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INTRODUÇÃO
ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS, DE
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA EM TODAS AS POLÍTICAS PÚBLICAS.
FUNDADA HÁ 47 ANOS, A APAE VISA O PROCESSO DE
INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E
MÚLTIPLA, DENTRO DOS LIMITES QUANTITATIVOS
DISTRIBUÍDOS POR NÍVEIS DE DIAGNÓSTICOS,
PRESTANDO ATENDIMENTO NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO
SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. OS
TRABALHOS DESENVOLVIDOS SÃO VOLTADOS PARA
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE,EDUCAÇÃO, ESPORTE,
LAZER E CULTURA.

EQUIPE PROFISSIONAL

1. Psiquiatra

8. Fonoaudiólogos

2. Neurologista
3. Pediatra

9. Assistentes Sociais

4. Dentista

10. Pedagogos

5. Fisioterapeutas

11. Funcionários

6. Terapeutas
Ocupacionais
7. Psicólogos
(psicomotricidade e
psicoterapia)

Administrativos
12. Supervisor Clínico
13. Serviços Gerais
14. Cuidadores
15. Advogado

NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Funcionário

Função

Nº de atendimentos

ADALBERTO ROMUALDO P. HENRIQUE

Terapeuta Ocupacional

35

ANA CAROLINA MONTEIRO BRANDÃO

Fonoaudióloga

35

BRUNA CERQUEIRA CAVALHIER BRAGA

Fisioterapeuta

35

ELIANE FELIPE DE BARROS ARAGÃO

Psicóloga

35

ELIZABETH MARIA NOVAES CAMARGO

Psicóloga

35

FABIANA QUEIROGA

Fisioterapeuta

35

GIOVANNA BIANCO OLIVEIRA NUNES

Fisioterapeuta

35

HALESSANDRA AZI MALAQUIAS

Fonoaudióloga

35

JOSELE TRINDADE TEIXEIRA

Fisioterapeuta

35

KAROLINE CUNHA SILVA

Terapeuta Ocupacional

35

LÍVIA CORTÊS GONÇALVES

Fonoaudióloga

35

MARIA REGINA SOARES SILVA

Psicóloga

35

NATHÁLIA CELESTE PINTO TOMAZ

Psicóloga

21

SANDRA CRISTINA FERREIRA FONSECA

Fonoaudióloga

35

SANDRA HELENA PINTO

Fonoaudióloga

35

VERA LÚCIA KEMPER FERREIRA DA COSTA

Psicóloga

25

VERÔNICA DA COSTA LOPES

Fonoaudióloga

35

DANIELE REZENDE QUINET DE ANDRADE

Psicomotricidade

24

PATRÍCIA APARECIDA DE LIMA

Psicomotricidade

35

GRACE MARIA NACUR DE ALMEIDA

Psicomotricidade

35

TOTAL ATENDIMENTOS

665

/SEMANA

TOTAL DE
ATENDIMENTOS/ MÊS

EXPECTATIVA DE ATENDIMENTOS: 2660 MENSAIS

2660

PROJETO ENVELHECIMENTO
O projeto Envelhecimento com qualidade dá atenção integral à saúde da
pessoa com deficiência intelectual e múltipla idosa, através de ações de
prevenção e reabilitação, para o bem estar desse público dentro e fora da
APAE. A faixa etária atendida é a partir dos 30 anos.

APAE GERONTO
Objetivos: Estimular as funções cognitivas e motoras de membros
superiores através do uso do computador, contribuindo para a melhoria da
pinça trípude, escrita, destreza e habilidades, orientação espacial,
temporal, memória e concentração.

Período das atividades: 3x / semana entre os meses de março a julho de
2015
Local: Sala de informática da APAE-JF
Público alvo: usuários a partir dos 30 anos de idade atendidos pela APAE-JF

TIPO DE DEFICIÊNCIAS
1. Intelectual e múltipla: 298
2. Múltipla: 134
3. Física: 18
ORIGEM DOS RECURSOS

As receitas da Apae JF, necessárias à sua manutenção, são
constituídas através de convênios com a Prefeitura Municipal de Juiz de
Fora (SDS e SUS), governos estadual e federal contribuições de associados
e de terceiros através da Central de Doações. Pretendemos criar setor de
captação de recursos e elaboração de projetos junto ao poder público e
empresas privadas para a concretização de ações específicas.

RECEITA
RECURSO
SDS (municipal)
SDS (federal)
SUS
DOAÇÕES
TOTAL
*VALOR VARIAVEL

VALOR MENSAL
16.841,35
8.473,36
21.000,00
3.000,00
49.314,71

INFRAESTRUTURA
TODAS
AS
SALAS
DE
ATENDIMENTOS
CLÍNICOS
E
PEDAGOGICOS,
POSSUEM
EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS
A
CADA
ATENDIMENTO COMPLEMENTAR E ESPECIALIZADO
DESENVOLVIDO. AS SALAS DE AULA POSSUEM OS
OBJETOS
NECESSÁRIOS
PARA
APLICAÇÃO
DO
PLANO PEDAGÓGICO E ESTAS RECEBEM O RECURSO
DO
PDDE
–
PROGRAMA
DINHEIRO
DIRETO
NA
ESCOLA. O VALOR É ANUAL PARA CUSTEAR AS
DESPESAS
DOS
ALUNOS
COM
MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS,
MOBILIÁRIO
E
PEQUENOS
REPAROS NAS INSTALAÇÕES. O LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA, A SALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, E
AS
OFICINAS
DE
INCLUSÃO
PRODUTIVA,
BANHEIROS, PISCINA HIDROTERÁPICA, POSSUEM
ACESSIBILIDADE.
EM 2014, O RECURSO DO PDDE FOI INVESTIDO NA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ESCOLAR, CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA O REFEITÓRIO,
MATERIAL DE INFORMÁTICA, NOTEBOOK, CÂMERA DIGITAL E
CANETA DE ALTO RETAÇÃO PARA O CONSULTÓRIO DENTÁRIO. ALÉM
DISSO, HOUVE TAMBÉM PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA DA REFORMA
DA PISCINA COM ESTE RECURSO.
CONSEGUIMOS REVITALIZAR A PISCINA HIDROTERÁPICA E A
MONTAGEM DA SALA DE ESTIMULAÇÃO SENSORIAL, ALÉM DA SALA
DO MÉTODO TEACCH. FORAM INVESTIDOS NA REVITALIZAÇÃO DA
PISCINA OS SEGUINTES VALORES:

CONTROLE DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA PISCINA
Histórico

Estabelecimento

Data

Valor

Alumac Ltda.

