
PROJETO
JUVENTUDE 
NAS CIDADES
(nome provisório)

Foto: Apu Gomes/Oxfam Brasil



DADOS GERAIS
 Período: 01/06/2017 a 31/05/2018.

 Abrangência: Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

 Organizações parceiras: Ação Educativa, Criola, Fase, Ibase, 
Inesc, Instituto Pólis e Oxfam Brasil.

 Público: Jovens moradores de periferias e favelas que 
participem de grupos, coletivos ou movimentos juvenis.

 Orçamento: R$ 1.225.233,01.



OBJETIVOS

 Objetivo geral: Contribuir para o enfrentamento das 
desigualdades no contexto urbano promovendo os direitos 
das juventudes e o aprofundamento da democracia. 

 Objetivo específico: Contribuir para o fortalecimento da 
capacidade de jovens e coletivos juvenis que vivem em 
periferias urbanas e favelas de exercer seu direito à cidade e 
identificar alternativas para a sua inclusão econômica.



RESULTADOS E ATIVIDADES

 Resultado 1: Jovens e coletivos de periferias e favelas 
têm suas capacidades ampliadas para intervenções no 
espaço público contra as desigualdades e afirmação do 
seu direito à cidade

• 04 Reuniões iniciais para estimular jovens a participar do 
projeto – 01 por cidade.

• 12 Oficinas de formação – 03 por cidade.
• 16 Reuniões de assessoria – 04 por cidade.
• 04 Eventos públicos autogestionados – 01 por cidade .



RESULTADOS E ATIVIDADES

 Resultado 2: Jovens e coletivos de periferias e favelas 
com conhecimentos ampliados sobre o mundo do 
trabalho e têm fortalecidas  suas capacidades para 
identificarem oportunidades de inclusão econômica. 

• Mapeamento das práticas, demandas e potencial dos jovens 
e grupos de jovens (inclusão econômica).

• Criação e publicação de quatro guias (direitos da juventude e 
oportunidades para jovens).

• 12 oficinas de formação – 03 por cidade.



RESULTADOS E ATIVIDADES
 Resultado 3: Coletivos juvenis das quatro cidades 

desenvolvem uma agenda comum de  incidência e 
potencializam sua troca de conhecimentos relacionados 
à defesa de direitos. 

• Reunião com grupos de jovens com participantes das quatro 
cidades para construir uma agenda comum de advocacy e 
trocar experiências. 

• Sistematização das demandas e prioridades dos grupos de 
jovens para sua inclusão econômica .

• Vídeo sobre inclusão econômica.
• Oficina com especialistas em juventude e inclusão econômica 

para identificar prioridades para a continuidade do projeto. 



CRONOGRAMA
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CRONOGRAMA

Atividade Descrição da linha orçamentária Jun
17

Jul
17

Ago 
17

Set 
17

Out 
17

Nov
17

Dez 
17

Jan
18

Fev 
18

Mar 
18 

Abr 
18

Mai
18

Objetivo - Contribuir para fortalecer a capacidade de jovens e coletivos juvenis de periferias urbanas e favelas de
exercer seu direito à cidade e identificar alternativas para sua inclusão econômica.

Resultado 1 - Jovens e coletivos de periferias e favelas têm suas capacidades ampliadas para intervenções no
espaço público contra as desigualdades e afirmação do seu direito à cidade.

A1.1 Reuniões iniciais para estimular 
jovens a participar do projeto. 

A1.2 Oficinas de formação. 

A1.3 Reuniões de assessoria.

A1.4 Eventos públicos autogestionados.



CRONOGRAMA

Atividade Descrição da linha orçamentária Jun
17

Jul
17

Ago 
17

Set 
17

Out 
17

Nov
17

Dez 
17

Jan
18

Fev 
18

Mar 
18 

Abr 
18

Mai
18

Resultado 2 - Jovens e coletivos de periferias e favelas com conhecimentos ampliados sobre o mundo do
trabalho e têm fortalecidas suas capacidades para identificarem oportunidades de inclusão econômica.

A2.1
Mapeamento de práticas e 
demandas de jovens e coletivos 
juvenis. 

A2.2 Criação e publicação de guias sobre 
oportunidades.

A2.3 Oficinas de formação. 



CRONOGRAMA

Atividade Descrição da linha orçamentária Jun
17

Jul
17

Ago 
17

Set 
17

Out 
17

Nov
17

Dez 
17

Jan
18

Fev 
18

Mar 
18 

Abr 
18

Mai
18

Resultado 3 – Coletivos juvenis das quatro cidades desenvolvem uma agenda comum de incidência e
potencializam sua troca de conhecimentos relacionados à defesa de direitos.

A3.1 Reunião de grupos de jovens em 
torno de uma agenda de advocacy. 

A3.2

Sistematização de demandas e 
prioridades dos grupos de jovens 
com vistas à sua inclusão 
econômica. 

.A3.3 Vídeo sobre inclusão econômica 

A3.4 Oficina de sistematização e de 
especialistas.



CRONOGRAMA

Atividade Descrição da linha orçamentária Jun
17

Jul
17

Ago 
17

Set 
17

Out 
17

Nov
17

Dez 
17

Jan
18

Fev 
18

Mar 
18 

Abr 
18

Mai
18

Atividades relacionadas a todos os resultados. 

A4.1
Publicidade paga em mídias sociais, 
design de notícias, peças virtuais 
(resultado 3)

A4.2 Monitoramento, Avaliação e 
Consultoria de Aprendizagem. 

A4.3
Monitoramento, Avaliação e 
Consultoria de Aprendizagem -
Viagens

A4.4 Tradução

A4.5 Auditoria Externa do Projeto 



RELATÓRIOS
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CRONOGRAMA RELATÓRIOS – ORGANIZAÇÕES 
PARCEIRAS PARA OBR

Relatórios Data de apresentação
Relatório do estudo de linha de base 
(abril a junho de 2017)

31 de Julho de 2017

Relatório Financeiro (trimestral) 31 de agosto de 2017
30 de novembro de 2017
28 de fevereiro de 2018

31 de maio de 2018
Relatório narrativo de meio termo 
(junho a novembro de 2017)

30 de novembro de 2017

Relatório narrativo anual (junho 2017 
a maio de 2018)

31 de maio de 2018



CRONOGRAMA RELATÓRIOS – OBR PARA OHK

Relatórios Data de apresentação
Relatório do estudo de linha de base 
(abril a junho de 2017)

31 de agosto de 2017

Relatório narrativo e financeiro de 
meio termo (junho a novembro de 
2017)

31 de dezembro de 2017

Relatório narrativo e financeiro anual 
(junho de 2017 a maio de 2018)

30 de junho de 2018

Relatório anual de auditoria do projeto 
(junho de 2017 a maio de 2018)

31 de julho de 2018

Relatório de auditoria institucional 
para o exercício fiscal de 2017 (janeiro 
a dezembro de 2017)

30 de junho de 2018
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