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RESUMO

Atendimentos diretos
realizados

Atendimentos Previstos

Inscritos

Atendimentos realizados pelos cursos de Capacitação Profissional e Aprendizagem

503 240 396

350

Atendimentos diretos
realizados

451

Atendimentos Previstos

Inscritos

Atendimentos realizados pelos cursos de Educação Formal Complementar

375
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ENCONTROS COM RESPONSÁVEIS
Em 2014 decidimos concentrar o planejamento e execução das reuniões de responsáveis pelos jovens beneficiados com os projetos com a área
de Serviço Social. Os encontros foram mensais, sendo realizadas em datas distintas no núcleo da Cidade Nova (UNESA) e Santa Cruz (Sede). Com
essa iniciativa buscamos promover a troca de informações entre as famílias, a Ser Cidadão e convidados que abordarão diferentes temas ligados
à formação pessoal, social e educacional dos nossos alunos.
Os encontros possuem 03 momentos:
- Café de boas-vindas;
- Painel temático com convidado;
- Reunião especifica por curso;

Principais temáticas trabalhadas:
Relações familiares (arranjos contemporâneos);
Violência contra a juventude;
Família acolhedora.

Roda de conversa com os responsáveis pelos jovens da turma de Aux. De Jardinagem e Paisagismo

Reunião de responsáveis realizada na Universidade Estácio de Sá
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Reunião de responsáveis em Santa Cruz

AÇÕES EM REDES
Rede Comunitária do Metro Rio
Os encontros ocorrem mensalmente, com objetivo de integrar líderes de comunidades próximas às estações e instituições sociais, a
fim de buscar soluções que contribuam com o desenvolvimento local. A cada encontro um tema é discutido e mediado por convidado.

Núcleo de Apoio Pedagógico às Classes Comunitárias – PUC (NAPC)
A equipe de coordenação e instrutores das turmas de Pré Técnico Social participam de uma capacitação oferecida pelo Núcleo de Apoio
à Classes Comunitárias na Puc Rio, nesse espaço estamos articulando junto com outros projetos comunitários uma forma modificar o processo
de isenção e o sistema de cotas das escolas técnicas no Rio de Janeiro. No primeiro encontro, o Professor Carmelo, coordenador do projeto de
extensão da Puc, leu uma carta redigida por Rosemary Gomes, coordenadora da Ser Cidadão em 2013, sobre as barreiras impostas pelas
organizadoras dos concursos de acesso no que diz respeito às isenções de taxas e prazos para inscrição durante os processos seletivos do ano
2013;
Os instrutores do projeto participam de uma capacitação que aborda metodologias e práticas nas disciplinas de: Matemática,
Português, Redação, Estudos Sociais, Ciências, Ética/ Cidadania/ Direitos Humanos, Planejamento Estratégico Aplicado às Classes
Comunitárias. Em todas elas temos coordenadores e instrutores participando;
Em novembro foram realizados um seminário e uma mostra dos trabalhos criados pelos participantes. O instrutor de Português
apresentou um trabalho em conjunto com os alunos da turma do Programa Com Futuro e Sem Medo, Praça XI.

Educandos e instrutor apresentam as atividades de leitura do projeto

Aluno do Pré Tec CFSM Lucas Lima
6

Rede Comunitária Sesc Tijuca
Rede de organizações sociais da Zona Norte e Centro, mediada pelo Sesc Tijuca, visa motivar e fortalecer iniciativas sociais, estabelecer
parcerias e possibilitar a troca de experiências entre as organizações e lideranças comunitárias participantes. Nos encontros são apresentadas
as oportunidades de vagas e serviços oferecidos pela SC. As oportunidades são compiladas pela representante e compartilhadas com a equipe.
Nesses encontros, recebemos o pedido para ceder um espaço para a realização de alguns cursos do Saber Comunitário Sesc,
possibilitando que alunos, ex-alunos, responsáveis e membros da comunidade participassem das aulas de: Produção Textual, Agente
Socioambiental e Saúde e Higiene para Ambulantes (Santa Cruz) e Elaboração de Projetos, Captação de Recursos para Projetos Sociais e
Comunicação de Projetos Sociais (Praça XI). As atividades foram realizadas nos meses de setembro a dezembro.
Em outubro ocorreu uma edição do Redes Comunitárias na Casa Ser Cidadão, a ação fez parte de nosso esforço para mobilizar as
instituições locais. Participaram lideranças comunitárias, representantes de instituições públicas e organizações sociais.

