
 

Relatório Final de Execução do Objeto – Prestação de Contas Final 
(Art.66, I, da Lei nº 13.019/2014 e Art.57, §1º, I, II, III, do Decreto Municipal nº 25.598/2017) 

 
Dados Gerais 
Parceria nº Termo de Fomento 010/2020                              
Vigência: 01/07/2020 a 30/09/2021 
Valor do repasse: R$ 66.100,00 (sessenta e seis mil e cem reais) 
OSC: Instituto Polo Internacional Iguassu. 
Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
1. Demonstração do alcance das metas referente ao período de que trata a prestação de contas (elaborar o 

comparativo de metas propostas com os resultados alcançados). 

1.1 METAS PROPOSTAS 

Aquisição de Materiais de Combustíveis, Gêneros de Alimentação, Material Educativo e Esportivo, Material de 

Expediente, Material de Processamento de Dados, Fornecimento de Alimentação, Equipamento para áudio, vídeo e 

som e Mobiliário em Geral para atendimento ao projeto Trilha Jovem Iguassu, que possibilitou uma aprendizagem 

mais dinâmica e moderna e contribuiu ainda mais para a formação socioprofissional dos jovens beneficiários. 

Todos os materiais adquiridos possibilitaram um melhor atendimento das demandas dos jovens trilheiros e da 

equipe técnica, visando sempre o melhor desempenho de todos ao longo do processo de formação. 

 

1.2 RESULTADOS ALCANÇADOS 

Conforme plano de trabalho, no mês de Janeiro a Setembro de 2021, a equipe do projeto 

seguiu realizando orçamentos dos itens a serem adquiridos com os recursos provenientes do 

termo de fomento, após a realização dos orçamentos, efetuaram-se as compras, com aplicação 

do recurso e recebimento dos itens, sendo os materiais de uso permanente identificados e incorporados ao patrimônio 

do projeto. Assim, executamos o Termo de Fomento supracitado e encerramos a execução com atendimento as 

metas estabelecidas. 

Caracterização do público alvo: 
 
              Adolescentes diretos, em situação de risco e vulnerabilidade social, com idade entre 16 e 18 anos, 
                                   cursando ou egressos do ensino médio da rede pública de ensino. 

OBJETIVO REALIZADO 
80 Jovens 132 Jovens 

Especificação dos Critérios de Seleção dos Participantes do Projeto: 
   • Ter entre 16 e 18 anos; 
   • Renda familiar de até 3 salários mínimos; 
   • Estar cursando ou ter cursado o ensino médio na rede pública de ensino; 
Residir em Foz do Iguaçu. 

 

 



 

2. Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto. 

Foram feitos orçamentos para os itens a serem adquiridos com recursos provenientes do 

termo de fomento 010/2020, depois de encontrada empresa fornecedora, com os critérios 

exigidos pela administração pública, efetuaram-se as compras e os recebimentos dos 

itens, sendo os materiais de uso permanente identificados e incorporados ao patrimônio do projeto. 

 
2.1 – Cronograma de Execução   

3.1 Descrição da meta 

Meta 01: Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos 

Meta 02: Aquisição de mobiliário 

Meta 03: Aquisição de alimentação 

Meta 04: Aquisição de material didático, de expediente e outras atividades. 

3.2 Meta 3.3 Etapa 
3.4 Previsto 3.5 Realizado 

Unidade Quantidade Unidade Quantidade 

Meta 01                                                                                                                       
Aquisição de 
equipamento

s de 
informática e 
eletrônicos 

Etapa 1.1 Cotação de Orçamentos de 3 
empresas 

Orçamento 03 Orçamento 03 

Etapa 1.2 Compra de Equipamentos Projetor 
Multimídia 

Unidade 01 Unidade 01 

Etapa 1.3 Compra de Equipamentos de 
Microfones de Lapela 

Unidade 01 Unidade 01 

Etapa 1.4 Compra de Equipamentos Caixa de 
Som 

Unidade 04 Unidade 04 

Etapa 1.5 Compra de WebCam Unidade 15 Unidade 15 

Etapa 1.6 Compra de HeadSet Unidade 15 Unidade 15 

Meta 02                                                                                                                       
Aquisição de 

mobiliário 

Etapa 2.1 Cotação de Orçamentos de 3 
empresas 

Orçamento 03 Orçamento 03 

Etapa 2.2 Compra de mobiliário - espelhos Unidade 28 Unidade 28 

Meta 03                                                                                                                       
Aquisição de 
alimentação 

Etapa 3.1 Cotação de Orçamentos de 3 
empresas 

Orçamento 03 Orçamento 03 

Etapa 3.2 Aquisição de Cestas Básicas Unidade 280 Unidade 288 

Etapa 3.3 Aquisição de Ki-Lanches Unidade 2.600 Unidade 2.600 

Meta 04                                                                                                                      
Aquisição de 

material 
didático, de 

expediente e 
outras 

atividades. 

Etapa 4.1 Cotação de Orçamentos de 3 
empresas 

Orçamento 03 Orçamento 03 

Etapa 4.2 Compra de Material de Consumo Unidade 

Conforme 
Relação do 

Plano de 
Trabalho 

Unidade 

Conforme 
Relação do 

Plano de 
Trabalho 



 

II – Cronograma de atividades 

10.1 Objetivos Específicos 10.2 Indicadores 10.3 Método de Verificação 

1 - Adquirir equipamentos de informática e 

eletrônicos para melhorar a dinâmica do 

processo de aprendizagem dos jovens 

beneficiários do projeto. 