18/07/14

R$ 84,99

C.A. Carmo Caçamba e Transportes

24/07/14

R$ 140,00

Compra de cimento

César Materiais de Construção Ltda.

29/07/14

R$ 210,00

Compra de arame, areia, tijolo, etc...

César Materiais de Construção Ltda.

29/07/14

R$ 1.452,50

Aluguel de um martelete
Aluguel de caçamba de entulho

Compra de tijolo

César Materiais de Construção Ltda.

30/07/14

R$ 306,00

Compra de traço fácil

Casa Blanca Materiais de Construção Ltda.

30/07/14

R$ 240,00

Compra de prego

Irmãos Perobelli Com. Fer. e Ferram. Ltda.

01/08/14

R$ 16,70

Compra de cimento e piso do banheiro

Valverde Materiais de Construção Ltda.

05/08/14

R$ 1.356,04

Compra de cimento

Valverde Materiais de Construção Ltda.

05/08/14

R$ 143,96

Casa Mattos Ltda.

06/08/14

R$ 53,56

Compra de cimento

César Materiais de Construção Ltda.

06/08/14

R$ 210,00

Compra de brita, bucha, joelho, tubo, etc...

César Materiais de Construção Ltda.

07/08/14

R$ 208,90

Compra de cimento

Casa Mattos Ltda.

08/08/14

R$ 184,00

Compra de impermeabilizante

Casa Mattos Ltda.

08/08/14

R$ 613,53

Compra de impermeabilizante

Casa Mattos Ltda.

08/08/14

R$ 68,17

Compra de glasurit

Casa Mattos Ltda.

08/08/14

R$ 30,40

Compra de tubo de esgoto e joelho

Compra de tubo PVC

Valverde Materiais de Construção Ltda.

11/08/14

R$ 13,04

Casa Mattos Ltda.

13/08/14

R$ 163,45

Compra de registro, adaptador, joelho, etc..

Valverde Materiais de Construção Ltda.

08/08/14

R$ 54,96

Compra de registro, bucha, adesivo, etc...

Valverde Materiais de Construção Ltda.

13/08/14

R$ 215,08

Compra de um basculante

Compra de argamassa e rejunte

Casa Mattos Ltda.

13/08/14

R$ 581,74

Valverde Materiais de Construção Ltda.

14/08/14

R$ 199,92

Aluguel de caçamba de entulho

César Materiais de Construção Ltda.

14/08/14

R$ 140,00

Aluguel de caçamba de entulho

César Materiais de Construção Ltda.

15/08/14

R$ 140,00

Valverde Materiais de Construção Ltda.

15/08/14

R$ 25,50

Bruno Siqueira Fagundes da Silva ME

18/08/14

R$ 4.154,98
R$ 1.900,00

Compra de piso e tubo PVC

Compra de filito e caixa luz
Compra de revestimento
Compra das pedras

Rochedo Pedras Decorativas Ltda.

18/08/14

Compra de areia, cimento, etc...

Sousa Nascimento Mat. de Const. Ltda.

19/08/14

R$ 155,00

Compra de argamassa

Valverde Materiais de Construção Ltda.

19/08/14

R$ 1.112,28

Compra de argamassa e cantoneira

Casa Mattos Ltda.

20/08/14

R$ 75,83

Compra de argamassa

Valverde Materiais de Construção Ltda.

27/08/14

R$ 121,60

Compra de argamassa

Valverde Materiais de Construção Ltda.

27/08/14

R$ 30,40

Compra de argamassa

Mil Artes Revestimentos Ltda.

28/08/14

R$ 37,80

Projetos Materiais Elétricos Ltda.

29/08/14

R$ 23,60
R$ 154,78

Compra de espaçador e joelho de esgoto
Compra de argamassa e rejunte

Valverde Materiais de Construção Ltda.

01/09/14

Compra de parafuso, anel, argamassa, etc...

Valverde Materiais de Construção Ltda.

03/09/14

R$ 133,95

Compra de pastilha

Valverde Materiais de Construção Ltda.

04/09/14

R$ 300,00
R$ 19,00

Compra de palha de aço

Projetos Materiais Elétricos Ltda.

04/09/14

Compra de válvula PVC

Projetos Materiais Elétricos Ltda.

04/09/14

R$ 3,70

Casa Mattos Ltda.

05/09/14

R$ 230,90

Compra de rejunte e palha de aço
Compra de basculante

Casa Mattos Ltda.

05/09/14

R$ 173,88

Compra de grelha inox

Projetos Materiais Elétricos Ltda.

08/09/14

R$ 18,00

Compra de grelha e registro

Projetos Materiais Elétricos Ltda.

08/09/14

R$ 32,00

Compra de grelha inox

Projetos Materiais Elétricos Ltda.

08/09/14

R$ 85,00

Compra de cimento, filito, joelho, etc...

Valverde Materiais de Construção Ltda.

09/09/14

R$ 89,47

Compra de pastilha

Valverde Materiais de Construção Ltda.

10/09/14

R$ 87,48

Compra de rejunte

Casa Mattos Ltda.

10/09/14

R$ 8,00

Compra de joelho e registro

Valverde Materiais de Construção Ltda.

11/09/14

R$ 67,00

Compra de adesivo PVC, joelho e bucha

Valverde Materiais de Construção Ltda.

11/09/14

R$ 25,90

Compra de palha de aço

Casa Mattos Ltda.

11/09/14

R$ 4,50

Compra de tinta e lixa

Casa Jaraguá Ltda.

12/09/14

R$ 150,80

Corrimão
Compra de massa acrílica e selador
Compra de textura
Compra de basculante

Eloísa Fortunato de Oliveira M.E.

15/09/14

Valverde Materiais de Construção Ltda.

