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APRESENTAÇÃO
A pandemia do novo coronavírus esteve em pauta no mundo todo,
em 2020, especialmente em meio às organizações da sociedade
civil brasileira e sobretudo na Fundação Salvador Arena, que
acompanhou de perto os efeitos econômicos e sociais decorrentes
dessa conjuntura.
O aumento nos índices de desemprego, o fechamento do comércio
e de outros serviços impediram a geração de renda e levaram
milhões de brasileiros a um estado de miséria, em níveis
assustadores.
As tradicionais respostas às calamidades, que sempre partiram do
povo brasileiro, perderam fôlego com a extensão do período
pandêmico, decorrentes do retardamento na velocidade da
vacinação e com o surgimento das novas cepas, variantes do novo
coronavírus.
A Fundação Salvador Arena não poderia ficar indiferente a tudo
isto. Manteve o mesmo ritmo de investimentos, em 2020,
aplicando R$ 56,4 milhões em gratuidades sociais focalizadas nos
seus dois principais pilares temáticos.
Na área da Educação, a Fundação investiu 48,1 milhões em seus
programas pedagógicos regulares, atividades acadêmicas e em
ações especiais para mitigar os impactos da pandemia na
comunidade estudantil, mantendo seus padrões de excelência,
legitimados pelas medições oficiais do Ministério da Educação por
meio do ENEM – Exame Nacional de Cursos do Ensino Médio e do
ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, obtendo
os melhores conceitos nacionais, beneficiando 3.118 alunos
matriculados no Centro Educacional da Fundação Salvador Arena,
em 2020.

Na área da Social, uma série de programas continuados,
planejados e gratuitos prestou atendimento direto à
comunidade e deu suporte a inúmeras iniciativas de
entidades beneficentes em atenção especial de resposta
rápida aos impactos da pandemia nas mais diversas
praças brasileiras.
Nesse segmento, os investimentos continuaram
significativos: R$ 8,3 milhões em projetos que visaram o
acolhimento das comunidades mais atingidas e a
continuidade dos programas estruturados para o
fortalecimento da rede socioassistencial por meio de
assessoria técnica social, administrativa e financeira,
reunindo um conjunto de medidas que atingiram
diretamente mais de 88 mil de pessoas em situação de
vulnerabilidade social e risco pessoal.
Esse conjunto de ações realizadas pela Fundação
Salvador Arena destacou-se, portanto, pela atenção
especial aos indivíduos no âmbito da educação e da
assistência social, amparadas nos propósitos e ideais de
seu fundador, Eng. Salvador Arena, um empreendedor
social que, desde a década de 60, já percebia que o
desenvolvimento de uma sociedade se apoia nos seus
valores mais altruístas.

Regina Celi Venâncio
Presidente do Conselho Curador
Diretora-Presidente da Fundação Salvador Arena

INSTITUCIONAL – ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
VALORES

DENOMINAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA
A Fundação Salvador Arena é uma instituição civil, de direito privado e
sem fins lucrativos, criada em 1964 pelo empreendedor social Salvador
Arena (1915-1998) para manter atividades voltadas à transformação
social nas áreas de educação e social.

• Altruísmo
• Responsabilidade Socioambiental
• Ética e transparência
• Competência e disciplina

FINALIDADE ESTATUTÁRIA

• Valorização e respeito às pessoas

•

• Melhoria Contínua

•
•

Desenvolver a educação (...) criando e mantendo instituições de
ensino próprias ou apoiando técnica e/ou financeiramente
instituições de ensino públicas ou privadas sem fins lucrativos.

Realizar ações assistenciais em
vulnerabilidade social.

benefício

de

pessoas em

Realizar ações de assessoramento técnico, administrativo e
financeiro de forma gratuita a entidades assistenciais e à rede
socioassistencial sem fins lucrativos (...). (Artigo 4° do Estatuto Social da FSA).

MISSÃO
Atender aos ideais do Fundador, por meio do apoio ou execução de
projetos e programas sociais nas áreas da educação, saúde, habitação e
assistência social, com o objetivo de contribuir com a sociedade,
promovendo a transformação social.
VISÃO

Ser referência e exemplo nacional nas atividades que visam à
transformação social.

• Zelo pelo patrimônio
• Orgulho de pertencer
POLÍTICA DE QUALIDADE
•

Preservar a ética e a transparência nas relações com seus
assistidos, parceiros, colaboradores e a comunidade;

•

Envidar todos os esforços possíveis para atender e satisfazer às
necessidades dos assistidos e demais partes interessadas;

•

Propiciar condições para a capacitação e o desenvolvimento
contínuo de seus colaboradores e parceiros;

•

Buscar a excelência nos projetos educacionais e sociais por meio
da melhoria contínua de seus processos e de suas práticas de
gestão;

•

Promover a preservação do meio ambiente;

•

Respeitar o atendimento da legislação aplicável em vigor;

•

Investir adequadamente os recursos patrimoniais da Fundação.
02

INSTITUCIONAL – UNIDADES, TÍTULOS E REGISTROS
UNIDADES OPERACIONAIS

TÍTULOS E REGISTROS

Fundação Salvador Arena
CNPJ: 59.107.300/ 0001-17.
Avenida Caminho do Mar, 2652 - Bairro: Rudge Ramos.
São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP: 09612-000.
Telefone: (11) 4366-9777; Fax: (11) 4366-9947.
Site: www.fundacaosalvadorarena.org.br

Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 4.408, de 12/ 01 / 1965.

Conselhos de Defesa de Direitos:
CMDCA - Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do
Adolescente n° 118, de 29/10/ 2014.
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social,

Centro Educacional da Fundação Salvador Arena
CNPJ: 59.107.300/ 0003-89.
Estrada dos Alvarenga, 4001 - Bairro Alvarenga.
São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP: 09850-550.
Site: www.cefsa.org.br
Escola Técnica Salvador Arena
CNPJ: 59.107.300/0004-60
Estrada Rural, S/N – Fazenda Sesmaria.
Santa Rita do Passo a Quatro - SP - CEP: 13670-000.
Site: http://www.escolatecnicasalvadorarena.com.br/

CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, conforme disposto na Portaria da Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior nº 30 de
05/02/2020

Registros e Reconhecimentos
Certificação ISO 9001:2015

UNIDADE ADMINISTRATIVA
CNPJ: 59.107.300/ 0001-17.
Rua Guadalupe, 663 – Jardim Paulista.
São Paulo - São Paulo - CEP: 01439-010.
Site: www.fundacaosalvadorarena.org.br
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INSTITUCIONAL – ESTRUTURA INSTITUCIONAL
ESTRUTURA INSTITUCIONAL

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO CURADOR

Diretora Presidente
Dra. Regina Celi Venâncio

Presidente: Dra. Regina Celi Venâncio
MEMBROS DO CONSELHO CURADOR
Carlos Alberto Legori
Edson Marcos Zoccante
Hélio dos Santos Júnior
Iara Satoco Fukunishi Yamada
Luís Carlos Rabello
Márcia Thiemi Uemura
Maria Luzia de Almeida
Marlene Barbieri Taveira
Nelson da Silva Leme
Regina Celi Venâncio
Valcir Shigueru Omori
Toshihiko Kumamoto
Venize A. Fernandes Vigatto

Diretora Vice-presidente
Márcia Thiemi Uemura
Diretores
Luís Carlos Rabello
Maria Luzia de Almeida
Nelson da Silva Leme
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INSTITUCIONAL – RECURSOS APLICADOS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Em 2020, a Fundação Salvador Arena manteve seu foco
de investimentos em Educação, aplicando R$ 48,1
milhões de reais em projetos educacionais próprios.

