
RELATÓRIO
2019
Ribeirão Preto



Mentoria reinicia
as atividades de
formação com a
TURMA 1



15 Associações Civis e 
01 Coletivo Social 
(ALIMCE, Assembleia 
de fundação em 
setembro/2019)



1 - Gestão Administrativa e Financeira
Curso com 03 aulas, carga horária de 09 horas, em parceria com 
INEPAD. Mentores: Professor Alberto Mathias (09/01/2019), 
Joyce Silva, (15/01/2019) e Lucas Mendes, (29/01/2019). 
Público: 60 pessoas

2 - Avaliação de Projetos e Resultados
Curso com 02 aulas, carga horária de 06 horas, Mentor: Dr. José 
Alberto Camargo – FEA. (22/01/2019 e 23/01/2019)
Público: 50 pessoas

3 - Comunicação como elemento de gestão
Curso com 03 aulas, carga horaria de 09 horas, que acontece-
ram nos meses de fevereiro e maio, Mentor: Adriana Silva (21, 
22/02/2019 e 25/05/2019)
Público: 120 pessoas

4 - Workshop “Presença Digital”
Carga horária 06 horas, Mentores: Marcos Manarelli e Daniel 
Manarelli. (20 e 27/02/2019)
Público: 100 pessoas

5 - Curso de Inteligência Emocional com ferramentas de 
Mindfulness
Curso com 03 aulas, carga horária: 08 horas, com Victor Tapias 
(15, 22/08 e 05/09/2019) 
Público: 35 pessoas

CURSOS E 
WORKSHOP

RESULTADO TOTAL:
Aulas, O!cinas e Workshop:  10
Professores: 8 Mentores
Carga horária: 38 horas
Público total: 365 pessoas 



1 - Palestra “O Melhor do Mundo”, Bruno Andrade 
(12/03/2019) carga horária: 02 horas.
Público: 60 pessoas 

2 - Palestra “Características dos Negócios Sociais”, Perla Calil 
(19/03/2019) carga horária: 03 horas.
Público: 60 pessoas 

3 - Workshop “Uso de Plataformas Gratuitas na Gestão 
Financeira”, Alessandra Camargo, (10/04/2019) carga horária: 
02 horas. 
Público: 40 pessoas 

4 - Palestra “Marketing Social”, Angelo Colucci 
(16/04/2019) carga horária: 03 horas.
Público: 60 pessoas

PALESTRAS E 
WORKSHOP 
ABERTOS AO
 PÚBLICO
 EM GERAL 



RESULTADO TOTAL 
Palestrantes: 9 pro!ssionais
Carga Horária: 26 horas
Público Total: 535 pessoas. 

PALESTRAS E 
WORKSHOP 
ABERTOS AO
 PÚBLICO
 EM GERAL 

5 - Palestra “Elaboração de Projetos Sociais”, 
Fernando Moraes, (27/04/2019), carga horária: 4 horas.
Público: 40 pessoas

6 - Palestra “Compaixão como conceito de totalidade”, 
Fernando Moraes (26/04/2019) carga horária: 02 horas.
Público: 60 pessoas

7 - Palestra “Marco Regulatório do Terceiro Setor”, 
Luiz Felipe Cirino (25/05/2019) carga horária: 03 horas.
Público: 40 pessoas

8 - Palestra “Inteligência Emocional no Ambiente 
Organizacional”, Victor Tapias (04/07/2019) 
carga horária: 02 horas.
Público: 60 pessoas

9 - Palestra “Boas práticas na Gestão de Projetos” 
Beatriz Nobile (25/07/2019) carga horária: 02 horas.
Público: 45 pessoas

10 - Palestra “A importância dos indicadores na Captação de 
Recursos: Crie seus indicadores, gerência por metas e capte 
mais recursos”, Ricardo Falcão, 
(29/08/2019) carga horária: 03 horas.
Público: 70 pessoas



EVENTOS E 
CAMPANHA 

Finalidade, promover eventos de 
esporte, cultura e lazer, para 
divulgar as OSCs e seus projetos 
sociais, e movimentar a todos para 
ser e fazer o bem.