15/09/14

R$ 2.600,00
R$ 165,00

Casa Jaraguá Ltda.

16/09/14

R$ 520,00

Valverde Materiais de Construção Ltda.

19/09/14

R$ 108,00

Compra de tinta, rhinner, rolo e trincha

Casa Jaraguá Ltda.

19/09/14

R$ 92,10

Compra de argamassa e rejunte

Casa Mattos Ltda.

20/09/14

R$ 14,95

Compra de tomadas e plafons

Valverde Materiais de Construção Ltda.

22/09/14

R$ 112,00

Compra de rejunte e argamassa

Valverde Materiais de Construção Ltda.

24/09/14

R$ 38,24

Compra de argamassa e piso

Valverde Materiais de Construção Ltda.

08/10/14

R$ 400,00

Ecologic Service Higienização Ltda.

03/11/14

R$ 1.400,00

Reparo do filtro

TOTAL

R$21.498,58

Material comprado
Material doado

CONTROLE DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DA PISCINA
Histórico

Fornecedor

Data

Valor

João Gonçalves da Silva

25/07/14

R$ 1.000,00

Adiantamento de mão-de-obra

Cherlen Ismale de Almeida

30/07/14

R$ 2.000,00

Adiantamento de mão-de-obra

Cherlen Ismale de Almeida

08/08/14

R$ 2.000,00

Adiantamento de mão-de-obra

Cherlen Ismale de Almeida

15/08/14

R$ 2.000,00

Adiantamento de mão-de-obra

Cherlen Ismale de Almeida

22/08/14

R$ 2.000,00

Adiantamento de mão-de-obra

Cherlen Ismale de Almeida

29/08/14

R$ 2.000,00

Adiantamento de mão-de-obra

Cherlen Ismale de Almeida

05/09/14

R$ 2.000,00

Adiantamento de mão-de-obra

Cherlen Ismale de Almeida

12/09/14

R$ 2.000,00

Adiantamento de mão-de-obra

Cherlen Ismale de Almeida

20/09/14

R$ 300,00

Adiantamento de mão-de-obra

Cherlen Ismale de Almeida

25/09/14

R$ 2.000,00

Previsão de mão-de-obra

Cherlen Ismale de Almeida

-----

R$ 2.200,00

Retirada do ajulejo

TOTAL

TOTAL DA OBRA R$ 40.998,58

R$ 19.500,00

AINDA SE FAZ NECESSARIO CAPTAR RECURSOS PARA AS SEGUINTES
NECESSIDADES:

•

CRIAR ACESSIBILIDADE NA PARTE EXTERNA DA APAE

•

MONTAGEM DA OFICINA DE CULINÁRIA PARA PAIS E
USUÁRIOS

•

MONTAGEM DA SALA “APAE FONE” (CENTRAL DE
TELEMARKETING)

•

CAPTAR RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS
REGIONAL EM 2015

•

REALIZAR A CORRIDA E CAMINHADA SOLIDÁRIA DIA
03/05/2015

ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo
Prestar serviços de proteção social as pessoas com deficiência intelectual e
múltipla de média e alta complexidade e defender seus direitos e de suas
famílias, visando à inclusão social.
Ações Desenvolvidas em 2014:
Oficinas de Atenção á família: Dança, Música e Culinária e
Informática.
Ações Para 2015
•
•
•
•

•

•
•

Implementar serviços e programas de acordo com a necessidade dos
usuários (família e pessoas com deficiência intelectual e múltipla);
Fortalecer e aprimorar a qualidade dos serviços ofertados;
Ampliar a participação da família;
Fortalecer os Programas de apoio externo as famílias, criando um
grupo de pais que possam oferecer apoio aos primeiros momentos que
envolvem a “chegada” de uma pessoa com deficiência ou que tenham
adquirido essa situação em quaisquer circunstâncias;
Planejar, executar e acompanhar as ações desenvolvidas com as
famílias por meio da elaboração do Plano de Assistência Familiar
(PAF);
Criar a Escola de Pais
Implementar aulas de hidroginástica para as famílias á preços
populares.

Recursos financeiros
Recursos advindos de bazar, clube de mães e doações, valores obtidos com
os pagamentos das aulas de hidroginástica

Abrangência territorial
Pessoas com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias de Juiz de
Fora e micro região: Coronel Pacheco, Piau, Matias Barbosa, Bicas, Lima
Duarte, Ewbank da Câmara, Santa Barbara do Monte Verde Belmiro Braga.

Capacidade de Atendimento
Pessoas com deficiência intelectual e múltipla e os familiares de todos os
usuários dos diversos programas da Apae.
Recursos Humanos
-

2 coordenadoras
1 advogado (voluntário)
2 assistentes sociais e 2 estagiários
2 monitores
2 educadores de capoeira
1 professora de dança voluntária
2 educadoras sociais
1 educadora de artes
Mães voluntárias

Ações cotidianas desenvolvidas
Famílias - O número total de famílias é correspondente ao número de
pacientes.
•
•
•
•
•
•
•

Atendimento individual á família, caso haja necessidade.
Participação da família em reuniões mensais com a equipe técnica.
Participação mensal da família em reuniões com a diretoria da Entidade;
Encaminhamentos (passe livre, BPC, apoio, dentre outros necessários);
Atendimento odontológico;
Exames audiológicos para os usuários que têm necessidade;
Ajuda às famílias com doações de cestas básicas de acordo com a
necessidade.

A participação da família na Gestão “APAE PARA TODOS” 2014-2016 é
garantida através de Reuniões de Diretoria e dos Conselhos, pois a mesma é

composta exclusivamente por pais de pessoas com deficiência intelectual e
múltipla atendidas na Entidade, através das festividades, em todas as
comemorações internas, festa de encerramento anual, reuniões com os
técnicos e individuais, reuniões escolares mensais, reuniões mensais com as
famílias e assistência social, assembleia geral, e em todas as atividades da
Semana Nacional da Pessoa Com deficiência Intelectual e Múltipla, que todos
os anos trazem temas diferentes propostos pela FENAPAE.

