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DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO - EDITAL 2019  

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA DE PROJETO/ATIVIDADE 
 

1. Identificação do Projeto: 

1.1.OSC Proponente: Fundação SOBECCan – Fundação para Pesquisa Prevenção e Assistência do 

Câncer (Hospital de Câncer de Ribeirão Preto)  

1.2. Endereço:  Rua Octavio Martins Braga, 50                                 

1.3. Data da Constituição: 17/02/1994 1.3. Data da Constituição: 17/02/1994 

1.5. CNPJ: 02.681.523/0001-76 1.5. CNPJ: 02.681.523/0001-76 

1.7. Site: www.ribeiraocontraocancer.com.br 

1.8. Nome do Responsável Legal: Rosemeire Lemes Marques da Silva 

1.9. RG: 19.266.756-7 

1.10. CPF: 081.584.098-57 

1.11. Endereço Residencial: Rua: Mário de Souza, 245 – Bairro Lagoinha – Ribeirão Preto / SP 

1.12. Telefone Pessoal: (16) 3877-1804 

1.13. E-mail Pessoal: presidente@hcancerderibeirao.org.br  

1.14. Responsável Técnico pelo Projeto: Iris Juliane dos Reis de Faria 

1.15. Cargo: Pedagoga 1.15. Cargo: Pedagoga 

1.17. E-mail: pedagogia@hcancerderibeirão.org.br 

2 - Apresentação da Organização 

2.1. Histórico da Organização: - O Hospital de Câncer de Ribeirão Preto teve início há 25 
anos quando um grupo de pessoas passou a se reunir e a desenvolver um projeto para a construção de 
um hospital voltado ao tratamento, pesquisa e prevenção do câncer. A Fundação conta com o apoio de 
voluntários de Ribeirão Preto e região, que estão dispostos a ajudar na arrecadação de fundos para a 
manutenção do hospital e ajudar, principalmente, os pacientes na recuperação da doença, com alegria, 
humor e diversão. 

No Hospital são realizados atendimentos ambulatoriais de segunda-feira à sexta-feira das 8h00 
às 17h00 nas seguintes especialidades: oncologia clínica, ginecologia, mastologia e cirurgia. São 
oferecidos gratuitamente quimioterapia, fisioterapia, atendimento psicológico, laboratório anátomo 
patológico e citológico, psicologia, serviço social, farmácia, enfermagem, odontologia, exames de 
mamografia, ultrassonografia, RX, medicamentos, próteses mamárias, fraldas geriátricas, perucas, etc.  

A Fundação SOBECCan tem suas atividades e demonstrativos contábeis analisadas 
regularmente pelos Conselhos Curador e Consultivo, além de passar por auditorias anuais realizadas 
por organização externa. Seus demonstrativos contábeis e financeiros são devidamente publicados em 
jornal de circulação na cidade de Ribeirão Preto.  

Apresenta aproximadamente 9 mil usuários cadastrados, tendo capacidade para atender cerca 
de 850 pacientes por mês no hospital sitiado na Rua Otávio Martins Braga, 50 – Residencial Flórida. 
Como público alvo para o tratamento oncológico encontram-se homens e mulheres das Ribeirão Preto 
e região que procuram o Hospital de forma espontânea ou por meio de encaminhamento médico, onde 
é feita uma avaliação sócio econômica e das demais vulnerabilidades sociais do paciente.  

