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SOBRE O INSTITUTO EQUALE
O Instituto Equale é uma associação sem
fins lucrativos que iniciou sua atuação,
em Belo Horizonte, no dia 4 de Setembro
de 2017.
Nosso propósito é desenvolver
comunidades de gestores, professores,
estudantes e famílias com o objetivo de
criar oportunidades ao estudante da rede
pública de ensino. Colaboramos na
instituição, divulgação e implementação
de estratégias que permitam o
desenvolvimento das comunidades e o
crescimento acadêmico e pessoal do
estudante.
Nossas atividades são conduzidas com
base no Planejamento Estratégico do
Instituto, discutido e aprovado em
Assembleias Gerais da ONG.

PLANEJAMENTO PARA O PERÍODO
DESTE RELATÓRIO

As atividades do Instituto Equale para
2019 foram elaboradas ao final do ano de
2018, tendo sido aprovadas na 3ª
Reunião do Conselho Administrativo e
pela 1ª Assembleia Geral de 2019.

Plano de atividades
Para o período de abril a junho, o
planejamento estratégico previa as
seguintes atividades:
Abril
● Atualização das tabelas de
orçamento do município e estado;
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● Oficina de elaboração de emendas
populares ao orçamento;
● Participação em editais de
educação;
● 2ª Reunião de cursinhos populares
de 2019.
Maio
● Leitura e análise da Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
● Participação na audiência pública
da Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
● Elaboração de emendas populares
à Lei de Diretrizes Orçamentárias;
● Atualização dos relatórios de
orçamento do município e Estado;
● Oficina de elaboração de emendas
populares.
Junho
● Processo seletivo unificado dos
cursinhos populares;
● Festa Junina dos CP’s;
● Simulado Unificado;
● Elaboração de Relatório de
Atividades (Abr - Jun).

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO
SETOR PÚBLICO
Neste programa trabalhamos com o
monitoramento das atividades das
Secretarias de Educação da Região
Metropolitana de Belo Horizonte e do
Estado de Minas Gerais. Esse
monitoramento cria condições para a
ampliação da eficiência e transparência
das políticas públicas locais.
Para tal, analisamos as Leis
Orçamentárias Anuais (LOA), as Leis de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e os

Planos Plurianuais (PPAG),
articulando-os aos planos de educação.
O período de abril a junho é marcado
pela conclusão do ciclo orçamentário do
ano anterior, com a publicação do
relatório comparativo entre os valores
orçados, empenhados, liquidados e
pagos pelo poder público. Além disso,
ocorre também a publicação do mesmo
relatório, referente ao primeiro
quadrimestre do ano de 2019.
Para além da publicação da planilha,
ocorre também a audiência pública da
Câmara Municipal sobre o orçamento,
bem como a abertura do prazo para
emendas populares à Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Dada a complexidade do período, foi
levado para a 1ª Assembleia Geral
Ordinária do Equale a possibilidade de
revisão da maneira como o Equale lida
com o programa de Monitoramento do
Setor Público. Em especial, aponta-se
para:
● A complexidade dos relatórios
produzidos, e seu reduzido
alcance em meio ao público leigo;
● Os curtos prazos oferecidos pelo
poder público entre a publicação
de seus relatórios e a publicação
de emendas populares ao
orçamento;
● O baixo engajamento da
população nos eventos
relacionados ao orçamento
público.
Nesse sentido, foram propostas algumas
estratégias para os meses de abril a
junho, que estão em andamento. São
elas:
● A busca de parceria com a
iniciativa Operação Serenata de
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Amor, a fim de automatizar a
transposição de dados das
planilhas de orçamento da
prefeitura para as planilhas do
Equale;
● O estudo dos relatórios da
Auditoria Cidadã da Dívida, a fim
de reestruturar os relatórios
produzidos pelo Equale.
Essas alterações dos procedimentos
internos explicam o não cumprimento das
metas previstas para o período, no que
tange o planejamento estratégico.
Abril
 tualização das tabelas de
A
orçamento do município e estado: as
tabelas foram atualizadas, e estão
disponíveis na aba “publicações” de
nosso site, com o nome de Tabela de
Execução Orçamentária - PBH 2019;
 ficina de elaboração de emendas
O
populares ao orçamento: não foi
articulada, tendo em vista que não foi
possível organizar os dados do
orçamento em tempo hábil para as
oficinas.
Maio
 eitura e análise da Lei de Diretrizes
L
Orçamentárias;
Participação na audiência pública da
Lei de Diretrizes Orçamentárias;
Elaboração de emendas populares à
Lei de Diretrizes Orçamentárias;
Atualização dos relatórios de
orçamento do município e Estado;
Oficina de elaboração de emendas
populares.
Junho