INVESTIMENTOS EDUCACIONAIS E SOCIAIS NO
ÚLTIMO EXERCÍCIO

No campo social, a Fundação Salvador Arena atuou em
parcerias com organizações do Terceiro Setor,
financiando seus projetos e oferecendo gratuitamente
assessoria técnica para gestão, captação de recursos e
elaboração de projetos sociais.

Em 2020, a Fundação investiu nesse segmento social
R$ 8,3 milhões de reais em programas e projetos
próprios e outros protagonizados por entidades com
atuação no Grande ABC, São Paulo e outras Unidades
da Federação.

2020

EDUCAÇÃO
Milhões (R$) ➔

48,1

ASSISTÊNCIA SOCIAL
8,3

TOTAL
56,4

Gráfico: Aplicação dos recursos em 2020
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MODELO DE GESTÃO – TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO
INTRODUÇÃO

AUDITORIAS

A Fundação Salvador Arena realiza um conjunto de atividades
caracterizadas pela diversidade dos temas sociais, pela
abrangência geográfica de suas ações e pelas diferentes áreas,
departamentos e setores que se relacionam para o cumprimento de seus objetivos e metas.

As auditorias internas foram realizadas em junho de 2020 e
contabilizaram aproximadamente 80 horas de auditorias.

Reconhecendo que esse universo de ações e obrigações requer
um sistema de gestão eficaz, o Conselho Curador e a Diretoria
Executiva têm adotado metodologias modernas de administração que lhes permitem manter as operações cotidianas da
organização alinhadas aos compromissos expressos na sua
missão.
O Sistema de Gestão da Qualidade, a Gestão Estratégica dos
Recursos, o Balanced Scorecard e o Centro de Documentação,
Memória e Referência da FSA (CDMR/ FSA) compõem essas
ferramentas de gestão, que vêm auxiliando a Fundação a
cumprir seus desafios com qualidade responsabilidade e
transparência.

I - CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2015
Em 2020, as auditorias internas e externas avaliaram os
princípios do Sistema de Gestão da Qualidade que
contemplam: Foco no cliente; Liderança; Engajamento das
pessoas; Abordagem de processo; Melhoria; Tomada de
decisão com base em evidência e Gestão do relacionamento.

A auditoria externa de supervisão da Fundação Salvador
Arena ocorreu no período de 12 a 14 de agosto de 2020.

A auditoria independente é conduzida pela Fundação Carlos
Alberto Vanzolini, que ratificou a adequação do Sistema de
Gestão da Qualidade da Fundação à norma ISO 9001:2015,
dentro do seguinte escopo:

Supervisão da Certificação ISO 9001:2015 da FSA

ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO
Promoção da transformação social por meio dos
processos educacionais desenvolvidos no Centro
Educacional da Fundação Salvador Arena, bem como de
ações de apoio ou execução de projetos e programas
sociais nas áreas de educação, saúde, habitação e
assistência social.
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BALANCED SCORECARD (BSC)
O Balanced Scorecard é um sistema de gestão que
permite que as organizações gerenciem seus planos
estratégicos por meio de indicadores de resultados. É
uma importante ferramenta que traduz a visão e as
estratégias da organização em um conjunto coerente
de medidas de desempenho, que é construído não só
por quem está na Direção, mas também por todos os
colaboradores.

Missão: Atender aos ideais do Fundador, por meio do apoio ou execução de projetos
e programas sociais nas áreas da educação, saúde, habitação e assistência social, com
o objetivo de contribuir com a sociedade, promovendo a transformação social.
Visão: Ser referência nacional nas atividades que visam a transformação social
Diretriz Estratégica: Excelência na transformação social autossustentada em todas as
suas áreas de atuação

O Balanced Scorecard, portanto, envolve toda a
organização, admitindo que o conhecimento e a capacidade de intervenção são atribuições de cada
colaborador.
MAPA ESTRATÉGICO DA FSA
Por meio do Balanced Scorecard, os colaboradores
foram mobilizados para propor planos de ação
alinhados com as diretrizes da Alta Direção,
vinculando a missão de cada departamento aos
objetivos estratégicos da Fundação.
Esse processo contribui para que cada área da
Fundação assuma compromissos com a organização e
estabeleça seus próprios indicadores de resultados,
permitindo a participação dos colaboradores no
processo de gestão. A seguir, apresentamos o Mapa
Estratégico proposto, que vem orientando a
implantação do Balanced Scorecard na FSA:
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ASPECTOS FINANCEIROS E
ORÇAMENTÁRIOS
Demonstração da
Sustentabilidade Financeira
A Fundação Salvador Arena mantém suas
atividades por meio de recursos próprios
provenientes da aplicação de seu
patrimônio, composto pelos bens móveis,
imóveis e valores mobiliários herdados do
fundador. Tendo como princípios a
transparência e o planejamento dos seus
gastos
como
premissa
para
a
sustentabilidade, a Fundação Salvador
Arena adota um modelo profissional de
gestão econômico-financeira, publicando
suas demonstrações financeiras e o parecer
de auditores independentes, dando
transparência à execução de suas
atividades.
Gestão Financeira e Transparência:
Estratégia para a Sustentabilidade

Visando a utilizar adequadamente os
recursos investidos, a Fundação planeja e
monitora seu orçamento anual objetivando
garantir os recursos necessários para a
consecução de seus objetivos. As diretrizes
para gestão orçamentária da FSA são
estabelecidas pela Alta Direção e cada
departamento fica responsável pelas metas
e pela administração dos recursos.