Elaboração de Projetos – Saber Comunitário Praça XI

Divulgação do encontro de rede em Santa Cruz

Produção Textual – Saber Comunitário Sta Cruz

Material de divulgação do encontro de rede do Metro Rio em novembro

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente- CMDCA e Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS
A Ser Cidadão participa ativamente das assembleias ordinárias, que tem como objetivo discutir as políticas públicas de assistência
social direcionadas para crianças, adolescentes e população em situação de vulnerabilidade social. Em abril obtivemos a renovação dos
certificados de registro através da entrega do relatório de atividades de 2013 e do plano de ação 2014.
Em 2014 participamos do edital de apoio a projetos sociais do CMDCA e fomos contemplados para realização de uma turma de 50
jovens, que recebem aulas de reforço escolar, além de oficinas de xadrez e tênis de mesa. As turmas tiveram início em fevereiro de 2015 nos
espaços da sede.
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EVENTOS PEDAGÓGICOS
Dia do Meio Ambiente
Realizado nos dias 23 e 28 de maio, na Universidade Estácio de Sá – Praça IX e na Casa Ser Cidadão respectivamente. A atividade contou
com a participação dos alunos de todas as turmas em Santa Cruz e no Centro.
O evento tem como objetivo conscientizar os jovens atendidos sobre os problemas ambientais que nossa sociedade enfrenta e busca
apresentar as possibilidades de ação de cada indivíduo. Neste ano tivemos como tema disparador a questão do lixo gerado por cada um e o
consumo consciente e foi trabalhado através de palestras com convidados, debates entre os jovens, oficinas em que organizados em grupos, os
jovens de jardinagem, logística, gastronomia, pré-vestibular e auxiliar administrativo puderam compartilhar aprendizados uns com os outros.

Parceiros envolvidos: Voluntários Gerdau, Rio Águas, CIEE, Biodinâmica Soluções ambientais, jovens dos projetos;

Palestra de abertura do evento com ex- aluno do Pré vestibular e atual colaborador da Gerdau Cosigua – Willian Rodrigues

Oficinas de aproveitamento integral do alimentos e artesanato com jornal

Oficina Cozinha Brasil
Ação de educação alimentar e aproveitamento integral dos alimentos em parceria com o Sesi e a Gerdau Cosigua. Nesta edição os
jovens dos projetos de Gastronomia, Jardinagem e Logística foram os principais participantes, tendo sido aberto também para a comunidade.
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Copa SerCidadão
Durante o período de realização da Copa do Mundo estabelecemos um calendário especial para realização das atividades dos projetos.
Optamos por não realizar o recesso por um mês inteiro, pois além do risco de grande evasão de alunos, também não conseguiríamos dar conta
de toda carga horária necessária.
Para entrar no espirito, realizamos um debate sobre os impactos dos jogos mundiais no Brasil e também um torneio entre as turmas
nas modalidades de futebol e “queimado”. A final do torneio foi realizada na Cidade das Crianças no dia 26 de junho. Nesse dia os jovens
visitaram o planetário, utilizaram a piscina e participaram de atividades de integração.

Torneio realizado na praça Dom Romualdo e Cidade da Criança

Ciranda Cultural
No dia 27 de setembro foi realizada a Ciranda Cultural SerCidadão 2014. Reunindo todos os projetos da instituição e com
aproximadamente 170 presentes, o evento teve como tema “Ditadura Nunca Mais”, já que neste ano completaram-se 50 anos do golpe militar
de 1964. As apresentações artísticas; canto, dança, declamação de poesia, dentre outras coisas, foram realizadas pelos próprios alunos,
orientados pelos coordenadores e professores. Além das apresentações, houve uma exposição, com quadros, charges, vídeos, etc, tratando sobre
o tema.

9

Voluntariado Jovem
O reconhecimento da importância da atuação voluntária dos cidadãos no sentido de contribuir para a melhoria da vida em sociedade
é algo presente na história e no dia a dia da SerCidadão. Acreditamos que nossos beneficiários, que estão em formação para atuar como
formadores de opinião, devem perceber que podem retornar algo para a comunidade, seja através de um serviço direto em outras instituições ou
realizando uma mobilização para arrecadar materiais ou alimentos. Nesse sentido, nossos projetos têm como objetivos secundários a promoção
de atividades que despertem nos jovens o espírito de cooperação social. Todos os anos, são realizados trabalhos voluntários em instituições
escolhidas pelos jovens e que estejam na área de atuação do projeto ou próximo à casa dos nosso atendidos. São abrigos de menores, asilos,
creches, escolas ou ong´s.

Encontrão de ex-alunos
O evento que reúne ex-alunos da instituição aconteceu no dia 06 de dezembro, na sede da Ser Cidadão, em Santa Cruz. O Encontrão
de ex-alunos foi organizado pelo Programa de Acompanhamento e ofereceu aos participantes oficina de corpo e movimento, cadastro para vagas
de emprego pela SindRio e vagas de estágio pelo CIEE, além de uma roda de conversa com o objetivo de avaliação de impacto do projeto.
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I Encontro Negritude, Educação e Cidadania – Questão de todos
Na semana da Consciência Negra, a SerCidadão realizou o primeiro encontro sobre negritude, cidadania e educação. Os convidados
abordaram como a história, estética e cultura do negro no Brasil, violência que afetam a população negra. Essas ações informativas sobre a
história e cultura afro-brasileira e africana tende a colaborar com a implementação da Lei 10.639/03, inspirando a valorização da identidade
negra e o exercício da cidadania.
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CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
PROGRAMA COM FUTURO E SEM MEDO
O projeto é uma parceria da Ser Cidadão com o Arquivo Nacional, na região central e com o SENAI de Santa Cruz na região oeste da
cidade. Esta proposta tem como objetivo principal capacitar os jovens para o mercado de trabalho com formação em Auxiliar Administrativo e
Logística e busca promover o desenvolvimento pessoal, social, cognitivo, profissional e produtivo de jovens.
As atividades buscam criar oportunidades de integração social, capacidade de comunicação, organização e proporciona os
conhecimentos específicos através de visitas técnicas, vivências práticas, workshops, atividades complementares como, dinâmicas, pesquisas
individuais e em grupos, oficinas de arte e cultura. São realizadas visitas dirigidas aos patrimônios históricos do Rio de Janeiro, valorizando o
conhecimento da história e geografia da cidade e democratizando o acesso à cultura.
O curso não só visa a inserção dos jovens no mundo do trabalho, mas em lhes oferecer condições, por meio de uma formação ampla,
onde possam atuar como agentes transformadores de suas realidades, por isso, conta com a participação da família, para que juntos possamos
incentivar os jovens a refletirem sobre os valores nas relações humanas.

