PROJETO TRANSFORMAR
4ª Edição – 2018
Orientações para Inscrição
Capacitação virtual para instituições do
terceiro setor e iniciativas sociais
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A Fundação André e Lucia Maggi e o Projeto
Transformar 2018
A Fundação André e Lucia Maggi (FALM), é uma instituição sem finalidade
econômica, responsável pela gestão do Investimento Social Privado (ISP) da
AMAGGI. Sua sede está localizada em Cuiabá (MT) e conta ainda com duas filiais,
o Projeto Casa Maggica, em Rondonópolis (MT) e o Projeto Centro Cultural Velha
Serpa, em Itacoatiara (AM), além de desenvolver projetos em outros municípios
onde a AMAGGI está presente, como o Transformar, o Potencializa e o Prêmio
Fundação André e Lucia Maggi.
A missão da Fundação André e Lucia Maggi é de “contribuir para o desenvolvimento
local e humano” e a visão é de “transformar pessoas e comunidades para o
desenvolvimento sustentável”.
Os projetos desenvolvidos estão voltados a ações que contribuam para o
desenvolvimento local, o engajamento de lideranças sociais, a capacitação de
pessoas que atuam em instituições sociais e o desenvolvimento de cidadãos por
meio da arte-integração.
Sendo assim, a Fundação André e Lucia Maggi (FALM) realiza a 4ª Edição do Projeto
Transformar, que oferecerá capacitações virtuais e consultorias individuais de
maneira totalmente gratuita para organizações sociais e/ou iniciativas nos
munícipios onde a AMAGGI tenha unidades operacionais instaladas (armazém,
fábrica, porto ou escritório).
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Objetivos do Projeto Transformar 2018
- Fortalecer a capacidade de gestão de iniciativas ou organizações que
desenvolvem projetos para a transformação social, atuantes nos municípios onde
a AMAGGI também possui atuação;
- Oferecer um conjunto de capacitações estratégicas, gerenciais e técnicas, além
de consultorias individualizadas realizadas em ambientes virtuais.

Quem poderá participar?
Pessoas que participem de iniciativas ou organizações sociais do terceiro
setor, formais ou informais, com foco de atuação em áreas como assistência social,
cultura, desenvolvimento local, educação, habitação, inclusão econômica, meio
ambiente, saúde, entre outras que visem a transformação social e que
desenvolvam suas atividades nos municípios relacionados na listagem abaixo.
Relação dos municípios de atuação da AMAGGI participantes do Projeto
Transformar:

ESTADO

MUNICÍPIO

Amazonas

Itacoatiara e Manaus

Goiás

Rio Verde

Mato Grosso

Água Boa, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio,
Comodoro, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Ipiranga do Norte,
Itiquira, Lucas do Rio Verde, Matupá, Nova Mutum, Nova Ubiratã,
Paranatinga, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, Santa
Rita do Trivelato, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Sapezal,
Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Tapurah e Vera.

Paraná

Maringá, Paranaguá

Rio Grande do Sul

Passo Fundo

Rondônia

Ariquemes, Cerejeiras, Porto Velho e Vilhena

Roraima

Boa Vista

Santa Catarina

São Francisco do Sul
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Requisitos básicos para participar
A. O participante deverá dispor de equipamentos como computador, acesso à
internet e recursos multimídia (webcam, microfone e saídas de som), além
de possuir conhecimentos de informática em nível básico;
B. Preencher todas as informações obrigatórias contidas na ficha de inscrição
do Projeto Transformar, zelando pela veracidade das mesmas;
C. Comprometimento para participar das aulas, das consultorias e das demais
atividades propostas.

As capacitações online
O Projeto Transformar irá oferecer dezoito (18) horas de formação online ao vivo
pelo canal do YouTube da Fundação André e Lucia Maggi. Serão um total de doze
(12) aulas de 1h30, transmitidas às segundas-feiras, das 20h às 21h30 (horário de
Brasília), onde serão abordados temas como Campo Social no Brasil, Gestão de
Projetos, Captação de Recursos, Gestão de Pessoas e Aspectos Jurídicos e
Financeiros, entre outros.
A Fundação André e Lucia Maggi contará para as consultorias e treinamentos com
a cogestão de uma empresa social especializada em gestão de projetos sociais e
ambientais, responsável também pelo apoio metodológico, técnico e operacional
do projeto.

