
VALOR ESTIMADO PARA REPLICAÇÃO DA UNIDADE DE TECNOLOGIA SOCIAL: 

Considerando os primeiros meses da ocupação do casarão desde Out/2013, 

elaboração do projeto e implementação das primeiras atividades com os R$52mil de 

recurso angariados na campanha de financiamento coletivo de 2014, adequa-se 

como modelo para a replicação da Unidade de Tecnologia Social que implantamos 

e desenvolvemos. 

Para expansão e aprimoramento do projeto, também o valor de R$50mil, apesar de 

enxuto, poderia ser aplicado, prevendo um cronograma mínimo de 7 

meses;extensíveis à até 1 ou 2 anos, incluindo avaliação dos resultados, prestação 

de contas (à entidade e à comunidade pelo princípio da transparência), 

sistematização e compartilhamento das metodologias e estratégias utilizadas para 

implementação de nossas tecnologias. 
 

VALOR ESTIMADO TOTAL: R$50.000,00, sendo  aproximadamente R$30.000,00 
aplicados à Recursos Humanos e R$20.000,00 em Recursos Materiais. 
 

PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTO/CRONOGRAMA  
RECURSOS PARA UNIDADE DE TEC. SOCIAL ~ ESPAÇO COMUM LUIZ ESTRELA 

Valor Item Detalhamento/OBS Previsão/Cronogra
ma 

R$2.000,00 
1 Oficina de Mapeamento Afetivo - 
diagnóstico e fortalecimento da 
conexão com a Comunidade local 

R$1500,00 (pessoal) 
+ R$500 (transporte, 
hospedagem e 
alimentação + 
material p/ oficina) 

(2º mês e ações 
desdobradas nos 
meses seguintes do 
projeto): 

    

R$4.500 
Ações de Permacultura incluído 
oficineiros 

R$3.000,00 (pessoal) 
+ R$1.500,00 material 

(2º ao 6º mês de 
Projeto); 

    

R$2.700,00 

Material para prototipagem de 
sistema de captação de água da 
chuva (canos, caixa d’agua, 
ferramentas) 

  

    

R$3.000,00 
3 Oficinas de Comunicação (ciclo 
formativo de qualificação da 
equipe e abertas a interessados) 

 (2º ao 5º mês de 
projeto); 

R$3.000,00 3 Oficinas de Teatro do Oprimido  (2º, 4º e 6º mês de 
Projeto); 



R$3.000,00 

3 Oficinas de técnicas de 
construção civil, sendo 1 delas 
apenas para mulheres. 
-equipe/oficineiras 

3000 pessoal + 3000 
material 

(2º ao 6º mês de 
Projeto); 

R$3.000,00 +Verba material p/ oficinas 
técnicas do Restauro&Memória 

  

R$2.000,00 
1 Oficina de Software e Cultura 
Livre - incluído pessoal e 
material/equipamento 

 ( 3º mês de projeto); 

    

R$2.000,00 

Elaboração do Projeto Pedagógico 
da Escola Comum Luiz Estrela 
(desenvolvido durante todo 
projeto e entregue no 7º mês): 

  

    

R$2.000,00 
Construção da biblioteca e 
melhorias da sala de aula, uso por 
outras oficinas e aulas futuras 

 (2º e 3º mês de 
projeto): 

    

R$2.000,00 

Aquisição de equipamento 
(computador, projetor) para 
protótipo de Laboratório de 
Comunicação comunitário 

  

    

R$2.000,00 4 Feirinhas Estelares.  
(realizadas no 2º, 3º, 
4º e 5º mês de 
Projeto); 

    

R$1.200,00 
6 Mutirões, incluída Cozinha 
Comum 

(200 X 6) (6 primeiros meses 
de projeto); 

    

R$4.000,00 
4 jornais comunitários elaborados 
através de oficinas abertas. 

 (2º, 3º, 4º e 5º mês 
de Projeto); 

    

R$5.000,00 
Elaboração do sistema de Visita 
Guiada online do Casarão + Loja 
virtual incorporados ao site 

 

(desenvolvido 
durante todo o 
projeto e entregue 
no 7º mês do 
projeto); 

    

R$3.000,00 
Alimentação das mídias sociais e 
outros conteúdos para divulgação 

(incluído equipe e 
impulsionamentos 
online) 

(durante todo 
projeto); 



    

R$4.200,00 
Gestão do Projeto,Prestação de 
Contas (7º mês de projeto). 