O Plano de Contas
O Plano de Contas é um documento
elaborado com base nos princípios e
normas contábeis, também respeitando a
legislação pertinente. O plano de contas
padroniza as classificações contábeis
evitando contabilizações indevidas e ainda
facilita a classificação das despesas
operacionais pelas áreas envolvidas, sendo
que as demonstrações e relatórios
gerenciais gerados a partir do plano de
contas
permitem
a
apresentação
comparativa entre os valores reais e os
orçados
(projetados),
possibilitando
análises sobre as variações e tomada de
decisões.
Os Centros de Custos
A estrutura de Centro de Custo possibilita
identificar quanto cada setor ou área da
organização esta utilizando de recursos,
possibilitando à alta direção da Fundação
Salvador Arena um melhor gerenciamento.
O Orçamento Anual

Para elaboração do orçamento, os
gestores levam em consideração os
gastos realizados no ano anterior e os
investimentos
necessários
para
consecução dos novos objetivos. No
decorrer do ano, caso haja necessidade
de investimentos não previstos, estes
poderão
ocorrer
somente
após
aprovação das instancias pertinentes.
Acompanhamento Orçamentário
Para acompanhar o orçamento, a Alta
Direção da FSA estabelece uma meta de
desvio a ser atendida por cada centro de
custos e o desvio é acompanhamento
mensalmente por meio de planilhas de
monitoramento.
Os desvios significativos são justificados
pelo gestor ao setor de Orçamentos.
Com
essa
sistemática
de
acompanhamento, ao final do ano é
possível obter resultados positivos com
relação à gestão orçamentária.

A Alta Direção da FSA divulga a Carta
Diretriz com o objetivo de nortear as ações
do planejamento orçamentário para o ano
seguinte e após a divulgação dessa Carta, os
gestores de cada setor planejam as
propostas de trabalho e o orçamento
necessário para a sua execução.
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, MEMÓRIA E
REFERÊNCIA (CDMR/ FSA)
INTRODUÇÃO

O conceito básico de todo centro de
documentação, memória e referência é a
organização de documentos impressos,
físicos, registros orais e iconográficos durante
a construção do processo histórico da
instituição e a disponibilização desse material
para pesquisa e consultas que subsidiarão
alunos, funcionários e gestores para que
mantenham vivos os valores essenciais e os
princípios da Instituição.

Entre as atividades do CDMR, estão
as
exposições
culturais;
a
exposição
permanente
do
Memorial
Salvador
Arena,
atendimento de estudantes para
produção de monografias, teses e
trabalhos de conclusão de curso,
geralmente associados aos temas:
Responsabilidade Social e Terceiro
Setor.

Com o CDMR/ FSA não é diferente. Esse
espaço é uma verdadeira usina ideológica do
pensamento humanitário do Engenheiro
Salvador Arena e dos princípios e valores da
FSA, que auxiliarão as gerações futuras a
tomar decisões e modernizar a Fundação.
Esse espaço ocupa 225 m², em áreas para
tratamento, recuperação e catalogação de
documentos, com livre acesso para pesquisas
orientadas por funcionários especializados:
bibliotecárias, infoeducadoras e historiadores.

O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO MEMÓRIA E REFERÊNCIA
O CDMR/ FSA é um espaço criado para reunir o acervo de documentos que contam a história do Engenheiro
Salvador Arena e da Fundação.

ATENDIMENTO
Visita interna (alunos e professores): com agendamento do professor e/ou coordenação.
De segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.
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CEFSA – CENTRO EDUCACIONAL DA FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA
FACULDADE DE TECNOLOGIA TERMOMECANICA – FTT
COLÉGIO TERMOMECANICA - CTM
INTRODUÇÃO
As atividades e os serviços oferecidos à comunidade são realizados pelo Centro
Educacional da Fundação Salvador Arena - CEFSA, gratuitos e com 100% de
recursos próprios. O CEFSA é constituído por duas unidades de ensino e por uma
estrutura de apoio formada pelo Teatro Eng. Salvador Arena, o Estádio Olímpico
Bronze TM 23, o Conjunto Aquático Salvador Arena e um complexo de quadras e
ginásios poliesportivos, que atenderam 3.118 alunos, em 2020.
UNIDADE DE ENSINO

N° DE ALUNOS

%

Colégio Termomecanica – CTM

1.789

57%

Faculdade de Tecnologia
Termomecanica - FTT

1.329

43%

TOTAL

3.118

100%

Tabela: Distribuição dos alunos de acordo com a unidade de ensino

LOCALIZAÇÃO
O Centro Educacional da Fundação Salvador Arena está localizado na Estrada
dos Alvarenga nº 4001, em São Bernardo do Campo, em imóvel de propriedade
da Fundação. O conjunto de prédios e equipamentos ocupa um espaço físico
com 35 mil metros quadrados construídos, em um terreno com 131 mil metros
quadrados de área total. Dispondo de uma ampla área, cada unidade ocupa
seu espaço sem que haja interferência entre as atividades extraclasses,
garantindo a segmentação dos alunos segundo os cursos e as respectivas faixas
etárias.
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CEFSA – CENTRO EDUCACIONAL DA FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA
INFRAESTRUTURA
I - Teatro Engenheiro Salvador Arena
Com 600 lugares, o Teatro Eng.
Salvador Arena é um dos mais
modernos do país. Sua arquitetura
permite abrigar produção, difusão e
formação cultural nas áreas de
música, dança, teatro e cinema,
assim como a realização de
seminários,
palestras,
eventos,
cursos, oficinas e exposições.

II - Estádio Olímpico Bronze TM 23
O campo de futebol possui
dimensões oficiais similares às dos
mais modernos estádios brasileiros.
As arquibancadas são cobertas e
acomodam 1100 pessoas sentadas. O
acesso ao Estádio é independente
dos prédios escolares, garantindo
isolamento acústico, mesmo quando
ocorrem atividades e competições
esportivas nesse espaço. Ao redor do
campo, existe uma pista de atletismo
com 350m de comprimento com 6
raias olímpicas. As atividades são
orientadas
por
profissionais
qualificados, que obedecem à
proposta pedagógica adotada pelo
CEFSA.

III - Ginásios Poliesportivos
O CEFSA dispõe de dois ginásios
poliesportivos cobertos e duas
quadras poliesportivas em ambiente
aberto. Esse complexo esportivo
possibilita distribuir as atividades de
educação física compatibilizando as
diferentes faixas etárias e públicos.
As atividades representam um
importante meio para a socialização
dos alunos e práticas que favorecem
a cooperação e o respeito às regras
de diversas modalidades esportivas.
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CEFSA – CENTRO EDUCACIONAL DA FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA
IV - Conjunto Aquático

V – Bibliotecas Interativas

Biblioteca da Educação Infantil

O CEFSA conta com um conjunto de
piscinas em um espaço coberto,
climatizado e recursos tecnológicos
modernos. O Conjunto Aquático é
formado por piscinas. A menor tem 14
metros de comprimento por 8 metros de
largura e profundidade de 1,3 metros. A
segunda tem dimensões semiolímpicas,
com 25 metros de comprimento por 12,5
metros de largura e profundidade de 1,8
metros. Ambas são aquecidas à
temperatura de 28ºC por um sistema que
respeita o meio ambiente. O Conjunto
Aquático conta com banheiros, deck,
arquibancada com 90 lugares e dois
vestiários.

