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PALAVRA DO PRESIDENTE
Em nosso primeiro ano a frente da Federação das Apaes
do Estado de Minas Gerais, buscamos dar continuidade ao
trabalho de excelência já desempenhado por esta entidade,
bem como alçar novas conquistas frente a realidade das
nossas Apaes e das pessoas com deficiência intelectual e
múltipla.
Pela primeira vez, desde sua fundação, a Federação das
Apaes de Minas Gerais pode contar com uma sede própria, em
excelente localização, própria para um melhor atendimento de
nossas filiadas.
Neste ano, também, tivemos como meta o fortalecimento de nosso Instituto de
Ensino e Pesquisa UNIAPAE MG Darci Barbosa, objetivando levar a sistematização e
análise de dados à prática dos profissionais que trabalham diretamente com a Pessoa
com Deficiência Intelectual e Múltipla e à Gestão de Organizações da Sociedade
Civil, melhorando o acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações
realizadas.
Importantes parcerias foram firmadas, visando gerar conhecimento e inovação
nas áreas de Gestão de organização da sociedade civil, organização de serviços de
assistência social, trabalho, saúde e educação para Pessoas com Deficiência
Intelectual e Múltipla à luz das normativas das políticas públicas brasileiras e a
promoção de tecnologia assistiva e social para habilitação e reabilitação dessas
pessoas nas áreas de saúde, trabalho, educação e assistência social.
Neste ano também pudemos realizar nosso XI Festival Estadual Nossa Arte,
na calorosa cidade de Poços de Caldas, considerado como o maior evento de caráter
artístico e cultural voltado às pessoas com deficiência intelectual e múltipla do
Movimento Mineiro das Apaes.
Contamos com a participação de aproximadamente 1.100 pessoas, dentre
usuários, profissionais e amigos das pessoas com deficiência, que ao longo de 03
(três) dias dedicaram-se a apresentações riquíssimas, demonstrando o importante
trabalho desenvolvido por nossas filiadas.
Aqui apresentamos os resultados de nossas atividades no ano de 2018.
Um forte abraço,

Jarbas Feldner de Barros
Presidente da Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais
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INTRODUÇÃO

1 – IDENTIFICAÇÃO
Nome/Razão Social:

Telefone:

Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais

31 3291 6626 / 6558

Endereço (matriz e filiais):

Rua Timbiras 2072, Salas 607/608
Nº inscrição CMAS:

CNPJ:

38.520.425/0001-02
Nome do Representante legal ou procurador:

Jarbas Feldner de Barros - Presidente
Nome do Responsável técnico pelo Plano de Ação:

Maria Tereza F. B. A. Cunha – Procuradora Jurídica

A Federação das Apaes constitui uma entidade sem fins lucrativos,
congregando, hoje, aproximadamente 450 filiadas, organizadas em 36 Conselhos
Regionais, cada um composto em média, por 12 Apaes. No total, são
aproximadamente 80 mil pessoas com deficiência atendidas e 310.000 famílias
envolvidas.
Essa organização, fundada em 1992, encontra-se em pleno e regular
funcionamento. Na esfera municipal, encontra-se registrada no Conselho Municipal
de Assistência Social – CMAS BH. Na esfera estadual, integra o Conselho Estadual
de Assistência Social. Na esfera federal, detém o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEBAS.
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Além disso, cabe ressaltar que também tem representatividade no Conselho
Estadual de Educação, bem como no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, órgão, esse, destinado à defesa e garantia de direitos da
pessoa com deficiência.

Constitui, pois, entidade de assessoramento e defesa de direitos, conforme
estabelecido na Lei de Organização da Assistência Social – LOAS, em seu art. 3º,
haja vista que oferece serviços, de forma continuada, permanente e planejada,
voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das
organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público
da política de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações
do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18.

1 - FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

Dentre suas finalidades estatutárias (art. 9º do Estatuto), podemos citar:

I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento,
em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando
assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I
deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da
assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de
direitos,

de

forma

isolada

ou

cumulativa

às

pessoas

com

deficiência,

preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla;
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IV – oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando
assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla.

2 – OBJETIVOS

Todas as ações executadas pela Federação das Apaes do Estado de Minas
Gerais tem como objetivo o assessoramento político, técnico, administrativo e
financeiro das Apaes Mineiras; a representatividade do Movimento Apaeano frente
aos órgão públicos e privados, a nível estadual; a produção e socialização de
pesquisas que ampliem o conhecimento do público alvo, seus gestores, profissionais,
subsidiando-os na implantação e execução dessa política social; a promoção da
defesa de direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, fortalecendo o
protagonismo desses na defesa dos seus direitos de cidadania; bem como o
desenvolvimento de ações de monitoramento e avaliação das ações realizadas.

Citamos os seguintes objetivos, dentre outros:

I – executar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de
forma gratuita, permanente e continuada aos usuários da assistência social e a quem
deles necessitar, sem qualquer discriminação, de forma planejada, diária e
sistemática, não se restringindo apenas a distribuição de bens, benefícios e
encaminhamentos;

II – promover campanhas financeiras de âmbito municipal com o objetivo de
arrecadar fundos destinados ao financiamento das ações de atendimento à pessoa
com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, bem como a realização das
finalidades da Apae;
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III – incentivar a participação da comunidade e das instituições públicas e
privadas nas ações e nos programas voltados à prevenção e ao atendimento da
pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV – promover parcerias com a comunidade e com instituições públicas e
privadas, oportunizando a habilitação e a colocação da pessoa com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, no mundo do trabalho;

V – participar do intercâmbio entre as entidades análogas filiadas e as
instituições oficiais municipais, nacionais e internacionais;

VI – manter publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos
relativos à causa e à filosofia do Movimento Apaeano;

VII – solicitar e receber recursos de órgãos públicos ou privados, e
contribuições de pessoas físicas;

VIII – firmar parcerias com entidades coirmãs e análogas, solicitar e receber
recursos de órgãos públicos e privados, e as contribuições de pessoas físicas e
jurídicas;

IX – produzir e vender serviços para manutenção da garantia de qualidade da
oferta dos serviços prestados;

X – fiscalizar o uso do nome “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais”,
do símbolo e da sigla Apae, informando o uso indevido à Federação das Apaes do
Estado ou à Federação Nacional das Apaes;

XI - promover meios para o desenvolvimento de atividades extracurriculares
para os seus assistidos e às suas famílias
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XII – desenvolver ações de fortalecimento de vínculos familiares, prevenindo a
ocorrência de abrigamentos;

XIII – apoiar e/ou gerenciar casas-lares para as pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, em situação de risco social ou abandono;

3 – ORIGEM E VALOR DOS RECURSOS

A Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais financia suas atividades
basicamente por meio de recursos próprios, oriundos da contribuição de suas filiadas,
bem como de campanhas e ações para tais fins, dentre as quais citamos o Apae Noel
e Apae Energia, além da parceria com os títulos de capitalização Triângulo da Sorte,
Minas Cap e Legal Cap, os quais se constituem em promoções estruturantes do
movimento apaeano brasileiro.

Associado a isso, alguns convênios com órgãos públicos foram formulados no
decorrer dos anos, a fim de suprir demanda específica desse público alvo, de forma a
beneficiar todas as Apaes do Estado de Minas Gerais, destacando-se: Secretaria de
Estado da Educação, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social.

Os valores estão descritos no resultado do exercício 2018.

4 - INFRAESTRUTURA

No que tange à infraestrutura, ressalta-se que as atividades são fisicamente
concentradas em sua sede, localizada no Município de Belo Horizonte, no endereço
Rua Timbiras, 2072, Lourdes, Belo Horizonte - MG.

No ano de 2018 contou com o trabalho de uma equipe constituída por 24 (vinte
e quatro) funcionários, direcionados à realização das atividades propostas no
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Planejamento Estratégico da Federação Nacional das Apaes, bem como nos Planos
de Ação elaborados a cada ano, sendo eles:
Funcionário

Função

Contratação

Carga
Horaria
Semanal

01 - Maria Tereza Cunha

Procuradora Jurídica

Celetista

40 horas

02 - Milton Gontijo

Gestor Financeiro

Celetista

20 horas

03 - Ana Paula Medeiros

Coord. Financeira

Celetista

40 horas

04 – Gislene Germinio

Assistente Financeira

Celetista

40 horas

05 – Fernanda Nunes

Coord. Administrativa

Celetista

40 horas

06 - Johnathan de Castro

Assist. Administrativo

Celetista

40 horas

07 - Ronildo Nogueira

Motorista

Celetista

40 horas

08 – Franciene Raiane

TI

Celetista

40 horas

09 - Janaína Vieira

Coord Sala de Soluções

Celetista

40 horas

10 – Nayara Pereira

Assist. Administrativo

Celetista

40 horas

11 – Bruna Campos

Coord. de Eventos e Celetista
Linguagens Alternativas

40 horas

12 - Luísa Senna

Assessora
Comunicação

de Celetista

40 horas

13 – Sérgio Sampaio Bezerra Superintendente
Uniapae

Celetista

40 horas

14 – Maíra Calabria

Assessora de Projetos

Celetista

40 horas

15 – Gustavo Duarte

Assessor Jurídico

Celetista

40 horas

Celetista

40 horas

17 – Maria Juanita Godinho Consultora
Pimenta

Celetista

30 horas

18 – Bruna Morato Israel

Celetista

40 horas

16
–
Nathália
Fioravante Diniz

Lisce Coord. Consultoria

Consultora
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19 – Fabiana Zuttin

