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EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

O QUE FOI FEITO NO PLANO?

O Plano foi dividido em 3 ações, com investimentos em equipamentos para melhorias no atendimento aos

usuários do Lins de Vasconcellos. O primeiro e segundo investimentos (respectivamente, Catraca e

Servidor), foram cumpridos da forma em que foram planejados, com alguns ajustes de valores, haja vista

as variações do mercado econômico. O terceiro investimento, porém, precisou de ajustes profundos. O

investimento previsto foi para um sistema de Aquecimento Solar para a cozinha. Entretanto, ao ser

analisado o projeto pelo Engenheiro da Instituição, voluntário, ele indicou problemas estruturais no telhado

que precisariam de estudos e ajustes e por isso, não haveria tempo hábil para sua execução no ano de

2018. Concomitante a isso, ao instalar a Catraca, observou-se grande necessidade de remanejamento da

Estrutura Administrativa, em especial da recepção. Assim, a verba prevista para o Sistema de

Aquecimento Solar foi utilizada para a Relocação da Estrutura Administrativa da Instituição. Novo plano

de ação foi feito para atender à demanda dentro dos parâmetros da FALM. Assim, o Prêmio recebido foi

integralmente aplicado em melhorias no atendimento do usuário, com impactos relevantes e

fundamentais. A Instituição ganhou solidez e uma estrutura mais adequada ao que os usuários precisam,

haja vista que o atendimento em 2018 já passa de 1.400 pessoas por semana. Os resultados serão

apresentados individualmente para cada investimento.

Os resultados do Prêmio estão publicados no nosso Site www.linsdevasconcellos.org.br e divulgados no

facebook, página oficial da Instituição.

http://www.linsdevasconcellos.org.br/


1 CATRACA – Cronograma e Plano de Utilização de Recursos – executado

Atividade
Responsável 

pela 
atividade

Valor 
Fonte do Recurso Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out

TOTAL

1. Planejamento e 
Levantamento de 

Custos

Ana 
Andrade

24 horas de 
trabalho = Lins de 

Vasconcellos
R$458,12

R$458,12

2. Contratação do 
Fornecedor

Camila R$17.100 FALM R$17.100,00

3. Instalação da 
Catraca

Ângela
4 horas de 
trabalho = R$ 
47,20

Lins de 
Vasconcellos

R$47,20

4. Treinamentos e 
testes

Ângela
20 horas de 
trabalho = R$ 
236,00

R$118,00 R$118,00

5. Pesquisas de 
Satisfação

Claudia
40 horas de 
trabalho = R$ 
1.779,81

R$889,91 R$889,91

Valor TOTAL do Projeto: R$19.621,13
Valor contrapartidas (todos 
os outros recursos):

R$2.521,13 Valor do FALM: R$17.100,00



2. Servidor - Cronograma e Plano de Utilização de Recursos – executado

Atividade
Responsável 

pela 
atividade

Valor 
Fonte do Recurso Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set

TOTAL

1. Planejamento e 
Levantamento de 

Custos

Ana 
Andrade

24 horas de 
trabalho = Lins de 

Vasconcellos
R$369,62 R$88,50

R$458,12

2. Contratação do 
Fornecedor

Camila R$11.999 FALM R$11.999,00

3. Instalação do 
SERVIDOR

Carlos
8 dias de 
trabalho = R$ 
200,00

Lins de 
Vasconcellos

R$200,00

4. Treinamentos, 
manual e testes

Carlos
4 dias de 
trabalho = 
100,00

R$100,00 R$100,00

5. Pesquisas de 
Satisfação

Camila
16 horas de 
trabalho = R$ 
141,60

R$141,60

Valor TOTAL do Projeto: R$12.998,72
Valor contrapartidas (todos 
os outros recursos):

R$999,72 Valor do FALM: R$11.999



3. Relocação da Estrutura Administrativa - Cronograma e Plano de 
Utilização de Recursos – executado

Atividade
Responsável 

pela 
atividade

Valor 
Fonte do Recurso Maio Jun Jul Ago Set Out

TOTAL

1. Planejamento e 
Levantamento de 

Custos

Ana 
Andrade

16 horas de 
trabalho = Lins de Vasconcellos R$236,10

R$236,10

2. Elaboração do 
Projeto  

Arquitetônico
Claudio R$1.000 Lins de Vasconcellos R$1.000,00

3. Contratação dos 
Fornecedores e 
Execução dos 

Serviços

Camila R$14.881,21
FALM (R$ 10.901) e Lins 
de Vasconcellos (R$ 
3.980,21)