 1. Número de equipamentos 

adquiridos. 

1. Relatório Fotográfico e Nota 

Fiscal. 

2 - Adquirir mobiliário próprio para a função 

pedagógica proposta pelo projeto. 

1. Número de mobiliários adquiridos. 1. Relatório Fotográfico e Nota 

Fiscal. 

3 – Adquirir alimentação apropriada aos 
jovens e suas famílias participantes da 
edição de 2021. 
 

1. Notas fiscais de compra e listas de 

presença. 

1. Relatório Fotográfico e Nota 

Fiscal. 

4 – Subsidiar atividades pedagógicas como 
aquisição de material didático e de 
expediente, visitas in loco e outras 
atividades. 
 

1. Notas fiscais de compra e salas 

equipadas. 

1. Notas fiscais de compra. 

 

 Sendo assim cumpriu-se com o Termo de Fomento supracitado, encerrando a execução com atendimento as 

metas estabelecidas. 

 

3. Documentos de comprovação do cumprimento do objeto (listas de presença, fotos, vídeos, entre outros). 

 

 Equipamentos de informática adquirido com recurso do Termo de Fomento 010/2020. 

 

 



 

 

 

 Mobiliário permanente adquirido com recurso do Termo de Fomento 010/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Alimentação Apropriada aos Jovens e suas Famílias adquirido com recurso do Termo de Fomento 010/2020. 

 

Lanches Lacrados e Higienizados antes da entrega aos jovens 

participantes das atividades presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Cestas Básicas e Leites comprados e entregues para 

atendimento as famílias dos trilheiros participantes da 

12° edição do projeto. 

  



 

 Cadernos entregues aos Jovens adquiridos com recurso do Termo de Fomento 010/2020. 

 

  



 

4. Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver. 

Anexo I – Lista de entrega das cestas básicas entregues em 23 e 24 de agosto. 

Anexo II – Lista de entrega das cestas básicas entregues em 03 de setembro. 

 

5. Impactos econômicos e/ou sociais das ações desenvolvidas. 

Os equipamentos, mobiliários e material educativo e esportivo adquiridos, possibilitaram uma melhor qualidade 

quanto a participação das aulas online, híbridas, presenciais e também conforto aos alunos participantes no Trilha 

Jovem, proporcionando um ambiente de aprendizado de maneira dinâmica, lúdica, moderna e eficiente. O 

fornecimento de alimentação possibilitou o atendimento aos jovens com um kit lanche de qualidade e saboroso 

diariamente e os gêneros de alimentação atenderam as famílias desses jovens por meio de cestas básicas e também 

de litros de leite, que contribuiu para minimizar os impactos sociais e econômicos vividos por esses grupos, 

principalmente nesse momento de instabilidade e fragilidade causados pela pandemia gerada pela Covid-19. Os 

materiais de expediente possibilitaram uma melhor organização da equipe e educadores quanto ao material 

disponibilizado aos jovens e também para a realização da formatura.  

O projeto visa dar condições de forma sustentável aos adolescentes e jovens para que tenham 

um pleno desenvolvimento de suas aptidões para a vida produtiva, favorecendo o preparo para o 

mercado de trabalho, ao reconhecimento de si mesmo como cidadão, com direitos e deveres e a 

reflexão acerca de suas ações e principalmente contribuindo para uma formação profissional de 

boa qualidade, visando não só o seu conhecimento técnico, mas sim uma formação pessoal que 

irá contribuir para que o mesmo possa exercer com pleno êxito o exercício da cidadania. 

 

6. Grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, de 

declaração de entidade pública ou privada local e de declaração do conselho de política pública setorial, 

entre outros. 

A edição de 2021 do projeto Trilha Jovem Iguassu teve início no último dia 01 de 

Abril no formato online. No dia 15 de junho, realizamos a primeira atividade de forma presencial com os jovens do 

projeto, tomando todas as medidas de segurança, higiene, sanitização e distanciamento. Desta forma, seguimos 

com o modelo hibrido, com aulas online e presenciais a partir do eixo II até o dia 16 de setembro, data esta que 

encerramos a formação dos 139 jovens participantes os quais receberam o certificado de conclusão de curso.  

Uma vez que estamos passando por situação atípica (Pandemia - 

Coronavírus) e, por motivo de força maior, a aferição do grau de satisfação do público alvo ficou  

comprometida, já que a metodologia foi adaptada ao momento atual. Mesmo assim aplicamos a avaliação do projeto 

realizada pelos jovens participantes e por seus pais, para que o projeto tenha subsídios a fortalecer os pontos fortes 



 

e reestruturar os pontos frágeis para a próxima edição, a 13ª edição a ser realizada em 2022 com aumento do público 

beneficiário para 300 jovens. 

 Ainda, a equipe se mobiliza para atendimento aos jovens que estão em VPS – Vivência Profissional 

Supervisionada, visitas as empresas para captação de vagas e encaminhamentos ao mercado de trabalho e buscas 

de oportunidades para os recém formados pelo projeto. 