Turmas Núcleo Arquivo Nacional
Coordenação: Andréa Queiroz
O curso de capacitação profissional em Auxiliar de Logística e Auxiliar Administrativo, do Programa Futuro e Sem Medo, ofereceram
quatro turmas no ano de 2014, aumentando assim, o número de atendimentos na unidade. O processo seletivo teve como etapas uma entrevista,
em parceria com o serviço social, e análise documental dos candidatos. As divulgações das vagas ocorreram nos meses anteriores ao início do
projeto, fevereiro e julho, em Colégios Estaduais próximos ao Arquivo Nacional, bairros da região da Tijuca e São Cristóvão, Vila Isabel, Centro e
Glória, além de instituições como CRAS da Gamboa, Botafogo, Centro e Rio Comprido. Nas redes do Sesc Tijuca e Metro Rio, encontros das
lideranças da Pastoral do Menor e do Vicariato Urbano. Obtivemos um retorno considerável de inscritos no projeto através dos encaminhamentos
da Pastoral do Menor e CPOR – Maré e do CIEE, que fica localizado do outro lado do Campo de Santana
No primeiro semestre, em razão de obras em um dos blocos do Arquivo Nacional, as aulas foram divididas entre o núcleo da
Universidade Estácio de Sá e o Arquivo Nacional. As aulas da segunda turma ocorreram integralmente no núcleo do projeto.

AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Público alvo: Jovens com idades entre 16 e 24 anos, cursando o Ensino Médio
Duração: 5 meses

Panorama de atendimento anual

Jovens inscritos

61

Atendimento previsto
Jovens formados

55
47
12

Dados socioeconômicos

Gênero

Faixa etária

16%

2%

42%

16-18 anos

Masculino
58%

19 -21 anos

Feminino

22-24 anos

82%

Cor/ Etnia - Auto percepção
3%
26%
29%

Branca
Preta
Parda
Indígena

42%

Destaques do período










Como parte do processo de integração do grupo e de uma abordagem interdisciplinar foi lançada a proposta de trabalho final que
registre a trajetória da turma. As oficinas de Comunicação, Digital, Artes e “Rio Que Te Quero Bem” realizarão atividades que vão gerar
conteúdo para uma exposição fotográfica com registros da cidade, do bairro ou rua onde moram os jovens. A exposição foi lançada na
formatura da turma;
Foi apresentada aos jovens a proposta de evento pedagógico ligado a Semana do Meio Ambiente, o tema central foi reciclagem e
descarte do lixo produzido na cidade. O objetivo é trabalhar o protagonismo juvenil através da oferta de oficinas temáticas mediadas
pelos jovens do curso de Logística para os jovens de outros projetos da Ser Cidadão. O evento ocorreu na última semana de maio na
Univ. Estácio de Sá;
Participação na Feira de empregabilidade “Emprega Rio”, realizado no dia 12 de maio no Clube Municipal, Tijuca. Na ocasião os jovens
realizaram cadastros em várias empresas, como: Parmê, CIEE, Senai, Instituto Coca Cola e Drogaria Venâncio e aguardam processo
seletivo;
Visita a exposição “Still Life” – Ron Mueck- MAM;
Todos os jovens estão matriculados e frequentando a escola básica;
Participação no evento pedagógico “Ciranda Cultural”, na sede em Santa Cruz;
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Oficinas de formação básica no espaço do Arquivo Nacional e grupo na feira de empregos na Tijuca

Atividade cultural da Oficina “Rio que te quero bem” no Centro Cultural da Light e no MAM – “Still Life”

Confecção da lona “Rastros de uma geração”, elaborado para Ciranda Cultural

Oficina de Marmorização

Oficina de Língua Estrangeira Inglês
14

Resultado de empregabilidade
Alunos inseridos no mercado de trabalho ao final do curso
Nome