O CEFSA dispõe de quatro bibliotecas
interativas, montadas especialmente
para atender alunos de diferentes
faixas etárias.
O acervo é atualizado periodicamente e
a comunidade acadêmica pode
participar da seleção do acervo. Os
alunos são orientados quanto ao uso
correto e funcional do acervo, bem
como sua preservação.

Público alvo: nível V e 1º ano.

O acervo conta com obras e recursos
específicos para a faixa etária a que se
destina e os projetos que buscam
conciliar o contato com o livro e o
desenvolvimento de valores como:
preservação do meio ambiente, respeito
às diferenças, valorização da cultura
popular e cidadania, entre outros.
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CEFSA – CENTRO EDUCACIONAL DA FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA
Biblioteca do Ensino Fundamental I
Público alvo: alunos do 2º ao 5º ano.
A biblioteca, com espaço para leitura
compartilhada,
é
conduzida
por
professores e infoeducadores.
Os alunos são estimulados a fazer
empréstimos para compartilhar suas
pesquisas com a família. Desenvolvem
pesquisas orientadas, exposições de
trabalhos, encontros com profissionais de
diferentes áreas do conhecimento.

Biblioteca do Ensino Fundamental II
Público alvo: alunos do 6º ao 9º ano.
O acervo objetiva preparar o aluno para
ser um leitor crítico.
Os alunos podem retirar material para
empréstimo durante o período letivo e
nas férias.
Além das atividades usuais, o espaço
oferece também atividades extras
como: o Cine-Almoço, exposições
temáticas e a Semana da Poesia, bem
como outros projetos descritos no
planejamento do ciclo.

Biblioteca do Ensino Médio e FTT
Público alvo: alunos do Ensino Médio
e da Faculdade de Tecnologia da FTT.
O espaço e o acervo foram
organizados para atender ao leitor,
disponibilizando obras dos diferentes
campos do conhecimento, como:
livros técnicos, ficção, poesia,
periódicos, DVDteca e outros
documentos. Há também os trabalhos
de conclusão de curso (TCCs), que
após
sua
apresentação
são
incorporados ao acervo para consulta.
São oferecidos empréstimo, biblioteca
virtual e dinâmicas de encerramento
de curso.
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FACULDADE DE TECNOLOGIA TERMOMECANICA - FTT
APRESENTAÇÃO
A FTT é uma instituição de ensino superior privada totalmente gratuita. Mais que a
formação acadêmica, a FTT se preocupa com o desenvolvimento integral do aluno. Por
isso, trabalha com projetos filantrópicos, programas de extensão universitária, desafios
empresariais, entre outros.
Instituída em 2002, a FTT iniciou as atividades acadêmicas em 2003, com cursos
superiores de tecnologia. Atualmente a FTT oferece cursos superiores bacharéis em
Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de
Controle e Automação, todos com conceito máximo na avaliação do MEC, além de cursos
de pós-graduação em Gestão Educacional e Gestão de Projetos em Inovação e
Sustentabilidade.
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FACULDADE DE TECNOLOGIA TERMOMECANICA - FTT
CURSOS GRADUAÇÃO OFERECIDOS EM 2020

N° DE ALUNOS

%

Administração

322

24%

Engenharia de Alimentos

309

23%

Engenharia de Controle e Automação

356

27%

Engenharia da Computação

342

26%

1.329

100%

TOTAL

PERFIL SOCIOECONÔMICO
Quase a metade (47%) dos alunos dos cursos de graduação da Faculdade de Tecnologia Termomecanica apresentou perfil de renda per
capita mensal até 1,5 salários mínimo.
RENDA PER CAPITA DOS ALUNOS DA GRADUAÇÃO

N° DE ALUNOS

%

Até 1,5 (s.m.)

627

47%

Acima de 1,5 até 3,0 (s.m.)

427

32%

Acima de 3,0 até 5,0 (s.m.)

187

14%

Acima de 5,0 (s.m.)

88

7%

1.329

100%

TOTAL
Renda per capita dos alunos da FTT em salários mínimos | *Salário Mínimo 2020 = R$ 1.045,00

BOLSAS DE ESTUDOS EM GRATUIDADE – FTT - 2020

Custo médio mensal por aluno FTT: R$ 1.250,00/ mês
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FACULDADE DE TECNOLOGIA TERMOMECANICA - FTT
CURSOS DE PÓS-GRAUDAÇÃO OFERECIDOS EM 2020

N° DE ALUNOS

%

Gestão Educacional

37

50%

Gestão de Projetos em Inovação e Sustentabilidade

37

50%

74

100%

TOTAL

APRESENTAÇÃO
O curso de Gestão Educacional propicia condições inovadoras para formação de gestores
educacionais, por meio de metodologias sólidas e diversas, que contribuirão com a
reengenharia das instituições de ensino, capacitando os administradores para compreenderem
o processo educacional, em toda a sua complexidade, assim como os educadores gestores
para compreenderem as técnicas de gestão mais eficientes e contemporâneas. Desta forma, o
especialista estará apto para atuar na administração de organizações educacionais e
planejamento educacional.
Carga horária total: 360 horas  Duração: 18 meses  Período: sábado, das 8h às 17h

O curso de Gestão de Projetos em Inovação e Sustentabilidade desenvolve as competências
para que os profissionais contribuam com a sociedade ao proporem soluções inovadoras nas
organizações as quais estejam inseridos, promovendo o desenvolvimento em todas as suas
dimensões: econômica, ambiental, social, tecnológica e cultural. A partir disso, estabelece o
desenvolvimento de uma visão transversal e multidisciplinar acerca dos problemas que
emergem na sociedade contemporânea, bem como das soluções e projetos a serem propostos
e implementados.
Carga horária total: 360 horas  Duração: 18 meses  Período: sábado, das 8h às 17h
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COLÉGIO TERMOMECANICA - CTM
APRESENTAÇÃO
O Colégio Termomecanica ofereceu 1.789 vagas em seus cursos regulares de Educação
Básica e Profissionalizante, com matérias obrigatórias, disciplinas diversificadas e
atividades extracurriculares gratuitas e com qualidade.
Os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental contam com período integral de
ensino, além de aulas de reforço e de recuperação aos sábados.
Já os alunos do Ensino Médio estudam nos períodos matutino e vespertino, podendo
receber também aulas de reforço e de recuperação em horários determinados.
O Curso Técnico em Metalurgia no Colégio Termomecanica também está em
consonância com a Lei n° 10.097 do Programa Aprendiz, por meio do qual os jovens
poderão ser inseridos no mercado de trabalho durante a realização do curso.
O aluno que estuda no CTM recebe um ensino intensivo, aprofundado e abrangente
que busca desenvolver toda a sua potencialidade, tendo em vista sua formação como
cidadão livre, responsável, autônomo e solidário, capaz de entender e de atuar na
sociedade em que vive, dentro de elevados padrões éticos e morais.