R$200,00 R$18,00 R$5.381,31 R$9.281,69

4. Treinamento
Ana 
Andrade

6 horas de 
trabalho = 
147,60

R$147,60

5. Pesquisas de 
Satisfação

Ângela
16 horas de 
trabalho = R$ 
141,60

R$188,80

Valor TOTAL do Projeto: R$16.453,50
Valor contrapartidas 
(todos os outros 
recursos):

R$5.552,50 Valor do FALM: R$10.901



4. Plano de Utilização de Recursos Geral – executado

Investimentos Fonte do Recurso Março Abril Maio Jun Jul Ago Set Out

Catraca LINS E FALM R$ 458,12 R$ 17.100,00 R$ 47,20 R$ 118,00 R$ 1.007,91 R$ 889,91

Servidor LINS E FALM R$ 369,62 R$ 88,50 R$ 12.199,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 141,60

Relocação 
Estrutura 

Administrativa
LINS E FALM R$ 1.236,10 R$200,00 R$18,00 R$5.381,31 R$9.618,09

Valor TOTAL do 
Projeto:

R$49.073,36
Valor contrapartidas 

(todos os outros 
recursos):

R$9.073,36 Valor do FALM: R$40.000,00



1. Catraca - RESULTADOS ALCANÇADOS
A) Resultados

- Sistema de Segurança adequado;

- Identificação de usuários, parceiros, visitantes e fornecedores;

- Controle de pessoas que estão na Instituição;

- Controle adequado dos horários de entrada e saída dos usuários, com registro eletrônico;

- Otimização do trabalho do professor em sala, com dispensa de chamada durante a aula;

- Melhoria no fluxo de atendimento, haja vista que mais de 1.400 passam semanalmente pela Instituição;

- Otimização do fluxo de atendimento para a Recepção e demais profissionais, com maior atenção ao

público externo.

- Emissão de relatórios automatizados;

- Minimização de erros.

B) Processo de Implantação

O processo de implantação foi demorado, uma vez que são muitos usuários que precisaram ser cadastrados,

tanto em relação aos seus dados (no sistema de registro de acesso, tanto no sistema de leitura dos registros).

Em seguida, foram realizados os cadastros das digitais, pois é sistema biométrico.

Numa segunda etapa, foram feitos testes para funcionamento. O equipamento apresentou algumas travas e

falhas, impedindo o funcionamento em alguns dias até a chegada da assistência. No mês de outubro, houve o

funcionamento adequado do equipamento.



1. Catraca - RESULTADOS ALCANÇADOS
C) Pesquisa de Satisfação

Os resultados alcançados podem ser observados através, ainda, da pesquisa de satisfação realizada com os

usuários e através das fotos do funcionamento da Catraca e dos relatórios de gestão (adiante), sendo que

mais 80% avaliam o processo de implantação da Catraca como “Ótimo/Bom”.

D) Outros resultados

O resultado imensurável é a felicidade com que os usuários passaram a utilizar a Catraca, os colaboradores

tiveram seus acessos também facilitados, os professores passaram a ter mais tempo para o conteúdo, entre

outros benefícios que serão colhidos nos próximos meses. Destaca-se, em especial, a segurança que a

Instituição consegue passar aos pais (uma vez que a maioria dos usuários possuem entre 0 e 18 anos) e às

empresas contratantes dos projetos de aprendizagem, através de um sistema confiável de controle de

acesso e registro de frequência.



1. Catraca - RESULTADOS ALCANÇADOS
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Participantes da Pesquisa: 641 usuários com idade

entre 14 e 24 anos, o que representa 69% dos

usuários cadastrados até o fechamento do relatório

(930 cadastrados).

 
 

QUESTIONÁRIO – IMPLANTAÇÃO CATRACA ELETRÔNICA 

PARA USUÁRIOS (ALUNOS) 

 A Instituição realizou a implantação da catraca que controla o acesso de pessoas 
(entrada e saída). O objetivo da catraca é registrar a entrada dos usuários, não sendo 
necessário realizar, após efetivo funcionamento, a chamada diária em sala de aula. Além do 
registro de frequência, a catraca também evitará o acesso de pessoas desconhecidas e não 
cadastradas, visando assim a segurança de todos os usuários. 

1) Antes da implantação da Catraca de Acesso, na entrada da Instituição, como você 
avalia o controle e identificação de entrada dos alunos? 