Esse programa não teve metas previstas
para junho.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE
COMUNIDADES ESCOLARES
Projeto de fortalecimento da
educação popular
Em acordo com o planejamento
estratégico do instituto, o fortalecimento
das iniciativas de educação popular
segue como carro chefe das atividades
da ONG.
O período de abril a junho, foi marcado
pela organização da 2ª reunião de
cursinhos populares de Minas Gerais,
pela organização da 2ª Avaliação
diagnóstica do Equale, dos “Aulões
Temáticos” e a estruturação da Festa
Junina do Equale.
A campanha de auxílio-transporte teve
início em fevereiro de 2019. Começamos
com R$150,00 em fevereiro e no último
mês computado, maio, conseguimos
R$670,00 em doações.
Com esses recursos, atualmente, o
Equale ajuda sete alunos. Além dos
recursos levantados pelo Equale, a ONG
também está gerindo os fundos de
auxílio-transporte levantados por
voluntários dos cursinhos Humanizar e
Equalizar. Totalizamos, portanto, 14
bolsas de auxílio transporte, de seis
cursinhos diferentes. Para o
acompanhamento destes estudantes
assistidos, além da conversa com o
coordenador de cada unidade, exigimos,
como contrapartida, as listas de
chamada. Abaixo segue uma tabela com
a média de faltas de cada pessoa
assistida com a bolsa:
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A 2ª Reunião de Cursinhos Populares
ocorreu no dia 23 de abril. Durante a
reunião foram avaliadas as atividades
propostas pelo Equale entre janeiro e
março. Dentre essas atividades estão a
Inscrição Unificada dos Cursinhos para o
primeiro semestre de 2019, a aplicação
do 1º Simulado Unificado e as
considerações do primeiro Aulão
oferecido em março, sobre “Transporte e
Mobilidade Urbana”.
Outras pautas também foram
importantes, sobretudo a elaboração e
aplicação das Pesquisas de Evasão
relativas ao ano de 2018 e 2019 e a
Campanha de Auxílio Transporte. Por
último, os representantes dos cursinhos
populares incluíram opiniões acerca da
organização da Festa Junina da nossa
rede.
Nesse período foi também aplicada a
pesquisa de intenção de evasão entre os
cursinhos populares. O relatório final foi
redigido e está disponível na aba
“publicações”, em nosso site. A pesquisa
contou com a participação de 443
estudantes, apontando o estresse,
cansaço e custo com transporte como as
principais razões que levam os
estudantes a pensar em abandonar seus
cursos. A pesquisa serve como referência
também das condições socioeconômicas
dos estudantes, confirmando que o
público atendido, em média, é composto
por famílias com renda familiar igual ou
inferior a dois salários mínimos, em que
os pais não cursaram o Ensino Superior.
Acompanhando o calendário dos
Cursinhos Populares de Minas Gerais, o
Instituto Equale ofereceu também três
aulões temáticos nos meses de maio e
junho. O primeiro foi uma aula
interdisciplinar, sobre o tema “Irradiação
de Alimentos” e contou com três

professores colaboradores das disciplinas
química, física e biologia.

Professores Cristiane, Emerson e Lucas, no aulão
sobre irradiação de alimentos

Os dois outros aulões ocorreram durante
o mês de junho. Ambos proporcionaram o
desenvolvimento de habilidades e
competências na produção da Redação
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do ENEM. Contudo, esses dois aulões
tiveram como principal objetivo auxiliar
alunas e alunos que demonstraram
dificuldades com a elaboração da
redação do Primeiro Simulado Unificado.
Assim como os aulões,organizamos dois
“Simulados Unificados dos Cursinhos
Populares de Minas Gerais”. Esse evento
contou com a participação dos
estudantes e professores da nossa Rede
de Cursinhos Populares. O primeiro
simulado foi aplicado no final do mês de
março e início de abril, no total
alcançamos 138 estudantes. Já o
segundo simulado foi aplicado nos dois
últimos finais de semana do mês de
junho, alcançando 193 estudantes.