 

AVALIAÇÃO DOS JOVENS 
 
Essa Avaliação contemplou 138 jovens utilizando a escala de 1 a 5 para avaliação: 
1 Muito Ruim  
2 Ruim  
3 Razoável  
4 Bom  
5 Ótimo  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Feedback dos Educadores - o que podem melhorar? 
42 respostas por amostragem 

 Nada vocês são perfeitos; 
 Passar as atividades com maior antecedência, principalmente o projeto de final de eixo; 
 Acredito que a didática de todos os professores sejam muito boa mas as vezes temos falha de comunicação; 
 Pra mim tudo está de acordo; 
 Sempre ah o que melhorar, mas tudo o que foi passado no eixo 1 e 2 me agradam muito assim como o 

tratamento dos professores para com os alunos; 
 Poderia melhorar na questão de entregar as atividades que exigem mais tempo uma por vez, de cada aula, 

por exemplo, o pex e o portifólio ficaram com o mesmo dia de entrega, acho que poderia ser um por vez, já 
que exigem a nossa atenção para realizar da melhor forma, com o restante está muito bom, os educadores 
são ótimos sempre muito prestativos; 

 Mais participação de alegrar a pessoa para que ela possa se sentir confortável nas aulas; 
 Nada! Todos estão de parabéns! Sou muito grata a tudo que me ensinaram; 
 Ta ótimo; 
 PRa mim tá ótimo; 

 São maravilhosos 😊; 



 

 Penso que os educadores já agem da melhor forma possível; 
 Todos ótimos; 
 Nada, todos são maravilhosos; 
 Estão todos de parabéns; 
 A Equipe é excelente, até agora eu não tenho o que reclamar; 
 Todos são bons, sempre trazem conteúdos de extrema necessidade pra o aprendizado na aulas; 
 Tudo está ótimo; 
 Sinceramente não sei, estão ótimos; 
 Educadores satisfatório; 
 Nada, pra mim está ótimo; 
 gosto muito do método usado para ensino, e concordo que não ha nada que precise ser mudado; 
 Está tudo excelente não vejo como poderiam melhorar mais; 
 Talvez a quantidade de atividade em um curto período de tempo; 
 Os educadores são bem atenciosos, muito bom; 
 Não tenho o que falar todos sem exceção são ótimos educadores; 
 Então, creio que as aulas estão indo bem, porém em alguns momentos penso que há conteúdos 

desnecessário ou exemplos que não fazem parte da aula, o que acaba desanimando um pouco; 
 Vocês são incríveis, ensinam bem e buscam ajudar os alunos sempre. não sei no que podem melhorar...; 
 Está ótimo assim; 
 As aulas estão sendo ótimas ao meu ponto de vista, só espero que os educadores continuem o bom trabalho 

que estão fazendo conosco, adoro todas as aulas; 
 Assistência e esclarecimento de dúvidas em relação aos trabalhos propostos; 
 Ótimos educadores, que se colocam a disposição de ajudar e preparar cada um de nós. Com muita paciência 

e dedicação, acredito que sempre dando o melhor de si para influenciar o nosso desenvolvimento; 
 Estou entendendo tudo, os professores explicam tudo certo não tenho o q reclamar; 
 Do meu ponto de vista não há nada que possa ser melhorado no presente momento; 
 Sinceramente eu não sei, pois gostei muito de suas aulas; 
 Creio que nada cada um tem suas características; 
 Gosto da maneira que estamos, só gostaria que não passassem tantas tarefas em grupos nas aulas, pois 

por causa de tarefas tive que aguentar implicâncias de pessoas em momento de raiva; 
 pra mim está tudo perfeito; 
 Responder mais rápido as dúvidas dos alunos no grupo;  
 Nada, tá tudo ótimo; 
 Acho que mais interação, fazer mais apresentações, fazer mais atividades práticas; 
 Todos tem o seu jeito de explicar e pra mim está perfeito entendo muito bem todas as explicações. 

 
 

AVALIAÇÃO DOS PAIS  
 

Como foi a experiência do seu filho no projeto? 
52 respostas por amostragem 

 Excelente; 
 Ele amou o projeto, ficou mais comunicativo e se encantou pelo q aprendeu 
 maravilhosa experiência; 



 

 Minha filha ficou mais focada, mais calma, aprendeu a ter mais responsabilidades. Ela está amando participar 
do trilha; 

 Ela se dedicou ao máximo, sempre demonstrou estar empenhada nas atividades passadas, além de estar 
presente sempre. No meu ver, ela adquiriu mais conhecimento e responsabilidade; 

 Maravilhosa. Ele cresceu muito como pessoa; 
 Está sendo muito bom, ele tem aprendido muitas coisas que irão servir para vida profissional dele; 
 Foi muito bom bastante aprendizado e muito interesse na parte dos adolescentes; 
 Excelente projeto, desenvolve o jovem em vários quesitos; 
 Muito boa, ele aprendeu muito com as experiências e convivência com todos do trilha. Foi bom para o 

desenvolvimento dele. Muito obrigado; 
 Excelente! Ótimo aproveitamento; 
 Foi muito boa, ela aprendeu muita coisa ,acredito que ficará mais fácil pra ela entrar no mercado de trabalho; 
 Altamente produtivo no desenvolvimento social e pessoal a minha filha, uma experiência maravilhosa; 
 Sou muito grata a todos pois através do curso minha filha conseguiu emprego; 
 O projeto proporcionou a minha filha a ser mais responsável, ter uma boa comunicação com outras pessoas, 

entre isso o projeto tem sido muito bom; 
 Maravilhosa! 
 Foi muito bom, minhas filhas aprenderam muito no projeto; 
 Muito satisfatório; 
 Foi muito bom ela está aprendendo muitas coisas novas e está mais ativa ultimamente; 
 Estamos contentes. Os professores e a equipe se esforçaram, mesmo em meio à pandemia, aulas remotas 

e semi-presenciais. Nunca vivemos algo assim, mas o projeto se fez importante e será uma ótima alavanca 
para o ingresso dos jovens no mercado de trabalho; 