1. DiverAÇÃO, realizado no Parque Luis Carlos Raya, dia 
02/12/2018, das 09 horas as 13 horas, público estimado 500 
pessoas

2.  SolidariArte Show com a Cantora Tânia Mara, realizado no 
Teatro Pedro II, dia 03/06/2019, as 20 horas, público estimado 
1.000 pessoas.

3. SolidariArte Peça Musical “O Amor e o Tempo”, homenagem 
a Nelson Gonçalves, escrita por Gabriel Chalita, realizada no 
Teatro Pedro II, dia 02/09/2019, as 19:30 horas, público 
estimado 650 pessoas.

Campanhas de orientação sobre a destinação do Imposto de 
Renda, fontes de recurso, captação de recursos, incentivo ao 
investimento social e ao voluntariado, e, demais assuntos 
relacionados ao Terceiro Setor. Foram também, divulgadas as 
campanhas, eventos e ações das Organizações que 
participam do Mentoria Social. Tais ações foram realizadas 
através de entrevistas no Sistema THATHI de Comunicação.



SEMINÁRIO
A iniciativa foi da Credicitrus e Coopercitrus, através da 
Ação Social Cooperada; em parceria com o Instituto SEB 
e a Mentoria Social. 

Os dois dias do evento contaram com diversas palestras, 
ministradas por pro!ssionais que são referências. Dentre 
os temas, tivemos: legislação, !nanças, comunicação e 
assuntos relacionados a gestão do terceiro setor.

• Parâmetros Legais, com o advogado especialista no 
Terceiro Setor, Danilo Tiisel;
• Gestão Financeira, com o professor Dr. Alberto Mathias;
• Comunicação com propósito, com a jornalista Natália 
Salvador e a publicitária Luana Mattos;
• Os 6 passos da Cidade Humana, com a cientista Adriana 
Silva;
• Projetos Sustentáveis, com o presidente da Comunida-
de Maria Peregrina, Rogério Duque;
• Economia Compartilhada, com o fundador da Yougreen, 
Roger Koeppl;
• Superar e Vencer Todos os Dias, com o para paratleta 
Juliano Alves.

Foi realizado nos dias 29 e 30 de 
Outubro de 2019, O Seminário 
SustentaHabilidades: Inovação, 
Empreendedorismo e 
Transformação, participaram 65 
instituições sociais de 24 
municípios e mais de 140 pessoas 
com o objetivo incentivar a 
capacitação, troca de experiências 
sobre empreendedorismo social e 
geração de renda no Terceiro Setor.



Grupo de Trabalho – Revitalização da Área 
Central do Município de Ribeirão Preto/SP

O Ministério Público Estadual, na pessoa do 
Promotor Dr. Wanderley Trindade, convidou o 
Mentoria Social para compor o Grupo de 
Trabalho que discute a Revitalização da Área 
Central do Município de Ribeirão Preto. 
Participamos de várias reuniões, apresentando 
sugestões e subsidiando o grupo com
 informações sobre a política de 
Assistência Social. A pedido do Dr. Wanderley, 
contribuímos com a Associação Vitória Régia, 
analisando e alterando o seu Estatuto Social. A 
Associação Vitória Régia, integra o grupo de
 trabalho, pois é uma das organizações que 
realizarão ações sociais junto à população da 
Região Central, mais especi!camente com os 
pro!ssionais do sexo.
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Reunião com as Organizações 
do Grupo Mentor, entrega do 
relatório conclusivo.

No dia 19/11/2019, realizou-se reunião 
com as OSCs do Grupo Mentor para a 
entrega dos seguintes relatórios:

1. Relatório de atividades;
2. Parecer Jurídico do Estatuto Social; 
3. Relatório da Auditoria; e
4. Avaliação Clima Organizacional.