Área de negócio e nome da empresa de trabalho

Luciene Gonçalves de Souza

Bronstein Laboratório - Jovem Aprendiz

Gabrielle Lucy dos Santos André

Super MIX - balconista

Bruno Teixeira Tavares

Auxiliar de loja – Leader Magazine

Maryna Lima B. Da Silva

Auxiliar administrativo - Jovem Aprendiz- FERJ

Patrícia Costa da Silva

Auxiliar administrativo - Jovem Aprendiz- FERJ

Tamara Medeiros de Araújo

Auxiliar administrativo – Jovem Aprendiz- FERJ

Thayla Cesar Rodrigues

Ziuleo Copy Comércio e Serviços

Clayton de Oliveira Bandeira

Auxiliar de logística/Jovem Aprendiz – Avex Brasil

Luis Mattos de Jesus

Estágio - Ministério Público/RJ

Jefferson Pereira Paulo

Loja ARPMED - Auxiliar de Depósito

Jean dos Santos Silva

Loja da ARPMED - Auxiliar de depósito
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Público alvo: Jovens com idades entre 16 e 24 anos, cursando o Ensino Médio
Duração: 5 meses

Jovens inscritos

74

Atendimento previsto

60

Jovens formados

54

Dados socioeconômicos

Gênero

Faixa etária
11% 0%

38%

16-18 anos

Masculino
62%

19 -21 anos

Feminino

22-24 anos
89%

Cor/ Etnia - Auto percepção

3%

27%
3%

Branca
Preta
Parda

40%

Amarelo
27%

Indígena

16

Destaques do período


Nos primeiros dias do projeto, os jovens são apresentados ao Arquivo Nacional, através de uma visita guiada durante dois dias. Nesses
dias os jovens ficam sabendo sobre a história da instituição parceira, programação, departamentos e particularidades do acervo;



Como parte dessa integração com a equipe do A.N. foram realizadas nos meses de março e abril duas oficinas, uma de reciclagem de
papel e outra de papel marmorizado, ambas ministradas por colaboradores da instituição; como fechamento desse ciclo o material
gerado nesses dois encontros será utilizado para realização da oficina de encadernação. Cada aluno confeccionará blocos com os
papéis fabricados e decorados durante as oficinas;



Os alunos visitaram a exposição sobre os 100 anos de Vinicius de Moraes, conheceram a Biblioteca Parque e realizaram aula da oficina
“Rio que te quero bem” em uma das salas de atividades. No dia os jovens fizeram pesquisas temáticas no acervo da Biblioteca que
serviram de suporte para as oficinas de arte e o produto final, a exposição fotográfica do seu olhar sobre a cidade.



Visita técnica realizada no escritório da Promon Engenharia na Candelária. Na oportunidade, colaboradores da empresa apresentaram
a estrutura da empresa aos jovens falando da rotina de trabalho e das exigências e benefícios para quem faz parte do time de
colaboradores do grupo Promon. Além dessa visita, os jovens conheceram também as dependências da Casa Cruz do Largo S. Francisco
de Paula e da empresa MktVision;



Participação dos alunos no evento pedagógico de Meio Ambiente;



Oficina de empreendedorismo.

Turma no pátio central do Arquivo Nacional e na feira de empregabilidade

Oficina de Papel Marmorizado com funcionário do A.N. e visita a Biblioteca Parque do Estado
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Visita técnica ao Arquivo Nacional

Visita aos setores do Arquivo Nacional

Oficina de Arte e Educação - confecção de luminária trabalho do dia do Meio Ambiente

Oficina de Empreendedorismo com professor Sérgio Roberto de Melo
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Resultado de empregabilidade

Nome

Área de negócio e nome da empresa de trabalho

Andressa Alice da Silva Brito

RH - Gol Linhas aéreas

Matheus Ferreira Lima

Estagiário - IBGE

Matheus da Silva Gonçalves

Fórum/RJ - Jovem Aprendiz

Taynara Albino Gonçalves

Empresa Caesar Park - Jovem aprendiz

Andreia Farias Gonçalves

Empresa Hortifrut/ Jovem Aprendiz

Larissa Costa de Almeida

Empresa ZL - Jovem Aprendiz

Yan Barbosa Silva de Barros

Empresa ZL - Jovem Aprendiz
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Turmas Casa Ser Cidadão
AUXILIAR DE JARDINAGEM E PAISAGISMO
O projeto teve início em 17 de Março. Foi realizada divulgação na rede local de Assistência, escolas públicas, associações de moradores e
internet, mas a divulgação que mais trouxe alunos para o curso foi na seção de alistamento militar de Santa Cruz que fica em frente à Sede da
Ser Cidadão. No período de alistamento, dezenas de jovens com perfil socioeconômico para participar do projeto tentam ingressar como recruta
na carreira militar e a capacitação em jardinagem acabou se mostrando como um diferencial nesse processo.

