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“Insanidade é fazer sempre a mesma coisa várias e várias
vezes esperando obter um resultado diferente”
(Albert Einstein)

O mundo está se transformando! Tecnologias, movimentos sociais, a
ciência, a velocidade da informação e das comunicações têm afetado
profundamente o nosso jeito de ser e estar no mundo e, por
conseguinte, a nossa própria existência.
Mas, ainda vivemos em um mundo desigual. E apesar de o fator humano
impulsionar e promover todas as mudanças, nem todas as pessoas
estão preparadas, técnica, fisica ou mesmo emocionalmente para
acompanhar as transformações da pós-modernidade. Estamos prestes a
entrar em uma era pós-digital, com pessoas ainda lendo o mundo a
partir de lentes analógicas.
Então, é necessário fomentar a transformação de
pessoas, para que estas sejam capazes de operar
neste novo mundo e promover as mudanças
necessárias para que ele seja mais justo e
equitativo.
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Acreditamos
que pessoas
transformam o
mundo!
Missão: Oferecer possibilidades de aprendizado e
desenvolvimento que tenham como legado a formação de
seres humanos melhores para o mundo.
O nosso jeito de ser valoriza:
Comunidade Colaborativa
Empatia
Diversidade e Inclusão
Saúde e Bem Estar
Agente de Transformação
Criatividade e Inovação
Automotivação
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Seguindo o previsto no Estatuto, o corpo diretivo eleito para o
triênio 2017-2020, esteve à frente da Fundação no ano de 2019.
Foram realizadas as reuniões ordinárias, conforme previsto no Art.
31 do Estatuto Social da organização.

Conselho de Curadores

Diretoria

Conselho Fiscal

Diretoria
Presidente: Paulo César Oliveira Marques
Vice-presidente: Leonardo Guilherme Lourenço Moisés
Conselho de Curadores
Efetivos:

Suplentes:

Álvaro Teixeira da Costa
Ana Maria Dubeux Costa
Francisco Queiroz Caputo Neto
Gladistone José Vieira Belo
Guilherme Augusto Machado
Joezil dos Anjos Barros
José Adirson de Vasconcelos
Marurício de Castilho Dinepi
Raul Freitas Pires de Saboia

Joaquim Tarcício de Paula Freitas
Josemar Gimenez de Resende
Pedro Batista Freire

Conselho Fiscal
Efetivos:

Suplentes:

Cleisson Nunes Barbosa
Márcia Verônica Andrade da Silva
Possidônio do E. Santo Meirelles

Cleicimar Nunes de Araújo
Leonardo Gerhein Souza Dias
Virgínia da Silva Braz Maciel
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Receitas por tipo

Parceria com Setor Público
Parceria com 3º Setor
Venda Direta
Doações
Locação do Espaço Ei!
Receita Financeira
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Despesas por tipo
Locação de Imóveis
3.5%
Serviços de terceiros
9.2%
Administrativas
4.5%
Amortização financeira
7.7%
Acessessoria contábil e jurídica
5.5%

Pessoal
66%
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+ de 15 mil pessoas impactadas
pelas ações de esporte
+ de 10 mil pessoas impactadas
pelas ações de empreendedorismo
Atuamos em 6 R.As do DF

Mais de 200 profissionais
envolvidos

4 iniciativas principais de
empreendedorismo

3 iniciativas principais de
esporte
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Estiveram conosco em 2019
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JORNADA EI! HX3 E HX4
As turmas HX3 e HX4 fizeram 2 meses de imersão em processos de
design, com apoio da comunidade, conexões, experiências e
mentorias. Jornadas realizadas com apoio do Sebrae.

60 participantes
23 novas ideias de negócios
ou iniciativas sociais
modeladas.
2 novos produtos
empresariais.

AGORA VAI!
Curso de empreendedorismo de base, para pessoas em áreas de
risco de vulnerabilidade no DF. Cursos realizados com apoio da
Secretaria de Esporte e Lazer do DF..

96 participantes
16 novas ideias de negócios
modeladas.
5 Regiões Administrativas
do DF contempladas com a
iniciativa.
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#BORAMUDAR
Jornada corporativa, realizada em duas fases em uma grande
empresa do DF, para promover o start da mudança de cultura
empresarial, promovendo um ambiente para inovação e agilidade.

66 participantes, de todos os
níveis da empresa.
6 processos estruturais
aperfeiçoados.
2 novos produtos
empresariais.
Redesenho da estratégia do
negócio.

