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Relatório Anual de Atividades 

O relatório de atividades do Polo da Beleza 2016 traz um balanço com os 

resultados e realizações durante o ano. Os dados apresentados incluem a 

participação dos usuários, as atividades, a metodologia, a divulgação e os 

demonstrativos financeiros. 

Em 2016, a Polo da Beleza atendeu 2095 pessoas, sendo pessoas em 

vulnerabilidade social acima de 18 anos. 

Esses resultados só foram e são possíveis com o estimulo e apoio de 

colaboradores e empresas que estiveram com a FCG durante esse ano e puderam 

participar do desenvolvimento de usuários e cidadãos e contribuir para a construção 

de uma sociedade mais justa e acessível para todos. 

Apresentação da Fundação Comunidade da Graça 

A Fundação Comunidade da Graça é uma organização sem fins lucrativos 

que desenvolve e executa projetos para melhorar a qualidade de vida de pessoas 

carentes ou com necessidades. Fundado em 1996, a FCG atua nas áreas de 

Desenvolvimento Social e Educação para pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. 

Apresentação do Polo da Beleza 

Projeto Polo Regional da Escola de Beleza de qualificação profissional 

gratuito na área da beleza que ocorre no endereço Rua Salvador do Vale,09 Vila 

Formosa São Paulo sede da Fundação, desenvolve em parceria com o Fundo Social 

de Solidariedade de São Paulo. FUSSESP. 

O projeto vem para contribuir para a geração de renda da população em 

situação de vulnerabilidade social, trata da capacitação em quatro modalidades. 
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Oferecem cursos de Manicure e Pedicure, Maquiador, Depilador e Design 

de Sobrancelhas, e Assistente de Cabeleireiro. Os cursos duram até dois meses, e 

os participantes recebem material didático, uniforme proporcionando acesso a novas 

oportunidades de emprego. Além da capacitação profissional, material didático e 

certificado, os alunos recebem camisetas e bolsa auxilio, desde que preenchidos os 

requisitos necessários.  

Objetivo 

Proporcionar qualificação profissional a população de forma a possibilitar 

as pessoas a atuar no ramo de imagem pessoal, seja como empregadores, 

prestadores de serviço, autônomos e ou proprietários de microempresas nas áreas 

de assistente de cabeleireiro, depilação, desing de sobrancelha, manicure e 

pedicure e maquiado. 

Promover ação social, proporcionando prestação de serviço a população 

em situação de vulnerabilidade social como forma de ampliação da qualificação 

profissional, oportunizando período de experiência e aprimoramento as alunos 

formados. 

Metodologia 

As capacitações acontecem duas vezes na semana para cada 

qualificação com 10 alunos cada turma, assistente de cabeleireiro, maquiagem, 

manicure e pedicure e depilação e design de sobrancelha. Apenas o curso de 

assistente de cabeleireiro possui duas turmas com 10 alunos cada, uma turma é no 

horário matutino e a outra no horário vespertino. 

Inscrição E Seleção Dos Candidatos 

Realiza se entrevista com assistente social para avaliação sócio 

econômica. Munidos dos documentos, carteira de identidade; CPF; comprovante de 

endereço com CEP (no ato da inscrição, apresentar documento original e 1 cópia 

simples de cada documento). 
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Avaliação 

O professor aplica avaliação teórica e pratica e considerada a frequência 

mínima de 75% se aprovado é realizado Formatura e recebimento do diploma. 

A entidade FCG envia semestralmente prestação de contas e relatório de 

atividades para FUSSESP. 

Publico 

Mulheres em vulnerabilidade social acima de 18 anos 

Objetivos: Tem o objetivo de levar ao usuário a oportunidade de se 

capacitar e emancipar, com noções básicas de atendimento, técnicas de trabalho 

conforme a modalidade escolhida.. 

Dentro desta proposta temos dado aos alunos a oportunidade de 

participar de eventos sociais, levando os mesmos a conscientização do trabalho 

social e seus impactos na sociedade, refiro-me ao trabalho no Centro de Proteção 

Penitenciaria Feminino em S. Miguel, trabalho realizado 5 vezes ao ano, com a 

colaboração dos instrutores e alunos do Polo da Beleza como atividades extras do 

curso. 