O câncer, na atualidade, tornou-se um problema de saúde pública. Tanto as taxas de 
incidência, quanto as de mortalidade vêm aumentando progressivamente em nosso país. Segundo o 
INCA – Instituto Nacional e Câncer em 2018 espera-se 59,700 novos casos de câncer de Mama, entre 
os cânceres, o de mama é o mais comum e o que mais leva pacientes a óbito, porém o Câncer de 
Mama é apenas um entre muitos e por esse motivo o Hospital engloba alguns Projetos de caráter 
preventivo tais como: Vida Feliz e Jovens Antenados que complementam a sua atuação, 
proporcionando desta forma, no que diz respeito ao câncer, informação, prevenção, diagnóstico rápido, 
tratamento multidisciplinar especializado e humanizado. 
O diagnóstico precoce, por sua vez, ainda é a maior arma para diminuição da mortalidade por essa 
doença, impactando na diminuição dos custos. Nos países desenvolvidos isso vem acontecendo, 
graças ao incentivo e investimento em programas de rastreamento populacional através da 
mamografia, associada ao exame clínico das mamas, que comprovadamente diminuem em pelo 
menos 30% as taxas de mortalidade. 
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2.2. Finalidade Estatutária:  
Art. 2º-  A Fundação SOBECCan tem por objetivo:  

a) Promoção de atividades e finalidades de relevância pública social; 

b) promover a prevenção, o diagnóstico, e o tratamento do câncer; 

c) promover, incentivar e colaborar, pelos meios adequados, com instituições públicas e privadas, com 

institutos educacionais e com universidades, em programas de pesquisa e/ou ensino nos diversos 

setores da oncologia; 

d) promover cursos, simpósios, seminários, conferências e estudos visando o ensino e a difusão dos 

conhecimentos pertinentes à Oncologia; 

e) instituir bolsas de estudo, estágios e proporcionar auxílio e assistência para realização de 

atividades concernentes à pesquisa e desenvolvimento da oncologia. 

f) promover atividades culturais e publicações que visem a prevenção, pesquisa e assistência do 

câncer. 

g) prestar serviços na área da assistência e desenvolvimento social. 

h) planejar programas de proteção e socioeducativos destinados às crianças e adolescentes afetados 

pelo câncer ou que tenham seus responsáveis afetados pelo câncer. Estes programas 

compreendem orientação e apoio sócio-familiar, apoio sócio-educativo em meio aberto, colocação 

familiar, internação. 

i) Desenvolver em escolas públicas ações educativas de promoção à vida e incentivo a hábitos 

saudáveis para crianças e adolescente com o intuito de prevenir e orientar sobre os diversos tipos 

de câncer. 

3. Apresentação da Proposta: 

 
3.1. Título do Projeto: Jovens Antenados                    
 
                                                     

 Período de Execução 

  Início  Término 

 01/01/2019 31/12/2020 

3.2. Solicitação: 
 
 (  ) Prioridade (Liberação Geral de Recursos)     
             
 (X) Sensibilização (Liberação Especial) 
 
 (X) Certificado de Autorização para Captação de  Recursos Financeiros 
 

3.3. Eixo Temático:  Eixo Temático VI                          
Prioridade: Artigo 64 – Atendimento a ações educativas de promoção e prevenção nas escolas 
abrangem ações e/ou atividades de promoção à vida, prevenção de violência e incentivo a 
permanência no ambiente escolar junto a crianças e adolescentes nas escolas conveniadas com a 
rede pública  
 

3.4. Valor da Proposta (Referente ao Edital): R$ 4.000,00 

 

3.5. Valor da Proposta (Referente ao saldo sensibilizado): R$ 18.976,20 

 

3.5. Valor Total do Serviço para Certificado de Captação: 
2019: R$ 55.471,00 
2020: R$ 58.363,72 
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4. Apresentação do Projeto/Atividade: 

4.1. Descrição da Realidade – O HPV é uma infecção genital causada pelo vírus H.P.V. (Papiloma 
vírus humano), conhecida popularmente como “crista de galo". O condiloma é caracterizado por 
verrugas ou manchas (brancas ou escuras) nos órgãos genitais. É contraída por meio do contato direto 
com a pele ou mucosa infectada (Contato sexual na maioria dos casos) de uma pessoa infectada, em 
geral os sintomas são semelhantes, em ambos os sexos, aparecem verrugas na região genital. 
Algumas vezes, a lesão pode se apresentar como manchas no colo do útero e vagina da mulher, e na 
uretra do homem. Se a mulher não procurar tratamento, dependendo do tipo de vírus, ela pode 
desenvolver câncer do colo do útero, por isso, este projeto tem como foco principal a conscientização 
da prevenção através da vacinação e também pela prevenção através do uso de preservativos. 

