
PRÓ-GESTÃO CAPACITAÇÕES 

 

A importância do terceiro setor, formado pelas instituições não governamentais e sem 

fins lucrativos, agora Organizações da Sociedade Civil, é visível em nossa sociedade. 

Neste contexto, o setor vem cada vez mais assumindo a operacionalização de 

atividades de assistência social voltadas para o atendimento de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade. Apesar do enorme esforço das 

organizações, o cenário ainda é de instituições que trabalham com uma visão 

filantrópica e sem profissionalização, sem indicadores, sem acompanhamento de 

resultados e sem rotinas administrativas e financeiras, podendo comprometer a 

qualidade do atendimento. Por tudo isso e pela importância do serviço, já que as 

crianças e adolescestes são o futuro do nosso país e do mundo, é necessário a 

qualificação da equipe de profissionais, dirigentes e Conselheiros Fiscais das OSCs. E 

isso só se dará através da capacitação especifica e constante, da transferência de 

conhecimento e formação de multiplicadores. 

 
OBJETIVO GERAL: Capacitar dirigentes e profissionais ligados à gestão das OSCs 

com atendimento a crianças e adolescentes de BH, oferecendo-lhes conhecimentos 

específicos, procedimentos técnicos e atualização da legislação relativa ao setor, 

especificamente relacionada ao MROSC e principais temas de gestão das OSCs. 

 
PÚBLICO-ALVO: Aproximadamente 200 dirigentes e profissionais envolvidos nas 

atividades de gestão administrativa; contábil; financeira; de captação; de títulos, 

registros e certificados e de atendimento nas OSCs. 

 
PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): Aproximadamente 1.500 crianças e 

adolescentes beneficiados indiretamente pelo ganho de qualidade no atendimento, 

melhoria financeira e sustentabilidade das OSCs participantes das capacitações. 

 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA: O projeto visa alcançar dirigentes e profissionais de 

OSCs de todo o município de Belo Horizonte. 

 
EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto prevê um prazo de duração de 12 meses. 

 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 60.700,00 (Sessenta mil e setecentos reais) 

 
VALOR CAPTADO ATÉ 31/12/2018: R$ 12.800,00 

 
ENTIDADE PROPONENTE: PRÓ-BEM ASSESSORIA E GESTÃO CRIANÇA 

 
CONTATO DA ENTIDADE: (31) 3043-5719 / (31) 99677-6274 

 
SITE: www.probemgestaocrianca.org.br  

http://www.probemgestaocrianca.org.br/