Proteção Social Especial de Média Complexidade
A– Serviço Social
Objetivo
•
•
•

Desenvolver o acolhimento e a escuta qualificada dos familiares
Realizar visitas domiciliares
Fazer análise da vulnerabilidade do grupo familiar

Ações
•
•
•

Construir o Plano de Atendimento Familiar (PAF)
Monitorar e avaliar os resultados da ação
Elaborar e executar pesquisas direcionadas ás famílias e aos usuários

B- Programa de Autogestão, Autodefesa e Família
Objetivo
Construir estratégias para incentivar o exercício da autonomia e
independência da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e sua família,
motivando sua participação na comunidade e no Movimento Apaeano,
conscientizando-os de seus direitos e deveres.
Este programa será desenvolvido através dos seguintes projetos:
•

Escola de Formação de Pais

•
•

Oficinas da Apae Artesanatos
Conversa afiada (reunião de Pais com Assistente Social e Psicóloga)

C- Escola de Formação de Pais
Objetivo
•

•

•

Oferecer formação aos pais por meio de debates, esclarecimentos e
troca de experiências entre eles. Uma ampliação do conhecimento da
deficiência dos filhos e de seu processo de desenvolvimento;
Oferecer uma orientação de seus direitos para que obtenham
autonomia na busca de recursos fora do sistema familiar e para a
defesa desses direitos;
Disponibilizar noções de gestão de organizações sociais,
especificamente os desafios da gestão de Apaes.

Ações
•
•

Dar início à primeira turma da Escola de Formação de Pais
Monitorar e avaliar os resultados das ações

D- Oficinas da APAE artesanatos (Clube de mães)
Objetivo
Promover às mães e familiares de pessoas com deficiência com o
oferecimento de cursos de artesanato com o propósito de ampliar a rede de
convívio, o aprendizado, a troca experiências e geração de renda.
Ações
•
•
•
•
•

Diversificar e aumentar os cursos
Identificar voluntários para ministrar cursos
Divulgar as oficinas Artes para as mães
Estimular a venda dos produtos confeccionados
ARTESANATOS por meio de exposições fora da APAE
Monitorar e avaliar os resultados das ações

E– Conversa afiada
Objetivo

na

APAE

•
•

Promover encontro entre as famílias, para trocar experiências
Promover conversas sobre assuntos atuais e confraternizações

Ações
•
•
•

Realizar reunião mensal com Assistentes Sociais e Psicólogas
Identificar voluntários para participarem da montagem da pauta das
reuniões
Estimular a participação dos pais e das famílias

AÇÕES EDUCACIONAIS

Total de alunos na escola

113

Total de usuários nas oficinas

60

Total geral

173

ESCOLA ESPECIAL
A escola Professora Ondina Ferreira Pestana oferece educação de
qualidade às pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla e TGD,
assegurando qualidade e dignidade nos programas oferecidos pela APAE,
com o apoio da equipe terapêutica, para que o aluno possa ser capaz de
usufruir dos seus direitos de cidadão e atuar independentemente em
sociedade.

AÇÕES EDUCACIONAIS
Oferecer atendimento Educacional especializado para crianças e
adolescentes com Deficiência Intelectual e Múltipla e TGD, nas
seguintes modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Educação de Jovens e Adultos anos iniciais;
Fazer cumprir o Regimento;
Desenvolver a Proposta Pedagógica;
Implementar o trabalho dos conteúdos curriculares por área;
Tornar o processo ensino-aprendizagem mais funcional e significativo
para os educandos;
Desenvolver a autonomia respeitando a individualidade e habilidade de
cada um;
Desenvolver a autoestima do aluno;
Valorizar as potencialidades do educando;
Adotar atitude de cooperação, solidariedade e respeito;
Favorecer a autonomia e independência na realização das atividades da
vida diária;
Dinamizar o sistema de ensino para estimular novas habilidades sociais e
o convívio em grupo através de jogos, dança, música e natação;
Investir na capacitação dos colaboradores;
Viabilizar a integração da escola com os voluntários e os estagiários;
Ampliar novas modalidades esportivas fortalecendo o programa de
esportes de acordo com a capacidade dos usuários;
Buscar novas alternativas de atendimento na área de informática e
inclusão digital;
Dar início ao projeto EJA anos finais para implantação em 2016.

OFICINAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA
Objetivo geral
Oferecer e desenvolver oficinas na APAE de Juiz de Fora, para
potencializar as ações dos usuários com faixa etária adulta, no sentido de
que possam arregimentar e redirecionar seus desejos, e dentro deste
prisma poder entrar num movimento de produção/ocupação diária e também
uma possível inclusão no mercado de trabalho formal.

Objetivo específico
- Incentivar a inserção social;
- Melhorar a autoestima do usuário;
- Buscar a compreensão da importância do cuidado pessoal;
- Resgatar a dignidade;
- Reduzir o isolamento pessoal;
- Promover a valorização pessoal do aluno;
- Promover ocupações que permitam aos alunos exercitarem a sua
capacidade produtiva;
- Minimizar os transtornos emocionais decorrentes de sua própria
condição clínica e/ou social;
- Propiciar momentos de lazer e descontração;
- Proporcionar maior interação do aluno com atividades esportivas.
Metas
As atividades serão desenvolvidas pelas responsáveis de cada oficina
disponibilizando horários para orientações das propostas e objetivos das
atividades.
•

Oficina de inclusão no mercado de trabalho:
- Orientação individual ou em grupo dos candidatos incluídos nas
empresas com objetivo de discutir e orientar sobre situações
vivenciadas no dia-a-dia do trabalho e disponibilizar informações para
uma atuação assertiva.
- Apoio aos familiares, envolvendo-os durante todo o processo de
Inclusão da Pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

•

Oficina de Costumização de Embalagens:
- Costumizar embalagens de vários tipos, estilizando-as para nova
reutilização.
•

Oficina de Costura e Bordados:
- Enfiar linha na agulha;
- Dar nó e laço;
- Usar a tesoura;
- Cortar a linha;
- Fazer alinhavo;
- Pregar botões;

- Remendar;
- Usar a máquina de costura
- Confeccionar toalhas, centros de mesa, porta pregadores, panos de
prato, aventais, sacolas, tapetes, etc;
- Bordar utilizando pontos diversos nas peças produzidas;
- Confeccionar bijuterias.
•