4.2. Justificativa  
Disseminar entre os jovens (12 a 17 anos 11 meses e 29 dias) as informações quanto à prevenção de 
doenças crônicas, sejam elas da categoria DST ou não, como os cânceres de colo de útero, mama, 
próstata, pele, HPV, dentre outros. Esse projeto aborda uma metodologia direcionada à fase do 
desenvolvimento a qual eles se encontram, pois, o egocentrismo e a crença no tudo posso e nada de 
ruim vai me acontecer, que é o “sentimento Onipotente” dos jovens, deixa-os expostos a riscos 
incalculáveis, que queremos evitar através da conscientização, esclarecimentos, informações 
pertinentes sobre o autoexame, diagnósticos precoces e prevenção. Fazê-los pensar sobre. Trazer 
inquietação. Falar com uma geração onisciente, mas, que está sendo vítima de si mesma e das redes 
sociais, onde há muita informação e pouca conscientização! Este é sem dúvidas o maior desafio deste 
projeto 

4.3. Objeto: Contribuir para garantir direitos básicos a todos, como a saude, informação e o 
conhecimento, elementos fundamentais para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes de 
suas capacidades. 

5. Objetivos do Projeto/Atividade: 

5.1. Objetivo Geral: Contribuir para garantir direitos básicos a todos, como a saude, informação e o 
conhecimento, elementos fundamentais para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes de 
suas capacidades.  

5.2. Objetivo (s) Específico(s): Conscientizar sobre o uso de preservativo e relações sexuais seguras.  

Incentivar o diálogo sobre sexo e doenças sexualmente transmissíveis com familiares. 

6. Público Alvo a ser Abrangido: 

6.1. Usuários -  Adolescentes que estejam cursando o Ensino Fundamental II até o Ensino Médio, em 
escolas públicas Estaduais e Municipais da cidade de Ribeirão Preto, com idades a partir de doze anos 
até os dezessete anos. 

6.2. Forma de Acesso dos Usuários: - Bairros da Cidade de Ribeirão Preto onde estejam localizadas 
escolas Públicas Estaduais e Municipais. 

7. Detalhamento do Projeto/Atividade 

7.1.  Metodologia: -.  

A) Apresentação do projeto à diretoria / coordenação da escola. 

B) Orientação aos docentes quanto ao conteúdo, a metodologia e o agendamento da palestra. 

B.1) Envio das orientações sobre o projeto aos pais e a autorização para a realização dos exames nos 

alunos menores. 

C) Os alunos assistirão ao vídeo. 

D) Palestra interativa / roda de conversa ministrada por membros da comissão executiva.  

E) Ao final responderão um breve questionário, que destaca do flyer, para a mensuração do trabalho, 

diagnósticos e resultados. 

F) Serão encaminhados para realização dos exames, e atendimentos. 

G) Avaliação / Devolutiva, os docentes avaliarão os jovens quanto aos objetivos do projeto: A 

participação deles na palestra, atividades propostas, envolvimento e assimilação do conteúdo. O 

preenchimento do relatório será sigiloso. 

H) Os resultados dos exames serão sigilosos e enviados apenas ao paciente/aluno.  

I) Show musical *semestral/anual (Pq. Raia / Curupira) para elucidar o final de cada ciclo do projeto 

(semestral). Será marcado quando tivermos o número de jovens atendidos pelo projeto que dê a 

lotação do recinto. (Inscrições no site, na janela nova de perguntas e respostas, que será criada). 

J.1) Caminhada “Jovens Antenados Caminham Contra o Câncer” (Inscrição idem acima). 

