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 MAWON     

 

Titulo do Projeto: Associação Brasileira de Apoio à
Integração de Migrantes -MAWON 
Responsável pelo Relatório: Robert Montinard 
Período de execução: 01/11/2019 a 06/01/2020 
Valor total do projeto: 59775,00

 

   http://www.mawon.org/sobre-nos/ 

   21 972258670 

   contato@mawon.org 

   Rua Santo Amaro 51/106 Gloria Rio de Janeiro
 

 
1. O que aconteceu neste período?

Aulas de português: conclusão do Módulo I nos três polos de aulas, com média de 70% de aprovação para o Módulo
II e aproximadamente 23 alunos por turma. A média é baseada nas avaliações dos presentes e também nas
desistências eventuais. Ao final do Módulo I, a maioria dos alunos já está apta a realizar pequenos diálogos,
compras, transporte e em alguns casos, entrevistas de emprego. 

Visita da gestora do Instituto Phi na turma do Estácio no dia 13/11. 

Alteração da localização da aula do Estácio, pois o acordo de cessão do espaço feito com o pastor da igreja não
funcionou, e após um tempo de aulas, foi imposta a condição de frequência aos cultos e cobrança de aluguel. Com
articulação junto à Subsecretaria de Direitos Humanos, as aulas passaram a acontecer no Clube do Servidor
Municipal, também no bairro do Estácio. 

Mudança de planejamento em relação ao trabalho do professor de português a fim de diminuir as despesas de
transporte. A partir de janeiro, cada aula terá um professor morador do bairro. 

Em relação ao programa de empreendedorismo, aconteceram 2 workshops no espaço de coworking NEX:
“Formalização do Negócio e Direitos e Obrigações do MEI“ (29/11), ministrado pelo Sebrae, e “Finanças e
planejamento financeiro” (05/12), ministrado pelo Juan Luna da Viva Rio. A frequência média dos workshops em
torno de 12 alunos (60% da capacidade) sinalizou a necessidade de outra forma de mentoria: disponibilização de link
online dos encontros. Esta modalidade está sendo testada para suprir as dificuldades de locomoção de alguns. 

A fim de proporcionar um espaço de venda e também fazer uma avaliação prática sobre os negócios impulsionados
pelo programa, houve em 15/12 um Evento Cultural no espaço Olho da Rua, em Botafogo, chamado “Raízes e
Conexões”, com público estimado de 200 pessoas e que também contou com a presença da gestora do Phi. 

 
2. Conquistas

Articulação de soluções frente aos desafios das aulas de português em relação à infraestrutura e gastos não
previstos de transporte. Depois de uma chamada para vagas de professor de português, a Mawon recebeu diversos
currículos, e a turma do Estácio já está com a nova professora. 

A Secretaria Municipal dos Direitos Humanos concedeu uma sala no Clube do Servidor Municipal para as aulas no
Estácio. 

Contato de diversos voluntários que desejam ajudar com o nivelamento dos novos alunos que acabam de chegar no
Brasil.

 
3. Desafios

Nas aulas de português, o grande desafio é a rotatividade dos alunos. O alto nível de desemprego entre os
migrantes provoca desânimo e até abandono das aulas em alguns casos. Alguns alunos, inclusive, deixaram o Rio
de Janeiro neste período em busca de oportunidades em outros estados. 

No programa de empreendedorismo, a dificuldade gira em torno de reunir todos os participantes no mesmo horário
na aula. Além das dificuldades do dia-a-dia, os empreendedores têm enfrentado baixas vendas neste final do ano
por conta das chuvas e a diminuição dos clientes.

4. Próximos passos

Aulas de português: início do Módulo II, com os novos professores. 

A fim de auxiliar na empregabilidade dos migrantes, através da articulação da MAWON, a Subsecretaria dos Direitos
Humanos solicitou uma ficha de cada aluno com a situação de emprego e as experiências profissionais. 
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Os currículos dos professores para as unidades da Gardênia e Mesquita, e também dos voluntários, estão sendo
analisados para a retomada das aulas em janeiro. 

Programa de empreendedorismo: Definição com o NEX e os facilitadores, do calendário dos próximos workshops,
que serão “Marketing e Vendas Online” em parceria com WIX e “Planejamento e Gestão Financeira” com a ONG
Novos Líderes Empreendedores. 

5. Fotos

Aula de Português Mesquita (10/12)
4o Workshop NEX (29/11)

Evento Raizes e Conexões (15/12)

Aula de Português Gardênia (08/11)

5o Workshop NEX (05/12)

 

6. História do mês

Jordany é haitiano e estuda na turma da Estácio. Como já está no Brasil há 4 anos, ele começou a ajudar as
pessoas recém chegadas, traduzindo voluntariamente expressões para criole e tirando dúvidas, o que o transformou
em uma espécie de liderança para a turma. 

Aconteceu de, no meio do programa, ele faltar 2 aulas seguidas e chegar na terceira muito triste. Ele contou que
estava arrasado porque havia gasto quase R$ 15 mil em passagens para trazer a esposa e dois filhos que estavam
na República Dominicana, e havia descoberto que as passagens eram falsas. A turma ficou mobilizada com a
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situação e foi decidido que, antes de cada aula, todos iriam conversar para ele desabafar e encontrar soluções. 