Oficina de Arte em Madeira:
- Informar a origem, tipo e finalidade da madeira;
- Ferramentas e maquinários – conhecer, nomear e utilizar;
- Conservação e manutenção de todos os materiais;
- Lixar;
- Planar;
- Medir;
- Riscar;
- Serrar;
- Furar;
- Montar;
- Pregar;
- Colar;
- Acabamento;
- Consertos e reformas;
- Embalar;
- Comercializar na lojinha os produtos feitos pelos educandos;
- Confeccionar bandejas, porta bijuterias, souplast, porta chá, porta
copos, porta guardanapos, oratórios, porta talheres, porta chaves, quadros
decorativos entre outras peças de madeira.
•

Oficina de Jardinagem e Horta:
- Preparação do solo e suas condições;
- Época adequada do plantio;
- Uso adequado de ferramentas;
- Semeadura e plantio;
- Conservação de canteiros;
- Colheita;
- Limpeza e conservação dos produtos colhidos;
- Necessidades da planta (adubo, água, poda, replanta);
- Ferramentas adequadas;
- Conservação de jardins e vasos;
- Seleção de sementes e mudas;
- Flores e folhagens para adornos da escola, sala de aula e presentes;

- Técnicas de plantio, poda;
- Manutenção da horta e do jardim.

Projeto “Rádio APAE Pirata”
Coletânea e análise de notícias semanais, relacionadas à cidadania,
esporte, lazer, televisão, música, culinária, dicas entre outras do interesse
dos usuários.
As notícias são transmitidas internamente por um
sistema de som, onde cada pessoa narra um assunto específico.
Recursos Humanos
•

1 Diretora Educacional

•

1 Supervisora Pedagógica

•

2 Coordenadoras de Oficinas

•

31 Professores da Rede Estadual de Ensino (Regentes de Turma e
Educação Física)

•

13 Professores da Rede Municipal de Ensino (Informática, Dança,
educação física, Natação e Educação Musical)

SAÚDE

ATENDIMENTO: Segunda à Sexta-feira das 7h00 às 11:00 e 13:00 as
17h00
atendientos de 30
minutos
Objetivo
Promover o acolhimento do usuário, a sua reabilitação física e
intelectual por meio de avaliação, acompanhamento multiprofissional e
estudo do caso clínico, definindo o diagnóstico, as indicações dos
tratamentos e acompanhamentos clínicos, entrevistas de devolução, sempre
considerando as necessidades de saúde sociais de cada usuário da família.
Público Alvo: pessoas de 0 a idade adulta com necessidades
permanente ou temporária que comprometa a função física, neurológica e/ou
sensorial. Pessoas com deficiência intelectual e dos transtornos do espectro
do autismo.

Recursos Humanos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 neurologista
1 psiquiatra
1 supervisora clínica
2 assistentes social
5 fonoaudiólogos
4 psicólogos
4 fisioterapeutas
2 terapeutas ocupacionais
1 nutricionista
1 recepcionista
1 funcionária para o SUS
Estagiários de fisioterapia da Faculdade Universo
Estagiários de nutrição da UFJF
Estagiários de Psicologia do CES

Capacidade de atendimento: 1800 por mês
450 por semana
Abrangência territorial: pessoas com deficiência física, intelectual e
múltipla e suas famílias, vindas de Juiz de Fora e micro região: Coronel
Pacheco, Piau, Matias Barbosa, Bicas, Lima Duarte, Ewbank da Câmara,
Santa Barbara do Monte Verde Belmiro Braga.

Critérios para Matrículas de Novatos e Retorno APAE / Juiz de Fora
•
•
•

Demanda
Iniciativa própria
Encaminhada pela rede SUS

Quanto às Inscrições:
As inscrições para ingresso aos Programas desta Instituição seguem os
seguintes critérios:
•

Documentos necessários: certidão de nascimento, comprovante de
endereço com CEP da rua, CPF e cartão SUS.

•

Local: Setor do Serviço Social

•

Dia e horário: a verificar

•

Os candidatos inscritos no livro de registro serão convocados para o
Programa, obedecendo a data de inscrição, conforme a disponibilidade
de vaga para início da triagem e possível ingresso á Instituição.

Triagem:
•

A triagem é iniciada pelo serviço social através de inscrição em lista
de espera (acolhimento)

•

da pessoa com suspeita e/ou deficiência mental já diagnosticada,
através da família ou esponsável para avaliação e encaminhamento aos
diversos programas oferecidos.

Participam do processo de triagem:
•

O serviço social é responsável pela entrevista com a família e
encaminhada à equipe multidimensional para diagnóstico e definir as
necessidades de apoio da pessoa com deficiência intelectual e
múltipla, com os seguintes profissionais: assistente social, psicóloga,
pedagoga, fonoaudióloga, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional.

Matrícula:
•

A matrícula é feita mediante vaga disponível no programa ao qual o
aluno será encaminhado, seguindo a classificação da lista de espera

•

Ingresso nos setores e consulta médica:

•

Após a triagem realizada, constará em sua ficha avaliação diagnóstica
feita pela equipe e encaminhamento para os programas oferecidos
pela APAE/JF.

•

Cada setor indicado fará sua avaliação especifica

•

Construção do Plano de Tratamento Individual (PTI)

•

Devolutiva para os pais e ou responsáveis para apresentar os
programas oferecidos pela APAE/JF e Termo de compromisso
assumindo o compromisso da responsabilidade da freqüência do
tratamento.

•

Consulta médica Neurologista ou Psiquiatra.

Atividades a serem desenvolvidas:
Aplicação da Avaliação Multidimensional, visita familiar, estudo de
caso, devolutiva para os pais e orientação a todos os profissionais da
equipe Clínica e Pedagógica sobre o objetivo, desenvolvimento de
metas.
Elaboração de estratégia terapêutica para cada usuário (Plano
Terapêutico Individual-PTI).
Orientar e envolver o usuário e a família no processo de Habilitação/
Reabilitação.
Fica responsável pelo setor de fonoaudiologia o Projeto de
Estimulação de Fala e linguagem em grupo ou individual (de acordo
com a necessidade do paciente) de 0 a 12 anos de idade, por um

professor, onde recebe semanalmente supervisão feita pela
Fonoaudióloga responsável pelo setor. Reunião periódica específica
aos pais e cuidadores dos indivíduos que frequentam este projeto,
objetivando dar orientações e esclarecimentos de dúvidas que a
própria família ou cuidador tem em relação ao tratamento.