Consultora

Celetista

40 horas

20 – Marli Duarte

Coord. SIGA

PJ

-

e PJ

-

22 – Júlia Aguiar

Supervisora
Projeto PJ
Educação ao Longo da
Vida

-

23 – Ilka Regina Ferreira

Professora
Projeto PJ
Educação ao Longo da
Vida

-

24 – Alexandra Rangel

Consultora

-

21 – Maria
Menicucci

do

Carmo Coord.
Pesquisa

Ensino

PJ

Há de se afirmar que a Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais
possui a maior e mais sofisticada rede Apaeana do Brasil, levando-a a assumir um
papel de referência frente às exigências existentes no cenário atual.
O Relatório de Gestão 2018, nada mais é do que a sistematização dos
resultados alcançados, além de refletir o compromisso dessa entidade na
organização de serviços e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência
intelectual e múltipla na busca de novas metodologias, ações e tecnologias que
atendam à realidade atual, favorecendo, assim, o pleno desenvolvimento do seu
público alvo.
Assim, os dados consolidados, que serão apresentados, neste documento,
traduzem e dão visibilidade as ações desenvolvidas pela Equipe da Federação das
Apaes do Estado de Minas e ao dinamismo de sua atuação. Trazem ainda para a
dimensão social a relação do já feito, evidenciando o compromisso contínuo aos
quais se propõem esta Federação de promover a capacitação e atualização dos
profissionais das Apaes em suas áreas de atuação, na perspectiva da atenção
integral e integrada à pessoa com deficiência intelectual com objetivo central de
esses sujeitos sejam autogestores e façam a defesa de seus direitos, sendo
protagonistas de suas ações e escolhas.
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Entretanto, ao mesmo tempo em que essas informações nos tranqüilizam, elas
nos inquietam, pois colocam novas indagações, rotas de escolhas que deverão ser
feitas para o avanço do Movimento Mineiro das Apaes.
Assim, devemos ler e compreender esta realidade apenas com uma
tranqüilidade aparente, pois o que se exige de uma Federação das Apaes que faça a
defesa de direitos de pessoas com deficiência

é ir além do concretizado e já

pensado. É criar o novo, na perspectiva de contribuir para que se torne realidade uma
sociedade mais igualitária de direitos e de cidadãos.
Portanto, ressalta-se, a elaboração do presente instrumento está de acordo
com as exigências trazidas na atual legislação, mormente no que se refere a
Resolução 14/2014 e Resolução 27/2011 do CNAS.
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AÇÕES REALIZADAS E RESULTADOS
ALCANÇADOS EM 2018
1 ASSESSORAMENTO POLÍTICO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
(Resolução CNAS 27/2011 – Matriz para caracterização do assessoramento e da
defesa e garantia de direitos na política de assistência social – Atividade 1)
1.1 Assessoramento jurídico às Apaes filiadas
Identificação: a Procuradoria Jurídica da FEAPAES-MG, diante da considerável
demanda de informações por parte das Apaes, quanto à sua própria organização
jurídico-administrativa, desenvolveu trabalhos de assessoramento e consulta as
Apaes Mineiras, por meio da elaboração de pareceres e de esclarecimentos, dentre
outros, de forma a proporcionar a existência de entidades que sejam cumpridoras de
todos os seus deveres frente à legislação atual.
Público alvo e critérios de acesso: As 450 Apaes filiadas, compreendendo,
aproximadamente, 80 mil pessoas com deficiências e 310 famílias envolvidas. O
critério de acesso é a Apae estar filiada à Federação Nacional das Apaes.
Cronograma: Segunda-feira a sexta-feira das 08 às 18 horas.
Capacidade de atendimento: Estima-se atender todo o estado de Minas Gerais,
especificamente, nos municípios onde há uma Apae.
Recursos financeiros a serem utilizados: Recursos próprios da Instituição.
Recursos humanos envolvidos: Equipe da FEAPAES-MG, Coordenada pela
Procuradora Jurídica da Feapaes-MG, Maria Tereza Feldner, advogada, carga
horária de 40 horas semanais, com o apoio do assistente Jurídico, Gustavo Henrique
Duarte Silva, bacharel em direito, com carga horária de 40 horas semanais
Abrangência territorial: o Estado de Minas Gerais
Forma como a entidade fomentou, incentivou e qualificou a participação dos
usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas:
- Elaboração: As ações de assessoramento jurídico foram elaboradas em
conjunto por toda a equipe da Federação, considerando as demandas apresentada
pelas Apaes bem como as exigências trazidas pela legislação em geral. Tais ações
foram debatidas e aprovadas também pelo conselho de administração da Federação.
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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- Execução: A metodologia se deu pela apresentação das demandas pelas
Apaes, análise jurídica e assessoramento, in loco quando necessário.
- Monitoramento: O monitoramento das ações se deu por meio de um banco de
dados de controle de entrada das demandas/processos e assessoramento realizado,
com acompanhamento até a solução final.
- Avaliação: A avaliação se deu por meio de um sistema informatizado, específico
para tal (Sala de Soluções), além de reuniões periódicas (duas vezes no ano) com o
conselho de administração da Federação.
Ações desenvolvidas e resultados alcançados:


Atendimento às filiadas por telefone, email e pessoalmente para
solução de dúvidas relacionadas ao setor jurídico da Apae;



Participação em audiências públicas, representando as Apaes;



Renovação dos certificados, títulos e documentos em geral;



Elaboração e formalização das prestações de contas firmadas
entre o Poder Público Estadual e a Federação das Apaes, dentre
os quais podemos destacar os convênios:



Acompanhamento dos processos de fundação e filiação de Apaes;



Realização de 02 (duas) reuniões com Conselheiros e Consultores
técnicos regionais



Formalização da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020;



Acompanhamento dos processos interpostos contra as Apaes,
sendo elas;



Acompanhamento das ações judiciais e extrajudiciais nas quais as
Apaes integram o pólo ativo ou passivo



Realização de assembleia geral para aprovação das contas e
relatório de gestão referente ao exercício 2017
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Publicação de 20 (vinte) editais para beneficiar Apaes com
recursos do título de capitalização por meio da parceria entre a
FENAPAES e APLUBCAP



Análise, acompanhamento e encaminhamento dos projetos
apresentados pelas Apaes para recursos oriundos dos títulos de
capitalização: Triangulo da Sorte, Minas Cap e Legal Cap.



Publicação de orientações às Apaes, quanto à aplicação das
regras trabalhistas, frente a CLT e Convenção Coletiva de
Trabalho



Verificação das reclamações realizadas em face as Apaes



Acompanhamento dos convênios em diligência;



Acompanhamento das intervenções em andamento;



Início do Projeto refundação de Apaes, integrando as seguintes
cidades: Pocrane, Diogo de Vasconcelos, Santana do Manhuaçu,
Nova União, São José da Varginha;



Realização do Curso de Capacitação para fundação de novas
Apaes

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

16

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2018

1.2 Assessoramento técnico/Consultoria
Identificação: tem como foco implementar a prática sistemática de orientação,
capacitação e acompanhamento, monitoramento e avaliação dos serviços
desenvolvidos pelas filiadas visando o aprimoramento das práticas profissionais e da
gestão do Movimento de forma a fortalecer o protagonismo da pessoa com
deficiência intelectual e sua plena inclusão social.
Público alvo e critérios de acesso: Conselheiros e Consultores Técnicos das 36
(trinta e seis) Regionais e 450 Apaes filiadas. O critério de acesso para conselheiros e
consultores técnicos é terem sido eleitos por cada região, em eleição legítima, de 03
em 03 anos. Para as Apaes é estar filiada à Federação Nacional das Apaes.
Cronograma: Segunda-feira a sexta-feira das 08 às 18 horas.
Capacidade de atendimento: Estima-se atender todo o estado de Minas Gerais,
especificamente, nos municípios onde há uma Apae.
Recursos financeiros a serem utilizados: Recursos próprios da Instituição.
Recursos humanos envolvidos: Equipe da Federação constituída por Nathália
Fioravante, coordenadora técnica, com carga horária de 40 horas semanais; Bruna
Morato Israel, técnica na área de educação, com carga horária de 40 horas; Maria
Juanita Godinho Pimenta, técnica na área de assistência social, com carga horária de
40 horas semanais; Marli Helena Duarte, coordenadora do SIGA, com carga horária
de 40 horas semanais; Bruna Campos, coordenadora de linguagens alternativas, com
carga horária de 40 horas semanais.
Abrangência territorial: o Estado de Minas Gerais
Forma como a entidade fomentou, incentivou e qualificou a participação dos
usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas:
- Elaboração: As ações de assessoramento técnico foram elaboradas em
conjunto por toda a equipe da Federação, considerando as demandas apresentadas
pelas Apaes bem como a aplicação de novas estratégias para o desenvolvimento da
pessoa com deficiência intelectual e múltipla, pesquisadas e estudadas pela equipe
técnica. Tais ações foram debatidas e aprovadas também pelo conselho de
administração da Federação.
- Execução: A metodologia se deu pela apresentação das demandas pelas Apaes
e assessoramento, in loco quando necessário, além da elaboração de instrumentos,
publicações, manuais, dentre outros e realização de capacitações.
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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- Monitoramento: O monitoramento das ações se deu por meio de um banco de
dados de controle de entrada das demandas e assessoramento realizado, com
acompanhamento até a solução final, além do monitoramento da aplicação das
técnicas referentes às novas tecnologias sociais.
- Avaliação: A avaliação se deu por meio de um sistema informatizado, específico
para tal (Sala de Soluções), além de reuniões periódicas com a equipe e com o
conselho de administração da Federação.
Ações realizadas e resultados alcançados:
1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:
1.1 - Assessoramento à rede mineira das Apaes na gestão das atividades de
assistência social, em consonância com o que preconiza o Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, qualificando as unidades e no empoderamento dos
profissionais/colaboradores e no fortalecimento da politica de assistência social
através de:


Elaboração do Plano de Ação de 2018 e Relatório de Atividades de
2017;



Atualização das informações cadastrais do Cadastro do Sistema
Único de Assistência Social – CADSUAS;



Atualização das informações cadastrais do Cadastro do Cadastro
Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS;



Preenchimento do Censo Suas 2018, questionário do Centro Dia.