 Segundo o meu filho foi uma experiência inesquecível que ele vai levar pro resto da sua vida, foi um momento 
de muita alegria e aprendizagem e que vai sentir muitas saudades; 

 Percebo uma melhora no comportamento e postura dela, os professores são ótimos e os colegas 
compreensíveis. Segundo ela se sentiu acolhida; 

 Foi muito boa percebi que minha filha não tem mais tanta dificuldade para apresentar algum trabalho e até 
mesmo vejo ela correndo atrás dos objetivos dela; 

 Muito boa, Aprendeu Muito; 
 Animadora; 
 Muito importante e gratificante pra vida dela; 
 Ótima; 
 Foi Muito Bom Pois Teve Um Desenvolvimento Perfeito e Aprendeu Várias Coisas Novas; 
 Importante; 
 Foi excelente, ele conheceu muitas pessoas fez amizades, teve um aprendizado que vai levar para toda vida, 

um conhecimento que vai ajudar muito ele no mercado de trabalho e ainda conheceu os pontos turístico da 
nossa cidade que trouxe ainda mais conhecimento para ele...que muitas vezes nós não conseguimos 
proporcionar a ele...eu agradeço muito por esse projeto maravilhoso, com muito respeito com pessoas 
capacitadas e muito educadas agradeço a todos pelo cuidado...; 

 Maravilhoso, só agradecimentos, obrigada; 
 Muito interessante; 
 Está sendo ótimo; 
 Maravilhosa e de grande valia para seu desenvolvimento pessoal e profissional, muito obrigada!; 



 

 Está sendo um período de grande aprendizado, que acredito ser excepcional pra essa nova etapa da vida 
dele....; 

 Ela está gostando bastante da experiência, está ajudando muito o desenvolvimento pessoal e profissional, 
ela ficou bastante contente com esta oportunidade; 

 Foi ótima ela se desenvolveu bastante foi muito bom pra ela passar por essa fase no projeto muito obrigado; 
 Guilherme ama o projeto, diz que está aprendendo muito e já sente por ter que acabar; 
 Em conversa com o meu filho, ele se apresentou muito empolgado, gostou de  ter a experiência de participar 

de um projeto. Acredito que ele esteja mais confiante para poder ingressar no mercado de trabalho. E desde 
já agradeço a atenção e a dedicação de todos; 

 Foi muito boa Pois vi seu desempenho e responsabilidade com o projeto Parabéns a todos da equipe técnica; 
 Fiquei super contente, uma forma de conhecimento, e ela se desenvolvendo; 
 Muito boa; 
 Acredito que irá marcar a historia dele, todos nós temos momentos unicos em nosso vida. Este projeto irá 

ficar na memoria dele, como um patamar, um ponto de apoio de onde ele pode olhar seu futuro!; 
 Foi maravilhoso! Seu comportamento melhorou 100% ótimo incentivo para ele; 
 Superou todas minhas expectativas, um ótimo curso, abrangeu vários níveis de aprendizado; 
 Foi uma ótima experiência que acrescentou muito conhecimento a vida dela; 
 Muito boa p o desenvolvimento e amadurecimento pessoal dela; 
 Eu acho que foi uma experiência ótima para minha filha tanto pessoal e profissional, nunca vi ela tão dedicada 

e ansiosa, e vendo ela na correria para fazer tudo certo sem perder o foco é claro. Vejo que ela está tendo 
ótimos aprendizados com este projeto!; 

 Maravilhosa; 
 A experiência foi ótima, uma grande oportunidade que a ajudou muito; 
 Muito produtivo; 
 Foi muito bom, uma experiência maravilhosa. 

 
 

Percebeu diferença do(s) seu (s) filhos(as) na formação do Projeto? 
35 respostas por amostragem 

 Sim; 
 Sim; 
 Com certeza; 
 Sim. Muita; 
 Sim. Ela nunca tinha saído sozinha d ônibus tinha medo então curso tem ajudado ela na própria autonomia, 

fez perder medo , a vontade d trabalhar aumentou mesmo ela entristecida por não conseguir vaga eu tento 
manter o ponto positivo para caminhar em frente; 

 Sim; 
 Muito; 
 Não muito. Gostaria de saber se terão apoio para o mercado de trabalho pós curso; 
 Sim muita; 
 Sim, se tornou mais independente, responsável, pois cada projeto apresentado era um desafio a ser vencido; 
 Com certeza, minha filha ampliou seus horizontes, conheceu outros pontos de vista e adquiriu muito 

conhecimento para seu futuro; 
 Sim e muita diferença; 



 

 Bastante, mudou completamente; 
 Percebi positivamente ele ficou animado e se soltou mais ....mais diálogo em casa e animado com vontade 

de trabalhar e estudar mais; 
 Sim, minha irmã ficou mais comunicativa e alegre, muito interessada na própria independência, sabe o que 

quer, se tornou mais objetiva na vida; 
 Sim, bastante foi muito bom; 
 Sim, muita diferença! O Kelvin entrou um jovem totalmente tímido, dependente, calado etc... E hoje é 

totalmente o contrário, está bem solto, independente para ir e vir sem medo, é outro; 
 Sim muita; 
 Sim ela se sentiu mais inspirada e motivada após o trilha iniciar; 
 sim,  aprendeu a reconhecer suas qualidades e defeitos, seu autoconhecimento, antes de entrar no trilha, se 

sentia totalmente perdida sem saber pra que lado  iria ou até mesmo qual perfil de trabalho, aprendeu a usar 
a comunicação profissional e com toda certeza irá aplicar tudo que aprendeu em minha vivência profissional; 

