim, prestar assistência social a quem dela necessitar.

3.2. Geração de emprego e renda:
Em 23 de julho de 2018, iniciou-se a segundo turma dos cursos de cabeleireiro básico, intermediário e avançado, design de
sobrancelha, maquiagem, barbearia, manicure e pedicure, design de unha, depilação, massagem corporal, informática básica,
inglês, artesanato em EVA, artesanato em cartonagem, crochê, pintura em tecido, bordado em pedraria e customização de roupas,
horta orgânica, empreendedorismo, atendimento ao cliente, captação e manutenção de cliente. Com o intuito de ofertar à jovens,
adultos e idosos atividades que promovam a qualificação e requalificação profissional para geração de emprego e renda.
Além dos cursos acima descrito, iniciamos também a oferta de oficinas na área de Higienização e Manutenção do Ambiente,
Monitores infantis, Produção de Alimentos, Administrativo/Financeiro, Artesanato, Manutenção e Pequenos Reparos, Recepção e
Atendimento ao Cliente. O objetivo das oficinas é o ensino/aprendizado prático, com vistas a formação profissional e formação
cidadã por meio de reuniões e palestras.

3.3. Autonomia e sociabilidade:
Como forma de contribuir na aprendizagem e no desenvolvimento da autonomia e da sociabilidade, iremos propiciar atividades
extra salas de aulas, onde as participantes dos cursos realizarão na prática o que aprenderem em sala de aula, fazendo
atendimentos gratuitos à comunidade local, participando de eventos públicos e ou privados realizando atendimentos gratuitos. As
participantes dos cursos de artesanatos irão participar de exposições dentro e fora da instituição. Organizaremos uma mostra dos
trabalhos realizados por todos os cursos para apresentação à comunidade local. Uma forma de atrair mais pessoas que tenham o
interesse em se qualificar e/ou requalificar.
Realizamos também a cada 2 meses a Feira de Trocas Solidárias, espaço este destinado a troca de produtos e serviços entre
pessoas da comunidade interna e/ou externa à instituição Ação Moradia.

3.4. Formação político-cidadã:
Daremos início no Conselho de Desenvolvimento Interno no mês de setembro de 2018, uma estratégia criada pela instituição Ação
Moradia com objetivo de promover espaços coletivos de escuta e valorização das experiências vividas, desenvolvendo e/ou
resgatando e/ou fortalecendo o protagonismo. Promovendo crescimento pessoal e construção da autonomia para o convívio social.
O púlbico alvo para essa formação serão as alunas/participantes dos cursos ofertados pela instituição.

3.5. Desenvolvendo habilidades artesanais:
Por meio dos cursos na área de artesanato (artesanato em EVA, artesanato cartonagem, Crochê, Bordado em pedraria e
customização de roupas, e Pintura em tecido), estamos desenvolvendo habilidades em trabalhos manuais com o intuito de
melhorar a qualidade de vidas das famílias, pois os cursos nessa área são ministrados com o objetivo de terapia ocupacional, bem
como, geração de emprego e renda. Como terapia ocupacional, buscamos a melhoria no convívio social e familiar das
alunas/participantes.

3.6. Qualificação profissional:
Por meio dos cursos ofertados à comunidade, a Ação Moradia busca qualificar trabalhadores (as) em sua maioria desempregados
(as), visando amenizar o problema do desemprego. Ao final de cada turma, a Ação Moradia organiza uma Formatura para entrega
dos certificados de conclusão aos alunos/participantes aprovados (as). A formatura da segunda turma de 2018 ocorrerá em
dezembro de 2018.
Nesse segundo semestre realizaremos capacitações específicas para os instrutores (as), a fim de aperfeiçoar o conhecimento,
fortalecer o vínculo entre alunos e instrutores, minimizar os conflitos de relacionamentos interpessoais, minimizar as desistências
dos alunos e dar condições para que os instrutores tenham mais autonomia dentro da sala de aula.

3.7. Pesquisa de satisfação:
O instrumental será elaborado em setembro de 2018 e aplicado com os alunos participantes no mês de outubro de 2018.

3.8. Sustentabilidade:
A Ação Moradia investe num profissional da área de relação internacionais, especializado em captação de recursos e gestão de
oportunidades, com o objetivo de conquistar novos investimentos (públicos e/ou privados) para as ações desenvolvidas pela
instituição, buscando sustentabilidade das atividades após a conclusão do objeto. Além disso, buscamos a realização de eventos
institucionais como forma de arrecadar fundos para manutenção das atividades.

3.9. Importância da parceria:
Por meio da parceira com a Prefeitura Municipal de Uberlândia, a instituição Ação Moradia tem alcançado cada vez mais usuários
público alvo da Assistência Social e por consequência a instituição vem conseguindo inseri-los nos projetos e programas
desenvolvidos pela mesma. Ao passo que a comunidade participa das atividades propostas, podemos perceber uma evolução no
seu desenvolvimento, tanto individual como também no social, econômico, cultural e na convivência comunitária. O passaporte de
premiação será desenvolvido como forma de motivação. Trabalhamos por meio de formações, incentivando a participação cidadã,
pois para além de pessoas preparadas para o mercado de trabalho também temos como objetivo promover a cidadania.

Uberlândia, 10 de agosto de 2018.

_____________________________________
Franciele Ferreira Gregório

Coordenadora de Projetos Sociais
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