ESPAÇO EI!
Acolhemos diversas iniciativas do ecossistema empreendedor do DF,
abrindo o nosso espaço para promover conhecimento, encontros e
conexões

53 eventos de parceiros do
ecossistema.
Mais de 1000 pessoas
atingidas pelas ações no
Espaço Ei.
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E TAMBÉM...
Talk, banca de avaliação e
stand no 5º Edtech Meetup

Workshop de Canvas de
Projeto no Brasília Capital
Fitness
Mais de 9,1 mil pessoas
acessando conteúdos no
Canal Ei, num total de 54 mil
visualizações de página
Participação em mesa sobre
empreendedorismo no
Conexão Femme
Apoio ao Innova Summit
Participação na Feira de
Negócios e Empreendedorismo
da UnB
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COP (CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS)
Gestão pedagógica de 7 Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito
Federal, distribuídos em 6 Regiões Administrativas, com atividades
em mais de 20 modalidades esportivas, qualificação social, torneios
esportivos e eventos para a comunidade.

Mais de 15 mil usuários
atendidos mensalmente
6 cursos de qualificação
social beneficiando mais de
730 pessoas.
Realização de um dos maiores
eventos esportivos do DF, com
a participação de mais de 5.000
alunos dos COP.
153 atletas atendidos pelo
programa Futuro Campeão
com treinamentos de
rendimento esportivo
488 pessoas com deficiência beneficiadas com a
prática de atividades esportivas, para reabilitação,
melhoria da qualidade de vida ou treinamento
esportivo
Mais de 20 mil pessoas das comunidades dos COP
participando nos 21 eventos temáticos realizados.
13

CONEXÃO ESPORTE
Série de eventos de qualificação profissional e conexão, para a
comunidade esportiva do Distrito Federal. Eventos realizados em
parceria com o IESB.

2 edições
Mais de 450 participantes

ÊNCIA DE APOIO
1º FÓRUM DA GAS (GER
SOCIAL)
Primeiro encontro para debater e propor novas diretrizes de atuação
dos profissionais, psicólogos, pedagogos e assistentes sociais da GAS
dos 12 Centros Olímpicos e Paralímpicos do DF.

Nova diretriz de atuação.
Novos instrumentais e
ferramentas de atuação.
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E TAMBÉM...
Em parceria com a
Secretaria de Esporte e
Lazer do DF, realização de
Clínica de Futebol para mais
de 250 crianças e
adolescentes no Estádio
Mané Garrincha.
3 edições do Desafio de
Cross Fit, envolvendo alunos
e comunidade da Estrutural
e Sobradinho.
Colaboração com a
Secretaria de Cultura no DF:
participação de alunos dos
COPs no Encontro de Grafitti
do DF
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#DONOSSOJEITO
Realização de um programa para promover a transformação da
cultura e a consolidação dos valores da Fundação, por meio de
atividades co-planejadas e co-executadas.

220 participantes.
Envolveu todos os níveis da
organização.
12 meses de atividades.

SELO SOCIAL 2019
Integramos o Conselho de Articuladores e participamos com projetos das
áreas de esporte e empreendedorismo na edição de 2019 do Selo Social.

Recebemos o selo de
reconhecimento
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GLOBAL LINE UP LIVE UP
Representamos o DF em evento das Nações Unidas na Áustria,
apresentando experiência realizada em parceria com a UNODC para
combater crimes e drogas por meio do esporte.

220 participantes.
Envolveu todos os níveis da
organização.
12 meses de atividades.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE
Lançamos o nosso Programa de Integridade, que traz
diretrizes e normas de transparência e compliance.
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LEIO E ESCREVO MEU FUTURO
Projeto de incentivo à leitura e à escrita, com uma visita guiada e
experiências pela sede dos Diários Associados.

Mais de 1.200 estudantes
Mais de 30 escolas
atendidas

ACELERAÇÃO AMBEV/VOA
Participação no programa de mentoria e capacitação em gestão para
OSCs de todo o Brasil, para alavancar o impacto social destas instituições.

Interação com outras OSC
do Brasil e ferramentas para
melhorias institucionais
realizadas
3 encontros de formação e
capacitação
10 horas de mentoria
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CAMPANHA FAC 30 ANOS
Lançada no evento #DoNossoJeito, a campanha comemorou os 30
anos da Fundação Assis Chateaubriand, publicizando suas linhas de
ação e fortalecendo a sua imagem de ator para o desenvolvimento
do DF.

Campanha multimídia redes sociais, mídia off line
e painéis digitais estáticos
Mais de 50 mil pessoas
atingidas pelas peças
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FundacaoAssisChateaubriand
+ 55 (61) 3214-1059
www.facbrasil.org.br
ascom@facbrasil.org.br