J.2) Show: “Cantando e dançando nos cuidamos!!!” 
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8. Articulação com a Rede 

8.1 – Descrever como são realizadas as parcerias com o Sistema de Garantia de Direitos – Frequência nas reuniões no Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente do Município de Ribeirão Preto, recebemos e realizamos encaminhamentos para a rede pública de saúde. 
 

9. Processo de Monitoramento e Avaliação 

9.1. Processo de Monitoramento e Avaliação:   

Objetivos Específicos Atividade Metas Indicadores Meios de Verificação Periodicidade 

Conscientizar sobre o uso de 

preservativo e relações sexuais 

seguras. 

Palestra ra: O palestrante 

abordará as principais 

causas do HPV e as formas 

de prevenção, bem como, 

reforçará a importância do 

diagnóstico precoce.  

Diminuir o índice de HPV 

entre os jovens 

Diminuição nos casos 

de HPV e câncer de 

colo de útero causado 

pela evolução do HPV 

Pesquisas que 

constatem a 

diminuição dos casos 

de HPV e câncer de 

colo de útero em 

adolescentes. 

Mensal 

Incentivar o diálogo sobre sexo 

e doenças sexualmente 

transmissíveis com familiares 

O Palestrante abrirá espaço 

para que os adolescentes 

coloquem suas duvidas e os 

levará a uma reflexão sobre 

as consequências da 

ausência do preservativo 

Conseguir que os jovens se 
sintam seguros para procurar 
um adulto no caso de 
identificarem secreções, 
erupções ou demais 
sintomas causados por 
doenças sexualmente 
transmissíveis. 

Maior procura por 

jovens para consultas 

de rotinas 

Lista de presença e 

formulários 

preenchidos pelos 

participantes 

Mensal 

9.2. Resultados Esperados: - Com esse trabalho espera-se uma maior conscientização sobre a importância da prevenção, vacinação e diagnóstico precoce sobre 

a doença. 
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9.3. Recursos Humanos. 

Cargo Formação Função no Projeto 

 

Nº de 

Horas/Mês 

 

Vínculo (CLT, Prestador Serviços, 

voluntário) e Remuneração. 

Assistente Social Serviço Social Captação de recursos 80h CLT R$ 920,00 

Pedagoga Pedagogia Apresentação do projeto e palestrante 40h PRESTADOR DE SERVIÇO R$ 220,00 

Enfermeira Enfermagem Palestrante 80h CLT R$ 1.060,00 

Recepcionista Ens. Médio Agendamento de palestra 44h CLT R$ 481,20 

10. Cronograma de Execução do Projeto/Atividade 

10.1. Cronograma de Atividades – Atividades realizadas de acordo com a disponibilidade das escolas parceiras. 

Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Contato com as escolas x x x x x x x x x x x x 

Apresentação e Agendamento das ações x x x x x x x x x x x x 

Palestra  x x x x x x x x x x x 

Reflexão  x x x x x x x x x x x 

10.2. Cronograma de Desembolso (Mensal) 

 

PARCELA VALOR – R$ PARCELA VALOR – R$ PARCELA VALOR – R$ 

1ª Parcela 1.581,35 5ª Parcela 1.581,35 9ª Parcela 1.581,35 

2ª Parcela 1.581,35 6ª Parcela 1.581,35 10ª Parcela 1.581,35 

3ª Parcela 1.581,35 7ª Parcela 1.581,35 11ª Parcela 1.581,35 

4ª Parcela 1.581,35 8ª Parcela 1.581,35 12ª Parcela 1.581,35 

TOTAL/ANO R$ 18.976,20 
 

11. Descrição de Experiências Prévias –  

E.E.P.S.G. Professor Doutor Oscar de Moura Lacerda 

Palestra ministrada aos alunos, apresentando o tema “HPV”, onde os alunos apresentaram suas dúvidas e também as informações que tinham sobre o tema. 

 
 

_______________________________ 
Rosemeire Lemes Marques da Silva 

Diretora Presidente 
 

  