Supervisão e orientação a pais, cuidadores e ao paciente, quanto à
alimentação
diária,
feita
no
refeitório
durante
a alimentação (consistência, quantidade, posicionamento, entre
outros) realizada por toda a equipe.
Reunião semanal com o setor de fonoaudiologia e psicologia para
orientação a pais e /ou responsáveis pelo indivíduo enquadrado dentro
do Espectro do Autismo, assistido em sala de aula da Instituição e
nas terapias.
Atendimento individual e Atendimento em grupo (atividades
educativas em saúde, grupo de orientação e estimulação, modalidades
terapêuticas de habilitação/reabilitação e atividades de vida diária).
Reunião da equipe técnica.
Estruturação das oficinas, diversidade do trabalho, implantação de
novas atividades.
Continuidade do Projeto Envelhecimento.
Orientação, Adequação e Treinamento realizado pelos setores de
Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e
Psicologia no Refeitório da APAE/JF.
Instalação de um novo espaço para treinamento das atividades da
vida diária.
Implantação da Comunicação Alternativa pelo setor de fonoaudiologia.

Método Teacch: Um apoio para crianças e adolescentes
Autistas
Educação e Saúde
APRESENTAÇÃO
A APAE/JF possui uma sala que desenvolve o Método Teacch, o
atendimento
é especifico e individual para usuários e alunos autistas.
O MétodoTeacch tem como objetivo facilitar a aprendizagem e
proporcionar aos alunos e usuários uma melhor qualidade de vida. Foi
desenvolvido na década de 60 no Departamento de Psiquiatria da Faculdade
de Medicina na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O
Metodo Teacch se baseia na adaptação do ambiente para facilitar a
compreensão da criança em relação a seu local de trabalho e ao que se
espera dela. Por meio da organização do ambiente e das tarefas de cada
criança, o Teacch visa desenvolvimento da independência da criança.
Descrito pelo médico psiquiatra infantil Leo Kanner, em 1943, o
autismo é um transtorno do espectro autista caracterizado por prejuízos na
interação social, atraso
na aquisição da linguagem e comportamentos esteriotipados e repetitivos.
Na maioria das vezes a utilização deste método traz tranquilidade a criança
já que possibilita melhor compreensão e comunicação.
Objetivos
•

•

Desenvolver um programa que se baseia nas habilidades, de cada
autista,
obsevando e analisando seus comportamentos frente
aos estímulos recebidos da pessoa com autismo.
Oferecer apoio e orientação às famílias quanto a continuidade das
atividades.
Profissionais envolvidos:
2 Professoras
1 fonoaudióloga

Atuação da Fonoaudióloga na sala de aula
Responsável pelo projeto: Sandra Helena Pinto – Fonoaudióloga CRFa 4215
Público Alvo: Alunos da Escola Ondina Ferreira Pestana nas diferentes
faixas etárias.
O fonoaudiólogo é o profissional com graduação plena em
Fonoaudiologia, que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia
fonoaudiológica, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem
como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e voz (CRFa. 2012).
A Escola Especial Ondina Ferreira Pestana é uma escola mantida pela
entidade
APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, sendo assim é
possível.
Serão inseridas no projeto as deficiências seguintes: Síndrome de
Down, Deficiência Intelectual e Múltipla e Autismo. Promover e adequar a
interação comunicativa, bem como os processos adaptativos para melhorar a
qualidade de vida dos alunos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover momentos de interação entre o terapeuta e os alunos;
Desenvolver a percepção visual, auditiva, tátil, gustativa e olfativa;
Explorar espaços, movimentos e expressões corporais;
Favorecer o desenvolvimento da pessoa com deficiencia intelectual e
múltipla,
Proporcionar a independencia pessoal, inclusão, comunicação verbal
e/ou não
Oferecer apoio e orientação à família quanto a continuidade e
realização das
atividades fonoaudoógicas em casa, visando assim melhor resultado.
Oferecer orientação aos professores quanto aos exercícios e
atividades
fonoadiológicas a serem realizadas com os alunos de acordo com as
dificuldades
Resultados a serem alcançados

Nas atividades propostas os alunos terão condições de desenvolver
suas noções espaciais e temporais explorando espaços, movimentos e
expressões serão realizados no inicio e final do projeto.
Conselho Regional de Fonoaudiologia – 6a região, Belo Horizonte, 2013

LOPES, M.F. Retardo Mental: definição, classificação e sistemas de apoio.
American
Association on Mental Retardation, 10. Ed. Porto Alegre. Artmed.2008
OLIVEIRA,G.. c. Psicomotricidade – educação e reeducação num enfoque
psicopedagógico. Petrópolis: Vozes. 1997
PERISSINOTO, J. Conhecimentos essenciais para atendes bem a criança
com
Autismo. São José dos Campos: Pulso, 2003
PROJETO DOWN. Voce sabe o que é Sindrome de Down? São Paulo: Centro
de
Informação e Pesquisa da Sindrome de Down.
ROTTA, N. T.; RIESGO, R. S.; OHLWEILER, L. Rotinas em Neuropediatrias.
Porto

ATUAÇÃO DOS TÉCNICOS NO REFEITÓRIO
A escola Especial Ondina Ferreira Pestana é composta por 173 alunos,
que diariamente fazem refeições, observamos a necessidade do
acompanhamento e orientação dos técnicos no refeitório para favorecer a
autonomia e independência.
Objetivos
Oferecer suporte para uma alimentação segura e efetiva
Avaliação da alimentação e deglutição - fonoaudiólogas
Adequação postural - fisioterapeutas
Introdução dos talheres

ESTRATÉGIAS ADMINISTRATIVAS
OBJETIVO
Elaborar estratégias com metas bem definidas que contribuam para a
estabilidade financeira da instituição através de ferramentas que
divulguem o trabalho realizado pela entidade, fortaleçam sua imagem
junto ao público externo, envolvam o público interno nas ações
desenvolvidas, busquem parceiros, arrecadem recursos financeiros e
reduzam os custos.