Aplicação do 1º simulado unificado dos Cursinhos
Populares de Minas Gerais, no cursinho Morro do
Papagaio

Por fim, foi realizada a Festa Junina do
Equale, no dia 29 de junho de 2019.
Prevista no Plano de Captação de
Recursos da ONG, a festa contou com a
participação de 60 pessoas, entre
estudantes, voluntários, sócios e
parceiros do Instituto Equale. Durante a
festa, os estudantes tiveram oportunidade
de participar da “pescaria”, onde foram
sorteados materiais didáticos, correções
de redação gratuitas e bolsas de estudos.
Estiveram presentes na festa os
parceiros da ONG Nossa BH e da Startup
Elo BH. Foram também estabelecidas
conexões com a Avec - MG, que está
disponibilizando cursos de
empreendedorismo para jovens mulheres
de escola pública.

Estudantes dos cursinhos populares na Festa
Junina do Equale

Abril
 ª Reunião de cursinhos populares
2
de 2019.
Maio
Esse programa não teve metas previstas
para maio.
Junho
Processo seletivo unificado dos
cursinhos populares;
Festa Junina do Equale: realizada no
dia 29/06, contando com 60 pessoas;
Simulado Unificado: realizado nos
dois últimos finais de semana de junho,
alcançando 193 estudantes.

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E FINANÇAS
O Instituto Equale conta com uma série
de processos que são dedicados à
melhoria da gestão e transparência na
execução de sua missão. Desde janeiro
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de 2019, conta também com um Plano de
Captação de Recursos, que visa a
ampliação de sua capacidade financeira.
Para o período de abril a junho, estavam
previstos a participação em editais da
área de educação e a elaboração deste
relatório de atividades.
No que tange os editais, o Equale ainda
aguarda o resultado de sua participação
no Edital Geral – 70 Anos da Declaração
Universal de Direitos Humanos, do Fundo
Brasil de Direitos Humanos. Nos dois
casos, submetemos projeto para
incentivar o estudo de mães em
cursinhos populares. O resultado do
Fundo Appta já foi publicado, e fomos
informados da desqualificação do projeto,
em razão da direção de presidência do
Equale não ser ocupado por uma mulher.
Ainda aguardamos o resultado do Fundo
Brasil de Direitos Humanos.
Na parte de gestão da ONG, o Equale
passou por uma alteração em seu Plano
de Cargos e Salários. O cargo
remunerado de diretor executivo foi
eliminado, para dar lugar a um captador
de recursos. Assim, a Diretoria de
Presidência passa a se responsabilizar
voluntariamente pela execução do
Planejamento Estratégico. Os recursos
que eram destinados a essa atividade
passam a ser empenhados em um
profissional, em processo de seleção,
que terá metas específicas para
captação, relacionadas à participação em
editais, relacionamento com doadores e
busca de parcerias.
A 2ª Assembleia Geral de 2019 também
propôs alterações no modelo de
transparência da ONG, envolvendo
reestruturação e simplificação do relatório
de Contas Abertas, com nova versão a
ser apresentada em Agosto de 2019.
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O referido relatório “Contas Abertas”
permanece sendo atualizado
mensalmente e pode ser encontrado em:
http://bit.ly/equalecontasabertas
Vale ressaltar que o site do Equale foi
reformado nesse período, buscando dar
maior visibilidade às suas campanhas e
facilitar o acesso à informação. Esse
processo segue em curso.
Os relatórios de atividade podem ser
encontrados no link:
https://equale.com.br/transparencia/
Abril
Participação em editais de educação;
Maio
Esse programa não teve metas previstas
para maio.
Junho
 laboração de Relatório de
E
Atividades (Abr - Jun).