Local de realização: Santa Cruz
Coordenação: Cassia Santos
Público alvo: Jovens com idades entre 16 e 24 anos, com baixa escolaridade
Duração: 5 meses

Jovens inscritos

60

Atendimento previsto
Jovens formados

30
28

Resultado de empregabilidade
12345-

Patrick Fernandes
- Jardineiro autônomo
Cristiano Mattos- Aux. Jardinagem - Condomínio Sundeck
Ramon Oliveira
- Caseiro
Weverton Henrique da Cruz – Jardineiro autônomo
Frederico Jeferson Julio de Assis – Jardinagem - Exército brasileiro
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Dados socioeconômicos

Gênero

Faixa Etária
9% 11%

16 anos

11%
43%

57%

Feminino

17 a 19 anos

Masculino

20 a 22 anos
23 a 24 anos
69%

Como soube

Cor/Etnia - Auto percepção
3%

Cartaz

3%

23%

Branca
E-mail

Preta

31%

Parda

40%

46%

Redes Sociais

Amarelo
40%

Indígena

11%

3%

Outros ( Indicação
de amigo)

Destaques do período





Oficinas de desenvolvimento Pessoal: pudemos perceber uma evolução nos aspectos comportamentais e nos relacionamentos
interpessoais ao longo dos 05 meses do projeto. O início do trabalho foi muito marcado por conflitos e por atitudes imaturas, com a
relação de confiança estabelecida com a equipe técnica e também uns com os outros, temos jovens muito mais maduros e
demonstrando interesse em novas oportunidades e desafios para a vida.
Jovens envolvidos na manutenção do jardim da SerCidadão. Foi construído em conjunto uma estufa, onde serão cultivadas mudas que
serão utilizadas nas aulas, criação de canteiros e de um jardim vertical nos fundos do terreno da Sede;
Todos os jovens que ainda não concluíram o Ensino Médio matriculados na rede de ensino.

Construção da estufa e aula prática no jardim da Ser Cidadão
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Aula de campo no aterro do Flamengo e criação do jardim vertical nos muros da Ser Cidadão

AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Coordenação: Cassia Santos
A capacitação em Auxiliar de logística tem por objetivo capacitar jovens com idade entre 16 e 24 anos, propiciando o ingresso no
mercado de trabalho. O curso aconteceu no primeiro semestre de 2014 com formação específica e certificação do Senai, unidade Santa Cruz,
parceiro da SerCidadão desde 2013.
A divulgação foi realizada através de cartazes em escolas próximas à Casa Sercidadão e através das redes sociais, mas há uma
grande procura espontânea pelo projeto, gerando uma fila de espera a cada semestre.

Panorama de atendimento anual

Jovens inscritos

65

Atendimento previsto
Jovens formados

30
32
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Dados socioeconômicos

Gênero

Faixa etária
6%6%

40%

Feminino
60%

16 anos

20%

17 a 19 anos

Masculino

20 a 22 anos
23 a 24 anos

68%

Cor/ Etnia - Auto percepção

17%
Branca

3%

Preta
51%

29%

Parda
Amarelo

Destaques do período


Todos os alunos matriculados na rede de ensino formal ou com o ensino médio concluído;



Após a visita técnica a empresa CSA o grupo apresentou aumento na motivação para a área de Logística;



Nas atividades culturais os jovens conheceram os principais pontos históricos do bairro de Santa Cruz e também visitaram a exposição
“Still Life” de Ron Mueck no MAM;

Oficina de Comunicação
23

Visita técnica às dependências da CSA – Thyssenkrup

Exposição “Still Life” - Ron Mueck – MAM e Ponte dos Jesuítas em Santa Cruz

Resultado de empregabilidade
Nome

Área de negócio e nome da empresa de trabalho

Princela Keully Gomes

Aux. De Logística – Brafer Construções Metálicas

Leonardo de Oliveira Quintino dos anjos-

Auxiliar de Logística – Nova Ponto Com (CD Ponto Frio)

Edson Paulo Coelho da Silva-

Aux. Administrativo (Programa Jovem Aprendiz) – ENSEG

Rejane Santos da Silva

Aux. Odontológica-

Bruno Santana

Auxiliar de depósito – Grupo Luxorway

Clinica odontológica Facies
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Coordenação: Cassia Santos
O curso aconteceu no segundo semestre de 2014, além do objetivo específico que é capacitar os jovens na área da Administração. Para
alcançarmos este objetivo, contamos com a parceria do SENAI –Santa Cruz que oferece capacitação profissional de qualidade para os jovens.

Jovens inscritos

52

Atendimento previsto
Jovens formados

30
30

Dados Socioeconômicos

Gênero

Faixa Etária
7%
13%

40%
60%

30%

16 anos

Masculino

17 a 19 anos

Feminino

20 a 22 anos
23 a 25 anos
50%

Cor/ Etnia - auto percepção
3%
35%

Brancos
Pretos

38%

Pardos

Indigena

24%

25

Destaques do período
Visita ao Conselho Regional de Administração

Visita ao Museu da Vida – Fiocruz

Visita ao Parque da Ciência
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Resultados de empregabilidade
Nome