RECURSOS HUMANOS
-

1 Coordenador Contábil/Financeiro
1 Coordenador de Projetos e Captação Financeira
1 Coordenador de Articulação Comunitária
2 Auxiliares Administrativos
2 Operadoras de Telemarketing

A– Administrativo
Objetivo
•

•

Coordenar as rotinas administrativas, o planejamento estratégico, a
gestão dos recursos organizacionais e as atividades e processos da
área;
Elaborar e implantar procedimentos administrativos garantindo a
realização de todas as atividades e operações da área.

Ações
•
•
•
•

Acompanhar a execução de serviços gerais e transportes
Administrar os custos das instalações internas
Negociar e acompanhar a execução da compra e a distribuição de
materiais em almoxarifado
Acompanhar o atendimento aos chamados referentes a demandas
direcionadas a área

B- Captações de Recursos e Projetos
Objetivo
Aumentar a sustentabilidade através da elaboração de projetos e outras
estratégias que ajudem na captação de recursos para manutenção dos
serviços prestados pela Apae.
Ações
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Elaborar, planejar, acompanhar e monitorar a execução de projetos
Organizar e realizar promoções e eventos para levantamento de
fundos
Buscar sócios através do APAE FONE
Buscar novos doadores por meio do telemarketing
Incentivar a fidelização dos doadores já existentes
Ampliar a captação de doações através de um projeto específico para
Empresas
Aumentar a média de valor por fichas de doações
Formalizar parcerias com a CESAMA e CEMIG através do contrato
de apadrinhamento pela autorização de recolhimento de doações nas
contas de água e luz
Realizar campanhas internas entre os profissionais, familiares, alunos
e diretores para indicarem mais um amigo da Apae JF
Ampliar o corpo de associados da Apae JF
Realizar treinamento para as operadoras de telemarketing
Elaborar projetos de acordo com a demanda encaminhá-los e
acompanhá-los junto aos órgãos competentes até sua aprovação
Buscar outras estratégias para o levantamento de fundos para a Apae
Planejar, organizar e realizar eventos que visem ao levantamento de
fundos

AGENDA DE ARRECADAÇÃO DE FUNDOS
CORRIDA E CAMINHADA SOLIDÁRIAS

03/05/2015

FESTIVAL DE CALDOS

30/05/2015

FESTA JULINA

04/07/2015

FEIJOADA

22/08/2015

CAFÉ COLONIAL

07/11/2015

C– Articulação Comunitária
Objetivos
Ser o elo entre a instituição e a comunidade, visando à mudança
cultural da sociedade frente à pessoa com deficiência e projetando a
imagem da APAE/JF junto à comunidade.
Ações
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Interagir com instituições prestadoras de serviços especializados na
área da mídia
Divulgar e apoiar os eventos da Apae
Apoiar o Apae Fone com a divulgação de campanhas
Divulgar a vinda de dirigentes de outras instituições à Apae para
capacitação de nossos profissionais e outras formas de sensibilização
e/ou orientação
Divulgar as ações da entidade na sociedade
Organizar e manter os murais internos
Reformular e organizar o site
Revisar e formatar textos
Realizar campanhas e outras formas de desmistificar a questão da
pessoa com deficiência

D– Desenvolvimento Institucional
Ações
•

•

•
•
•
•

Promover e definir focos, estratégias operacionais que a APAE deve
estabelecer para enfrentar seus pontos fracos e valorizar seus
pontos fortes
Criar comitê de Desenvolvimento Institucional Visando desenvolver
estrategicamente a Instituição e a ampliação de recursos financeiros,
material e pessoal
Reativação de todos os projetos que já existem e criação de novos
Fidelização dos parceiros da APAE: fortalecendo os vínculos de
relacionamento com Empresas e Doadores
Criar equipe interna para avaliar periodicamente os processos que
retro alimente o planejamento de gestão da APAE
Avaliar o desenvolvimento das áreas clínica, educacional e
administrativa.

•
•
•
•
•

•

Realizar um diagnóstico para estabelecer estratégias e linhas de
ações, voltados para a melhoria de gestão
Mapear os processos de trabalho
Ampliar a participação dos conselhos
Aplicar pesquisar de satisfação nos familiares
Criar programa de voluntariado, com o objetivo de atrair
profissionais para dar apoio ao corpo clínico e escola, através de
treinamento adequado
Desenvolver todos os projetos e atividades propostas pela FENAPAE

E- Financeiro
Ações
•
•
•

Implementar novas ferramentas de captação de recursos e de
programas de voluntariado voltados para a captação de recursos.
Elaborar o plano financeiro
Preparar orçamentos anuais

F- Comunicação e Marketing
Ações
•
•
•
•

Implementar APAE FONE
Continuar a comunicação interna divulgando propostas da FENAPAE,
para profissionais, usuários e famílias
Continuar a divulgar os financiadores dos programas da APAE JF e
demais parceiros junto ao publico interno e externo
Usar adequadamente o software apae web desenvolvido para a
gestão

G- Administração de Gestão
Ações
•

•
•
•

Definir a forma de atuação dos voluntários quanto as suas atribuições
e responsabilidades considerando os aspectos jurídicos e estabelecer
relações de trabalho com a Instituição
Elaborar e implantar o plano de gestão
Revisão e atualização do REGIMENTO INTERNO da APAE .
Elaborar cronograma de reuniões dos conselhos

•
•
•
•

Ampliar diálogo com o poder público, câmara de vereadores,
sociedade civil e conselho de políticas públicas
Buscar captação de recursos para realização de projetos
Criar acessibilidade na área externa do prédio para embarque e
desembarque dos usuários
Criar assessoria jurídica para informação e acompanhamento as
famílias sobre OS DIREITOS DO DEFICIENTE

H- Gestão de Pessoas
Ações
•
•
•
•

Ampliar o Plano de gestão de Pessoas
Desenvolver a autoavaliação de gestão
Desenvolver projetos voltados ao desenvolvimento de pessoas
Investir na formação de colaboradores e voluntários

I– Previsão Orçamentária

Esta previsão orçamentária apresenta todas as despesas fixas, variáveis e
folha de pagamento da Apae de JF para o ano de 2015. Para este cálculo
foram utilizados os valores dos gastos efetivos de 2014, com uma correção
da inflação pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 6%. É
importante destacar que eventualmente poderá haver despesas e/ou
receitas não previstas na tabela abaixo.