(  ) Ótimo      (  ) Regular 

(  ) Bom      (  ) Ruim 

2) Como você avalia o processo de cadastramento de biometria dos usuários e 
implantação da Catraca eletrônica? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

3) Como você avalia o fato de realizar o controle eletrônico de frequência (pela catraca) 
deixando de ser realizada a chamada tradicional? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

4) Como você avalia o fato de controlar a entrada de pessoas sem cadastro biométrico 
na entidade? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

5) De modo geral, o que você achou da implantação do sistema de acesso por catraca 
eletrônica? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

6) Deixe aqui o seu comentário (sugestão, crítica, elogio) ___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7) Deixe aqui sua sugestão de outras melhorias que podem ser implantadas na estrutura 

da Instituição, buscando qualidade no atendimento dos alunos ___________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



2. Servidor - RESULTADOS ALCANÇADOS
A) Resultados

- Arquivos e dados mais seguros.

- Backup semanal.

- Gerenciamento de dados de forma sistemática.

- Melhor organização de informações.

- Acesso remoto.

- Controle de sites não protegidos ou não adequados.

- Gestão mais adequada de contratos, gestão educacional,

psicossocial e administrativa de projetos, presta contas ao

Poder Público e Parceiros, entre outras ações.

- Fácil manuseio, otimizando tempo de utilização da ferramenta.

B) Processo de implantação

O sistema foi implantado pelo Técnico de Informática terceirizado

da Instituição, que realizou toda instalação, testes, a migração de

dados, instalação de sistema de backups, revisão dos arquivos que

estavam repetidos e um Manual e treinamento dos colaboradores.

Não houve nenhuma intercorrência. Após a implantação do

sistema, descobriu-se que alguns alunos estavam baixando jogos

nos computadores do laboratório de informática, e isso foi

solucionado com o uso deste Equipamento.

USO DO SERVIDOR 

 

Por que salvar meus arquivos no servidor e não no me computador? 

 

1. O servidor tem maior segurança por ser construído com peças mais resistentes 

e ter dois discos rígidos espelhados, ou seja, o seu arquivo é salvo em dois 

lugares diferente. Se um disco sofrer algum tipo de problema, temos uma cópia 

no outro; 

2. O backup é feito apenas nas pastas do servidor. Se você salvar na sua máquina 

não será feito backup; 

3. O servidor aceita várias conexões simultâneas. 

 

 

Como salvar ou alterar meus arquivos no servidor. 

1. Clique no ícone Servidor Novo que está em sua área de trabalho. 

 

 



2. Servidor - RESULTADOS ALCANÇADOS
C) Pesquisa de Satisfação

Conforme se observa na pesquisa realizada com os

colaboradores (100% dos usuários do servidor), a

implantação deste Equipamento só trouxe benefícios, com

uma média de avaliação de 9,8 para os benefícios e apenas

0,8 para as dificuldades. As fotos auxiliam nesta constatação.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

USO DO SERVIDOR DE DADOS – LINS DE VASCONCELLOS – IMPLANTAÇÃO EM 

JULHO/AGOSTO DE 2018 

 

 O Sistema SERVIDOR de dados foi implantado no Lins de Vasconcellos em razão 

do Prêmio recebido da Fundação André e Lucia Maggi, em dezembro de 2017, na 

categoria MELHORES PRÁTICAS. Assim, após implantação do Sistema, pedimos sua 

contribuição avaliando a pesquisa abaixo: 

1. Em uma escala de 0 a 10, como você avalia a importância de manter seguros os 

arquivos e documentos que você manuseia no dia a dia profissional na 

Instituição? Justifique brevemente. 

R. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Em uma escala de 0 a 10, o quanto o breve manual sobre sua utilização o ajudou 

a esclarecer as suas dúvidas? 

R. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você conseguiu entender o porquê é 

necessário salvar seus arquivos no servidor? 

R. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Em uma escala de 0 a 10, qual foi o grau de sua dificuldade em usar o novo 

servidor? Relate no máximo 3 dificuldades e se foram superadas. 

R. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Teria alguma sugestão para deixar para melhorar a estrutura do servidor? 

R. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



2. Servidor - RESULTADOS ALCANÇADOS



3. Relocação da Estrutura Administrativa - RESULTADOS ALCANÇADOS
Este investimento não estava previsto no Plano de Utilização de recurso inicialmente realizado. Foi uma

demanda que surgiu a partir da Implantação da Catraca (investimento 01) e foi possível porque houve

inviabilidade no investimento inicialmente programado (Aquecimento Solar). Ocorre que a mudança no Plano

de Utilização de Recursos permitiu que houvesse melhoria significativa no ATENDIMENTO AO PÚBLICO da

Instituição.

Em decorrência da mudança no plano de Utilização, bem como a antecipação da prestação de contas para

19/10/2018, a sala não ficou 100% pronta, mas já encontra-se em fase final, faltando apenas a colocação de

divisórias e instalação dos móveis, o que se prevê concluído até 30/10/2018. Mesmo assim, é visível que a

nova estrutura vai dar qualidade de atendimento ao usuário, de modo a aproximar a Recepção da entrada da

Instituição, melhorar os espaços a todo o departamento administrativo, que atende tanto o público interno

como público externo. A Criação de uma sala de espera para visitantes é fundamental também para melhorar

a primeira impressão no atendimento. Mesmo que pareça algo simples, esta melhoria, há muito tempo

desejada e nesta oportunidade viabilizada de forma assertiva (houve um “casamento” entre o Investimento 1 –

catraca e este investimento), é fundamental para ACOLHER efetivamente o usuário dos serviços

Institucionais.

Mesmo diante de todas as dificuldades, a nova estrutura trará melhor controle e melhor atendimento aos

usuários e ao público externo, uma vez que a recepção, que antes ficava dentro da Instituição, agora está

estrategicamente localizada na entrada da Instituição, sendo que as pessoas podem ser atendidas antes

mesmo de entrar na Estrutura da Instituição, o que garante, ainda, segurança aos usuários.



3. Relocação da Estrutura Administrativa - RESULTADOS ALCANÇADOS

Depoimento Recepcionista

Aline Fernanda Ribeiro dos Santos

“Uma das principais dificuldades é controlar o fluxo de quem entra e quem sai, estando longe do portão, tenho

que ficar com a porta sempre aberta e de olho no portão. Vou controlar melhor o fluxo de pessoas, podendo

estar mais próximas a elas. A mudança vai facilitar o meu trabalho. Para as pessoas que são atendidas

também vai melhorar, pois elas verão a recepcionista já na entrada e terão melhor atendimento”.

Depoimento Assistente Financeiro

Lais dos Santos de Lima

“Atualmente o fluxo de atendimento envolve todos no processo, em razão da grande demanda. Para o usuário

vai melhorar, porque hoje não existe uma sala personalizada, e com a mudança, haverá uma sala adequada e

melhor caracterizada. A mudança da estrutura vai melhorar esse fluxo, com atendimento mais privado, porque

os usuários não terão suas solicitações ouvidas por todos que passam pelo administrativo. Haverá maior

comodidade na recepção e melhor acolhimento aos usuários e público externo”.



3. Relocação da Estrutura Administrativa - RESULTADOS ALCANÇADOS

PROCESSO DE 

MUDANÇA – NOVA 

ESTRUTURA

ANTES



Resultados Imersão e Mentorias
A Instituição não pode deixar de citar os resultados que vão além dos recursos financeiros recebidos, aqueles obtidos da Imesão

e das Mentorias realizadas ao longo de 2018:

A) Análise do Diagnóstico Institucional (com destaque dos pontos fracos).

B) Análise de Estratégias para Melhorias dos Pontos Fracos.

C) Estabelecimento de metas.

D) Grupos de Estudos focados nas metas. Isso tudo traduzido em fotos.

E) Melhorias nos processos.

F) Treinamentos com a Equipe Técnica (colaboradores).

G) Fundação do Grupo “Embaixadores do Lins” (voluntários).

Treinamento “PROJETO DE VIDA E 

REALIZAÇÃO DE SONHOS” Grupo de Estudos



Resultados Imersão e Mentorias

TREINAMENTO COMUNICAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE

MOMENTO DE INTEGRAÇÃO “TROCANDO FACES”



LIÇÕES APRENDIDAS
A Instituição, quando planejou os investimentos do Prêmio pensou em algo que fosse trazer benefícios diretos aos usuários

e melhorias aos processos internos. Investir em algo que, no passado, era considerado de difícil implantação, pelo recurso

financeiro disponível. Então, foi possível realizar três investimentos importantes ao desenvolvimento das atividades. Todos

estão diretamente ligados ao fato de que a Instituição atende mais de 1.400 pessoas cadastradas, frequentes nos diversos

projetos e serviços ofertados, e todo o público externo que busca a Instituição para o atendimento. Há dias em que passam

mais de mil pessoas pelo Lins de Vasconcellos. Assim, dos desafios pensados inicialmente, a execução do Plano de

Utilização de Recursos trouxe novas situações e dificuldades, o que gerou a necessidade de adaptação da Instituição e até

mesmo remanejamento de recursos. Tecnicamente, foi possível economizar com a compra da Catraca, o fornecedor

indicou menor valor, mas a compra precisou ser antecipada para abril/18. Diante da Economia gerada (cerca de R$ 3mil

reais) a Instituição realizou os ajustes necessários. No caso do Servidor, o investimento pôde ser executado conforme

previsto, em valor total muito próximo ao levantado. No caso do Sistema de Aquecimento Solar, que apresentou

dificuldades estruturais que não permitiram a sua implantação em 2018, a Instituição rapidamente reviu as necessidades

primárias e reinvestiu o recurso na Relocação da Estrutura Administrativa, diretamente ligada à melhoria no atendimento

aos usuários e ao público externo, também relacionado à proposta inicial de utilização do recurso. De todos os

investimentos realizados, a melhoria da estrutura da Instituição impactou diretamente na qualidade de atendimento aos

usuários, que estão mais felizes e mais seguros, diante de todos os investimentos realizados. Na Prática, a Catraca

facilitou aos usuários a entrada, antes era feito o controle manual, hoje eles estão habituados aos horários de entrada e

saída, com facilidade no acesso. Temos, ainda, a melhoria para os professores, que podem destinar o tempo da chamada

para dar conteúdo teórico. As empresas contratantes, os pais e a própria Instituição, tem acesso a relatórios seguros de

frequência dos usuários e este benefício é fundamental. Em relação ao Servidor, na prática houve melhora no desempenho

dos colaboradores, pois as informações estão concentradas em um único local. Todos estão seguros que um backup de

dados é realizado semanalmente, e, por isso, em caso de perda de algum arquivo ou mesmo problemas no computador, os

dados dos usuários estão seguros. Houve melhora, ainda, na forma de acessar os dados e arquivos.



LIÇÕES APRENDIDAS
Em relação a Relocação da Estrutura Administrativa, até o fim desta Prestação de Contas a Sala não entrou em operação,

uma vez que é um investimento que não estava previsto e precisou ser reestruturado. Sem dúvida, a grande lição da

Instituição, que busca excelência, principalmente, na elaboração de seus projetos. Na prática, esta estrutura melhor

organizada, na Entrada da Instituição permite que os usuários sintam-se melhor acolhidos, o que também acontece com o

público externo. O atendimento será mais rápido e mais efetivo, uma vez que a pessoa, visitante, pais, fornecedores e

parceiros, entrarão na Instituição já com o atendimento direcionado para o departamento que pretendem frequentar.

Assim, a Instituição julga ter aplicado integralmente o Prêmio recebido em MELHORIA na qualidade do atendimento. Das

diversas ações realizadas pela FALM, a principal lição aprendida, e que vai ao encontro das diretrizes que a Instituição tem

estabelecido ao longo do tempo, além das melhorias estruturais, que são fundamentais, é preciso também investir em

Capacitação. Por isso, como forma de continuar a desenvolver todas as sementes plantadas, a Instituição planeja buscar

uma consultoria em Capacitação dos Profissionais e Voluntários que trabalham diariamente na Instituição, fazendo

análises sistemáticas e contínuas de seus pontos fortes e fracos, bem como dos desejos e anseios de seus usuários.

Desta forma, observa-se que as mudanças advindas com o Prêmio 2017 são profundas e repercutem na História do

“Encontro Fraterno Lins de Vasconcellos”, que tem o compromisso com o atendimento integral das famílias de Maringá e

região.

A Instituição recebeu o Prêmio por “Melhores Impactos” e descobriu, ao longo de 2018, através das lições aprendidas com

a FALM, que o Prêmio impactou nos resultados dos serviços e projetos realizados pela Instituição, permitindo o

fortalecimento Institucional em segurança, qualidade de atendimento, melhor gestão do tempo, precisão nas informações,

bem como a possibilidade de mergulhar nos valores e objetivos Institucionais, bem como olhar para pontos fortes e fracos

de maneira transparente, com entendimento de melhorias contínuas. A FALM, nosso eterno agradecimento e o desejo de

realizar projetos contínuos e conjuntos!



NOSSO AGRADECIMENTO

“Um lugar onde o amor é 

ferramenta de trabalho; o abraço 

é método pedagógico; o sorriso 

é o uniforme; e o bem é o único 

resultado que importa”.

Obrigada a todos pelo apoio, 

pelos ensinamentos e exemplos. 

Que Deus abençoe toda a 

Família FALM. Não há palavras 

capazes de expressar nossa 

Gratidão pela iniciativa...