Área de negócio e nome da empresa de trabalho

Bianca Fraga Paixão

Inventariante – Stock Inventários

Camila Mariane

Aux. Adm. - Buffet Magia

Nelson Vinícius

Varejista - Lojas South

Ravhilly Valente

Varejista -The Guest

André Evangelista Leôncio

Locadora NEW STYLE -

AUXILIAR DE COZINHA
Coordenação: Viviane Lobato
O Projeto Ser Cidadão Gastronomia CFSM aconteceu no período de abril de 2014 até Agosto 2014. Atendendo 32 jovens entre 17 e
29 anos, moradores do bairro de Santa Cruz e adjacências. O objetivo do Projeto Gastronomia SerCidadão é a inserção no mercado de trabalho
como auxiliares de cozinha.
O Projeto Ser Cidadão Gastronomia foi realizado dividido em dois módulos: Módulo básico e o módulo específico em Auxiliar de
Cozinha (aplicando as técnicas de preparo com base na cozinha brasileira).
A Formação mínima prevista nos dois módulos é de 240h, com 12h de aulas semanais (três vezes na semana 18h às 22h). No
Módulo básico foram realizadas as oficinas de Segurança Alimentar com 28h, Segurança do trabalho com 10 h, Numeramento em gastronomia
com 12h, Rio eu te quero bem com 18h, Mundo do trabalho com 12h e vivencias e práticas com 26h e específico em auxiliar de cozinha com
108h totalizando assim 240h de formação.

Jovens inscritos

56

Atendimento previsto
Jovens formados

30
29

27

Dados socioeconômicos

Gênero

37%

Faixa etária

feminino
masculino

50%

50%

18 a 22 anos
23 a 29 anos

63%

Como soube

21%
cartaz
52%

indicação
internet

27%

Destaques do período







Visita técnica ao Restaurante Sapore que fica dentro da Siderúrgica TKCSA, com 22 alunos, foi possível conhecer o processo de
realização de 3800 refeições. (número de refeições que a CSA oferece diariamente);
Corredor Cultural pelas ruas do Centro da Cidade – Praça Tiradentes, Rua do Lavradio (avaliação gastronômica), Mem de Sá, Rua do
Riachuelo, Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, Arcos da Lapa e Teatro Sesi – Espetáculo O Encantador de Palavras. Visita ao
Museu de Arte Moderna (MAM), exposição Alimentário que mostrou a história dos alimentos na sociedade atual;
Os alunos foram responsáveis por todo o buffet da formatura das turmas de jardinagem e logística, realizaram os cálculos de
quantidades para lista de insumo e preparo dos pratos e essa experiência ficou válida como evento gastronômico;
Outro evento gastronômico realizado pela turma foi o Gastronomia de Botequim, uma versão da comida de boteco, onde os
alunos realizaram 12 receitas diferentes e os convidados (donos de bares e restaurantes da região) degustavam e davam nota
a cada prato para eleger o prato campeão.
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Visita ao MAM

Visita ao Polo gastronômico da Lapa

Gastronomia de Botequim
29

AUXILIAR DE PADARIA E CONFEITARIA
Em 11 de Agosto de 2014 aconteceu a Aula Inaugural da turma SerCidadão Gastronomia CFSM - Módulo II –Aux. De Padaria e
Confeitaria. Para esse módulo (confeitaria e padaria). Houve interesse de 79 jovens, foram selecionados pela coordenação e assistente social
33 jovens e 28 concluíram o curso. Os alunos cursaram 308 horas entre módulo básico, módulo específico, vivencias e práticas.

Jovens inscritos

79

Atendimento previsto
Jovens formados

30
28

Dados socioeconômicos

Gênero

Faixa etária

23%
37%
Masculino
63%

50%

Feminino
27%

18-21
22-25
25-29

Destaques do período


Visita técnica a cozinha do hotel Sheraton;



Visita técnica na confeitaria Colombo;



Tarde italiana - no evento Ciranda Cultural, os alunos foram responsáveis pelo atendimento e serviço de mesa. Um treinamento onde
foram servidos, aproximadamente, 180 refeições. Todo o processo para esse almoço foi realizado pela gastronomia (escolha do
cardápio cálculo de quantidades, lista de insumo, ficha técnica, pré preparo, armazenamento em porções, montagem do prato);



Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) - Nossos alunos de gastronomia escolheram participar no item oficina, ensinaram
outros alunos a realizar sucos para a beleza e o bem- estar.

30

Visita Técnica Cozinha do Sheraton

Visita à Confeitaria Colombo

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia– oficina de sucos verdes

31

Resultado de empregabilidade
Nome

Área de negócio e nome da empresa de trabalho

Adriano da Silva

Carioca restaurante – Auxiliar de Cozinha

Matheus Moreira

Mc´Donalds - Atendente de restaurante

Raphael Nascimento

Restaurante Mauá - Garçom

Suellen Santos

Guanabara - Caixa

Pâmela Silva

Americanas – Auxiliar de loja

Marcelo Lucas
Fabíola Rodrigues

Magia Festas - Recepcionista

Marcos Dantas

Pensão – Auxiliar de Cozinha

Michele Vieira

Empreendedora no comércio de quentinhas
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Gastronomia Ser Cidadão
Patrocínio: Instituto Lojas Renner
Coordenação: Viviane Lobato
Público Alvo: Mulheres, com mais de 18 anos
Panorama de atendimento anual

Mulheres Inscritas

108

Atendimento previsto
Formandas

30

32

Dados socioeconômicos

Gênero

Faixa etária
12% 3%

até 18 anos

21%
19 a 30 anos

Feminino

31 a 40 anos

30%

41 a 50 anos

100%

34%
acima de 50 anos
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Aula de receitas com chocolate

Oficina de Segurança do Trabalho – Módulo II

Visita técnica a CSA. Refeitório dos colaboradores.