Consultorias Individuais
Ao final do ciclo de três aulas consecutivas de capacitação, os inscritos poderão
participar de conversas individuais com o facilitador para refletir questões
particulares de cada ação social, com até 4 (quatro) horas de consultoria individual,
ou seja, 1 (uma) hora após cada ciclo de capacitação.
Terão acesso à consultoria individual as primeiras trinta organizações ou iniciativas
sociais que manifestarem interesse após a realização do ciclo de capacitação.
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Portanto, após cada ciclo haverá um levantamento dos interessados para as
consultorias sobre o tema tratado em cada ciclo.

Aplicando os conhecimentos na prática: Dia D Transformar
As iniciativas e organizações sociais que participaram das capacitações e das
consultorias do Projeto serão convidadas a compartilhar o que aprenderam ao
longo do Projeto Transformar com sua rede ou comunidade local. Esta atividade é
o de Dia D Transformar.
Durante o mês de novembro de 2018, cada participante será convidado a realizar
uma atividade local, seja em formato de um evento ou de uma reunião onde irá
apresentar seus principais aprendizados e planos para a comunidade do seu
entorno. Ficará a critério de cada participante determinar o dia, o local e horário
mais adequado ao seu público convidado, bem como se fará o Dia D Transformar
sozinho ou com outros participantes de seu município que participaram da
formação do Projeto Transformar.
O público pode envolver parceiros, outras organizações sociais, beneficiários, poder
público, empresas locais, etc. A intenção desta atividade é gerar oportunidades de
fortalecimento da rede por meio do compartilhamento de planos de futuro, gerando
maior comprometimento de todos com a realização deste plano, e maior
engajamento de potenciais parceiros locais.
Ao final da atividade de compartilhamento, cada participante deverá enviar um
breve relato e registros fotográficos da atividade.

Diagnóstico Organizacional Inicial e Final
A organização inscrita passará por dois diagnósticos: inicial e final. O objetivo do
diagnóstico inicial é identificar os principais pontos fortes e pontos de melhoria na
estrutura e capacidade gerencial das organizações participantes. Os conteúdos das
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capacitações poderão ser alinhados às questões comuns encontradas nos
diagnósticos.
O diagnóstico final será aplicado no fim das atividades do projeto e tem como
objetivo medir o progresso das organizações em capacidade organizacional e em
gerenciamento de projetos. O diagnóstico inicial e final são baseados em duas
ferramentas, são elas:
• Ferramenta de Análise de Capacidade Organizacional (OCAT): Desenvolvida pela
Mckinsey, o OCAT ajuda organizações a compreenderem sua capacidade
operacional, identificar suas fortalezas e pontos de melhora;
• Índice de Maturidade de Gestão de Projetos: Desenvolvido pela LINGOS
(Learning in NGOs) para que as organizações possam verificar os aprendizados em
gestão de projetos.
O preenchimento do diagnóstico inicial é obrigatório e fundamental para que
a organização participante consiga avaliar seu progresso no futuro.

Acompanhamento e avaliação de impacto
Para medir o impacto do Projeto Transformar, a Fundação André e Lucia Maggi vê
como relevante a aplicação de uma avaliação posterior à realização do curso de
capacitação e consultorias individuais. Essas avaliações serão realizadas por um
período de 2 (dois) anos e todas foram desenvolvidas com o propósito de facilitar
o progresso das organizações participantes.
Ciclo de Avaliações:
I.

Pesquisas de opinião;

II.

II. Entrevistas;

III.

III. Avaliação de impacto.

Espera-se, então, que os participantes se comprometam com o preenchimento das
pesquisas de avaliação de impacto dentro deste período.
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Datas e fases
As principais fases do Projeto Transformar são:

Fase

Descrição

Datas

1

Inscrições
Análise das inscrições e seleção dos
participantes
Divulgação dos selecionados
Preenchimento do Diagnóstico
Organizacional Inicial pelas inscritas
Período de realização das capacitações
on-line e consultorias individuais
Preenchimento do Diagnóstico
Organizacional Final
Dia D Transformar
Entrega do Relatório do Dia D
Transformar

03/04/18 a 11/05/18

2
3
4
5
6
7
8

11/05/18 a 14/05/18
15/05/18
15/05/18 a 21/05/18
05/06/18 a 29/09/18
24/09/18 a 05/10/18
Novembro de 2018
10/12/18