1.2 - Assessoramento à rede mineira das Apaes na organização e execução dos
serviços e programas de defesa e garantia de direitos, em consonância com o que
preconiza o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, qualificando as unidades,
no empoderamento dos profissionais/colaboradores e no fortalecimento da política de
assistência social local através de:


Monitoramento e avaliação do Serviço de Proteção Social Especial
para Pessoa com Deficiência Intelectual e sua Família no Centro
Dia e similares em 47 Apaes, conforme relação abaixo:
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA A PESSOA COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUA FAMÍLIA
Nº
APAE
CONSELHO REGIONAL
Sudoeste I
1 Alpinópolis
Araçuaí
Vale do Jequitinhonha
2
Centro Oeste I
3 Arcos
Sul I
4 Areado
Campo das Vertentes
5 Barroso
Circuito das Malhas
6 Bom Repouso
Sudoeste I
7 Capitólio
Zona da Mata III
8 Cataguases
Sul I
9 Conceição da Aparecida
Curvelo
Centro II
10
Circuito das Águas II
11 Dom Viçoso
Zona da Mata I
12 Dores do Turvo
Campo das Vertentes
13 Entre Rios de Minas
Centro Oeste I
14 Formiga
Triângulo Mineiro II
15 Fronteira
Vale do Aço e Rio Doce
16 Governador Valadares
Sul II
17 Ilicínea
Inhapim
Vale do Aço e Rio Doce
18
Vale do Aço e Rio Doce
19 Ipatinga
Três Vales
20 Itamarandiba
Vale do Suaçuí
21 José Raydan
Centro Oeste I
22 Lagoa da Prata
Circuito das Águas I
23 Lambari
Centro Oeste III
24 Luz
Zona da Mata II
25 Manhuaçu
Maravilhas
Centro Oeste II
26
Centro Oeste II
27 Martinho Campos
Médio São Francisco
28 Montalvânia
Vale do Aço I
29 Nova Era
Centro Oeste II
30 Paineiras
Centro Oeste II
31 Papagaio
Noroeste Mineiro
32 Paracatu
Alto Paranaíba II
33 Patos de Minas
Pedro
Leopoldo
Centro V
34
Alto Paranaíba I
35 Perdizes
Sudoeste II
36 Perdões
Vale do Mucuri
37 Poté
Zona da Mata I
38 Rio Pomba
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39
40
41
42
43
44
45
46
47

São Domingos do Prata
São Gonçalo do Sapucaí
Serra do Salitre
Teófilo Otoni
Tocantins
Tombos
Três Pontas
Unaí
Virgínia


Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Vale do Aço I
Circuito das Águas I
Alto Paranaíba I
Vale do Mucuri
Zona da Mata I
Zona da Mata IV
Sul II
Noroeste Mineiro
Circuito das Águas II

Monitoramento e avaliação da Escola de Família em 19 Apaes,
conforme relação abaixo:

ESCOLA DE FAMÍLIA
APAE
CONSELHO REGIONAL
Alfenas
Sul II
Areado
Sul I
Barbacena
Zona da Mata I
Belo Horizonte
Centro I
Bom Despacho
Centro Oeste III
Botelhos
Sul I
Conceição da Aparecida
Sul I
Conselheiro Lafaiete
Centro I
Fervedouro
Zona da Mata IV
Ituiutaba
Triângulo Mineiro I
Janaúba
Norte II
Leopoldina
Zona da Mata III
Mantena
Vale do Aço e Rio Doce
Nova Serrana
Centro Oeste III
Passos
Sudoeste I
Piumhi
Sudoeste I
Sacramento
Alto Paranaíba I
Ubá
Zona da Mata I
Viçosa
Zona da Mata I


Nº
1
2
3

2018

Monitoramento e avaliação da Escola de Autodefensores em 12
Apaes, conforme relação abaixo:

ESCOLA DE AUTODEFENSORES
APAE
CONSELHO REGIONAL
Acaiaca
Vale do Piranga
Botelhos
Sul I
Campos Gerais
Sul II

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

20

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Conselheiro Lafaiete
Dores do Turvo
Itamarandiba
Januária
Liberdade
Mantena
Nova Era
Sete Lagoas
Unaí

2018

Centro I
Zona da Mata I
Três Vales
Médio São Francisco
Circuito das Águas I
Vale do Aço e Rio Doce
Vale do Aço I
Centro II
Noroeste Mineiro

1.3 - Assessoramento à rede mineira das Apaes em intervenções na instância e
espaço de controle social do SUAS – Conselhos Municipais de Assistência Social,
empoderando os colaboradores representantes da sociedade civil no Colegiado, no
fortalecendo a política de assistência social local através de:


Fiscalização do Sistema Municipal de Assistência Social.



Articulação dos atores políticos no território;



Promoção da defesa e garantia de direitos dos usuários na esfera
política e no contexto da sociedade local;



Representação da Feapaes no Conselho Estadual de Assistência
Social – CEAS – MG.

1.4 - Formação político-cidadã de grupos de profissionais e colaboradores, em
consonância com o que preconiza o Sistema Único de Assistência Social – SUAS
através de:


Capacitação de 178 pessoas de 22 Apaes na execução do Serviço
de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas
e suas Famílias no Centro Dia e similares, através de oficinas
presenciais e seminários.

1.5 - Produção e socialização de material orientador sobre assistência social a
pessoa com deficiência intelectual para ampliar o conhecimento da sociedade dos
gestores e trabalhadores das Apaes, bem como dos gestores públicos, subsidiandoos na organização e implementação da assistência social através de:
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Produção e socialização de orientações e metodologias de
atendimento as pessoas com deficiência intelectual e múltipla e
suas famílias no âmbito das Apaes do Estado de Minas Gerais.

2 - EDUCAÇÃO
2.1 - Assessoramento à rede mineira das Apaes de acordo com o determina a Política
Nacional de Educação, a SEE de Minas Gerais e as diretrizes do movimento apaeano
mineiro:


Atualização da planilha de cessão de servidores da SEE MG;



Realização de assessoramento e monitoramento das Apaes no
processo de liberação dos servidores, por meio de análise de
termo de visita dos inspetores;



Finalização do monitoramento das Apaes do Educacenso zerado e
com menor número de estudantes;



Participação em reunião com a SEE para tratar de assuntos
referentes à escrituração escolar das Escolas Especiais da Apaes;



Participação em reuniões com Inspetores Escolares quando
necessário;



Realização de assessoramento e monitoramento das Apaes no
preenchimento do EDUCACENSO 2018 e do Sistema OSC da
Secretaria de Estado de Educação;



Realização de câmara técnica com Apaes para discussão da
atualização da política nacional de educação;



Participação no Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB;



Compilação de dados referente às escolas da rede mineira das
Apaes para melhor monitoramento, planejamento e realização de
ações estratégicas em conjunto com os Consultores Técnicos a
partir de demandas da rede;
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Acompanhamento do preenchimento do Censo Educacional
disponibilizado pela Federação Nacional das Apaes;



Atendimento aos questionamentos e dúvidas relativas à
organização da Escola Especial nas Apaes, bem como das
legislações educacionais vigentes;

3 – SAÚDE
3.1 - Assessoramento à rede mineira das Apaes de acordo com o que é preconizado
pelo movimento das Apaes e pela Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no
âmbito do SUS MG.


Realização de reunião com a SES e Apaes que apresentaram
dificuldades no cumprimento das metas estabelecidas na Rede de
Cuidados à Pessoa com Deficiência no SUS.



Realização de diálogo contínuo com a SES a fim de realizar
interlocuções com as demandas da rede prestadora de serviço e o
poder público.



Realização de orientação técnica às Apaes em relação ao edital de
chamamento público de adesão à estratégia de expansão da oferta
de Reabilitação Intelectual de n°2.670 de 20 de fevereiro de 2018.



Execução de projeto de avaliação da Rede de Cuidados à Pessoa
com Deficiência por meio de avaliação in loco de 33 serviços
previamente selecionados com sistematização de dados e análise
da amostra.



Compilação de dados referente aos serviços de saúde da rede
mineira das Apaes para melhor monitoramento, planejamento e
realização de ações estratégicas em conjunto com os Consultores
Técnicos a partir de demandas da rede.