Os relatórios re"etem o trabalho desenvolvido 
com as OSCs, e todo o processo de junho/2018 a 
dezembro/2019. As OSCs analisaram os relató-
rios, e para sanar dúvidas e questionamentos, 
aconteceu reunião entre a Faculdade Estácio de 
Sá, Equipe Mentoria Social e as OSCs, no dia 
30/11/2019. 
Após a reunião do dia 30/11/2019, restou de!ni-
do que caberá a cada OSC manifestar se tem inte-
resse em permanecer no Mentoria Social e quais 
são seus objetivos. O fechamento do Mentoria 
Social está previsto para até o dia 13/12/2019. 
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Em fevereiro e novembro de 2019, foram 
realizadas avaliações (quantitativa e 
qualitativa) por meio de formulário 
respondido e depoimento dos representantes 
legais das Organizações da Sociedade Civil 
que participam do Mentoria Social. 
O resultado obtido segue abaixo: 

Avaliação Geral do Mentoria Social
Excelente/Ótimo = 85%
Bom = 15% (1)

23%

15%

62%
Ótimo

Excelente

Bom

Impacto na Gestão das Organizações Sociais
Sim = 100%

Realizou mudanças na rotina da Organização 
Social
Sim = 100%

Aumentou o número de atendimentos em 2019
Sim = 100%

Aumentou os recursos !nanceiros em 2019
Sim = 60%
Estável = 40%



“Posso a!rmar com toda a certeza que tivemos uma evolução 
gigantesca, no nosso método de trabalho, e conseguimos deixar nossa 

organização muito mais organizada, e conseguimos até a Utilidade 
Pública, com as aulas e aprendizados que tivemos no decorrer desse 1 

ano e meio de cursos e palestras.”
Paula Domenichelli – Presidente Resolvi Mudar

“Ao longo de dois anos, o Grupo Mentoria Social, composto por 
pessoas altruístas com enorme visão de empreendedorismo, veio nos 

assinalar experiências e ferramentas para o desenvolvimento dos 
nossos trabalhos, auxiliando-nos a analisar o nosso papel dentro da 

organização, proporcionando-nos auto-con!ança para 
potencializar nossas competências”. 

Helena Monteiro - Vice-Presidente Casa do Vovô

“Tudo que nos foi passado, queremos colocar em prática neste ano 
vindouro. Estamos dispostos a recomeçar más, diferentemente do 

modelo que achávamos o certo, antes do Mentoria. Nossa mentora 
Gisele e equipe nos ajudou muito, reuniões com o pessoal, com 

projetos, direções e etc...reconhecemos e agradecemos por tudo 
mesmo e, nos fez acreditar que é possível seguir em frente.” 

Victor Marcos – Presidente Instituto Renove

“Nosso agradecimento a toda equipe do Mentoria por acreditar em 
nosso sonho... Quando o propósito se une ao conhecimento, o resulta-
do é o sucesso! O Mentoria Social faz parte da nossa história, nos levou 
a maturidade, nos fez romper limites e ao longo deste tempo, tem nos 

transformado. Vamos juntos continuar a transformar!” 
Renata Correa Gregoldo – Fundadora e CEO ALIMCE

“Antes da Mentoria, a Fábrica estava aprendendo a engatinhar, e hoje 
com a Mentoria, está pronta para correr!” 

Maria José Carvalho – Fundadora Fábrica de Sorrisos

“Está sendo fundamental e um aprendizado ímpar sem precedentes 
para minha instituição que represento neste momento.” 

Leonardo Muraca – Presidente Basta Querer

“A ONG LACULTESP teve uma evolução enorme como entidade e 
devemos isso ao Mentoria Social, que através das Consultorias 

oferecidas por pro!ssionais respeitados e de grande importância na 
área de atuação, levando assim a obter uma visão maior sobre a 

importância do nosso trabalho na sociedade. Com isso despertou em 
nós um desejo maior ainda de crescer e ajudar nossas comunidades, 

porém com mais conhecimento naquilo que estamos realizando, 
facilitando a nossa atuação.” 

