
Trabalho, cultura e arte para inclusão de pessoas
em situação de vulnerabilidade social





O Programa Caminhos foi criado em 2021 por meio de um Acordo de
Cooperação Técnica celebrado entre importantes órgãos públicos e com a
adesão de organizações da sociedade civil e iniciativa privada.

A proposta surge a partir da necessidade em desenvolver novos caminhos
para a promoção da inclusão socioeconômica e potencializar os já
existentes, utilizando como meios o acesso ao trabalho, à cultura e à arte. 



A iniciativa tem como direcionamento os seguintes Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU):



Foi desenvolvida com base em três pilares:

INTERSETORIALIDADE MULTIDISCIPLINARIDADE CULTURA E ARTE 
Trabalho de cooperação
entre os diferentes
setores da sociedade

O acesso ao trabalho
será resultado de várias
ações desenvolvidas com
cada pessoa assistida:
Acompanhamento
psicossocial, oficinas
para o desenvolvimento
pessoal e qualificação

Criação e instalação de
obras de artes em
espaços públicos de Belo
Horizonte em parceria
com artistas plásticos e
com a participação das
pessoas acompanhadas

METODOLOGIA



A primeira fase do programa, que ocorre entre outubro
de 2021 e setembro de 2022, é direcionada a 20

pessoas com trajetória de vida nas ruas e egressos
do sistema prisional.

 
Trata-se de um público que está à margem da sociedade
e enfrenta diversas vulnerabilidades socioeconômicas,

agravadas com a pandemia de Covid-19.
 



psicológico,
assistência social e

pedagógico

ACOMPANHAMENTO

Para a efetiva reinserção social do público-alvo, o Programa Caminhos promove
um percurso multidisciplinar, que tem como finalidade o acesso ao mercado de
trabalho ou a autonomia para a geração de renda:

formações em grupo com
diferentes profissionais para
o desenvolvimento pessoal

e profissional

ENCONTROS TEMÁTICOS

realizado após as formações,
com a finalidade de

acompanhar, na prática, o
aperfeiçoamento profissional

de cada indivíduo

CURSO BÁSICO



acompanhamento e
apoio individualizado

a partir de
apadrinhamento

voluntário

APADRINHAMENTO

apoio de um profissional
para a descoberta de

habilidades e competências,
além da construção de

projeto de vida individual

MENTORIAS

resultarão em exposições ou
criação de obras de artes

com a orientação de artistas
plásticos. Trata-se tanto de

uma ferramenta de
desenvolvimento das

pessoas acompanhadas
quanto uma conexão entre
elas e a sociedade, a partir

da cultura e da arte

OFICINAS DE ARTE



Foto: Alex Lanza/MPMG

Ao final de 2021, como ação piloto, foi
criada a escultura "O Espalhador de
Passarinhos". A obra, instalada no Parque
da Serra do Curral, é uma homenagem
ao ambientalista mineiro Hugo Furquim
Werneck e teve a participação de pessoas
com trajetória de vida nas ruas.

Foto: Mirna de Moura/TJMG
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Após esse percurso, os participantes serão encaminhados para o Banco
de Oportunidades Caminhos, ação que visa oportunizar a inserção do
público-alvo ao mercado de trabalho por meio de parcerias com
empresas e diversas organizações.

O Banco de Oportunidades, que
está em processo de consolidação,
já conta com pessoas com
trajetória de vida nas ruas
encaminhadas pelo Instituto de
Apoio e Orientação a Pessoas em
Situação de Rua (Inaper).



Um trabalho sinérgico e contínuo a favor de uma
cidade mais inclusiva, segura, justa e inovadora!



Comitê de Acompanhamento com representantes
dos órgãos envolvidos e parceiros

Reuniões on-line ou presenciais para alinhamentos

Relatórios de execução trimestrais

Relatórios financeiros trimestrais

Disponibilização de informações em página virtual 

MONITORAMENTO E TRANSPARÊNCIA



YOUTUBE

CeMAIS Centro Mineiro 
de Alianças Intersetoriais

WEBSITES

cemais.org.br
nossosdireitos.org.br

FACEBOOK

@CeMAISMG
INSTAGRAM

@cemais.org.br

LINKEDIN

/company/cemais-mg

contato@cemais.org.br
cemais.org.br/programacaminhos

https://www.youtube.com/channel/UCTVe27SqBfCB35rX0qfLaCw
https://www.youtube.com/channel/UCTVe27SqBfCB35rX0qfLaCw
https://www.youtube.com/channel/UCTVe27SqBfCB35rX0qfLaCw
https://www.cemais.org.br/
http://www.nossosdireitos.org.br/
https://www.facebook.com/CeMAISMG
https://www.instagram.com/cemais.org.br/?hl=pt
https://www.linkedin.com/company/cemais-mg
http://ampcmg.org.br/
https://www.cemais.org.br/programacaminhos