Jordany ainda não conseguiu comprar novas passagens, mas descobriu como entrar com um processo judicial para
recuperar seu dinheiro, e está mais otimista. Como seu aniversário está chegando, a turma combinou de fazer uma
festa para ele comemorar com seus amigos no Clube do Servidor Municipal, onde é a aula. 

Ele voltou a participar de todas as aulas e ajudar os outros alunos.

 

7. Relatório financeiro
Tipo de Investimento Item Valor Previsto Valor Efetivo

Materiais e Equipamentos..... Apostilas (Empreendedorismo) 500,00 0,00

Materiais e Equipamentos..... Apostilas (português) 2250,00 23,00

Materiais e Equipamentos..... Cerimônias de Formatura (x5 turmas) 1500,00 0,00

Materiais e Equipamentos..... Certificados de Conclusão (Empreendedorismo) 225,00 0,00

Materiais e Equipamentos..... Certificados de Conclusão (português) 50,00 0,00

Materiais e Equipamentos..... Material de Papelaria (x5 turmas) 500,00 46,30

Materiais e Equipamentos..... Notebook 2500,00 0,00

Materiais e Equipamentos..... Panfletos 250,00 0,00

Materiais e Equipamentos..... Seed-Money Prêmio (Concurso) 4500,00 0,00

Outros..... SEO e Mídias Sociais (Google Ads, Facebook, etc) 1000,00 0,00

Recursos Humanos..... Assistente Administrativo (%) 8000,00 1200,00

Recursos Humanos..... Consultor de Elaboração de Projeto (fee) 1500,00 0,00

Recursos Humanos..... Contador (% HH para projeto 3000,00 1500,00

Recursos Humanos..... Coordenador de Articulação & Mobilização (%) 10000,00 2400,00

Recursos Humanos..... Coordenador Geral (%) 12000,00 2600,00

Recursos Humanos..... Educador (português) 9000,00 2000,00

Transporte e alimentoção..... Transporte Equipe (e voluntários) 3000,00 216,20

Saldo Anterior R$ 1.955,09

Repasse no período R$ 21.750,00

Gasto real R$ 9.985,50

Saldo em conta R$ 13.719,59

8. Relatório de remanejamento
Tipo de
Investimento Item Valor

Previsto
Novo
Tipo

Novo
Item

Valor
Remanejado
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Materiais e
Equipamentos Apostilas (Empreendedorismo) 500,00 0,00

Materiais e
Equipamentos Apostilas (português) 2250,00 0,00

Materiais e
Equipamentos Cerimônias de Formatura (x5 turmas) 1500,00 0,00

Materiais e
Equipamentos

Certificados de Conclusão
(Empreendedorismo) 225,00 0,00

Materiais e
Equipamentos Certificados de Conclusão (português) 50,00 0,00

Materiais e
Equipamentos Material de Papelaria (x5 turmas) 500,00 0,00

Materiais e
Equipamentos Notebook 2500,00 0,00

Materiais e
Equipamentos Panfletos 250,00 0,00

Materiais e
Equipamentos Seed-Money Prêmio (Concurso) 4500,00 0,00

Outros SEO e Mídias Sociais (Google Ads,
Facebook, etc) 1000,00 0,00

Recursos Humanos Assistente Administrativo (%) 8000,00 0,00

Recursos Humanos Consultor de Elaboração de Projeto (fee) 1500,00 0,00

Recursos Humanos Contador (% HH para projeto 3000,00 0,00

Recursos Humanos Coordenador de Articulação & Mobilização
(%) 10000,00 0,00

Recursos Humanos Coordenador Geral (%) 12000,00 0,00

Recursos Humanos Educador (português) 9000,00 0,00

Transporte e
alimentoção Transporte Equipe (e voluntários) 3000,00 0,00

9. Relação de recibos e notas fiscais no período
Item da Nota Valor Número Data

Apostilas (português) 23,00 000.041.251 09/12/2019

Assistente Administrativo (%) 600,00 000000010 10/12/2019

Assistente Administrativo (%) 600,00 000000008 26/11/2019

Contador (% HH para projeto) 1500,00 00001646 07/10/2019

Coordenador de Articulação & Mobilização (%) 1200,00 000000049 27/11/2019

Coordenador de Articulação & Mobilização (%) 1200,00 000000050 10/12/2019

Coordenador Geral (%) 1300,00 000000051 10/12/2019

Coordenador Geral (%) 1300,00 000000048 27/11/2019

Educador (Português) 1000,00 000000003 26/11/2019

Educador (Português) 666,70 000000004 09/12/2019

Educador (Português) 333,30 000000026 11/12/2019

Material de Papelaria (x5 turmas) 46,30 14353 09/12/2019

Transporte Equipe (e voluntários) 16,20 Recibo 09/12/2019

Transporte Equipe (e voluntários) 200,00 Recibo 12/11/2019

 

 
Este material foi criado automaticamente através do Sistema de Gerenciamento do Instituto Phi. O conteúdo desse relatório é de propriedade intelectual do
Instituto Phi, confidencial e exclusivo. Não é permitida a reprodução, divulgação ou cópia desse relatório para nenhum fim sem a prévia autorização por escrito do
Instituto Phi. Duvidas? Entre em contato contato@institutophi.org.br

 