José Pedro Barbosa dos Santos – Presidente LACULTESP

“O Mentoria Social para a ABRACCIA foi, é, e queremos que continue 
sendo, o apoio ao nosso potencial empreendedor e de gestão, no 

atendimento as pessoas com câncer para transformar nossa sociedade 
e o planeta. Agradecemos ao Mentoria Social pelo seu trabalho, que 

em todas as suas ações, se faz presente com dedicação, 
comprometimento e pro!ssionalismo.”

Inez S. G. Bestetti – Presidente ABRACCIA
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Curso realizado no período de 14 de maio a 03 de dezembro de 
2019, com aulas semanais (terças-feiras), das 19h30 às 22h30. A 
O objetivo do curso foi desenvolver conhecimentos em Ciência 
Política, Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional, Políticas 
Públicas, Desenvolvimento Sustentável e Comunicação Pessoal, 
objetivando aprimorar o exercício de liderança política, com aulas 
ministradas pelos professores Adriana Silva, Dirceu Chrysostomo, 
Gilberto Abreu e Sérgio Degrande.
O curso oferecido pelo Mentoria Liderança obteve inscrição de 178 
interessados, dos quais foram selecionados 67 participantes.

Atividades complementares

Palestras:
1 – Palestra “Liderança e empreendedorismo”, com Chaim Zaher e 
José Roberto Pereira Alvim, 
carga horaria: 2 horas.  (14/05/2019)
Público: 67 pessoas

2 - Palestra “Desafios da atualidade”, com o ex Governador Geraldo 
Alckmin, carga horaria:2 horas. (25/06/2019)
Público: 67 pessoas.

3 - Palestra “Experiência na política”, com Fernando Haddad, 
carga horaria: 2 horas. (26/07/2019)
Público: 67 pessoas.

4 - Palestra “Marketing eleitoral”, com Chico Mendez, 
carga horaria: 2 horas.
Público: 67 pessoas. (21/08/2019)

5 - Palestra “O Congresso Nacional” com o Senador Jorge Cajuru, 
carga horaria: 2 horas (04/10/2019)
Público: 67 pessoas.

6 – Palestra “Trajetória Política” com o Prefeito Duarte Nogueira, 
carga horária: 2 horas (03/12/2019)
Público: 67 pessoas



Trabalho de Conclusão do Curso
Os alunos apresentaram como TCC um projeto de lei de 
tema de competência própria do Município, conside-
rando a realidade social atual de Ribeirão Preto. Foram 
apresentados 12 projetos de lei, havendo perspectiva 
de, ao menos, um deles ser efetivamente utilizado 
como base para a iniciativa legislativa a ser exercida por 
um dos Vereadores do nosso Legislativo.

Resultados Mensurados do Mentoria Liderança. 
Como resultado tabulado a partir de questionário 
respondido pelos alunos, a aprovação do curso, assim 
considerando a efetivação do objetivo a que foi propos-
to, atingiu o percentual máximo, com solicitação de 
todo o grupo para que as atividades se estendam no 
próximo ano, com aulas de aprofundamento temático 
especí!co.

RESULTADO TOTAL
Aulas: 23 - carga horária: 53 horas
Palestras: 6 – carga horária: 12 horas
Público: 335 pessoas
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1 - Curso de Capacitação Profissional 
para Reeducandos 
 