Realização de assessoramento e monitoramento das Apaes no
cadastramento PRONAS por meio de e-mail, Whatsapp e telefone;



Atendimento aos questionamentos e dúvidas
organização dos serviços de saúde nas Apaes.
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4 - EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA


Implantação e acompanhamento do projeto piloto nas Apaes
de Belo Horizonte e Pará de Minas

4.1 - Assessoramento à rede mineira das Apaes de acordo com a proposta
pedagógica do projeto Educação ao Longo da Vida (ELV)


Realização

de

assessoramento

das

Apaes

por

videoconferência via Skype, telefone e presencialmente na sede da
Feapaes-MG com o objetivo de apresentar o trabalho da ELV que
está sendo desenvolvido na rede, discutir a proposta do projeto
piloto, apresentar os resultados do projeto piloto e os conceitos
teóricos que tem embasado a proposta metodológica da ELV.
5 - LINGUAGENS ALTERNATIVAS E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS
ESTATUTÁRIOS


Elaboração de projeto de captação de recursos “XI Festival
Estadual de Arte - Poços de Caldas”;



Elaboração de projeto de captação de recursos “Seminário de
capacitação em Linguagens Alternativas ”;



Congresso técnico de Educação Física - Escolha dos atletas que
participaram da Olimpíada Nacional (21 Conselhos regionais
participantes);



Apoio na realização e acompanhamento dos fóruns Regionais;



Elaboração de projeto de captação de recursos “Passagens aéreas
para Olímpiada Nacional - Canoas - RS”;



Organização e inscrições da delegação mineira para a XXII
Olimpíada nacional;



Realização do XI Festival estadual Nossa Arte; (26 Conselhos
Regionais inscritos, sendo: 26 Conselhos inscritos em Dança, 23
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Conselhos inscritos em Dança Folclórica, 21 Conselhos inscritos
em Música e 20 Conselhos inscritos em Teatro. Total de 1100
participantes;


Realização de reunião de avaliação Festival estadual Nossa Arte;



Realização do Concurso estadual de Cartaz (14 Conselhos
Regionais inscritos. Conselho Regional ganhador: Noroeste
Mineiro – Apae Paracatu);



Realização do Concurso Estadual de Cartão de Natal (17
Conselhos Regionais inscritos. Conselho Regional ganhador:
Triângulo Mineiro II – Apae Fronteira);



Participação no Concurso Nacional de Cartão de Natal (Colocação
de MG: 4º Lugar);



Início de pré-produção Congresso Estadual
Autodefesa, Auto gestão e Família



Atualização do Planejamento estratégico e rubricas do projeto
“Congresso e Fórum Estadual”



Finalização da Câmara técnica de Linguagens Alternativas (Total
de 08 encontros);



Finalização da Cartilha de Linguagens Alternativas;



Acompanhamento da delegação Mineira na XXII Olimpíada
Nacional (Canoas) – (22 Conselhos Regionais participantes, 99
participantes inscritos, sendo 74 atletas e 25 técnicos e
acompanhantes, 51 medalhas para MG, sendo 18 Ouros, 18
Pratas e 15 Bronzes;



Planejamento inicial da participação da delegação mineira no
Festival Nacional nossa Arte – Manaus AM;



Representação da FEAPAES MG na Coordenação Nacional de
Arte e Cultura – FENAPAES.
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6 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS


Realização de assessoramento das Apaes por e-mail, telefone
e presencialmente na sede da Feapaes-MG com o objetivo de
esclarecer dúvidas ou dar orientação sobre as oportunidades de
captação de recursos divulgadas na rede mineira pelo IEP
UNIAPAE-MG.

7 - CONSULTORIA
A consultoria consiste em ações que vão além do assessoramento prestado à
rede Mineira das Apaes nas áreas de gestão, assistência social, educação e saúde,
consistindo em uma intervenção mais sistemática na gestão e na organização de
serviços das Apaes solicitantes.
Abaixo segue a relação das Apaes com consultorias finalizadas e em
andamento:
CONSULTORIAS
Finalizadas
Em andamento
Belo Horizonte
Juiz de Fora
Brumadinho
Pará de Minas
Ipatinga
Montes Claros
Passa Quatro
São Gonçalo do Sapucaí
Patrocínio
Janaúba
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1.3 Assessoramento administrativo-financeiro
Identificação: tem com função precípua zelar pelos recursos financeiros da
Instituição, sendo responsável pela elaboração, acompanhamento e execução do
orçamento, bem com pelo registro de todas as movimentações que envolvam valores
monetários.
Público alvo e critérios de acesso: 450 Apaes filiadas. O critério de acesso é estar
filiada à Federação Nacional das Apaes.
Cronograma: Segunda-feira a sexta-feira das 08 às 18 horas.
Capacidade de atendimento: Estima-se atender todo o estado de Minas Gerais,
especificamente, nos municípios onde há uma Apae.
Recursos financeiros a serem utilizados: Recursos próprios da Instituição.
Recursos humanos envolvidos: Equipe da Federação, coordenada pelo Assessor
Administrativo/Financeiro Milton Gontijo Ferreira, contador, carga horária de 20 horas
semanais; e apoiado pela equipe do setor financeiro: Ana Paula Medeiros Izidoro
Orlandi, coordenadora financeira, carga horária 40 horas semanais; Gislene Germino
Costa, ensino médio, carga horária 40 horas semanais; e setor administrativo:
Fernanda Nunes de Oliveira, administradora, carga horária de 40 horas semanais;
Johnathan de Castro, ensino médio, carga horária de 40 horas semanais; Franciene
Raiane de Souza, técnica de informática, carga horária 40 horas semanais; Bruna
Campos de Oliveira, consultora técnica de artes e eventos, carga horária 40 horas
semanais; e Ronildo Antonio Nogueira, motorista, carga horária de 40 horas
semanais.
Abrangência territorial: o Estado de Minas Gerais
Forma como a entidade fomentou, incentivou e qualificou a participação dos
usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas:
- Elaboração: As ações de assessoramento administrativo e financeiro foram
elaboradas em conjunto por toda a equipe da Federação, considerando as demandas
de funcionamento da estrutura da Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais,
bem como as demandas e questionamentos apresentados pelas Apaes. Tais ações
foram debatidas e aprovadas também pelo conselho de administração da Federação.
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- Execução: A metodologia se deu pela manutenção administrativa e financeira da
instituição bem como pela apresentação das demandas pelas Apaes e
assessoramento, in loco quando necessário.
- Monitoramento: O monitoramento das ações se deu por meio de um banco de
dados de controle de entrada das demandas e assessoramento realizado, com
acompanhamento até a solução final.
- Avaliação: A avaliação se deu por meio de um sistema informatizado, específico
para tal (Sala de Soluções), além de reuniões periódicas com a equipe e com o
conselho de administração da Federação.
Ações realizadas e resultados alcançados:
1 – ADMINISTRATIVO


Logística e organização das viagens para atendimento às Apaes.



Coordenação administrativa, logística e execução de reuniões e
eventos: Assembleias, Câmaras Técnicas, Preaut, Inauguração da
sede, Rede Mineira de Apaes, SIGA, Seminário ELV, Fundação de
Apaes, Reunião Conselho, Festival de Artes entre outros.



Cotações e compras de materiais para a sede.



Organização e logística de reuniões.



Manutenção da estrutura física da Instituição.

2 – FINANCEIRO


Controle de contas a pagar e contas a receber;



Realização de cobrança e acompanhamento dos débitos das
Apaes referente aos anos anteriores e ano corrente, bem como
encaminhamento da listagem dos débitos aos Conselheiros;



Emissão dos boletos para anuidades do ano de 2019;



Publicação no site da Instituição do balanço anual de 2017;
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Assessoramento à contabilidade contratada na preparação de
documentos fiscais escrituração das contas e apuração dos
tributos e encargos sociais. Envio mensal das informações do DP
para folha de pagamento;



Gerenciamento do controle de previsão orçamentaria do ano de
2018 e recebimento das inscrições dos cursos e eventos
estaduais;



Manutenção da estrutura física da Instituição;



Acompanhamento do trabalho realizado pelas empresas
prestadoras de serviços: gráficas, conservação, transporte,
segurança e informática;



Organização do fluxo para controle de materiais e patrimônio;



Realização de reuniões com o Conselho fiscal da Feapaes, para
aprovação das contas do exercício de 2017
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1.4 Atendimentos as Apaes filadas/Sala de Soluções
Identificação: o atendimento as Apaes filiadas é realizado pela Central de
informações, denominado “Sala de Soluções” que tem como principal objetivo o
atendimento de qualidade às filiadas, partindo das diversas áreas de atuação desta
Federação.
Público alvo e critérios de acesso: 450 Apaes filiadas, compreendendo,
aproximadamente, 80 mil pessoas com deficiência intelectual e 310.000 famílias
envolvidas. . O critério de acesso é estar filiada à Federação Nacional das Apaes.
Cronograma: Segunda-feira a sexta-feira das 08 às 18 horas.
Capacidade de atendimento: Estima-se atender todo o estado de Minas Gerais,
especificamente, nos municípios onde há uma Apae.
Recursos financeiros a serem utilizados: Recursos próprios da Instituição.
Recursos humanos envolvidos: a equipecoordenada por Janaína Vieira, ensino
médio, carga horária 40 horas semanais; com o apoio de Nayara Pereira, letras,
carga horária 40 horas semanais.
Abrangência territorial: o Estado de Minas Gerais
Forma como a entidade fomentou, incentivou e qualificou a participação dos
usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas:
- Elaboração: As ações de atendimento às filiadas (Sala de Soluções) foram
elaboradas em conjunto por toda a equipe da Federação, considerando as demandas
e questionamento apresentados pelas Apaes, além do repasse das informações
oriundas das equipes de assessoramento destinadas a todas as Apaes. Tais ações
foram debatidas e aprovadas também pelo conselho de administração da Federação.
- Execução: A metodologia se deu pela apresentação das demandas e
questionamentos pelas Apaes com repasse para os setores responsáveis, para dar
continuidade ao assessoramento, além da disseminação das informações referentes
aos projetos elaborados e executados pela Federação.
- Monitoramento: O monitoramento das ações se deu por meio de um banco de
dados de controle de entrada das demandas e assessoramento realizado, com
acompanhamento até a solução final, quando necessário.
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- Avaliação: A avaliação se deu por meio de um sistema informatizado, específico
para tal além de reuniões periódicas com a equipe e com o conselho de
administração da Federação.
Ações desenvolvidas e resultados alcançados:


Atendimentos às Apaes filiadas/Sala de Soluções;



Atendimento a toda de demanda telefônica, e-mails e whatsapp;



Controle do atendimento telefônico realizado, bem como dos emails respondidos;



Controle de envio de informação da entidade aos conselheiros,
consultores e Apaes;



Acompanhamento das pendências enviadas às áreas específicas,
para agilidade nas respostas;



Acompanhamento e realização dos pedidos da campanha Apae
Noel, junto a FENAPAEs;



Realização das inscrições das famílias e autodefensores no Fórum
Estadual;



Participação e apoio logístico no XI Festival de Artes



Monitoramento
FENAPAES;



Participação no I Seminário – Educação ao Longo da Vida para a
pessoa com deficiência intelectual;



Participação no encontro sobre Currículo Funcional Natural;



Participação na videoconferência “Habilitação SUS”;



Acompanhamento das adjunções / designações / quantitativos de
servidores disponibilizados pela parceria entre Federação das
Apaes e SEE;



Acompanhamento e monitoramento do preenchimento do sistema
OSC, atendendo a demanda das Apaes acerca das modificações

do

preenchimento
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necessárias no sistema OSC e na planilha de liberação dos
servidores;


Organização do processo de adjunção para 2019.
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1.5 Assessoria Comunicação
Identificação: A assessoria de comunicação teve como objetivo divulgar as ações da
instituição para seus públicos de interesse, como usuários e profissionais das Apaes,
parceiros, imprensa e sociedade. Para isso, utilizou-se os principais canais de
comunicação da Feapaes-MG: sites, redes sociais e e-mail.
Público alvo e critérios de acesso: 450 Apaes filiadas, seus usuários e comunidade
em geral. O critério de acesso é estar filiada à Federação Nacional das Apaes.
Cronograma: Segunda-feira a sexta-feira das 08 às 18 horas.
Capacidade de atendimento: Estima-se atender todo o estado de Minas Gerais,
especificamente, nos municípios onde há uma Apae.
Recursos financeiros a serem utilizados: Recursos próprios da Instituição.
Recursos humanos envolvidos: Equipe da FEAPAES-MG, Coordenada por Luísa
Senna, jornalista, com uma carga horária de 40 horas semanais.
Abrangência territorial: o Estado de Minas Gerais
Forma como a entidade fomentou, incentivou e qualificou a participação dos
usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas:
- Elaboração: As ações de assessoramento de comunicação foram elaboradas
em conjunto por toda a equipe da Federação, considerando as demandas
apresentadas pelas Apaes, além da divulgação de eventos e informações referentes
às pessoas com deficiência intelectual/múltipla. Tais ações foram debatidas e
aprovadas também pelo conselho de administração da Federação.
- Execução: A metodologia se deu pela apresentação das demandas pelas Apaes
além da disseminação das informações referentes aos projetos elaborados e
executados pela Federação.
- Monitoramento: O monitoramento das ações se deu por meio de um banco de
dados de controle de entrada das demandas, além do controle de alcance das mídias
e redes sociais da entidade.
- Avaliação: A avaliação se deu por meio de um sistema informatizado, específico
para tal além de reuniões periódicas com a equipe e com o conselho de
administração da Federação.
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Ações desenvolvidas e resultados alcançados:


Apoio na realização do XI Festival Estadual Nossa Arte, em Poços
de Caldas - MG: solicitação de orçamentos; definição e elaboração
do material de divulgação e de sinalização; redação e envio de
press release; montagem do local do evento; confecção e envio de
convites e certificados; cerimonial; atendimento à imprensa;
acompanhamento dos jurados; acompanhamento da equipe de
fotografia e filmagem; apoio no cortejo; divulgação pós-evento
(fotos, vídeos, Boletim Geral); clipping do evento;



Definição de logomarcas e timbrados do XIV Congresso da Rede
Mineira das Apaes e IV Fórum Mineiro de Autogestão e
Autodefesa;



Apoio na elaboração e divulgação dos Anais dos últimos três (03)
Congressos para a Rede;



Solicitação de orçamentos referentes à comunicação visual,
cerimonial e publicações para o projeto de captação de recursos
do XIV Congresso da Rede Mineira das Apaes e IV Fórum Mineiro
de Autogestão, Autodefesa e Família;



Cobertura jornalística em eventos realizados pela Feapaes-MG e
Instituto de Ensino e Pesquisa Uniapae-MG Darci Barbosa
(videoconferências, cursos e reuniões presenciais, XI Festival
Estadual Nossa Arte) e publicação das notícias produzidas nos
sites institucionais e mídias sociais;



Divulgação do tema, material norteador e programações das
Apaes mineiras referentes à Semana da Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla;



Planejamento e produção de peças gráficas informativas para a
Rede, juntamente ao designer contratado, sobre deficiência
intelectual, datas comemorativas relativas ao Movimento Apaeano,
cursos do Instituto de Ensino e Pesquisa Uniapae-MG, oferta de
vagas de emprego e outros;



Alinhamento com designer, solicitação de orçamentos e
acompanhamento gráfico dos materiais promocionais produzidos
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para o Instituto de Ensino e Pesquisa Uniapae-MG Darci Barbosa:
folders de divulgação, blocos, canetas, cartões de visita;


Solicitação de orçamentos, alinhamento com a Editora contratada
e organização dos lançamentos da publicação do livro “Gestão das
Pessoas com Deficiência nas Organizações de Trabalho”;



Planejamento de ações internas: aniversariantes do mês, Dia da
Mulher;



Acompanhamento de empresa contratada para o desenvolvimento
do novo site do Instituto de Ensino e Pesquisa Uniapae-MG
(www.uniapaemg.org.br), bem como o envio de informações para
alimentação do mesmo, divulgação do seu lançamento para a
Rede Mineira das Apaes e mídias sociais;



Compilação, inserção, redação e/ou revisão dos conteúdos do
novo site: Biblioteca Digital; Notícias; SIGA; Cursos; Eventos;
Corpo Docente e outros.



Criação de página no LinkedIn do Instituto de Ensino e Pesquisa
Uniapae-MG;



Gerenciamento de conteúdo das mídias sociais Facebook, Twitter,
LinkedIn e WhatsApp e dos sites da Feapaes-MG e Uniapae-MG;



Revisão e produção de textos, ofícios, respostas e comunicados
para as Apaes;



Atendimento esporádico à imprensa (Globo Minas; Record Minas;
Rádio Itatiaia) quanto a informações sobre o programa “Casa Lar”
e agendamento de entrevistas;



Atendimento diário à equipe do Minas Cap para definir gravações
nas Apaes beneficiadas pelo certificado e presenças de integrantes
do Movimento Apaeano no estúdio do programa;



Administração de grupo de Comunicação no WhatsApp;



Captação e edição de vídeos (sorteios, Fala do Presidente etc.);
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Sistematização de dados e confecção de certificados de conclusão
relativos aos programas Escola de Família e de Autodefensores;



Criação e sistematização dos processos de inscrição para eventos
da Federação: Curso a Distância em Metodologia de Pesquisa;
Videoconferências;



Diagramação do Perfil Institucional do Instituto de Ensino e
Pesquisa Uniapae-MG Darci Barbosa;



Elaboração e/ou design de apresentações corporativas;



Realização de curso de Design para Redes Sociais para maior
autonomia na criação de material gráfico para a Feapaes-MG/IEP
Uniapae-MG.
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COMUNIDADE

DESENVOLVIMENTO

INTEGRAL

2018

SUSTENTÁVEL

DA

(Resolução CNAS 27/2011 – Matriz para caracterização do assessoramento e da
defesa e garantia de direitos na política de assistência social – Atividade 3)
Sistema Integrado de Gestão das Apaes (SIGA), Cursos de capacitação e
atualização e Centros de Treinamentos Descentralizados (CTDs)
Identificação: objetivou-se promover o intercâmbio de boas práticas de gestão entre
as Apaes, por meio do Sistema Integral de Gestão de Apaes (SIGA1); de forma a
capacitar os gestores e profissionais por intermédio de cursos de atualização2, na
modalidade de ensino semipresencial nos diferentes Centros de Treinamento
Descentralizados (CTDs3).
Público alvo e critérios de acesso: 450 Apaes filiadas, compreendendo,
aproximadamente, 80 mil pessoas com deficiências intelectual e 310.000 famílias
envolvidas. O critério de acesso é estar filiada à Federação Nacional das Apaes.
Cronograma: Segunda-feira a sexta-feira das 08 às 18 horas.
Capacidade de atendimento: Estima-se atender todo o Estado de Minas Gerais,
especificamente, nos municípios onde há uma Apae.
Recursos financeiros a serem utilizados: Recursos próprios da Instituição.
Recursos humanos envolvidos: Coordenação de Marli Helena Duarte, pedagoga,
40 horas semanais
Abrangência territorial: o Estado de Minas Gerais
Forma como a entidade fomentou, incentivou e qualificou a participação dos
usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas:
1

Trata-se de um instrumento de apoio prático de capacitação que os Conselheiros e Consultores Técnicos
Regionais e Consultoras Técnicas Estaduais podem utilizar para orientar as Apaes que desejam aperfeiçoar seus
programas e serviços.
2

O objetivo desses cursos é o de promover a capacitação dos profissionais acerca dos conceitos fundamentais ao
aprimoramento e/ou à implementação de algum tipo de serviço.

3

Proposta de consolidar uma base corporativa de compartilhamento de conhecimentos, assegurando uma
atualização contínua dos profissionais sobre a deficiência intelectual, de forma descentralizadas visando atender
as 430 filiadas em pólos regionais.
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- Elaboração: As ações referentes ao SIGA foram elaboradas em conjunto por
toda a equipe da Federação, sob a coordenação de Marli Helena, considerando as
demandas apresentadas pelas Apaes, bem como a identificação de serviços de
referência executados pelas Apaes voltados às pessoas com deficiência
intelectual/múltipla. Tais ações foram debatidas e aprovadas também pelo conselho
de administração da Federação.
- Execução: A metodologia se deu pela apresentação das demandas pelas Apaes
bem como pela identificação de serviços executados pelas Apaes, relativos a tais
demandas, que passarão a integrar o SIGA.
- Monitoramento: O monitoramento das ações se dá por meio de um banco de
dados de controle de entrada das demandas, além do controle de alcance dos
serviços integrantes do sistema de gestão.
- Avaliação: A avaliação se deu por meio de um sistema informatizado, específico
para tal além de reuniões periódicas com a equipe, com as Apaes participantes e com
o conselho de administração da Federação.
Ações realizadas e resultados alcançados:
 Realização de 06 reuniões com as Apaes referência com o objetivo
de avaliar, alinhar e qualificar os serviços de referência,
considerando a concepção do Movimento, a evolução conceitual e a
caracterização do público, conforme tabela abaixo:
Quantitativo das Visitas realizadas
REUNIÕES SIGA - SERVIÇOS DE REFERÊNCIA
Mês da reunião

Área

Nº de Apaes
Treinadas

Abril

Educação

04

Abril

Saúde

10

Abril

Organização da escrituração escolar

06

Abril

- Organização Jurídico administrativo

02

- Gestão Contábil-financeiro e Agência
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jurídica
- Emprego apoiado
Abril

Serviços ofertados na assistência social

09

Junho

Serviços ofertados para a pessoa com

03

 Realização de 03 reuniões e com as Apaes para novas adesões,
com o objetivo de ampliar os serviços de referência;
 Visita a 02 Apaes referência do SIGA;
 Realização de encontro de avaliação com os serviços de referência;
 Realização de reunião de avaliação das ações do SIGA com a
participação das Apaes referência;
 Acompanhamento, monitoramento do Plano de Metas.
 Capacitação e promoção do intercâmbio de boas práticas de gestão
na rede mineira das Apaes, orientando assim as Apaes que
solicitaram o treinamento de seus profissionais nos serviços
demandados, conforme relação de visitas realizadas:

PANORAMA DAS CAPACITAÇÕES REALIZADAS PELO SIGA EM 2018
Apae
Serviço de
Nº de
Ano
Apaes Treinadas
Referência
Referência
Visitas
-Manhuaçu
-Santa Rosa da
Serra
-Mateus Leme
-Candeias
Assistência Organização do
08
Social
Centro Dia
-Governador
Valadares
PARÁ DE
2018
-Juatuba
MINAS
-Martinho Campos
-Pompeu
Organização do
Sete Lagoas
Saúde
02
CER II
Três Pontas
Organização da
Piranga
Educação
02
Escrituração
Brumadinho
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Escolar
Candeias
Brumadinho
Araxá

03

Candeias

01

Brumadinho
Belo Horizonte

02

Brumadinho

01

Brumadinho

01

Controle e
Avaliação

Raposo
Pedro Leopoldo
Lagoa Santa

03

Educação

Organização do
Percurso Escolar
no Ensino
Fundamental para
Alunos com
Deficiência
Intelectual e
Múltipla

João Monlevade

01

Trabalho

Emprego apoiado

Saúde

Avaliação
Multidimensional

PEDRO
LEOPOLDO

Saúde

Avaliação
Multidimensional

TRÊS
PONTAS

Saúde

Avaliação
Multidimensional

Saúde
Educação
Gestão
Gestão
Assistência
Social
Saúde

BELO
HORIZONTE

Avaliação
Multidimensional
Organização de
Escola Especial
Assessoria
Contábil financeira
Organização
jurídicoAdministrativa
Organização
do
Centro Dia

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

João Monlevade
Brumadinho
Congonhas
Lagoa Santa
Sete Lagoas
Piedade
dos
Gerais
Eloi Mendes
Campo Belo
TOTAL=

02
02
02
02
32

40

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2018

3 PRODUÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISA
(Resolução CNAS 27/2011 – Matriz para caracterização do assessoramento e da
defesa e garantia de direitos na política de assistência social – Atividade 4)
Unidade Mineira da Uniapae
Identificação: a Unidade Mineira da Uniapae tem como foco a promoção do
desenvolvimento dos profissionais da Rede Apae e das pessoas com deficiência
intelectual e de suas famílias. Nesse contexto de aprendizagem, fomenta a produção
e socialização de conhecimento através de atividades no campo do Ensino, da
Pesquisa e da Extensão.
Público alvo e critérios de acesso: Profissionais da Rede das 450 Apaes, pessoas
com deficiência intelectual e suas famílias, compreendendo, aproximadamente, 80 mil
pessoas com deficiências intelectual e 310.000 famílias envolvidas. O critério de
acesso para profissionais é atuar em uma Apae ou em outros órgãos cujo público
alvo seja a pessoa com deficiência intelectual e múltipla.
Cronograma: Segunda-feira a sexta-feira das 08 às 18 horas.
Capacidade de atendimento: Estima-se atender todo o Estado de Minas Gerais,
especificamente, nos municípios onde há uma Apae.
Recursos financeiros a serem utilizados: Recursos próprios da Instituição.
Recursos humanos envolvidos: Coordenação da Unidade Mineira da UNIAPAE –
Maria do Carmo Menicucci, mestre em educação, com carga horária de 20 horas
semanais e consultoria de Fabiana Zanutti, mestre em educação, com carga horária
de 40 horas semanais.
Abrangência territorial: o Estado de Minas Gerais
Forma como a entidade fomentou, incentivou e qualificou a participação dos
usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas:
- Elaboração: As ações referentes a UNIAPAE foram elaboradas em conjunto por
toda a equipe da Federação, considerando as demandas apresentadas pelas Apaes,
bem como as tecnologias sociais voltadas às pessoas com deficiência intelectual e
múltipla, promovendo a capacitação da rede Apae e de profissionais voltados a essa
área. Tais ações foram debatidas e aprovadas também pelo conselho de
administração da Federação.
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- Execução: A metodologia se deu pela pesquisa e estudo de inovações
científicas e tecnológicas visando o avanço do conhecimento sobre tecnologias
sociais, deficiência e promoção de direitos de pessoas com deficiência., além do
fornecimento de cursos de capacitação para profissionais voltados a esse público.
- Monitoramento: O monitoramento das ações se deu por meio de um banco de
dados de controle de entrada das demandas, com acompanhamento até a solução
final, além de controle de alcance e qualificação dos cursos e serviços oferecidos pelo
instituto.
- Avaliação: A avaliação se deu por meio de um sistema informatizado, específico
para tal além de pesquisas de satisfação e reuniões periódicas com a equipe e
conselho de administração da Federação.
Ações realizadas e resultados alcançados:
3.1 Produção e socialização de conhecimento
3.1.1 Campo do Ensino e Pesquisa
Publicações


Livro “Gestão de Pessoas com Deficiência intelectual nas
organizações do Trabalho”

No campo do ensino, objetiva-se qualificar os profissionais da Rede Apae através da
oferta de cursos, oficinas, videoconferências e câmaras técnicas, nas modalidades
presencial e a distância, de forma a capacitar os membros das Apaes e a equipe
técnica da Federação, para o exercício de um eficiente controle social, tanto em seus
municípios de origem, quanto nas instâncias estaduais, sendo assim agentes de
transformação.
Eventos de Formação Continuada realizados em 2018:
EVENTOS 2018
EVENTOS E CURSOS PRESENCIAIS
Escola de Família
Escola de Autodefensores
Encontro sobre Currículo Funcional Natural
Protocolo de Sinais Precoces de Autismo
Reunião Consultores Técnicos
Curso semipresencial de Introdução à Metodologia de
Pesquisa
Discussão da Política Nacional de Educação Especial
(Câmara Técnica de Educação)
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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Encontro para discussão a Escala de Intensidade de
suporte - SIS (Câmara Técnica de Saúde - Prof. Ma.
Patrícia Zutião)
II Encontro de Avaliação do SIGA
I Encontro de avaliação da Rede mineira das Apaes
Total de participantes
CURSOS A DISTÂNCIA
Deficiência
Intelectual:
concepção,
avaliação
e
aprendizagem
Transtorno do espectro do autismo (TEA): uma abordagem
multidisciplinar
Tecnologia Assistiva: favorecendo a aprendizagem e a
inclusão social da pessoa com deficiência
Política de Assistência Social: gestão de entidades
prestadoras de serviços socioassistenciais
Paralisia Cerebral: uma abordagem multidisciplinar
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil MROSC
Gestão das Organizações da Sociedade Civil
Currículo Escolar na perspectiva da neuroplasticidade
Total de participantes
SEMINÁRIOS
I Seminário de Educação ao Longo da Vida
II Seminário de Educação ao Longo da Vida
Total de participantes
CÂMARAS TÉCNICAS
Câmara Técnica de Linguagens Alternativas
II Câmara Técnica de Assistência Social (em andamento)
I Câmara Técnica de Saúde (em andamento)
I Câmara Técnica de Educação Inclusiva (em andamento)
Total de participantes

Total de pessoas capacitadas pela UNIAPAE MG em 2018

22
23
30
615
5
128
14
2
21
17
17
49
253
58
25
83
16
14
22
14
66

1.017
pessoas

Participação em cursos e eventos de formação continuada:
 XXXVI Encontro Anual Helena Antipoff e II Colóquio Pesquisa e
Intervenção em Transtorno do Espectro do Autismo da Ortopedia
Mental à Educação Inclusiva: história e atualidade, nos dias 23, 24 e
25 de abril, na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, em
Belo Horizonte/MG.
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 13ª Reunião Regional Sudeste Anped (Associação Nacional de Pósgraduação e Pesquisa em Educação), durantes os dias 15 e 18 de
julho, na Unicamp – Campinas/SP.
 V Congresso Internacional Transdisciplinar sobre a criança e o
adolescente, durante os dias 25 e 28 de julho de, na Faculdade de
Medicina da UFMG, em Belo Horizonte/MG.
 5º Congresso Internacional de Deficiência Intelectual (5º Congreso
Internacional de Discapacidad Intelectual – Avances y retrocesos
em los contextos de las personas com discapacidad), nos dias 06 e
07 de setembro, em Rosário, na Argentina.
 IV Seminário de Educação - Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), no dia 05 de outubro, na PUC Minas, em Belo
Horizonte/MG.
 Intercâmbio profissional dos coordenadores de educação e ação
pedagógica, nos dias 09, 10 e 11 de outubro, em Brasília/DF.
 Seminário Internacional sobre Avaliação da Deficiência, no dia 30 de
outubro, no Ministérios dos Direitos Humanos e na Escola Nacional
de Administração Pública – ENAP, em Brasília/DF.
 IV Colóquio Colombiano e I Latino-Americano de Investigação sobre
Deficiência (IV Coloquio Colombiano y I Latinoamericano de
Investigación en Discapacidad), nos dias 06, 07, 08 e 09 de
novembro, em Medellín, na Colômbia.
 VIII Congresso Brasileiro de Educação Especial e XI Encontro
Nacional de Pesquisadores da Educação Especial, durante os dias
14 e 17 de novembro, na UFSCar, em São Carlos/SP.
 Encontro técnico sobre a Proteção Social no SUAS para a Pessoa
com Deficiência, nos dias 27 e 28 de novembro, em Curitiba/PR.
 Seminários e/ou eventos para apresentação do Projeto Piloto de
Educação ao Longo da Vida para a Pessoa com Deficiência
Intelectual
• Palestra na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
•

Seminário IEF/Ribeirão das Neves

•

Ministério da Educação - MEC/SECADI

•

Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais - CEE/MG
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•

Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais - SEE/MG

•

Conselho Nacional de Educação - CNE

•

Federação das Apaes da Bahia

•

Federação Nacional das Apaes (Brasília)

•

I Seminário de Autismo na Vida Adulta – São Paulo

•

APAE de Feira de Santana - Bahia

•

APAE de Poços de Caldas - MG

•

APAE de Goiânia - GO (via Skype)

•

APAE de Campo Grande - MS

•

Congresso Brasileiro de Educação Especial – UFSCAR - São
Carlos/SP

Grupos de pesquisa
 Avaliação do Índice de Gestão da Rede Mineira de Apaes Grande parte das Apaes está passando por uma fase de
crescimento, principalmente por assumir a Rede de Cuidados à
Pessoa com Deficiência em Minas Gerais. Esse crescimento gera
aumento de número de funcionários e de faturamento, provocando a
necessidade de sistematização dos processos de gestão. O objetivo
dessa pesquisa é a compreensão dos desafios que essa rede tem
enfrentado no que se refere à gestão e à quantidade de serviços
implantados.
 Educação ao Longo da vida para a pessoa com deficiência
intelectual: desafios e possibilidades da Metodologia de
Reconhecimento de Saberes - O conceito de Educação ao Longo
da vida tem sido foco crescente de grandes debates em vários
países, inclusive no Brasil. Essa pesquisa surge da necessidade de
dialogar sobre essa temática, após a promulgação da Lei
13.632/2018, de autoria do Deputado Federal Eduardo Barbosa, que
alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
para incluir e garantir o direito à educação e aprendizagem ao longo
da vida no âmbito da Educação de Jovens e Adultos e da Educação
Especial. O objetivo dessa pesquisa consiste em analisar a proposta
metodológica de Reconhecimento de Saberes para a construção de
projetos de vida de jovens e adultos com deficiência intelectual em
duas instituições escolares de Minas Gerais.
 Sinais de Risco de Autismo PREAUT em Bebês com Síndrome
de Down. Parte do Programa de Mestrado em Saúde da Criança e
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do Adolescente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG). Natália Lisce Fioravante Diniz. Seu
objetivo é investigar sinais PREAUT em bebês com alterações
motoras e/ou sindrômicas e correlacioná-los com achados
existentes na literatura de bebês típicos.

3.1.2 Área da Extensão
No campo da extensão, objetivou-se estabelecer e ampliar parcerias com famílias e
instituições, buscando constituir uma Rede de Apoio no município e no Estado, em
prol da defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual.


Preparação das famílias por meio do programa Escola de Família,
para que agreguem os conhecimentos necessários para a defesa
de seus filhos. Foram certificadas 261 pessoas;



Certificação de 132 formandos nas escolas de autodefensores
realizadas pelas Apaes;



Certificação de
Autodefensores;



Parceria com a D&J – Tecnologia educacional e social- para
produção dos cursos EaD;



Parceria com a UNIS para realização de Curso de especialização
em Gestão de OSC.



Parceria com a Faculdade Santa Casa de BH para realização dos
Cursos: Paralisia Cerebral: uma abordagem multiprofissional e
Transtorno do Espectro do Autismo: uma abordagem
multidisciplinar



Parceria com as Apaes de Pará de Minas e Belo Horizonte para
realização do projeto piloto de Educação ao Longo da vida para a
pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Acompanhamento da
visita in loco da Diretora de Educação Especial da Secretaria do
Estado de Minas Gerais.



Parceria com o CER-Contagem para a realização da pesquisa
intitulada “Análise de desempenho ocupacional de alunos cegos:
percepção de familiares e professionais”.



Parceria com a Profª Adriana Borges da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para discussão
do tema da Educação ao Longo da Vida para a pessoa com
deficiência intelectual e múltipla.

155

formandos
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PROMOÇÃO DA DEFESA DE DIREITOS, ARTICULAÇÃO COM ÓRGÃOS
PÚBLICOS E PRIVADOS DE DEFESA DE DIREITOS

(Resolução CNAS 27/2011 – Matriz para caracterização do assessoramento e da
defesa e garantia de direitos na política de assistência social – Atividade 1)
Identificação:. a FEAPAES-MG visa fortalecer o protagonismo dos usuários da Rede
Mineira das Apaes em prol da defesa de seus direitos, orientando-os e fomentando
ações que propiciem o acesso aos direitos de cidadania já estabelecidos.
Público alvo e critérios de acesso: As 450 Apaes filiadas, compreendendo,
aproximadamente, 80 mil pessoas com deficiências e 310 famílias envolvidas. O
critério de acesso é a Apae estar filiada à Federação Nacional das Apaes.
Cronograma: Segunda-feira a sexta-feira das 08 às 18 horas.
Capacidade de atendimento: Estima-se atender todo o Estado de Minas Gerais,
especificamente, nos municípios onde há uma Apae.
Recursos financeiros a serem utilizados: Recursos próprios da Instituição.
Recursos humanos envolvidos: Equipe da Federação
Abrangência territorial: o Estado de Minas Gerais
Forma como a entidade fomentou, incentivou e qualificou a participação dos
usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas:
- Elaboração: As ações de promoção de defesa dos direitos e articulação com
outros órgãos foram elaboradas em conjunto por toda a equipe da Federação,
considerando as demandas apresentadas pelas Apaes bem como a articulação já
existente entre a Federação e outros órgãos públicos e privados. Tais ações foram
debatidas e aprovadas também pelo conselho de administração da Federação.
- Execução: A metodologia se deu pela atuação nos conselhos de direitos,
promovendo a participação de representantes das pessoas com deficiência na
elaboração de políticas públicas, dentre outros.
- Monitoramento: O monitoramento das ações se deu por reuniões periódicas
com os conselheiros representantes, de forma a monitorar os temas que estão sendo
debatidos tanto nos conselhos de direitos como em demais órgãos. Além disso,
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também foi realizado o monitoramento pelas atas de referidas reuniões, como
atendimento a demandas específicas de Apaes.
- Avaliação: A avaliação se deu por meio de um sistema informatizado,
específico para tal além de reuniões periódicas (três, por ano) com o conselho de
administração da Federação.
Ações realizadas e resultados alcançados:


Renovação das certificações da entidade;



Participação em audiências públicas, reuniões, comissão da
pessoa com Deficiência (OAB), dentre outros, com órgãos
públicos, em assuntos relacionados a pessoa com deficiência;



Acompanhamento convênios em diligência, respondendo às
demandas dos órgãos públicos;



Participação nas reuniões do Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência - CONPED por meio do
representante Adnilson Marins



Participação na Eleição para nova diretoria do CONPED, com a
eleição do representante da Federação das Apaes do Estado de
Minas Gerais – Alisson Vinícius



Participação nas reuniões do Conselho Estadual de Educação, por
meio da representante Maria do Carmo Menicucci



Participação nas reuniões do Conselho Estadual de Assistência
Social, por meio do representante Maria Juanita Godinho Pimenta



Parceria com a Secretaria do Estado de Educação na cessão de
profissionais (professores) para as escolas especiais mantidas
pelas Apaes Mineiras.
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FORMAÇÃO POLÍTICO-CIDADÃO DE GRUPOS POPULARES, NELA
INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS/AS E LIDERANÇAS

(Resolução CNAS 27/2011 – Matriz para caracterização do assessoramento e da
defesa e garantia de direitos na política de assistência social – Atividade 7)
Identificação: objetivou-se promover acesso a conhecimentos e práticas de gestão
da Rede Mineira das Apaes, por meio de recursos e modalidades de capacitação, na
modalidade de ensino presencial e a distância, visando habilitar dirigentes, familiares,
Conselheiros e Consultores técnicos. Da mesma forma, visou-se a realização de
eventos para a participação da pessoa com deficiência, estimulando sua inclusão
social e desenvolvimento por meio das artes e esportes.
Público alvo e critérios de acesso: Profissionais da Rede das Apaes, notadamente,
dirigentes, gestores, conselheiros e consultores técnicos regionais. O critério de
acesso é integrar uma Apae filiada à Federação Nacional das Apaes.
Cronograma: Segunda-feira a sexta-feira das 08 às 18 horas.
Capacidade de atendimento: Estima-se atender todo o estado de Minas Gerais,
especificamente, nos municípios onde há uma Apae.
Recursos financeiros a serem utilizados: Recursos próprios da Instituição.
Recursos humanos envolvidos: Toda a equipe da FEAPAES-MG
Abrangência territorial: o Estado de Minas Gerais
Forma como a entidade fomentou, incentivou e qualificou a participação dos
usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas:
- Elaboração: As ações de formação e capacitação de conselheiros e lideranças
foram elaboradas em conjunto por toda a equipe da Federação, considerando as
demandas apresentadas pelas Apaes bem como a identificação de novas práticas e
formas de gestão, que levem a excelência de cada Apae envolvida. Tais ações foram
debatidas e aprovadas também pelo conselho de administração da Federação.
- Execução: A metodologia se deu pela apresentação das demandas pelas
Apaes, bem como pela elaboração de capacitações frente às demandas identificadas.
- Monitoramento: O monitoramento das ações se deu por meio de um banco de
dados de controle de entrada das demandas e de acompanhamento da aplicação das
capacitações na vida prática de cada Apae.
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- Avaliação: A avaliação se deu por meio de um sistema informatizado,
específico para tal (Sala de Soluções), além de reuniões periódicas (três, por ano)
com o conselho de administração da Federação.
Ações realizadas e resultados alcançados:
 Capacitação dos Conselheiros e Consultores Técnicos Regionais
acerca dos seus papéis e da importância do cumprimento de suas
atribuições dos respectivos cargos;
 Realização de 01 (uma) Assembleia Geral, objetivando a prestação
de contas referente ao exercício 2017;
 Realização de 02 (duas) reuniões com a Diretoria Executiva,
Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Federação das
Apaes do Estado de Minas Gerais
 Realização da XI Festival Estadual Nossa Arte, nos dias 13 a 15 de
setembro de 2018, na cidade de Poços de Caldas – MG, com a
participação de aproximadamente 1.100 pessoas dentre pessoas
com deficiência e profissionais.
 Participação na XXII Olimpíadas Especiais das Apaes, realizada em
Canoas, nos dias 3 a 8 de dezembro de 2018, com a participação
de 111 integrantes da delegação mineira, sendo 73 atletas e 38
profissionais.
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DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MONITORAMENTO

(Resolução CNAS 27/2011 – Matriz para caracterização do assessoramento e da
defesa e garantia de direitos na política de assistência social – Atividade 8)
Identificação: implementar praticas sistemáticas de acompanhamento e avaliação
para melhorar a qualidade dos serviços e da gestão do movimento apaeano mediante
a elaboração de um plano de ação que atenda à realidade e as necessidades de
cada Apae e de um relatório de gestão que possibilite a avaliação da execução do
que foi planejado.
Público alvo e critérios de acesso: Profissionais da Rede das Apaes, notadamente,
dirigentes, gestores, conselheiros e consultores técnicos regionais. O critério de
acesso é integrar uma Apae filiada à Federação Nacional das Apaes.
Cronograma: Segunda-feira a sexta-feira das 08 às 18 horas.
Capacidade de atendimento: Estima-se atender todo o estado de Minas Gerais,
especificamente, nos municípios onde há uma Apae.
Recursos financeiros a serem utilizados: Recursos próprios da Instituição.
Recursos humanos envolvidos: Toda a equipe da FEAPAES-MG
Abrangência territorial: o Estado de Minas Gerais
Forma como a entidade fomentou, incentivou e qualificou a participação dos
usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas:
- Elaboração: As ações de monitoramento foram elaboradas em conjunto por toda
a equipe da Federação, considerando as demandas apresentadas pelas Apaes bem
como o plano de ação de cada instituição Tais ações foram debatidas e aprovadas
também pelo conselho de administração da Federação.
- Execução: A metodologia se deu pela apresentação do plano de ação e relatório
de atividades de cada Apae, além de outros instrumentos elaborados de acordo com
a necessidade, de forma a identificar a aplicabilidade das ações da Federação do
Estado de Minas Gerais, bem como do assessoramento realizado.
- Monitoramento: O monitoramento das ações se deu por meio de um banco de
dados de controle.
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- Avaliação: A avaliação se deu por meio de um sistema informatizado, específico
para tal (Sala de Soluções), além de reuniões periódicas (três, por ano) com o
conselho de administração da Federação.
Ações realizadas e resultados alcançados:


Implementação da prática sistemática de acompanhamento e
monitoramento do movimento apaeano mineiro;



Implementação da pratica sistemática das ações decorrentes dos
resultados do monitoramento e avaliação para a melhoria dos
serviços e gestão das APAES de MG;



Avaliação dos resultados (relatório de gestão/ atividades) ao final
de cada período.



Orientação e monitoramento junto com os Conselheiros Regionais
e Consultores Técnicos as Apaes



Elaboração, coleta, sistematização e análise de dados das Apaes
para avaliação e acompanhamento dos serviços ofertados pelas
Apaes Mineiras.
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RESULTADO FINANCEIRO 2018
RECEITAS X DESPESAS
Receitas

Despesas

4.211.271,05

4.218.525,89

Déficit

7.254,84

RECEITAS
Receitas

Média Mensal

Apae Energia

7.471,09

Apae Noel

3.409,44

Cotas Parceladas

11.923,16

Cotas únicas

12.112,77

Repasse Fenapaes

7.993,65

Cursos Diversos Uniapae

4.985,83

Projetos/Convênios

303.043,31

Média Mensal

350.939,25
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DESPESAS
Despesas

Média Mensal

Despesas Fixas

13.029,94

Despesas Variáveis

52.327,85

Folha de Pagamento

118.262,46

Projetos/Convênios

167.923,58

Média Mensal

351.543,82

(*) Despesas Fixas englobam: condomínio, energia, telefonia fixa e móvel, internet,
água, informática e TI, contabilidade, segurança eletrônica, softwares, etc
(*) Despesas Variáveis englobam: Despesas de viagem, reuniões, despesas
administrativas, materiais de limpeza e de escritório, manutenções da sede, cursos
EaD e presenciais, etc
(*) Folha de Pagamento engloba: Salários, serviços autônomos, 13º, férias e
encargos.
(*) Projetos / Convênios englobam: despesas específicas dos projetos (Custeio Folha
de Pagamento, Nova Sede, Festival Estadual Nossa Arte, Capacitações, Educação
ao Longo da Vida, Custeio Folha de Pagamento).
Belo Horizonte – MG, abril de 2019.

Jarbas Feldner de Barros
Presidente da Federação das Apaes MG – Gestão 2018/2020

Maria Tereza F. B. A. Cunha
Procuradora Jurídica Federação das Apaes MG
Responsável técnica pela elaboração do Relatório de Atividades 2018
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