Modalidades Polo Beleza Nºde Alunos Nº de aulas 

Ass. de Cabeleireiro 26 24 

Maquiagem 35 24 

Manicure 29 24 

Designer de sobrancelhas e |Depilação 34 24 
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Trabalho Voluntario realizado com o instrutor Elson, com técnicas de 

cortes, escovas, químicas e penteados, tem o intuito da qualificação Profissional e 

inclusão no mercado de trabalho. 

Realizado no primeiro semestre de 2016, todas as segundas e quartas 

feiras. 

Instrutor Período Nº de alunos Carga horária 

Elson 28/02/2016 a 30/05/2016 10 120 horas 
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Formaturas 

Momentos para visualizarmos o coletivo desempenho dos alunos para 

chegarem a esta etapa, suas vontades e dedicações para alcançarem os seus 

objetivos. 

Através destas expectativas, além de ser uma proposta do FUSSESP 

para realização dos cursos, também tem um importante valor para FCG  participar 

desta conquista tão importante para o aluno. 

 

                     

RECURSOS HUMANOS 

Polo de Beleza 

Profissão Quantidade 

Carga 

Horária 

Semanal de 

cada 

profissional 

Vínculo com a entidade 

Cabeleireiro 04 10 horas Prestador de serviços 

Maquiador 02 10 horas Prestador de serviços 

Designer de sobrancelhas 02 10 horas Prestador de serviços 

Manicure 02 10 horas Prestador de serviços 

Cabeleireiro 01 6 horas Voluntario 

 

 



P á g i n a  | 8 

 

 

Execução Orçamentária  

POLO DA BELEZA - 2016 

Saldo Exercício Anterior - 2015 6.855,60  

Receitas 

Origem da Receita Tipo de Receita 
Verbas 

Publicas 

Contra 
Partida 

Organização 

Total das 
Receitas 

Fundação Comunidade da Graça Contra Partida Financeira 0,00  1.741,45  1.741,45  

Fundação Comunidade da Graça Gratuidades Aplicadas 0,00  28.592,11  28.592,11  

Instituição Bancaria Receitas Financeiras 769,30  0,00  769,30  

Fundo Social da Solidariedade do 
Estado de São Paulo 

Verba Mensal 55.313,04  0,00  55.313,04  

Total Geral das Receitas 56.082,34  30.333,56  86.415,90  

Despesas 

Grupo de Despesa Tipo de Despesas 
Verbas 

Publicas 

Contra 
Partida 

Organização 

Total das 
Receitas 

Instituição Bancaria Tarifas Bancarias 0,00  778,67  778,67  

Instituição Bancaria Juros e Encargos 0,00  0,36  0,36  

Instituição Bancaria Aplicações Financeiras - Imposto de Renda 122,24  0,00  122,24  

Despesas Operacionais Material Pedagógico 22.773,72  0,00  22.773,72  

Despesas Operacionais Oficineiros 17.280,00  0,00  17.280,00  

Fundação Comunidade da Graça Gratuidades Aplicadas 0,00  28.592,11  28.592,11  

Total Geral das Despesas 40.175,96  29.371,14  69.547,10  

Saldo Final para Aplicação no Próximo Exercício 23.724,40  

 

Recursos Financeiros Disponíveis no Final do Exercício  

Saldo em Conta Corrente R$ 21,56  

Saldo em Caixa R$ 0,00  

Saldo em Fundo de Reserva  R$ 0,00  

Saldo em Conta Poupança R$ 23.702,84  

Total dos Recursos Disponíveis R$ 23.724,40  

Despesas Realizadas para Pagamentos no Próximo Exercício R$ 0,00  

Despesas com Recursos Humanos a Pagar R$ 0,00  

Verbas Alimentação a Utilizar R$ 0,00  

Provisões Recursos Humanos  R$ 0,00  

Total das Despesas a Pagar no Próximo Exercício R$ 0,00  

Total Liquido Disponível R$  R$ 23.724,40  

 

 