TOTAL
Folha de Pagamento
514.500,00
Imposto Trabalhista
111.900,00
Férias
50.600,00
Vale Transporte
30.000,00
Seguro de Vida
3.600,00
Medicina do Trab. - PCMSO/PPRA
3.000,00
SUBTOTAL 713.600,00
Água
IPTU

9.500,00
557,10

Energia Elétrica
Telefone
Gás
Despesa com Internet
Despesa com a Federação
Seguro Predial
Honorário Contábil
SUBTOTAL

8.900,00
7.650,00
3.740,00
1.800,00
1.410,00
1.400,00
29.300,00
64.257,10

Material de Escritório/Escolar/Oficina 3.050,00
Material de Copa
550,00
Material de Limpeza
4.500,00
Material Elétrico
1.100,00
Lanche & Refeição
2.300,00
Despesa com Cópia
2.850,00
Despesas com Manutenção
6.000,00
Despesa com Transporte
5.620,00
Outras Despesas Administrativas
55.200,00
Despesas Bancárias
4.320,00
SUBTOTAL 85.490,00
Despesas Totais
863.347,10

Hoje temos 40 funcionários na APAE JF com um custo mensal de folha de
pagamento de aproximadamente R$58.000,00. Os recursos recebidos pelos
Convênios totalizam R$46.314,71. Existe um déficit de aproximadamente
R$12.000,00 mensais.

GASTOS REALIZADOS EM 2014

Despesas Totais
Folha de Pagamento
Imposto Trabalhista
Férias
Rescisão Trabalhista
Vale Transporte
Vale Alimentação
Seguro de Vida
Medicina do Trab. - PCMSO/PPRA
Curso & Treinamento
Água
IPTU

TOTAL
778.526,70
440.041,95
95.545,93
2.141,56
35.096,52
27.876,55
1.018,62
3.636,51
2.749,75
1.601,00
6.719,75
451,08

Energia Elétrica
Telefone
Gás
Seguro Predial
Despesa com Internet
Despesa com a Federação

8.802,62
6.454,63
3.014,09
1.385,29
1.141,04
1.314,27

Material de Escritório
Material Escolar
Material Pedagógico
Material de Oficina
Material de Área Clínica
Material Médico/Odontológico
Material de Copa
Material de Limpeza
Material de Informática
Material Elétrico
Lanche & Refeição
Uniforme
Despesa com Gráfica
Despesa com Cópia
Despesa com Publicação
Despesa Notarial
Despesa Legal
Despesa Postal
Despesa com Viagem
Despesa com Transporte
Despesa com Confraternização
Despesas com Manutenção
Despesas com Mobilizado
Despesa com Evento
Outras Despesas Administrativas

1.992,32
1.404,56
734,86
1.476,69
543,50
665,09
1.267,07
4.842,56
326,75
1.093,94
3.898,28
184,40
4.683,00
2.412,05
994,14
1.189,98
241,00
500,27
8.216,36
9.429,48
1.259,80
7.966,24
6.497,00
2.688,17
6.467,25

Oficina de Madeira
Oficina de Costura

785,08
666,96

Bens de Natureza Permanente
Despesa com Construção/Reforma

3.063,70
35.179,73

Honorário Contábil

24.543,06

Despesas Bancárias

4.322,25

Alimentação
A previsão para 2015 é de aproximadamente R$ 3,00 por aluno, o que dá
uma média de R$60,00 por mês per capita. Levando em consideração que
existem 173 alunos e um total de 50 repetições diárias, chegamos a um
valor total de 223 refeições diárias.
Valor unitário
R$3,00

Atendidos
173

Valor dia
R$669,00

Semana
R$3.345,00

Mês
R$13.380,00

Servimos 2 refeições diárias, totalizando 223 refeições. Esse
quantitativo refere-se apenas aos alunos em escolarização, ou seja, o
programa de alimentação escolar é somente para os alunos com faixa etária
de 06 á 18 anos (temos apenas 35 alunos nessa faixa etária). Os demais
alunos recebem alimentação dos recursos de doações de associados e
doações de cestas de alimentos. Nesses valores são incluídos também o café
dos profissionais, da sala de espera dos pais e responsáveis e visitantes.
As famílias das cidades próximas, que buscam atendimento na APAE,
recebem alimentação devido ao tempo de espera dos meios de transporte
utilizados. A maioria desta população é muito carente e depende
exclusivamente dos serviços da entidade. Existe um acompanhamento diário
de uma nutricionista ( e 2 estagiarias da faculdade de Nutrição da UFJF)
buscando-se sempre servir uma refeição balanceada e de qualidade. O
valore repassado hoje pela Prefeitura Municipal é de R$0,30 (trinta
centavos) por prato de alimento, totalizando R$168,00 reais por mês.
Portanto as refeições fornecidas aos usuários são de responsabilidade
exclusiva da APAE JF.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Este trabalho possibilita o estudo técnico mais preciso acerca da
satisfação dos usuários e de seus familiares em relação à qualidade dos
serviços prestados pela entidade, visando à escolha de estratégias e
metodologias mais apropriadas para o alcance da efetividade das
intervenções junto à pessoa com deficiência intelectual e também a
satisfação dos funcionários da entidade ou daqueles que aqui prestam
serviços.

Objetivo
Obter um diagnóstico dos serviços prestados pelas áreas fins da APAE JF
sob o ponto de vista das famílias e das pessoas com deficiência intelectual e
múltipla e também dos funcionários.

Ações
•

•
•

Pesquisar semestralmente o nível de satisfação dos usuários dos
serviços prestados pela Apae de JF, seus familiares e funcionários,
por meio da aplicação de questionários com entrevistas fechadas
Elaborar instrumentos de avaliação visando ao alcance de resultados
fidedignos
Analisar qualitativa e quantitativamente os resultados das
entrevistas efetuadas.
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