Fase 1 – Inscrições
A inscrição para o Projeto Transformar é gratuita e deverá ser realizada por meio
do preenchimento completo do formulário disponível no site:
http://fundacaoandreeluciamaggi.org.br/projeto-transformar
A inscrição deverá ser feita individualmente por cada membro da equipe das
instituições ou iniciativas sociais, podendo haver inscrições de mais pessoas da
mesma instituição ou iniciativa social.
Fase 2 – Análise das inscrições e seleção dos participantes
Durante o período de análise das inscrições pela equipe da Fundação André e Lucia
Maggi, as ações e organizações sociais poderão ser contatadas por e-mail ou
telefone para esclarecimento de eventuais pontos relacionados às informações
prestadas no formulário de inscrição.
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Fase 3 - Divulgação dos selecionados
A relação das ações e organizações sociais selecionadas para participação na 4ª
edição

do

Projeto

Transformar

será

divulgada

no

site

http://www.fundacaoandreeluciamaggi.org.br em 15/05/18.
Fase 4 – Preenchimento do Diagnóstico Organizacional Inicial
Os inscritos receberão um link por e-mail para preenchimento obrigatório com
os dados para o diagnóstico organizacional das instituições participantes.
Fase 5 – Capacitações e consultorias individuais
Os temas abordados nas capacitações e suas respectivas datas de formação
encontram-se na tabela abaixo:

Temas
Campo Social no
Brasil
Consultoria Individuais
Gestão de Projetos

Consultorias
Individuais
Captação de
Recursos

Consultorias
Individuais
Gestão de Pessoas e
Aspectos Jurídicos e
Financeiros
Consultorias individuais

Datas das Aulas e das
Consultorias Individuais
04 de junho
11 de junho
18 de junho
Entre os dias 25 a 29 de junho
(com horário agendado
individualmente)
02 de julho
09 de julho
16 de julho
Entre os dias 23 a 27 de julho
(com horário agendado
individualmente)
30 de julho
6 de agosto
13 de agosto
Entre os dias 20 a 24 de agosto
(com horário agendado
individualmente)
27 de agosto
3 de setembro
10 de setembro

Horário das
aulas

20h às 21h30
(horário de
Brasília)

17 a 20 de setembro
(com horário agendado
individualmente)
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As consultorias individuais serão realizadas com enfoque nos temas trabalhados
nas capacitações e em horários a serem definidos ao final de cada ciclo temático.
Observação: Não será obrigatório a participação em todos os ciclos de
capacitações.
Fase 6 –Preenchimento do Diagnóstico Organizacional Final
Para medirmos o aprendizado e aplicação dos conhecimentos, será reaplicado o
Diagnóstico Organizacional.
Fase 7 –Dia D Transformar
Durante o mês de novembro de 2018, as ações e organizações sociais serão
convidadas a realizar uma atividade local onde irão compartilhar o que aprenderam
ao longo do Projeto Transformar e seus próximos passos com a sua rede ou
comunidade local, chamado Dia D Transformar.
Fase 8 – Entrega do Relatório de Realização do Dia D Transformar
Após a realização do Dia D Transformar, as organizações ou iniciativas sociais
entregarão

um

relatório

simples,

contendo

a

descrição

das

atividades

desenvolvidas, os principais temas abordados, o público participante e as fotos da
atividade.

Certificado de Participação
A Fundação André e Lucia Maggi fornecerá certificado de participação para os
participantes de cada módulo.
Também fornecerá um certificado especial para os participantes que aceitarem o
convite para participar do Dia D Transformar.
Acompanhe as informações pelo site da Fundação André e Lucia Maggi:
http://fundacaoandreeluciamaggi.org.br/.
Contato: fundacao@fundacaoalm.org.br
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Disposições Finais
A) Todos os direitos do Projeto Transformar estão reservados à Fundação
André e Lucia Maggi;
B) Ao se inscrever no Projeto Transformar, os participantes concordam com as
orientações constantes nas “Orientações para Inscrição”;
C) Os participantes também autorizam expressamente a Fundação André e
Lucia Maggi a reproduzir, publicar, veicular, citar e exibir imagens,
fotografias, vídeos, áudios e textos sobre seu trabalho, ilimitadamente, para
fins de divulgação institucional;
D) A Fundação André e Lucia Maggi se reserva o direito adicional de cancelar a
4ª edição do Projeto Transformar sob qualquer justificativa sem
comunicação prévia;
E) Situações não observadas nestas orientações serão definidas pela comissão
da Fundação André e Lucia Maggi, cujas decisões serão consideradas
soberanas e irrecorríveis;
F) Eventuais recursos de apoio à comunicação que venham a ser criados, como
grupos em redes sociais, não substituirão a troca de mensagens por e-mail
como a forma de comunicação oficial.

G) A Fundação André e Lucia Maggi poderá modificar este roteiro e/ou suas

datas, com eventuais alterações sendo informadas e/ ou informações
adicionais
por
e-mail
e
pelo
seu
site:
http://www.fundacaoandreeluciamaggi.org.br.
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