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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 1.4. Telefone: 16)3878-9700 

1.5. CNPJ: 02.681.523/0001-76 1.6. E-mail: secretaria@hcancerderibeirao.org.br 

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 1.16. Inscrição Profissional: não possui  

RG: 27.834.302-8 

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:  Vida Feliz                     

 

                                                     

 Período de Execução 

  Início  Término 

01/01/2019 31/12/2020 

3.2. Solicitação: 
 

 (X ) Prioridade (Liberação Geral de Recursos)     

             

 (  ) 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):  

3.5. Valor Total do Serviço para Certificado de Captação:  
2019: R$ 83.206,20 

2020: R$ 87.620,40 
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4. Apresentação do Projeto/Atividade: 

4.1. Descrição da Realidade –. A sociedade contemporânea com estilo de vida sedentário, maus 
hábitos alimentares, uso precoce e indiscriminado do álcool, tabaco e drogas, leva-nos a preocupação 
quanto à necessidade de trabalharmos na prevenção de doenças crônicas que começam na infância, 
principalmente o câncer de pele. Mostramos que a prevenção do câncer é possível e está diretamente 
ligada a hábitos que podemos desenvolver desde criança. Segundo dados da FOSP ( Fundação 
Oncocentro de São Paulo) 70% dos tipos de canceres de pele podem ser evitados com cuidados 
básicos de prevenção. Estudos apontam algumas causas como: exposição ao sol em excesso e sem 
proteção, fatores genéticos, alimentação inadequada, dentre outros.O projeto pretende atuar em 
escolas públicas municipais e estaduais de ensino fundamental I, apontando fatores de risco para o 
desenvolvimento do câncer. 

4.2. Justificativa.  
O câncer de pele, ao contrário dos outros cânceres que ocorrem na maioria dos casos em pessoas 
acima de 70 anos, é comum também entre os 20 e 35 anos e afeta também crianças e adolescentes. A 
grande maioria de suas vítimas é caucasiana (brancas), sendo mais comum em países tropicais como 
o Brasil, África do Sul e Austrália. O número de diagnósticos de melanomas vem aumentando nos 
últimos 40 anos. O que mais preocupa é que estão se descobrindo a doença casualmente, em simples 
consultas dermatológicas para avaliação de manchas no corpo. Sendo assim, a Fundação SOBECCan 
viu a necessidade de criar um projeto pedagógico com caráter preventivo a fim de informar e instruir as 
crianças sobre as formas de prevenção do câncer de pele, métodos estes que se adotados desde cedo 
podem diminuir significativamente a incidência da doença. 

4.3. Objeto: - O agendamento com a Coordenação / Direção das escolas públicas municipais e 
estaduais para apresentação do Projeto Vida Feliz será o início do trabalho. Após a aceitação das 
escolas, daremos as orientações quanto à metodologia do projeto aos docentes envolvidos.Palestra 
divertida e breve, com apoio visual de vídeos e slides, ministrada pela comissão executiva para os 
alunos. Distribuição dos livros de leitura e de atividades “Diogo e Olívia”pelos professores aos alunos, 
leitura em sala, discussão sobre o tema, e reescrita da estória, são os passos seguintes dentro do 
cronograma acertados com a coordenação/direção em seu planejamento.Os alunos levam o livro de 
atividades e o relatório para casa, onde será feito leitura,reflexão e atividades em família. O 
responsável pela criança responde o relatório.No dia seguinte em sala de aula, para finalizar, farão um 
livrinho da reescrita do livro, criando o terceiro personagem que chega para ensinar algo novo/saudável 
para Diogo e Olívia. Como forma de avaliação,serão preenchidos dois relatórios: um pelo docente 
(anexo 1)e outro pelos pais/familiares dos alunos (anexo 2). Essa devolutiva/avaliação mostrará se o 
objetivo do projeto foi alcançado, se os alunos assimilaram um pouco mais sobre hábitos saudáveis e 
prevenção de doenças, os erros e acertos do projeto, assim como os pontos a serem melhorados. Os 
questionários dos anexos 1 e 2 serão utilizados para o preenchimento do anexo 3(relatório geral), este 
será atualizado semanalmente online e ficará à disposição para consultas. Teremos ainda, a 
apresentação de uma peça teatral sobre o tema(exibida no período da noite ou no final de semana), 
uma por trimestre, com entrada franca, para que os envolvidos no projeto possam assistir, alunos e 
seus familiares, professores, patrocinadores e demais envolvidos no projeto. 

5. Objetivos do Projeto/Atividade: 

5.1. Objetivo Geral:. Conscientizar as crianças de que a prevenção é possível e está ligada a hábitos 

que podemos desenvolver desde criança, como o uso do protetor solar, diminuindo significativamente o 

sofrimento causado pelo câncer. 