Tudo isso é proporcionado por um corpo docente especializado, instalações com
modernos recursos educacionais, laboratórios e bibliotecas interativas.
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COLÉGIO TERMOMECANICA - CTM
CURSOS OFERECIDOS EM 2020

N° DE ALUNOS

%

Educação Infantil

105

6%

Ensino Fundamental I

526

29%

Ensino Fundamental II

420

24%

Ensino Médio

627

35%

Técnico em Mecânica

111

6%

1.789

100%

TOTAL

PERFIL SOCIOECONÔMICO
A maior parte (59%) dos alunos dos cursos do Colégio Termomecanica apresentou perfil de renda per capita mensal até 1,5 salários mínimo.
RENDA PER CAPITA

N° DE ALUNOS

%

1.056

59%

Acima de 1,5 até 3,0 (s.m.)

453

25%

Acima de 3,0 até 5,0 (s.m.)

190

11%

Acima de 5,0 (s.m.)

90

5%

1.789

100%

Até 1,5 (s.m.)

TOTAL
Renda per capita dos alunos da FTT em salários mínimos | *Salário Mínimo 2020 = R$ 1.045,00

BOLSAS DE ESTUDOS EM GRATUIDADE – CTM - 2020

Custo médio mensal por aluno CTM R$ 1.333,00/ mês
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ESCOLA TÉCNICA AGROPECUÁRIA SALVADOR ARENA - ETASA
APRESENTAÇÃO
A Escola Técnica Agropecuária Salvador Arena, mantida pela Fundação Salvador Arena, foi constituída com a finalidade de contribuir
com a formação de mão de obra qualificada para atuar no setor agroindustrial, oferecendo cursos totalmente gratuitos a fim de
cooperar com as necessidades educacionais do nosso país.
Localizada em Santa Rita do Passa Quatro e inaugurada em 2020, a Escola disponibilizará, a partir de 2021, 40 vagas semestralmente
para o curso Técnico em Agropecuária, destinadas a candidatos formados no Ensino Médio. O curso terá duração de um ano e
desenvolvido em período integral, possibilitando rápida inserção no mercado de trabalho.
INFRAESTRUTURA
A Escola Técnica Agropecuária possui uma completa infraestrutura para garantir a formação integral e altamente qualificada dos
alunos, contando com salas de aula equipadas, biblioteca e laboratórios de Informática, Química, Biologia e Topografia.
Instalada em uma propriedade de 449 hectares, os alunos também têm acesso à estrutura produtiva da empresa Agroindustrial
Salvador Arena, nos setores Agrícola e Pecuário.
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ESCOLA TÉCNICA AGROPECURÁRIA SALVADOR ARENA - ETASA
CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
O Curso Técnico em Agropecuária tem o objetivo de formar profissionais habilitados para atuar junto ao setor produtivo, em
atividades de gestão, planejamento, projetos, produção animal, vegetal e agroindustrial, tendo como competência básica atender de
forma sistemática às necessidades de organização e produção dos diversos segmentos da agricultura familiar e do agronegócio,
colaborando para melhorar a qualidade e a sustentabilidade econômica, ambiental e social da região.
São 40 vagas por semestre, período integral, carga horária de 1.600 horas, o curso foi organizado em dois períodos semestrais e o eixo
tecnológico se trata de recursos naturais.
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BOLSAS SOCIAIS COMPLEMENTARES - EDUCAÇÃO
ATENDIMENTO AOS ALUNOS E FAMILIARES
Em 2020, os atendimentos aos alunos (as) do CEFSA e aos seus
familiares ocorreram por meio de bolsas sociais
complementares, que atendem as famílias e os indivíduos em
situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, com perfil
de baixa renda ou ausência de renda.
Os serviços sociais são prestados por meio da integração de
diversas ações que contribuem para diminuir as tensões sociais
no ambiente doméstico e colaboram para a promoção social
das famílias.
PROGRAMA DE BOLSAS SOCIAIS COMPLEMENTARES
OBJETIVOS: Garantir o acesso e a permanência das crianças e
dos adolescentes no Colégio Termomecanica e na Faculdade de
Tecnologia Termomecanica favorecendo a sua formação e
educação e possibilitando-lhes condições de reverter a
situações momentâneas ou crônicas de vulnerabilidade social.
LOCAL DE ATENDIMENTO: Estrada dos Alvarenga, 4001 – Bairro
Alvarenga, São Bernardo do Campo, SP.
PÚBLICO ALVO: Famílias de alunos (as) das unidades de ensino
mantidas pela Fundação
Salvador
Arena:
Colégio
Termomecanica e Faculdade de Tecnologia Termomecanica.

METODOLOGIA: As famílias com problemas de ordem
econômica ou social, bem como os alunos maiores de 18 anos
que apresentam problemas de ordem socioeconômica podem
acessar o Departamento de Serviço Social eletronicamente por
meio do Portal do Aluno, disponível pelo site do CEFSA.
As famílias são inscritas nos programas de bolsas sociais
quando são identificadas dificuldades de ordem econômica ou
conflito e tensão social decorrentes de desagregação familiar,
dependência química, desnutrição, calamidades (enchente ou
destelhamento da residência), desemprego, entre outros.
As bolsas complementares são de diversas tipos: transporte
escolar, alimentação para a família, material escolar,
atendimento odontológico, etc.
VALORES INVESTIDOS: R$ 1.036.100,00.
ATENDIMENTOS EM 2020: 689 pessoas beneficiadas
diretamente.
NOTA: Em 2020, foram distribuídas cestas básicas com
alimentos e material de higiene e limpeza entregues nos
domicílios de 263 alunos em situação de vulnerabilidade,
visando a redução de danos dos impactos decorrentes do
isolamento social provocados pela pandemia.