 Sim ela era muito tímida agora tá parecendo uma radiola muito falantekkkkk foi muito bom mesmo pra ela; 
 Sim, minha filha era muito tímida e esta conseguindo superar isso; 
 Sim muito; 
 Sim, ela está mais solta do que antes, se sentindo mais segura de fala ao público, aprendeu diversas coisas 

que ela não sabia, e hoje se orgulha de ter aprendido; 
 Sim e muita; 
 Sim ela está mais comunicativa e atenta as suas responsabilidades; 
 Sim com certeza; 
 A Isabel Mayara melhorou muito, forma de se expressar, responsabilidade com o projeto, precisou perder a 

timidez porque não gostava nem de tirar fotos, precisou encarar todos os seus medos e buscar aprender tudo 
que precisava para realizar os trabalhos que foram passados no projeto; 

 Sim; 
 Sim; 
 Sim, ela está mais atenta as coisas e ficou muito mais responsável; 
 Sim, bastante; 
 Simmmm; 
 Ela acredita no projeto, está entusiasmada e com grandes esperanças de se inserir no mercado de trabalho; 
 Sim, minha filha ficou mais comunicativa. 

 
 

O que sentiu que faltou no curso? 
 
08 respostas por amostragem 

 Nada; 
 Nada; 
 Acho que supriu o que buscávamos; 
 Não faltou nada. Foi maravilhoso; 
 Presencial. porem sabemos o motivo, acredito q deve ser excelente no presencial frequente; 
 Acredito que nada; 
 Infelizmente faltou presencial, mas sabe-se que foi devido a pandemia; 
 Foi muito produtivo nao faltou nada. 



 

Pontos Positivos 
 
66 respostas por amostragem 

 Cursos e socialização; 
 Crescimento do jovem; 
 Equipe muito boa e profissional; 
 A orientação do mesmo, desenvolvimento pessoal; 
 Visitas técnicas, aprendizagem ferramentas tecnológicas; 
 Desenvolvimento Pessoal; 
 O curso foi muito bom, o acompanhamento psicológico e a metodologia é ótima, permitiu que ele se 

desenvolvesse; 
 Dedicação para com os jovens no mercado de trabalho; 
 O aprendizado que eles receberam; 
 Tudo positivo; 
 Preparou minha filha para o mercado de trabalho; 
 Por ter uma entidade de nome Itaipu; 
 Minha filha esta mais atenciosa prestativa; 
 Crescimento pessoal; 
 Meu filho aprendeu coisas novas, formou novas amizades além de ter a oportunidade do primeiro emprego; 
 Apoio, acompahamento, bons métodos de construção de conhecimento coletivo; 
 Os cuidados dos professores com os alunos; 
 Atenção com os alunos, Disciplina; 
 Ajuda os alunos a se comunicar mais, ajuda eles aprender a se comportar na entrevista; 
 Equipe bem preparada , atenciosos sempre prontos para ajudar; 
 Auto conhecimento do jovem; 
 Atividades muito claras sobre o mercado de trabalho; 
 O curso faz com que nossos filhos possam se soltar mais, interagir, melhorar na comunicação e os leva para 

novas experiências fora da zona de conforto deles; 
 Organização, metodologia; 
 Conhecimentos que ela levará para a vida; 
 Entusiasmo, e crescimento; 
 Equipe extremamente preparada para coordenar o projeto, educados, prestativos e sempre fazendo o melhor 

pelo jovem e a família. Sem dúvidas, entregamos um filho e hoje no final do projeto temos outro; 
 Ampliar a nível de conhecimento dos jovens e adolescentes para o mercado de trabalho; 
 Conseguiu entrevista de emprego; 
 Com qualificação em formação de ótimos profissionais; 
 Perdeu a timidez para falar (apresentar trabalho); 
 Maravilhoso o projeto; 
 O projeto incentiva muito no mercado de trabalho; 
 Melhorou Bastante na Comunicação; 
 Maior desenvolvimento linguístico, perca de grande parte da timidez, conhecimentos indispensáveis, 

amizades e companheirismo; 
 Bom, para mim foi muito importante para o desenvolvimento do jovem; 
 Sim porque teve outra noção sobre hotelaria foi muito positivo; 



 

 Suporte, conteúdos de qualidade, oportunidades, paciência e dedicação e muito profissionalismo; 
 Responsabilidade, atitude, força de vontade; 
 Tudo maravilhoso agradeço muito aos colaboradores; 
 A dedicação dos profissionais, com os alunos, foi 10; 
 Responsabilidade, pontual e dinâmica; 
 Desenvolvimento pessoal, conquista do primeiro emprego, perca da timidez; 
 Gostei que foi bem trabalhado o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, e que com o curso 

ela conheceu áreas que ela não tinha conhecimento; 
 Tem muitos pontos positivos e um deles na minha opinião é o comprometimento de todos os profissionais e 

envolvidos no curso; 
 Novos conhecimentos; 
 Tudo o que foi desenvolvido, as visitas e os trabalhos; 
 Meu filho se torno mais responsável do que já era; 
 Crescimento pessoal e desenvolvimento de criações em atividades antes não aplicadas; 
 Percebi uma mudança no comportamento do Carlos Eduardo Minin, ele ficou mais dedicado, comprometido 

com o curso, em casa ficou mais organizado e percebi que ele está mais feliz com sentimentos de satisfação; 
 aprendizado, socialização, oportunidade de emprego; 
 Penso que apesar de todas as dificuldades da atual situação o projeto seguiu firme, dando seu melhor aos 

jovens, pra mim o projeto é positivo em tudo que ensina e prepara os jovens; 
 Conhecer pessoas novas, aprender muitas coisas, aprender a lidar com timidez e vergonha, trabalhar em 

grupo; 
 Dedicação da Equipe do Trilha; 
 Atenção do grupo, comunicação, empatia; 
 Mais conhecimento para todos os alunos; 
 Interatividade; 
 Novos conhecimentos, experiências e Muito aprendizado para a vida toda; 
 Ele passou a ter mais confiança (até aprendeu a anda de ônibus sozinho); 
 Dedicação dos colaboradores E atenção com os jovens; 
 Equipe de profissionais dedicados; 
 Atenciosos, maravilhosos, dedicados, sensacionais, etc.; 
 Socialização;  
 A primeira preparação p saírem ao mundo; a parceria com as empresas p vagas de emprego; o suporte 

pedagógico; o suporte psicológico; a equipe multiprofissional, sem dúvidas. Para muitos adolescentes isso é 
uma tábua de salvação no meio da crise q atravessamos; 

 A seriedade do curso em desenvolver e capacitar os jovens. 
 
 

Pontos Negativos 
55 respostas por amostragem 

 Nenhum; 
 Nenhum; 
 Não tem; 
 Não temos nada; 
 O ponto não seria p curso em si, porém falta d trabalho para nossos jovens oportunidade são poucas; 



 

 Acho que só a distância, ficava muito apertado o horário da saída do colégio até chegar no PTI. Mas deu 
tudo certo; 

 Falta de empatia por parte de alguns alunos; 
 Nao tenho; 
 A pandemia atrapalhou um pouco; 
 Nenhum sem reclamações; 
 Falta de mais oportunidades; 
 Não há pontos negativos; 
 Sem comentários; 
 Pra mim foi tudo perfeito; 
 Sair do trilha sem nenhuma indicação de trabalho; 
 Não tenho pontos negativos referente ao projeto; 
 Não tenho nada a reclamar; 
 A pandemia em si ...; 
 Não tenho; 
 Acho que só o horário que ela voltava pra casa era muito tarde, mas acho que faz parte pois quando chegar 

sua hora de trabalhar não vai ter muita escolha de horário; 
 Marcar e desmarcar aulas; 
 Nenhum ponto negativo; 
 Realmente não tenho o que colocar, porque foi tudo muito organizado; 
 Nenhum ponto negativo curso super completo; 
 Não tem pontos negativos ao meu ver; 
 Tá falando mais que papagaio; 
 Não há; 
 Não vi pontos negativos; 
 Nenhum; 
 Não houve nenhum; 
 Deveria ter mais aula presencial; 
 A pandemia que atrapalhou um pouco o desenvolver do projeto; 
 Sinceramente sempre me agradou, meu único desejo é que fosse mais tempo de curso, irei sentir muita 

saudade; 
 Devido a pandemia, faltou ter mais aulas presenciais; 
 Mais incentivos de oportunidades do primeiro emprego; 
 O trabalho da equipe do Trilha é muito bom, então não vejo pontos negativos para falar; 
 Acho que deveria ter alguma punição pra os encrenqueiros, isso ajudaria a evitar algumas discussões 

desnecessárias; 
 Pandemia que fez ter muitas aulas online, pq presencial eles aprenderam melhor; 
 Nenhum; 
 Nenhum; 
 Nada a declarar; 
 Percebi que o Carlos Eduardo Minin tem uma certa insegurança pra apresentar trabalho em público, não 

imaginava por que ele sempre se mostrou descolado e brincalhão. Mas sei que isso pode ser trabalhado e o 
curso o ajudou muito; 

 não teve; 



 

 Penso que foi não poder ser presencial, pela atual situação, uma pena. Isabel Mayara Ecco Silva; 
 As aulas remotas a distância; 
 Sem observações; 
 Pandemia e pouca carga horária presencial; 
 Nem ponto negativo; 
 Menos aulas presenciais; 
 Devido as aulas serem online faltou um pouco de contato pessoal pois seria bom para ambos; 
 Não identifiquei; 
 Nao tem; 
 Acho que nao teve; 
 Pouco tempo de curso, poderiam aprofundar mais algumas disciplinas. 

 
 

 
 
Qual a mensagem que deixa para o projeto Trilha Jovem? 
64 respostas por amostragem 

 De agradecimento para todos do projeto pois foi ótimo em todos os sentidos, contribuiu IMENSAMENTE para 
o crescimento e desenvolvimento dos jovens e adolescentes; 

 Parabéns. Vcs são maravilhosos; 
 Continue ajudando nossos jovens futuros, que Deus dê força e entendimento para prosseguir. obrigada a 

todos!; 
 Muito bom o projeto para orientação do nosso filho, ele gostou muito, poderia continuar, foi bom mesmo. 

Parabéns a toda equipe que deu um tempinho de vocês para eles; 
 Equipe pro ativa e empenhada a transmitir conhecimento aos jovens; 
 Só tenho a agradecer pelo desenvolvimento e crescimento profissional que minha filha teve. Muito obrigado 

a todos envolvidos e Parabens pelo trabalho maravilhoso de vocês; 
 Continue com esse projeto que dá oportunidade aos mais desfavorecidos. Parabéns; 
 Somente gratidão a todos pois atraves desse curso minha filha conseguiu emprego ta muito feliz e ganhando 

seu proprio dinheiro que venha continuar ajudando a muitos jovens obgd; 
 Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e aprendizagem que proporcionaram a nossos jovens ainda 

mais nessa pandemia onde muitos jovens estavam sofrendo com o isolamento social muito obrigado; 
 São ótimos educadores estão de parabéns; 



 

 Agradecendo pela dedicação para com os jovens e direcionando para um futuro melhor. Incentivo para que 
continuem buscando na educação um futuro melhor. O projeto Trilha Jovem é essencial. Obrigada a todos 
os profissionais que participaram do projeto; 

 Gratidão por tudo que voces fizeram pela minha filha equipe nota 1000 obrigada a todos a Emilly quis muito 
fazer o trilha jovens depois que a minhas outras filhas terminaram a lauany glaner Borges e a larissa glaner 
vc as incentivaram muito sou muito grata a equipe minha gratidão por vocês será eterna; 

 Que todos os jovens iguaçuenses conheçam e tenham a oportunidade de fazer parte desse projeto. Boa 
sorte a todos; 

 Parabéns pelo apoio aos jovens. Deus abençoe todos!!; 
 Muito obrigada a todos da equipe, estão de parabéns pelo apoio, compreensao e acompanhamento que 

tiveram com minha filha! Que possam continuar trabalhando e melhorando cada vez mais; 
 Continuem com essa força e dedicação com os jovens, pois é assim que geramos adultos com 

responsabilidades; 
 Continuem assim nessa força, estão de parabéns!; 
 Que vocês continuem com essa equipe maravilhosa de vocês, mudaram completamente o jeito da minha 

filha parabéns a todos; 
 Muito obrigado por fazerem dar certo ...sei das dificuldades d trabalhar com adolescente e chamar a atenção 

deles e vcs fizeram meu filho entrou d um jeito tímido e saiu acreditando q é capaz de exercer o q apendeu! 
Eu acompanhei meu filho estudando e vi a dedicação de todos os envolvidos desde o vale transporte 
alimentaçao e tudo. MT obrigado; 

 Muito obrigada por todo o apoio aos jovens; 
 Que continue ajudando jovens a estabelecer um objetivo na vida e conquistar sua independência; 
 Eu agradeço a toda dedicação e carinho da equipe pelos nossos filhos, que eles possam levar o aprendizado 

do curso para vida deles e que venham muitos anos de projeto pela frente para poder dar apoio aos nossos 
jovens; 

 É um sucesso. Deus abençõe cada um de forma especial; 
 O meu Muito obrigada pelo empenho de todos com minha filha da pra perceber o carinho que todos os 

envolvidos tem pelos jovens se doando tanto que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vcs; 
 De muita superação e empenho da equipe toda, nota 1000 a vcs; 
 Gratidão. Grata a todos, que de uma forma ou outra contribuíram para que esse lindo projeto acontecesse 

da melhor forma possível, com certeza fez toda diferença na vida do meu filho, e isso ele levará para o resto 
da vida. Muito, muito obrigado a todos; 

 Parabéns pela dedicação dos professores, neste momento que passamos durante está pandemia, curso 
ótimo e muito completo, mais uma vez parabéns a todos que organizaram e executaram o curso; 

 Muito obrigado; 
 Muito obrigada que vocês continuem ajudando outros jovens; 
 Gratidão a todos do trilha, pelo projeto e acolhimento; 
 Que continue com esse incentivo maravilhoso. Sucesso sempre!!!; 
 O projeto trilha jovem desperta os jovens pro mercado de trabalho (muito bom); 
 Continuem Lutando Pelos Nossos Jovens; 
 Quero agradecer do fundo do meu coração por todo esforço e dedicação que tiveram com os nossos filhos, 

esse é um projeto incrível que todos os jovens deveriam passar. Muito obrigada à equipe trilha jovem por 
tudo oque fizeram por nossos filhos; 

 Olha foi um projeto muito bom, a onde o jovem teve uma oportunidade de desenvolvimento futuro; 



 

 Que tds continuam trabalhando assim nesse projeto que ajuda muitos jovens. Que Deus abençoe à todos, 
adoro a equipe!; 

 Obrigada a toda equipe por me dar apoio, por fornecer todo seu suporte para jovens, não tenho palavras 
para agradecer o quanto esse projeto foi importante para mim; 

 Permaneçam firmes com foco sempre em poder estar prestando esse trabalho construtivo aos adolescentes; 
 Que Deus continue abençoando todos os colaboradores para poder seguir a nova jornada com mais jovens; 
 O nosso muito obrigado, vocês são ótimos, foi maravilhoso ver a mudança na vida de nossa filha. Abraço; 
 Cada escolha, uma oportunidade. Cada queda, um aprendizado. Cada atitude, uma consequência; 
 Indico para todos. Excelentes profissionais. Ótima educação. Nota 10; 
 Meus parabéns pelo trabalho de vocês, é necessário grande esforço e dedicação de cada um de vocês, o 

projeto é muito bacana para os jovens, pois além de prepara-los para o mercado de trabalho, o projeto ajuda 
no desenvolvimento dos jovens, isto é muito importante, agora ficamos com a esperança de que ela consiga 
um emprego; 

 Vcs estão de parabéns, que esse projeto continue por muito e muito tempo, pois ajuda no desenvolvimento 
dos nossos jovens para a carreira profissional!! Só tenho a agradecer; 

 Agradecer toda equipe por ajudar nossos filhos e dar a eles mais conhecimentos; 
 Meus parabéns a toda a equipe pela dedicação e excelente trabalho; 
 Meu muito obrigado a todos da equipe trilha jovem; 
 Gratidão pelos ensinamentos e que assim continuem a trilhas caminhos de sucesso; 
 Deixo para esse projeto maravilhoso o meu muito obrigada de todo o meu coração, que vcs continue ajudando 

e preparando esses adolescentes para a vida profissional; 
 agradeço muito pela oportunidade; 
 Uma gratidão imensa ao projeto, aos educadores pela dedicação e carinho, firmeza que encaminham os 

jovens, três filhas já tiveram a grande oportunidade de aprender muitíssimo com o projeto onde tiveram uma 
formação em todos os sentidos espetacular. Elas amaram participar do trilha jovem, nossa família agradece 
a oportunidade que foi dada às nossas filhas, foi uma etapa muito importante na vida delas. Daqui 4 anos 

tem mais 2 filhos chegando na idade de participar do projeto 🤝🙏. Parabéns a todos pela dedicação e 
esforço dando cada um seu melhor para conclusão do projeto. Um grande abraço. Patrícia Ecco da Silva; 

 Foi algo muito importante para o desenvolvimento da minha filha, sou muito grata a todos os educadores e 
coordenação!!; 

 Parabéns. Excelente trabalho levando em conta todo o Ano... Aulas Remotas e Pandemia. O Projeto do Trilha 
está de parabéns; 

 Podem confiar em entregar seus filhos que estarão bem encaminhados; 
 Meus agradecimento a todos os professores, coordenadores e psicólogos, continuem ajudando e auxiliando 

os jovens; 
 Gratidão pela oportunidade de crescimento; 
 Deixo meu agradecimento a toda equipe do trilha jovem Iguaçu pela oportunidade que minha filha teve de ter 

participado do curso e de estar capacitada com muito aprendizado que adquiriu durante esses cinco meses. 
Obrigada a todos, e que muitos jovens consigam ter essa oportunidade e experiência fundamental 
principalmente para seu primeiro emprego. Valeu trilha, grande abraço; 

 Que vcs continuem com o projeto, dando suporte aos nossos jovens pra conseguirem ingressar no mercado 
de trabalho.... DEUS abençoe; 

 Obrigado pela dedicação de vcs e incentivo em fazer nossos filhos pessoas melhores; 
 Ninguém pode brilhar no palco do mundo se nao brilhar no palco da sua inteligência; 



 

 Obrigada por tudo, pelo amor e dedicação q conduzem os jovens, parabéns à toda a equipe, seres 

iluminados, q Deus os abençoe sempre, gratidão!!❤❤ 

 Foi muito valido para o crescimento do meu filho; 
 Que sigam com essa missão, se aperfeiçoando e crescendo cada vez mais. Nunca desistam de fazer o bem. 

Esse projeto é uma luz de esperança p muitos jovens e suas famílias. Isso, sem dúvidas, salva vidas. Gratidão 

 

 Parabéns a equipe e ao projeto!!! Que vocês possuam continuar esse trabalho e desenvolvendo pessoas. 
 

7. Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do Objeto. 

 O Instituto Polo Internacional Iguassu conta com o apoio econômico e financeiro de parceiros 

como a Itaipu Binacional. Além disso, como estratégias de 

captação de recursos o instituto promove campanhas para captar os demais recursos necessários 

para a operacionalização do projeto junto a empresários do setor de turismo e áreas afins dentre 

elas a Campanha “Cupom Solidário” incentivando a doação das notas fiscais para o projeto, dentro 

da campanha do Governo estadual, denominada, Nota Paraná, que destina parte do imposto 

arrecado as entidades sociais. A submissão do projeto aos vários editais e busca por emendas parlamentares também 

fazem parte do planejamento financeiro. 

 Outras parcerias incentivam o projeto ao constante crescimento e a busca para ampliar 

atendimentos aos jovens visando a inserção de forma adequada ao mercado de trabalho e inclusão 

social. 

 Desta forma, por meio de parceiros e envolvimento de toda a comunidade o Instituto vem 

garantindo a sustentabilidade e continuidade das ações. 

 Os equipamentos adquiridos serão incorporados ao patrimônio da entidade e supervisionados pela equipe do 

projeto trilha jovem buscando estabelecer a manutenção preventiva, além da correta orientação aos usuários quanto a 

melhor forma de utilizá-los. 

 

8. Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente de que trata o art. 52 da Lei Federal nº 

13.019/2014. 

Valor de devolução R$ 514,84 (quinhentos e quatorze reais) já lançados no SIT dia 07 de outubro de 2021. 

 

9. Previsão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias de que tratam os §§ 3º e 4º do art. 

40 do Decreto Municipal nº 25.598/2017. 

N/A 

 

 



 

Observação: este e seus anexos deverão ser encaminhados, digitalmente, à DICN – Diretoria de Convênios e 

Subvenções, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do término da execução da Parceria, conforme estabelecido no 

instrumento de parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da Organização 

da Sociedade Civil.  

 

Foz do Iguaçu, 07 de setembro de 2021 

 

  

________________________________________ 

Patrícia Menezes Dutra 
Coordenadora projeto Trilha Jovem Iguassu 

Responsável pelo Relatório 
 

 

 

 



 

ANEXO I – Cestas básicas entregues nos dias 23 e 24 de agosto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

ANEXO II – Cestas básicas entregues no dia 03 de setembro. 

 

 