Apontar ainda fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas graves, refletindo e 

promovendo atividades que estimulem o desenvolvimento de hábitos saudáveis, numa didática que 

trabalhará os conteúdos de diferentes formas, resultando em crianças e mais tarde jovens com hábitos 

saudáveis e conscientes de que a prevenção é sempre o melhor caminho para viver feliz e com saúde 

5.2. Objetivo (s) Específico(s):. A)  Conscientizar sobre a importância da prevenção e uso de protetor 

solar; B) Fazer das crianças agentes multiplicadores; C) Envolver professores e colaboradores no 

processo 

6. Público Alvo a ser Abrangido: 

6.1. Usuários - Crianças entre 6 a 9 anos de idade, matriculadas em escolas públicas Municipais e Estaduais de 

Ribeirão Preto. 

6.2. Forma de Acesso dos Usuários: - Para participar do desenvolvimento do projeto as crianças 

deverão estar matriculadas e estar frequentando escolas públicas Municipais e Estaduais, e terem 

idades entre 6 a 9 anos. 
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7. Detalhamento do Projeto/Atividade 

7.1.  Metodologia:  

As crianças participam do projeto lendo a estória, fazendo o reconto com a inserção de um novo 

personagem e assistindo a palestra e a peça teatral. 

Os educadores envolvidos participam contando a estória, entregando o livro de atividades e 

respondendo ao questionário dando suas opiniões sobre o desenvolvimento do projeto e apresentando 

sugestões para a melhoria do mesmo. 

As famílias participam respondendo ao questionário que será enviado para a casa, e interagindo com 

seus filhos sobre como foi para eles terem participado do projeto. 

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. 
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9.Processo de Monitoramento e Avaliação 

9.1. Processo de Monitoramento e Avaliação:  

Objetivos Específicos Atividade Metas Indicadores Meios de Verificação Periodicidade 

Conscientizar sobre a 

importância da prevenção e uso 

de protetor solar 

Contação da história de 

forma lúdica 

Diminuir o numero de casos  

de câncer de pele causados 

por exposição solar 

Os indicadores serão a 

longo prazo, onde 

poderá se obter dados 

concretos da 

diminuição do índice 

de câncer através de 

pesquisas. 

Lista de Presença das 

crianças, lista das 

escolas parceiras. 

Mensal 

Fazer das crianças agentes 

multiplicadores 

Após a contação de história é 

feito uma roda onde as 

crianças expõe o que 

entenderam. 

Reescrita, confecção de um 

livrinho novo. 

Incentivar as crianças a 

conversarem sobre a 

prevenção de câncer com 

pais e familiares 

Aumento da procura 

de exames preventivos 

Devolutiva Formulário 

Preenchido pelos 

familiares 

Mensal 

Envolver professores e 

colaboradores no processo 

Criação de um novo 

personagem para somar 

informações e prevenções e 

novas aventuras aos 2 

personagens da história 

Fazer com que esses 

funcionários também se 

conscientizem sobre a 

prevenção 

Procura de exames 

preventivos por parte 

desses profissionais 

Devolutiva dos 

formulários 

preenchido pelos 

profissionais 

Mensal 

9.2- Resultados Esperados: Aumento da procura para a realização de exames preventivos da doença, afim de diminuir e controlar o surgimento de novos casos de 

câncer ou ainda detectar em estágio inicial. 

 

9.3. Recursos Humanos – 

Cargo Formação Função no Projeto 

 

Nº de 

Horas/Mês 

 

Vínculo (CLT, Prestador Serviços, voluntário) e 

Remuneração. 

Assistente Social Serviço Social Coordenar 40h CLT R$ 1.380,00 

Pedagoga Pedagogia Executar o projeto 20h PRESTADOR DE SERVIÇO R$ 330,00 

Enfermeira Enfermagem Executar o projeto 60h CLT R$ 1.590,00 

Recepcionista Ens. Médio Dar suporte 88h CLT R$ 720,00 
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10. Cronograma de Execução do Projeto/Atividade 

10.1. Cronograma de Atividades – Especificar mês a mês, quais ações/atividades serão desenvolvidas. 

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 prévia para diretoria  x x x x x x x x x x x 
Leitura/contação em sala de aula   x x x x x x x x x x 
Reflexão    x x x x x x x x x 
Reescrita, confecção de um livrinho novo.    x x x x x x x x x 
Criação terceiro personagem que ensina algo novo para “Diogo e Olívia”.    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 500,00 5ª Parcela 500,00 9ª Parcela 000,00 

2ª Parcela 500,00 6ª Parcela 500,00 10ª Parcela 000,00 

3ª Parcela 500,00 7ª Parcela 500,00 11ª Parcela 000,00 

4ª Parcela 500,00 8ª Parcela 500,00 12ª Parcela 000,00 

TOTAL/ANO 4.000,00 
 

11. Descrição de Experiências Prévias –. 

E.E.P.G. Deputado Orlando Jurca 

Nesta escola trabalhamos o projeto através de palestras, onde as crianças interagiram apontando exemplos de como usar o protetor solar e também fazendo 

perguntas sobre sua importância.  

Algumas mostraram-se bastante interessadas, pois relataram que não conheciam e nem sabiam pra que servia. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Rosemeire Lemes Marques da Silva  

 Diretora Presidente 
 

  