Visita técnica a CADEG
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EDUCAÇÃO FORMAL COMPLEMENTAR
Pré Vestibular Social
Patrocínio: Gerdau
Coordenação: Michelle Airam
O projeto foi realizado nas unidades Praça XI e Santa Cruz, em parceria com a Universidade Estácio de Sá e Paróquia Nossa Senhora
da Conceição, respectivamente. Na unidade Praça XI, foram desenvolvidas atividades com estagiários de psicologia da PUC que realizaram
encaminhamentos, dos casos considerados mais graves, para atendimento em unidades públicas. A parceria foi possível devido a uma ex-aluna
do projeto, Juliana Rodrigues, atualmente cursa Psicologia na PUC-Rio e nos apresentou a professora Mariângela que estabeleceu a parceria.
O planejamento e divulgação do projeto para 2014 começou já nos meses de novembro e dezembro de 2013, o que permitiu realizar o
processo de inscrição e seleção já no primeiro mês. Foram visitadas as escolas públicas das regiões próximas as unidades, onde foram colocados
cartazes e em algumas delas a equipe pode entrar em sala de aula
Outro ganho importante para o projeto foi a parceria com o CIEE, através do Programa Mais, patrocinado pela Exxon Mobil. O programa oferece
palestras e oficinas de desenvolvimento pessoal, vale transporte e vale alimentação para os alunos. Foram selecionados 40 alunos que não
tivessem mais o Rio Card escolar para participar do Programa.
Como tecnologia social, esperamos continuar em 2015 replicando a filosofia e a metodologia de ensino que vem obtendo os atuais resultados,
para assim termos cada vez mais jovens e adultos de classes populares inseridos em uma educação superior que os elevará na pirâmide social
e com seu acesso a bens culturais ampliados.
Todos os candidatos passaram pelo processo de seleção que inclui: entrevista, análise da ficha e da documentação e dinâmica.
Perfil: preferencialmente, candidatos da rede pública, moradores de comunidade e renda per capta de até um salário mínimo.

Panorama de atendimento anual – Praça XI

Jovens inscritos

177

Atendimento previsto
Jovens formados

60
70
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Dados socioeconômicos

Gênero

Faixa etária
16 anos

8%4%

23%

17 a 19 anos

Feminino
35%

Masculino

53%

20 a 22 anos
Acima de 23
anos

77%

Cor/ Etnia - Auto percepção

19%
Branca

11%

Preta
Parda
45%

25%

Amarelo

Panorama de atendimento anual – Santa Cruz

Jovens inscritos

122

Atendimento previsto
Jovens formados

60
61

36

Dados socioeconômicos

Gênero

Faixa etária
14%

26%

16 anos

9%
22%

Feminino

17 anos
18 a 23 anos

Masculino
74%

Acima de 24
anos

55%

Cor/ Etnia - Auto percepção

19%
Branca

11%

Preta

Parda
45%

25%

Amarelo

Principais atividades realizadas

Conhecendo a UFRJ

Simulados

37

Corredor Cultural – centro histórico do Rio

Visita à Alerj

PUC por um dia

38

Aprovações no vestibular 2015
Praça XI

Santa Cruz
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Pré Técnico Social
Unidade Praça XI
Patrocínio: Mario Frering
Coordenação: Michelle Airam
Em 2014, o projeto teve algumas reformulações: foi transferido para a Praça XI, aumentamos a carga horária de Linguagens que inclui
a Oficina de Redação. Esta faz todo o acompanhamento individual das notas dos alunos. Iniciamos nossas atividades no dia 14 de abril com 25
alunos inscritos e continuamos nossa divulgação até o mês de junho nas comunidades da Tijuca e escolas dos bairros da Zona Norte.
O projeto tem como meta a inserção de pelo menos 30% dos atendidos diretos inseridos nas escolas técnicas, busca a melhoria no
desempenho escolar dos atendidos através da elevação de pelo menos um conceito de desempenho no boletim escolar de cada um e também
visa provocar uma maior participação dos responsáveis na vida escolar dos jovens beneficiados.

Panorama anual do atendimento

Jovens inscritos

36

Atendimento previsto
Jovens formados

40
36

Dados socioeconômicos

Gênero

Faixa etária
18%

41%

4%
13 anos

59%

Feminino
Masculino

14 anos
25%

53%

15 anos
16 anos

40

Cor/ Etnia - Auto percepção

21%
Branca
Preta

50%

Parda
29%

Principais atividades realizadas
Compartilhando com os ex-alunos do pré-técnico 2013

Corredor Cultural

41

Biblioteca Parque Estadual

Oficina de Meio Ambiente - brinquedos
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Aprovações

Aprovações para o IFRJ
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Unidade Santa Cruz
Patrocínio: Gerdau
Coordenação: Hélio Abreu
O projeto foi divulgado por meio de redes sociais (Facebook), site da instituição, além de cartazes e panfletos que foram distribuídos
nas escolas de Ensino Fundamental da região. O processo de seleção consistiu no preenchimento de uma ficha de inscrição, recolhimento de
documentação comprobatória da situação socioeconômica e estudantil, entrevistas com os candidatos e responsáveis e uma dinâmica com os
candidatos.