FAIXA ETÁRIA: Alunos (as) a partir de 06 anos de idade, com
atendimentos focalizados nas necessidades individuais do
estudante; homens e mulheres a partir de 18 anos,
responsáveis cuja renda per capita mensal seja até 1,5 salário
mínimo.
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BOLSAS SOCIAIS COMPLEMENTARES - EDUCAÇÃO
BOLSAS SOCIAIS OFERTADAS EM 2020
Existe seis subprogramas de atendimento realizados pela Gerência de Desenvolvimento e Promoção Social que atua no Centro
Educacional. Além disso, esse Departamento atende, orienta e acompanha casos específicos quanto à falta de documentação,
direcionamentos aos serviços públicos, cursos de geração de renda, etc.
CRITÉRIOS GERAIS PARA ADESÃO AO PROGRAMA
Os atendimentos aos alunos e aos seus familiares estão condicionados aos seguintes critérios gerais:
1. Renda per capita comprovada de até 1,5 salário mínimo por mês;
2. Solicitação realizada pelo portal interno do aluno;
3. Análise da Assistente Social (se necessário, entrevista on-line);
4. Frequência escolar mínima de 90% antes de ingressar no Programa e frequência de 100% durante a permanência no programa.
ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2020
A tabela abaixo informa o volume de atendimento às famílias e aos alunos nos respectivos subprogramas:
BENEFICIÁRIOS DIRETOS

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS

TOTAL

TOTAL

Bolsa Uniformes e Materiais

79

261

Bolsa Transporte

180

594

Bolsa Alimentação

181

591

Atendimento Especializado

51

168

Bolsa necessidades especiais

04

13

Odontológico

689

2.274

SUBPROGRAMAS

Tabela: Atendimentos realizados às famílias e aos alunos em 2020 | Fonte: Banco de Dados da FSA.
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ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO SOCIAL
APRESENTAÇÃO
Em 2020, os programas sociais atenderam diferentes demandas
presentes na sociedade. Esses programas foram estruturados
para prestar atendimento direto à comunidade ou contribuir para
o fortalecimento de organizações sociais conhecidas como
Organizações do Terceiro Setor que prestam serviço social
diretamente para comunidades carentes ou que atuam no
fortalecimento da rede socioassistencial.

INVESTIMENTO EM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
A aplicação de recursos em Projetos Sociais realizados
durante o exercício soma o montante de R$ 8,3 milhões em
gratuidades, beneficiando diretamente 88.327 pessoas e
indiretamente 286.377 pessoas.

PERÍODO

PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADOS NO PERÍODO
VINCULADOS À
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DADOS DOS APOIOS
REALIZADOS

Programa
de Apoio a
Projetos

Programa
Alimentação
Complement
ar em
Entidades

Programa
Capacitação
a Parceiros

Programa
Jovem
Aprendiz

Programa
de
Campanhas
Temáticas

Programa de
Auxílio
Emergencial
às Famílias

Programa
de Auxílio
à Pessoas
com
Deficiência

Outros
Projetos

100

7

74

1

2

4

1

1

10

8.326

765

4.044

278

2.254

140

687

5

153

2.337

109

55

278

1.127

35

687

5

40

BENEFICIADOS DIRETOS

88.327

67.067

15.761

28

90

2.323

1.180

2

1.876

BENEFICIADOS INDIRETOS

286.377

221.321

52.011

28

297

2.640

3.894

2

6.183

PROJETOS APOIADOS
RECURSOS APLICADOS (R$)

2020

NÃO-VINCULADOS À
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR MÉDIO/PROJETO (R$/
PROJ)

Total

Tabela: Investimentos em Programas Sociais, em 2020. - Valores em R$ mil.
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ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO SOCIAL
1. PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS SOCIAIS - PAPS
OBJETIVO: fortalecer a rede socioassistencial, provendo-lhe
recursos e assessoria técnica, visando qualificar os serviços das
entidades sociais com projetos classificados no Processo
Seletivo Anual.
PÚBLICO ALVO: Entidades beneficentes de assistência social
de atendimento e de assessoramento.
NÚMERO DE ATENDIMENTOS: 7 entidades sociais.
INVESTIMENTOS: R$765.000,00.
USUÁRIOS (perfil dos atendidos): Organizações da sociedade
civil que prestam atendimento gratuito de forma continuada,
permanente e planejada para população em vulnerabilidade
ou risco social ou para a rede socioassistencial, previstas na Lei
Orgânica de Assistência Social (LOAS/ 93), Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais (Res. CNAS nº 109/09) e
Caracterização das Ações de Assessoramento e Defesa e
Garantia de Direitos (Res. CNAS nº 27/ 11).
ATIVIDADE

NOTA: Em 2020, dezesseis (16) outros projetos foram tramitados
e aprovados. A tramitação implica em assessorias e capacitação
técnica dos gestores para elaborar os planos de trabalho dos
projetos. No entanto, a execução dos mesmos e desembolsos só
ocorrerão no exercício seguinte, em 2021, pois todos tiveram
que ser readequados: inseridos protocolos sanitários, revisão de
cronogramas, metas, indicadores e custos.
BENEFÍCIOS OFERECIDOS: Assessoria durante a fase de
elaboração da proposta; recursos financeiros até R$ 360.000,00
para as entidades finalistas; assessoria técnica durante a fase de
elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos projetos
aprovados.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: ABC PAULISTA: São Bernardo do
Campo, Santo André, Diadema, Mauá. SÃO PAULO: Capital.
Maranhão: São Luis.

METODOLOGIA

Divulgação dos editais para a rede socioassistencial, CMAS e CMDCA na região do ABC e São Paulo.

PERIODICIDADE
ANUAL: Realizados em 2019 para
captar projetos para 2020
ANUAL: idem acima.

Workshop “Redação de Propostas para Captação de Recursos” (duas turmas)

ANUAL: idem acima.

FASES DE ANÁLISE: Triagem de documentos, avaliação das propostas escritas, pontuação e
classificação (ranking) e visitas técnicas.
Financiamento e assessoria técnica por meio de visitas, relatórios de prestação de contas, e-mail e
reuniões periódicas.
Editais publicados no site da FSA, jornais de bairro e regionais do ABC, SP e Baixada.

ANUAL: De 04/dez/2019 a
12/Mar/2020.

Processo
Seletivo
de Projetos
Sociais

Editais publicados no site da FSA, jornais de bairro e regionais do ABC, SP e Baixada.

(PAPS 2020)

Vide nota explicativa acima.

Vide nota explicativa acima.
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ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO SOCIAL
2. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES DO
TERCEIRO SETOR - PC
OBJETIVO: Capacitar e qualificar a rede socioassistencial quanto
ao seu planejamento, gestão, captação de recursos, elaboração,
monitoramento e avaliação de projetos visando ao seu
fortalecimento e contribuir com melhor oferta de serviços
assistenciais à comunidade.

BENEFÍCIOS OFERECIDOS: a) Maior capacidade para captação
de recursos, fornecendo conhecimentos sobre gestão,
sustentabilidade, políticas públicas, prestação de contas,
planejamento estratégico, elaboração e análise de projetos
sociais e propostas para obtenção de financiamento; b)
ferramentas e melhores práticas para a tomada de decisões por
meio da utilização de técnicas de pesquisa social, de mercado e
opinião.