O Mentoria Educação desenvolveu o Curso de Jardinagem, 
que foi ofertado para os reeducandos da Unidade Prisional 
de Jardinópolis, com o objetivo de capacitação pro!ssional 
especí!ca, permitindo empregabilidade enquanto no 
cumprimento da pena, já que inseridos no regime 
semiaberto e com perspectivas de trabalho na progressão
 da execução da pena.
O conteúdo programático, com aulas teóricas e práticas, bem 
como material impresso de apoio em formato de apostilas, é 
direcionado para a formação básica em jardinagem, 
destinada aos cuidados de jardins domésticos, jardins
 públicos, canteiros centrais de avenidas e praças, incluindo 
planejamento, plantio, adubação, manutenção e podas. 
Para viabilizar a realização do curso na referida unidade 
prisional o Instituto SEB disponibilizou todos os meios 
necessários:  aparelho de televisão (transferido por 
comodato), ferramentas de jardinagem, equipamentos de 
segurança e contratação de monitores para as aulas práticas 
e fornecimento do material didático.
Para o projeto realizado na Unidade Prisional de Jardinópolis, 
foram criadas duas turmas, sendo uma no período matutino 
e outra no período vespertino, contando cada uma delas 
com 20 alunos, com duração total de 40 horas oferecidas no 
período de outubro de 2019 a novembro de 2019. 
A Direção do Presídio aplicou prova teórica, não só para 
colher os resultados da aprendizagem, como também para 
cumprir as exigências legais impostas pela lei de execução 
criminal, além do que os alunos apresentaram como 
Trabalho de Conclusão do Curso a estruturação de jardina-
gem em área daquele estabelecimento prisional.
 
Equipe responsável:
Coordenador: José Tadeu Bichir Terra
Professor do curso: Edmur Manfrim.
Público: 40 pessoas 
Carga horária: 40
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2 - Curso de Capacitação dos Ambulantes da 
Região Central de Ribeirão Preto

 O Mentoria Educação em parceria com SEBRAE, Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto e Ministério Público do Estado 
de São Paulo ofereceram aos ambulantes formalmente 
cadastrados junto à Secretaria do Turismo, curso com noções 
de empreendedorismo, gestão e negócios, objetivando a 
oportunidade de se constituírem formalmente como 
microempreendedor individual. 
O curso teve uma duração total de 24 horas, tendo aconteci-
do no período de outubro de 2019 a novembro de 2019, 
semanalmente, nas dependências do SEBRAE RIBEIRÃO 
PRETO, e contou com a participação de 50 ambulantes. 

Professores: Mentores SEBRAE  
Público: 50 pessoas        
Carga horária: 24 

3 – Curso de Calceteiro Para os Reeducando\s

O Mentoria Educação desenvolveu o curso de calceteiro que 
será oferecido aos reeducandos do sistema prisional.
O curso capacita calceteiros com técnicas adequadas aten-
dendo aos anseios do cliente proporcionando a construção 
de calçadas seguras, bonitas e dentro das normas técnicas.
 A programação é focada na formação básica de calceteiro 
voltada a construção e cuidados de calçadas de ruas, aveni-
das e praças. Visa dar autonomia ao aprendiz no mercado de 
trabalho e possibilita empreender com baixo custo.
O curso tem duração total de 28 horas, das quais 09 horas 
são para as aulas teóricas e 12 horas para as aulas práticas, as 
aulas teóricas seguem o formato de tele aula, contando com 
o suporte de um tutor previamente treinado. A previsão é 
que o curso seja oferecido para 40 pessoas. 

RESULTADO TOTAL
Carga Horária: 28 horas
Público: 40 pessoas
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Eventos Externos:

1 - Workshop Empregabilidade de Egressos e 
Reeducandos, Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 
parceria com Secretaria Estadual de Segurança Pública, 
Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel – FUNAP, 
Câmara Municipal de Ribeirão Preto. (18/09/2019)

Público: 100 pessoas
Carga horária: 3 horas

2 – Reunião em Parceria com Ministério Público de 
Ribeirão Preto e SEBRAE para discutir a situação dos 
ambulantes situados na Região Central de Ribeirão Preto.   
 
As reuniões aconteceram nos dias:  12/04/2019, 
28/05/2019, 30/05/2019, 13/09/2019, 20/09/2019, e 
01/10/2019 e 23/10/2019.

Público: 105 pessoas
Carga horária: 14 horas

RESULTADO TOTAL
Carga Horária: 17 horas
Público: 205 pessoas