Panorama de atendimento anual

Jovens inscritos

116

Atendimento previsto

40

Jovens participantes 48

Dados socioeconômicos

Cor/ Etnia - Auto percepção

19%
11%
45%

Branca
Preta

25%

Parda
Amarelo
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Principais atividades realizadas
Oficina Questão de Gênero

Palestra sobre DST’s e gravidez precoce

Palestra sobre administração

Visita ao EcoMuseu

45

Visita à Escola Sesc

Visita ao Colégio Estadual Erich Walter Heine

Aprovações

Aprovações para o IFRJ
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PROJETO EDUCAR – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Coordenação: Michelle Airam
Patrocinio: Gerdau
Parceria: Sesi/ Firjan
O projeto busca proporcionar meios para elevação da escolaridade de Jovens e Adultos moradores de Santa Cruz e adjacências que
não possuem Escolaridade, como alfabetização, Ensino Fundamental e Ensino Médio, através da metodologia do Ensino Presencial, atendendo
jovens e adultos que não concluíram seus estudos no ensino regular, moradores da Zona Oeste (Santa Cruz, Paciência, Guaratiba, Pedra de
Guaratiba e regiões próximas).
Em 2014, contamos com 160 alunos inscritos e no entorno não existe nenhuma escola pública que possa atendê-los. A demanda
também é grande. De acordo, com dados obtidos em nosso outro projeto (Ser Cidadão Universitário) os responsáveis, em sua maioria não
concluíram o Ensino Médio, pois pararam de estudar no fundamental ou não concluíram a etapa seguinte, confirmando a carência e necessidade
de um projeto de Educação de Jovens e Adultos.
O projeto Educar é uma parceria da SerCidadão com o Sesi Santa Cruz.

Panorama anual

Alfabetização 33
Ensino Fundamental 34
Ensino Médio 93
Total de atendidos

160 pessoas

Dados Socioeconômicos
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Principais atividades

Serviço Social e Aprendizagem
O programa de aprendizagem, que objetiva a aprendizagem técnico-profissional que prevê a execução de atividades teóricas e práticas,
sob a orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica com conteúdos programáticos a serem ministrados,
período de duração, carga horária teórica e prática, mecanismos de acompanhamento, avaliação e certificação do aprendizado, observando os
parâmetros estabelecidos na Portaria MTE nº 615, de 13 de dezembro de 2007, cujo contrato de trabalho é especial, ajustado por escrito e de
prazo determinado, com duração máxima, em regra, de, no máximo, dois anos.
Os cursos validados no programa de aprendizagem da Ser Cidadão são:

Auxiliar de Administração e Logística I com duração de 11 meses, tendo sua carga horária total de 1280 horas (400h de teoria e 880h
de prática) assim distribuídas: 30 horas semanais, sendo 6 horas de atividades teóricas e 24 horas de atividades práticas na empresa.

Auxiliar Administrativo V com duração de 16 meses, tendo sua carga horária total de 1280 horas (400h de teoria e 880h de prática)
assim distribuídas: 20 horas semanais, sendo 4 horas de atividades teóricas e 16 horas de atividades práticas na empresa.

Prospecções de novas empresas para aprendizagem
No período entre os meses de julho e dezembro de 2014 10 empresas foram contatadas para divulgação do Programa de Aprendizagem
SerCidadão. Segue abaixo a relação dessas empresas:

EMPRESAS CONTATADAS
1.

GM Costa Transportadora

2.

Tecno Garden Jardim

3.

Portobrás

4.

Honda

5.

Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo

6.

Arpmed

7.

Construtora SQA

8.

Casa da Moeda

9.

Supermercados Guanabara

10. Serpro

11. Supermercados Supermarket

12. Tecno Garden Jardim
48

Dados socioeconômicos dos aprendizes

Escolaridade

Total de Aprendizes por empresa

7
11
14
17

4
3

RENNER

BIODINAMICA

FERJ

ZL / RALFENIX

Gênero - Turma RENNER

E. M. Incompleto

E. M. Completo

Gênero - Turma CENTRO
3

5

9
10

HOMENS

MULHERES

Faixa etária - Turma RENNER

HOMENS

MULHERES

Faixa etária Turma Centro
1
2

5
9

10

16 A 18 ANOS

19 A 21 ANOS

16 A 18 ANOS

19 A 21 ANOS

22 A 24 ANOS

O programa visa acompanhar o processo de desenvolvimento social e profissional do jovem atendido pela Associação SerCidadão,
estreitando e fortalecendo os vínculos entre aluno e instituição e (re) inserindo o público atendido no mercado de trabalho formal.
Levantamento de empregabilidade
•

Total de ex-alunos contatados 2014: 198

•

Total de ex-alunos empregados formalmente: 69

•

Total de ex-alunos desempregados ou em atividade informal: 129Total de alunos que se interessaram em receber encaminhamentos
para processos seletivos: 53
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Demonstrações contábeis
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Relatório parcial do
atendimento 2015
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