INVESTIMENTOS: R$278.000,00.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: ABC PAULISTA: São Bernardo do
Campo, Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio
Grande da Serra e São Caetano do Sul. SÃO PAULO: Capital.
BAIXADA SANTISTA – SP: Santos e Peruíbe. OUTROS
MUNICÍPIOS – SP: Carapicuíba, Mogi das
Cruzes, Itapecerica da Serra, Atibaia, Barueri, Osasco, Caçapava
e Jundiaí.

USUÁRIOS (perfil dos atendidos): organizações da sociedade
civil, que prestam atendimento gratuito para população em
vulnerabilidade ou risco social, previstas na Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS/93), Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais (Res. CNAS 109/09) e Caracterização das
Ações de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos (Res.
CNAS 27/ 11).

NOTA: Justifica-se a redução no número de atendidos e no
volume de gastos devido a necessidade de isolamento social
imposto pela pandemia. Em 2020 foi mantido apenas o curso
em formato EAD (ensino à distância). Os demais cursos
ministrados nesse programa serão em 2021 após serem
transformados também em EAD.

PÚBLICO ALVO: Dirigentes e Técnicos de entidades beneficentes
de assistência social.
NÚMERO DE ATENDIDOS: 12 entidades sociais (24 dirigentes e
técnicos).

FORMAS DE ACESSO AO PROGRAMA : Convite às instituições
sociais cadastradas em Conselhos Municipais de Assistência
Social e dos Direitos da Criança e do adolescente.
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ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO SOCIAL
ATIVIDADE

CURSO
Gestão Profissional
para Organizações do
Terceiro Setor - Curso
EAD (ensino à
distância)

METODOLOGIA

PERIODICIDADE

Diagnóstico por meio de questionário online sobre aspectos da sua sustentabilidade, envolvendo: 1) O
grau de dependência das fontes de recursos atuais; 2) A capacidade interna para desenvolver
alternativas de captação de recursos; 3) Comunicação e transparência; 4) Relacionamento com os
diversos públicos; Estruturação administrativa e financeira;
Aula Inaugural: 01 Reunião de apresentação e introdução ao programa, com duração de 4 horas;
14 Aulas virtuais. Necessária dedicação mínima de 03 horas por aula. total para as 15 aulas = 42 horas;

ANUAL:

05 Encontros virtuais, 2 horas/Encontro; Totalizando 10 horas

01 turma: de Mar a
Out/2020

01 Consultoria virtual e personalizada com a diretoria da organização, com duração de 01 hora;

Duração: 73 horas.

01 Aula virtual junto com o contador da entidade = 08 horas
01 Aula virtual final, de apresentação dos Artigos = 08 horas. (Premiação – Os três melhores projetos
serão premiados)
CURSO
ACELERA SOCIAL Formação em
Sustentabilidade
Financeira para as
Organizações Sociais
Apoiadas - Curso

Postergado para 2021 devido ao isolamento social imposto pela pandemia. Durante 2021 todo o curso
foi transformado para formato a distância.

Não foi realizado em
2020.

Ver nota explicativa na página anterior, sobre a limitação de atendimentos devido a pandemia.

Semipresencial

CURSO
Elaboração e Análise
de Projetos e Redação
de Propostas para
Captação de Recursos
- Seminário

Idem acima.

Idem acima.
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ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO SOCIAL
3. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ENTIDADES SOCIAIS
OBJETIVO: fortalecer a rede socioassistencial, provendo-lhe recursos para um adequado suprimento de alimentos funcionais e saudáveis a
serem oferecidos aos seus usuários e assessorar as instituições em questões relacionadas a captação de recursos e gestão de projetos
sociais, contribuindo para o seu desenvolvimento institucional.
PÚBLICO ALVO: Entidades de assistência social de atendimento e entidades assistenciais em geral.
NÚMERO DE ATENDIMENTOS: 74 entidades sociais.
INVESTIMENTO: R$ 4.044.000,00.

USUÁRIOS (perfil dos atendidos): organizações da sociedade civil, que prestam atendimento gratuito de forma continuada, permanente e
planejada para população em vulnerabilidade ou risco social.
FORMAS DE ACESSO AO PROGRAMA: Processo seletivo e demanda espontânea.
BENEFÍCIOS OFERECIDOS: Crédito médio no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais anuais), por entidade; assessoria técnica durante a
fase de execução do convênio.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: ABC PAULISTA: São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, São Caetano do Sul.
OUTROS MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO: Capital, Embu das Artes, Peruíbe, Suzano, Taboão da Serra. OUTROS ESTADOS: Maranhão e Minas
Gerais.
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ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO SOCIAL
ATIVIDADE

METODOLOGIA

PERIODICIDADE

Processo Seletivo EDITAL ESPECIAL APOIO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS publicados entre as ANUAL:
(PACES 2020)
entidades parceiras da FSA, no site e em meios de comunicação impressos e virtuais.
De Mar a Set/ 2020.
Inclusão de
NOTA: Foi priorizado apoio a entidades sociais que agregassem atividades relacionadas a SCFV de modo virtual e fornecesse
32 entidades
cestas básicas para seus usuários durante os recessos impostos pela pandemia.
FASES DE ANÁLISE: Triagem de documentos, avaliação das propostas escritas, pontuação ESPECIAL:
e classificação (ranking) e visitas técnicas.
De Mar a Nov./2020.

Financiamento, acompanhamento e assessoria técnica por meio virtual (Plataforma ANUAL:
Zoom), relatórios de prestação de contas, e-mail e/ou reuniões periódicas.
De Mar a Dez/ 2020.

Assessoria e
monitoramento
(apoios em
Andamento)
42 projetos
Remanescentes

Análise e validação dos relatórios de prestação de contas. NOTA: As entidades em recesso MENSAL:
devido à pandemia puderam suprir as famílias de seus usuários com itens de alimentação Até o dia 20 de cada mês.
e higiene, em ações humanitárias.
Visitas técnicas virtuais de acompanhamento e assessoria às entidades em assuntos MENSAL: partir de 01/Jan/2020.
variados, conforme demanda específica de cada uma.
Crédito dos recursos em cartão magnético, com os quais as entidades podem MENSAL:
complementar despesa de alimentos e parte de material de limpeza utilizado no preparo Todas as entidades inscritas (42) +
das refeições.
entidades incluídas no Processo
Seletivo (32), de 02/jan. a
31/dez/2020.
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ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO SOCIAL
4. PROGRAMA JOVEM APRENDIZ FSA
NOME DO SERVIÇO: Programa de Socio aprendizagem.
LOCAL DE EXECUÇÃO: 1) Aulas teóricas realizadas no Centro Educacional da Fundação Salvador Arena, Estrada dos Alvarenga, 4001,
bairro dos Alvarenga, São Bernardo do Campo, CEP 09850-550; 2) As aulas práticas são realizadas na empresa Termomecanica São Paulo
S.A., Fábrica I - Av. Caminho do Mar, 2652 complemento 2700, bairro Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, CEP 09612-000, Fabrica II
Av. Lauro Gomes, 1300, complemento Rua João Daprat, 260 – Vl. Vivaldi – São Bernardo do Campo – CEP 09635-010.