(2 pessoas 
responsáveis por gerir 
o projeto por 7 meses, 
sendo R$300/mês 
cada) 

 

    

R$1.400 Internet potente R$200 x7 meses (durante todo 
projeto); 

R$50.000,
00 

VALOR TOTAL 

Recursos humanos: R$30.000,00 (aprox) 
Recursos materiais: R$20.000,00 (aprox) 
*Previsão para projeto c/cronograma 
mínimo de 7 meses. 
(Replicação/compartilhamento desdobradas 
à partir das ações elaboradas durante o 
projeto) 

 
 *Previsão para implantação dentro de 7 meses utilizando-se das tecnologias replicadas, 

desdobrando-se/expandindo-se à partir das ações primárias. Em doc.anexos, planilha de 

previsão de expansão/replicação da tecnologia, de mesmo valor. 

 

Não se considera para essa previsão orçamentária  contas de manutenção como água, 

luz e gás, nem o projeto de restauração estrutural do imóvel/patrimônio, mas sim as ações 

e metodologias, à partir de recursos humanos e suas verbas materiais correlatas, 

necessárias ao funcionamento das principais atividades de uma Unidade de Tecnologia 

Social como o Espaço Comum Luiz Estrela de forma colaborativa voluntária ou com ajuda 

de custo mínima para sustentabilidade da equipe envolvida coletivamente no projeto 

Comum: 

 

● 1 Oficina de Mapeamento Afetivo - diagnóstico e fortalecimento da conexão com a 
Comunidade local: 
R$1500,00 (pessoal) + R$500 (transporte, hospedagem e alimentação + material p/ 
oficina) 

● Ações de Permacultura incluído oficineiros: 
R$3.000,00 (pessoal) + R$1.500,00 material 

● Material para prototipagem de sistema de captação de água da chuva (canos, caixa 
d’agua, ferramentas): 
 R$2.700,00 

● 3 Oficinas de Comunicação (ciclo formativo de qualificação da equipe e abertas a 
interessados): 
R$3,000  

● 3 Oficinas de Teatro do Oprimido: 



R$3.000,00 
● 3 Oficinas de técnicas de construção civil, sendo 1 delas apenas para mulheres: 

R$3.000,00 (pessoal) + R$3.000,00 material 
● Elaboração do Projeto Pedagógico para Escola Comum: 

R$2.000,00 
● 1 Oficina de Software e Cultura Livre - incluído pessoal e material/equipamento( 3º mês de 

projeto); 
R$1000,00 (pessoal) + R$1000 (verba oficina/equipamento) 

● Construção da biblioteca e melhorias da sala de aula, uso por outras oficinas e aulas 
futuras: 
R$2.000,00 

● Aquisição de equipamento (computador, projetor) para protótipo de Laboratório de 
Comunicação comunitário: 
R$2.000,00 

● 4 Feirinhas de Economia Criativa Solidária: 
R$2.000,00  

● 6 Mutirões, incluída Cozinha Comum: 
R$1.200,00 (200 X 6) 

● 4 jornais comunitários elaborados através de oficinas abertas: 
R$4.000,00 

● Elaboração do sistema de Visita Guiada online do Casarão + Loja virtual incorporados ao 
site oficial da Unidade de Tecnologia Social: 
R$5.000,00 

● Alimentação das mídias sociais e outros conteúdos para divulgação (constante): 
R$3.000,00 (incluído equipe e verba para impulsionamento online) 

● Gestão do Projeto,Prestação de Contas: 
R$4.200,00 (2 pessoas responsáveis por geri/supervisionar o projeto coletivo por 7 meses, 
sendo R$300/mês cada)  

● Internet potente: R$200 x7 meses 
R$1400  

 
O Espaço Comum Luiz Estrela disponibiliza suas contas abertas e dossiês detalhando 

etapas do projeto desde o planejamento, efetiva ocupação e restauração do casarão 

tombado com as atividades nele abrigadas. Será um prazer compartilhar nossa 

experiência e conhecimentos adquiridos para outros interessados em reaplicar 

tecnologias similares em seus territórios! Estamos trabalhando, sobretudo no campo da 

autogestão em cultura, educação ecomunicação para termos sistematizado estes 

processos de forma cada vez mais clara. 