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento social de jovens e adolescentes por meio da formação e capacitação profissional inicial que
possibilite a sua inserção como pessoa apta para a vida produtiva e exercício de sua cidadania, preparando-os para sua inserção no
mercado de trabalho formal nos termos da Lei nº 8.742, de 1993 e presente na Lei nº 12.435, de 2011, observadas as ações protetivas
previstas na Lei nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, e em
conformidade com a Lei 10.097/00 - Lei da Aprendizagem - e seus desdobramentos (decretos e portarias).
PÚBLICO ALVO E FAIXA ETÁRIA: Adolescentes e jovens entre 16 e 21 anos.

ATENDIMENTOS EM 2020: 90 pessoas.
USUÁRIOS (perfil dos atendidos): Adolescentes e jovens de ambos os sexos, com perfil de renda mensal per capta entre zero e 1,5
salários mínimos.
FORMAS DE ACESSO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS: Processo seletivo e edital.
GRATUIDADE (usuário paga alguma taxa de adesão ou permanência?): Não.

BENEFÍCIOS OFERECIDOS: Contrato de trabalho firmado com a entidade qualificadora - Fundação Salvador Arena - por um prazo
máximo de 2 anos e demais benefícios gratuitos: vale supermercado, refeição no local das aulas teóricas e práticas, plano de saúde e
odontológico, plano de previdência privada, uniformes e transporte.
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ATIVIDADE

METODOLOGIA

CURSO

Auxiliar de Escritório:
PARA AMBOS OS CURSOS

“Preparação de
Aprendiz em Auxiliar
de Escritório”
CURSO
“Preparação de
Aprendiz em
Alimentador de Linha
de Produção”

PERIODICIDADE

1.280 horas aula, sendo 400 teóricas e 880 práticas.
Proposta pedagógica: coparticipação da escola e da empresa no processo de
formação do aprendiz. Propõe o desenvolvimento de competências e
habilidades para o exercício de uma profissão, com um programa de formação
pautado no aprendizado de diversas disciplinas teóricas e em vivência prática
no contexto de trabalho realizado nas áreas de uma a empresa.

01 turma
27 aprendizes por turma
Período: 11 meses

Alimentadores de Linha:
01 turma
68 aprendizes por turma
Período: 11 meses

Na empresa, o aprendiz aplica os conhecimentos adquiridos na formação
teórica, desenvolve e consolida seu aprendizado, contando com a estrutura e a
supervisão corporativa, pelo que receberá um salário compatível com sua carga
de trabalho, enquanto estuda e aprende.
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5. PROGRAMA DE AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS
OBJETIVO: Proporcionar condições de sobrevivência básica para famílias em que o arrimo financeiro está desempregado, com o intuito de
diminuir as suas preocupações/ansiedades e situações críticas de tensão na família, oferecendo amparo.

PÚBLICO ALVO: Famílias em que o arrimo financeiro está desempregado ou incapacitado de obter renda. É considerado arrimo da família o
membro responsável por mais de 50% do rendimento familiar mensal.
FAIXA ETÁRIA: A partir de 18 anos de idade, ambos os sexos, ou abaixo dessa idade, desde que seja o arrimo financeiro da família.
CRITÉRIOS PARA ADESÃO AO PROGRAMA: Famílias em que o arrimo financeiro está desempregado ou incapacitado de obter renda, sendo
percebida uma renda mensal per capita de até 1,0 salário mínimo.

METODOLOGIA: A equipe da Gerência de Desenvolvimento e Promoção Social recebe indicações de famílias em situação de desemprego e
vulnerabilidade socioeconômica feitas por colaboradores da Fundação Salvador Arena e da Termomecanica São Paulo S.A.
Por meio de uma palestra online, a equipe social explica o funcionamento do programa aos responsáveis pelas indicações, fornece-lhes
formulário online, orienta quanto ao seu preenchimento e dá instruções para que ele possa fazer o acompanhamento do caso.
Mensalmente, o colaborador realiza a prestação de contas do usuário por meio da apresentação dos cupons fiscais demonstrando as
compras realizadas.
ATENDIMENTOS EM 2020: O programa atendeu 1.180 famílias nesse ano.
INVESTIMENTO: R$ 687.055,28.
GRATUIDADE (usuário paga alguma taxa de adesão ou permanência?): Não.
BENEFÍCIOS OFERECIDOS: Crédito no valor de R$ 300,00 mensais, por família, durante dois meses.

FONTE FINANCIADORA: Própria.
NOTA: Em razão da pandemia e seus efeitos econômicos, a Fundação expandiu o número de assistidos nesse programa.
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6. APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
OBJETIVO: viabilizar condições para que pessoas com deficiência sejam integradas ao convívio social e/ou ao mercado de trabalho,
proporcionando melhorias na qualidade de vida.

PÚBLICO ALVO: Pessoas e famílias em situação de alta vulnerabilidade e risco decorrente a deficiência física ou mental.
Faixa Etária: Sem distinção, atendendo pessoas a partir de zero ano de idade.
METODOLOGIA: Os casos chegam à Gerência de Desenvolvimento e Promoção Social por indicação de funcionários da FSA e/ ou
Termomecanica. Também são atendidos casos especiais recomendados por Assistentes Sociais que trabalham em entidades parceiras da
Fundação. A família passa por uma entrevista de triagem com a Assistente Social, que avalia preliminarmente a sua condição
socioeconômica e a real impossibilidade de atendimento pelo setor público. Sendo constatada vulnerabilidade, a documentação social e
médica são enviadas para a Gerência Médica, que avaliará a pertinência do pedido sob o ponto de vista da Saúde. É preparado um
prontuário do caso. A Assistente Social e a Gerência Médica elaboram seus respectivos pareceres, recomendando (ou não) o apoio.
INVESTIMENTO: R$ 5.429,10.
ATENDIMENTOS EM 2020: O programa beneficiou duas pessoas diretamente.
GRATUIDADE (usuário paga alguma taxa de adesão ou permanência?): Não.
BENEFÍCIOS OFERECIDOS: Doação de próteses, órteses para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
FONTE FINANCIADORA: Própria.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
EXERCÍCIO: 2020

CONSELHO CURADOR
DIRETORIA EXECUTIVA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL

