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MENSAGEM
O Centro Educacional Assistencial Profissionalizante – CEAP comemorou 30 anos de
fundação em 2015 e para nós isso é motivo de muito orgulho. Durante todos esses anos
foram inúmeros os resultados alcançados pela organização e que nos dão a satisfação de
estarmos, juntos, cumprindo bem nossa missão de criar condições para a formação de
cidadãos íntegros que transformam o mundo através de seu trabalho, realizado sempre a
serviço de cada pessoa e da sociedade.
Ao longo de todo o ano foram muitas as atividades comemorativas que realizamos, desde
o desenvolvimento de um painel com a linha do tempo, exposição audiovisual com fotos,
depoimentos e vídeos de antigos alunos, professores e dos fundadores da organização, até
a realização de um grande evento para reunir todos aqueles que passaram pela organização
desde 1985. Essas ações se juntam a todas as demais atividades socioeducativas realizadas
pelo CEAP durante o ano e compõem este documento.
Este relatório foi desenvolvido para tornar de conhecimento público as atividades promovidas
ao longo de 2015 e tem por objetivo ser um instrumento de comunicação, informando de
forma concreta e transparente, o nosso trabalho. Portanto, neste documento encontram-se
os programas, os projetos, as conquistas e desafios, bem como os resultados alcançados.
O CEAP possui uma metodologia educacional que engloba a educação personalizada e a
participação familiar no processo educativo dos jovens atendidos. Desta forma, nos preocupamos
que além do conhecimento técnico-profissional, todos recebam formação humana com intuito
de que eles próprios se encarreguem de transformar o mundo em que vivemos.
Queremos convidá-los a seguir em frente conosco, inovando cada vez mais e construindo uma
educação de qualidade, com a qual o Brasil possa chegar ao patamar merecido no cenário
mundial. Desde já agradecemos a todos que colaboraram com o trabalho que executamos,
na busca de mudanças efetivas e duradouras na sociedade.
Boa leitura!

Marcos Fernando de Melo
Diretor Geral do CEAP
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O CEAP
O Centro Educacional Assistencial
Profissionalizante - CEAP é uma organização não
governamental, sem fins lucrativos, que funciona
no modelo de uma escola profissionalizante
gratuita, e oferece anualmente cursos técnicos e
profissionalizantes para aproximadamente 700
jovens entre 10 e 18 anos que no contra turno
estejam matriculados no ensino regular.
Além da formação técnica-profissional o CEAP
preocupa-se com a Formação Humana dos
atendidos e desde sua fundação em 1985,

O CEAP sempre
colocará o seu foco
no ser humano,
buscando a formação
de cidadãos íntegros
que transformam o
mundo a partir do
seu trabalho

desenvolve uma metodologia educacional que
engloba a educação personalizada e a participação
familiar no processo educativo dos jovens.
A organização está inserida em uma
comunidade da zona sul de São Paulo, no bairro
de Pedreira, no distrito de Cidade Ademar, que
tem 268 mil habitantes. O CEAP já atendeu
mais de 5.000 alunos em sua história e em 2015
foram 658 atendidos, estes sempre expostos a
situações de vulnerabilidade social.
O CEAP é uma iniciativa da OSUC (Obras
Sociais Universitárias e Culturais), uma
entidade beneficente sem fins lucrativos,
fundada em 1962 em São Paulo, que através
de diferentes ações em suas diversas unidades
procura incentivar nos jovens a busca pela
excelência humana e profissional, bem como a
preocupação social e a solidariedade.
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O CEAP está localizado
na zona sul de São Paulo,
no bairro de Pedreira, no
distrito de Cidade Ademar

268

MIL HABITANTES
EM PEDREIRA

658 +5mil
JOVENS
ATENDIDOS
EM 2015

JOVENS
FORMADOS
DESDE 1985

OS PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS DO CEAP SÃO:
Missão
“Criar condições para a formação de cidadãos íntegros que
transformam o mundo através de seu trabalho, realizado sempre a
serviço de cada pessoa e da sociedade”.

Visão
“Ser uma instituição catalisadora do desenvolvimento humano,
integrando família, professor e aluno”.

Valores
- Desenvolvimento familiar
- Respeito à personalidade e à singularidade
- Crescimento contínuo das virtudes
- Coerência de atitudes e comportamentos
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METODOLOGIA DE TRABALHO
As atividades desenvolvidas pelo CEAP possuem
metodologia de ensino baseada na formação humana
personalizada, buscando despertar nos jovens o
interesse pelo aprendizado ao mesmo tempo em que
fortalece o senso crítico, participativo e de cidadania
dos beneficiários.
Em complemento à formação humana, a organização
faz da tecnologia, da educação personalizada, do
conhecimento e da inovação aliados fundamentais
no processo de qualificação profissional dos jovens
atendidos. Nossa metodologia e qualidade de ensino
são reconhecidas pelo Ministério de Educação
do Brasil - MEC. Por meio da execução de cursos
de qualificação profissional oferece-se a esses
beneficiários uma formação técnico-profissional
metódica, orientada para atender as exigências

“A relação que tanto
os professores como
os funcionários do
CEAP têm com você,
faz você se sentir em
casa. Minha mãe
fala que a melhor
coisa que ela já fez
foi me colocar aqui
no CEAP.”

requeridas pelo mercado de trabalho a jovens que
buscam sua primeira oportunidade profissional.
Os cursos desenvolvidos pelo CEAP acontecem em
complementaridade ao ensino regular (realizados
no contra turno) e visam desenvolver a formação
integral dos beneficiários, suscitando neles o gosto
pela aprendizagem e, sobretudo, o protagonismo
na construção de seus próprios projetos de vida. Os
cursos estão estruturados de modo a balancear a
formação cidadã à formação técnico-profissional
metódica, costurando disciplinas que alicerçam a
formação pautada em valores como ética, dignidade,
retidão e respeito ao próximo, com os conteúdos
técnicos específicos da qualificação profissional.
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Vitor Romário, 14 anos, aluno do
curso de Informática Aplicada.

A educação integral ocorre amparada em dois pilares que fundamentam a
proposta pedagógica atual: o curso de formação de pais e a preceptoria. O
curso de formação reitera a importância que os pais têm para o CEAP: são os
principais responsáveis pela educação de seus filhos. A preceptoria, por sua
vez, estreita a relação professor e aluno, através de encontros individuais e
personalizados, ajudando-o a vislumbrar um futuro diferente para sua vida.

“O CEAP tem um
ambiente para
encontrar o melhor que
há em você”.
Allan Thales, 20 anos, antigo aluno.
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ATIVIDADES E CURSOS DESENVOLVIDOS
E RESULTADOS ALCANÇADOS
Ao longo de 2015 o CEAP realizou 3.428 atendimentos na preceptoria, onde os alunos
receberam uma formação personalizada e individual. Além do atendimento aos alunos, o
CEAP realizou o atendimento aos pais dos jovens por meio do Curso de Formação de Pais, que
acontece mensalmente.
PARTIPAÇÃO DOS PAIS NO
CURSO DE FORMAÇÃO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
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727
718
675
613
710
635
575
617

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Curso de Formação de Pais
Para o CEAP os pais são os principais
responsáveis pela educação de seus filhos
e devem atuar como protagonistas neste
processo. Desta forma, se os pais estão
bem formados, instruídos e envolvidos com
o processo educacional dos seus filhos, o
impacto da mudança de vida dos jovens
é realmente positivo, transformando o
ambiente familiar de maneira permanente.
Por este motivo, o CEAP oferece um ciclo
de palestras e debates mensais sobre os
assuntos que cercam o ambiente familiar

“Falta um pouco de formação
para os pais. E os filhos
precisam de formação, porque
eles estão aprendendo. Então
precisa de alguém que dê essa
formação para os pais, pois
quem não tem formação, não
pode dar também”.
Nilce Ramos, mãe dos antigos alunos André,
César, Humberto e Tiago.

atual, possibilitando a troca de experiências
que ajudem os pais a educar melhor os filhos.

Preceptoria
A Preceptoria é um atendimento mensal,
individual e personalizado, oferecido a
cada aluno durante todo o curso. Nestes
encontros, os alunos aprendem sobre a
importância da família, dos valores éticos
e são encorajados a pensar e refletir sobre
suas ações e objetivos. Este modelo muda
a forma como os alunos encaram a vida,
melhorando sua relação com a sociedade
e transformando, inclusive, seu ambiente
familiar. A Preceptoria é um dos pilares
do modelo pedagógico do CEAP e busca

“A preceptoria me ajudou
muito a me conhecer. Através
das conversas fui percebendo
onde eu precisava melhorar
e sabia que ali eu poderia ser
eu mesmo e compartilhar o
que estivesse passando que eu
seria escutado e aconselhado”.
Renan de Britto,
23 anos, antigo aluno.

personalizar o atendimento, valorizando
ainda mais cada um dos jovens atendidos.
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CURSOS DESENVOLVIDOS PELO CEAP
Educação Profissional Básica

NÚMERO
DE JOVENS
ATENDIDOS EM
2015

Eletricidade Residencial
Eletricidade Industrial

279

Auxiliar de Informática
Informática Aplicada

Educação Profissional Técnica
Técnico em Administração
Técnico em Rede de Computadores
Técnico em Informática
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EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
BÁSICA

379
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
TÉCNICA

Educação Profissional Básica
Os cursos básicos do CEAP são destinados a jovens que estão cursando o Ensino Fundamental, do
6º ao 9º ano do Ensino Regular. Após um ano de curso, o aluno aprovado recebe o certificado de
conclusão de curso profissionalizante na área desenvolvida.

ELETRICIDADE RESIDENCIAL
Duração: 1 ano
Público: Jovens que estão cursando o 6º ano do Ensino Regular.
Sobre o curso: No curso Eletricidade Residencial o aluno aprende
conceitos básicos da eletricidade, tais como o funcionamento
de tomadas, disjuntores, fusíveis, etc. Com isto, compreende
como funciona a rede elétrica básica de uma casa. Desenvolve a
prática de eletricidade em laboratórios para se familiarizar com o
funcionamento dos equipamentos. Além do conteúdo específico,
o aluno tem um aprofundamento no ensino de Língua Portuguesa,
Língua Inglesa, Educação Física, Matemática, Ciências, Relações
Humanas e Práticas Manuais.

ELETRICIDADE INDUSTRIAL
Duração: 1 ano
Público: Jovens que estão cursando o 7º ano do Ensino Regular
Sobre o Curso: No curso de Eletricidade Industrial o aluno aprende
o funcionamento de motores elétricos (corrente contínua, motores
monofásicos e trifásicos). Compreensão de funcionamento de
botoeiras, chaves mecânicas, contatores, temporizadores, etc. Aprende
também a manusear equipamentos como fonte, multímetro, ferro
de solda, paquímetro, etc. Além do conteúdo específico, o aluno tem
um aprofundamento no ensino de Língua Portuguesa, Língua Inglesa,
Educação Física, Matemática, Ciências, Relações Humanas e Informática.
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AUXILIAR DE INFORMÁTICA
Duração: 1 ano
Público: Jovens que estão cursando o 8º ano do Ensino Regular
Sobre o Curso: No curso de Auxiliar de Informática o aluno aprende os conceitos
básicos de informática, começando por uma boa e correta forma de digitação,
além de identificar todos os periféricos de um computador e a trabalhar com os
sistemas operacionais Windows e Linux. O aluno também aprende a compartilhar
arquivos em rede, editoração de textos, planilha de cálculo (gráficos, inserção
de dados, trabalhar com fórmulas) e noções de contabilidade (débito/crédito;
ativo/passivo; elaboração de um pequeno balanço). Complementa tudo isso o
aprofundamento no ensino de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Educação
Física, Matemática, Ciências e Relações Humanas.

INFORMÁTICA APLICADA
Duração: 1 ano
Público: Jovens que estão cursando o 9º ano do Ensino Regular
Sobre o Curso: No curso de Informática aplicada o aluno aprende programação em
diferentes linguagens, banco de dados, sistemas operacionais e gerenciamento de
e-mails. Também desenvolve habilidade para ler e interpretar esquemas eletrônicos
fazendo experiências práticas em laboratório. O aluno do curso de Informática
aplicada também aprende noções de administração, marketing e contabilidade. Além
de tudo isso, o aluno também tem aprofundamento no ensino de Língua Portuguesa,
Língua Inglesa, Educação Física, Matemática, Ciências e Relações Humanas.
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Educação Profissional Técnica
Os cursos técnicos do CEAP são aprovados pelo MEC e pelo Sistema de Ensino do Estado de São Paulo
desde 1995. Ao final dos 4 semestres de horas presenciais nos cursos, o aluno deverá cumprir horas de
estágio para receber seu diploma de nível técnico.

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Duração: 2 anos (4 semestres)
Público: Jovens que estão cursando o Ensino Médio do Ensino Regular
Sobre o curso: No curso de Administração os alunos aprendem noções
de informática antes de aprofundar seus conhecimentos no conteúdo
específico. Este curso é permeado pela comunicação: os alunos
exercitam constantemente a arte de se relacionar, realizando trabalhos
em grupo em matérias como Recursos Humanos e Marketing.
Outras matérias encontradas no curso são Empreendedorismo,
Matemática Financeira, Contabilidade e matérias mais técnicas
que aproximam os alunos da realidade administrativa vivenciada
no mercado de trabalho. Durante o curso os alunos têm o Jogo de
Empresas, no qual simulam ser uma empresa e vivenciam um mercado
concorrente. O curso é voltado a alunos que se identificam com a área
de humanas. Também são desenvolvidas Práticas Esportivas, Inglês,
Matemática e Língua Portuguesa e Ética.
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TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES
Duração: 2 anos (4 semestres)
Público: Jovens que estão cursando o Ensino Médio do Ensino Regular
Sobre o curso: O curso é dirigido a jovens que se identificam com a área de
informática e tem como objetivo a formação de profissionais capacitados a
trabalhar na área de Tecnologia da Informação.
Os alunos desenvolvem habilidades nas seguintes áreas do conhecimento:
Sistemas Operacionais, Aplicativos Comerciais, Linguagens de Programação
e Banco de Dados. O curso também oferece formação na plataforma CISCO
Systems, que é líder mundial na produção de soluções para a Internet. A
plataforma prepara os alunos para obtenção de certificações reconhecidas
internacionalmente, e que cada vez mais são valorizadas pelos empregadores,
que necessitam de profissionais que compreendam o funcionamento da Internet
e das tecnologias que a cercam. Também são desenvolvidas Práticas Esportivas,
Inglês, Matemática, Língua Portuguesa e Ética.

“O CEAP é um modelador
de grandes pessoas.”
Marcos Neto, 21 anos, antigo aluno.
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TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Duração: 2 anos (4 semestres)
Público: Jovens que estão cursando o Ensino Médio do Ensino Regular
Sobre o curso: Curso com ênfase em programação. Desenvolve programas de
computador, sistemas de informação e banco de dados, seguindo as especificações
e paradigmas da lógica e das linguagens de programação. Realiza testes de software,
mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. O
curso de Técnico em Informática não é um curso básico de Informática e por isso
o aluno deve ter conhecimentos prévios básicos no segmento.
Também são desenvolvidas Práticas Esportivas, Inglês, Matemática, Língua
Portuguesa e Ética. Um grande diferencial fica por conta da formação humana
desenvolvida nas disciplinas de Ética e moral.

75

%

DOS ALUNOS
INGRESSAM NO MERCADO
DE TRABALHO ATÉ
3 MESES APÓS
FORMADO

AUMENTO NA RENDA
FAMILIAR MENSAL
LOGO APÓS O ALUNO SE
FORMAR E INGRESSAR
NO MERCADO DE
TRABALHO É DE

40

%

R$

871,42

É A MÉDIA DA
BOLSA-AUXÍLIO DO
ALUNO DO CEAP
QUANDO INICIA
O ESTÁGIO TÉCNICO

“Depois que sai do CEAP, todas as entrevistas
seguintes que participei, eu passei. As habilidades
e características que os alunos do CEAP adquirem
durante o curso forma profissionais e pessoas
diferenciadas, que atraem a todos.”
Renan de Britto, 23 anos, antigo aluno.
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Feira de Ciências – FeCEAP 2015
Nos dias 7 e 8 de novembro aconteceu a 23ª edição da FeCEAP – Feira de Ciências do CEAP,
um evento gratuito no qual foram expostos 66 projetos científicos nas áreas de Eletricidade,
Ciências, Administração e Tecnologia. Esses trabalhos foram desenvolvidos pelos alunos
do CEAP ao longo de todo ano de 2015, sob orientação de um professor.
O evento tem como intuito promover o desenvolvimento da criatividade e da capacidade
inventiva e investigativa dos estudantes, para despertar vocações de empreendedores
e incentivar a pesquisa nas escolas. Neste ano recebemos um público superior a 5,5 mil
visitantes nos dois dias de FeCEAP, que vieram prestigiar os jovens.
Mais uma vez a FeCEAP foi um sucesso de público e crítica, reunindo
trabalhos de alto nível, que mostraram a capacidade dos jovens
atendidos pela organização. Os projetos de grande destaque na
FeCEAP 2015 foram: Projeto Motores Inovadores (Eletricidade),
Projeto Ciência em Show (Ciências), Medicina Online (Tecnologia) e
o Projeto Mundo Musical 4 - A Última Música (Administração);
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Festival de Talentos 2015
O evento foi realizado no mês de maio e reuniu jovens de 10 a 18 anos que são
alunos da organização e teve como objetivo integrar os alunos, suas famílias e a
comunidade do entorno em um grande evento festivo e familiar, no qual os atuais
alunos demonstraram seus múltiplos talentos, sejam eles musicais, cênicos,
artísticos ou culturais. Talentos esses que geralmente já trouxeram de casa, antes
de iniciarem seus estudos no CEAP.
O Festival de Talentos reuniu cerca de 800 pessoas e aconteceu todo em forma de
estandes que ficaram distribuídos ao longo do espaço da organização. Todos os
trabalhos foram desenvolvidos pelos próprios jovens e cada um deles contou com
um professor como monitor da atividade.

Festival de Talentos reuniu
cerca de 800 pessoas
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V Fórum CEAP – Educação Além da Educação
A educação é o único caminho a seguir caso o País queira, de fato, materializar o sonho de tornarse uma sociedade justa e que ofereça oportunidades igualitárias a todos os seus cidadãos. É por
priorizar a educação de qualidade que o CEAP promoveu no último dia 6 de novembro o V Fórum
CEAP – Educação Além da Educação.
Estiveram reunidos em São Paulo, na sede do CEAP, acadêmicos, pesquisadores e representantes
da comunidade empresarial para analisar os desafios do setor socioeducativo e como cada um
desses atores pode contribuir para a melhoria da educação no Brasil. Estiveram presentes mais de
100 pessoas no evento.
Entre as conclusões ficou clara a necessidade de o País prover maior atenção ao uso da tecnologia
no campo educacional. Além disso, esse uso deve ter uma abordagem integrada, considerando
não apenas correlações com a própria Educação, mas também sua interação com os campos do
Empreendedorismo, da Inovação e da Responsabilidade Social.
Os assuntos tratados pelos representantes da Unesp – Claudia Lima-, do Geekie – Claudio Sassakie Fábio Lacerda da Kroton, na área de ensino; da Schneider Electric – Jesús Carmona - e Lourenço
Bustani da Mandalah, na esfera empresarial privada; e do Instituto Arapyaú e Labor Educacional
no terceiro setor, deram importantes contribuições e devem servir de referência e inspiração para
todos aqueles que atuam por uma educação de melhor qualidade.
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ACONTECEU NO CEAP
O ano de 2015 marca o aniversário de 30 anos de fundação do CEAP, uma
organização nascida com o intuito de ser catalisadora do desenvolvimento
humano, integrando família, professor e aluno. Por meio dessa visão, trabalhamos
desde 1985 na formação e qualificação profissional de jovens carentes da região
sul de São Paulo. Em 2015 aconteceram diversas ações para comemorar os 30
anos da organização. Dentre elas destacamos:
• Exposição 30 anos
• Painel Comemorativo
• Encontro de Antigos Alunos e Famílias
O objetivo destas atividades foi proporcionar um maior conhecimento da história
do CEAP e contar aos mais jovens como a organização foi fundada, como se
desenvolveu e também resgatar aqueles que fizeram parte desses últimos 30 anos.
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COMUNICAÇÃO
Através da parceria do Instituto Carlyle Brasil foram desenvolvidos diversos
mecanismos com o intuito de melhorar a comunicação a respeito do CEAP
e de sua marca. Pode-se destacar que a principal e fundamental mudança
ao longo de 2015 foi a criação de um novo site institucional, adequado à
comunicação estratégica da organização, transformando completamente o
estilo e a forma de se apresentar da instituição.

Criação de um novo
site institucional,
transformou
completamente o estilo e
a forma de se apresentar
da instituição.
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Semana Esportiva
Além das aulas de Educação Física e Esportes o CEAP promove campeonatos
esportivos entre todas as turmas atendidas. Os campeonatos incluem diversas
modalidades (Futebol de Campo e Quadra, Basquete, Vôlei, Tênis de Mesa entre
outros) e tem grande participação dos jovens.

Festa Junina
Aconteceu em 2015 a quarta festa junina do CEAP. A Festa Junina atende as
famílias dos jovens atendidos e a comunidade no entorno da organização. Nesta
edição, mais de 700 pessoas prestigiaram o evento.

Campeonato Beneficente de Futsal do CEAP - CBF
No primeiro semestre de 2015 aconteceu o segundo Campeonato Beneficente de
Futsal, realizado para antigos e atuais alunos e moradores da região do CEAP. O
campeonato contou com a participação de 150 pessoas e os jogos foram realizados
aos finais de semana nas quadras da organização. O intuito do CBF, além de prover o
encontro e aproximar ainda mais os antigos alunos com o CEAP, foi arrecadar fundos
para a melhora da parte esportiva, como pintura das quadras e modernização dos
equipamentos utilizados nas aulas de Educação Física e Esportes.
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PASSEIOS ACADÊMICOS E CULTURAIS
Os Passeios Acadêmicos e Culturais consistem numa oportunidade que o aluno
tem de sair do ambiente da sala de aula, tendo a possibilidade de conhecer
novos lugares e diferentes situações de estudo e aprendizagem, relacionadas a
conteúdos curriculares, usando todos os sentidos para buscar o desenvolvimento
cultural, social, pessoal e intelectual dos jovens.

Visita a Fábrica da empresa Schneider Electric na
cidade de Sumaré –SP
No dia 20 de agosto de 2015, os alunos do Curso de Eletricidade do CEAP
visitaram a planta da fábrica da Schneider Electric na cidade de Sumaré, interior
de São Paulo. Através de seu Programa de Voluntariado Corporativo a empresa
mobilizou seus funcionários e colaboradores para realização dessa ação.
Durante a visita os alunos foram recebidos com café da manhã pela equipe de
voluntários da empresa e logo depois iniciaram uma visita guiada pelas áreas
administrativa e operacional da fábrica. Na ocasião puderam conhecer como
são fabricados painéis e equipamentos de baixa tensão, barramentos préfabricados de baixa tensão, atividade subestação e automação de sistemas
elétricos (DVRN e soluções em sistemas de automação). Esses conhecimentos
ajudarão muito os alunos em seu itinerário profissional, conhecendo essas
realidades em uma grande empresa.
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Visita Escritório Alcoa – Brasil
No dia 28 de outubro, 18 alunos do CEAP participaram do programa promovido
pela Junior Achievement em parceria com a Alcoa, chamado “Habilidades para
o Sucesso”. Os jovens passaram o dia na sede da Alcoa em São Paulo recebendo
formação para o mercado de trabalho.
Foram sete aulas conduzidas por voluntários da Alcoa e de seu Instituto. Entre
os voluntários da empresa, estiveram presentes o diretor financeiro Matheus
Tiraboschi, o diretor jurídico Carlos Eduardo Mahfuz, o diretor de laminados Celso
Soares, a diretora de desenvolvimento de novos negócios Natalie Tessier e muitos
outros funcionários da organização. Foi um dia de muito aprendizado com trocas
de ideias, dinâmicas e trabalhos em equipe. Os jovens viram na prática cases de
empresas e tiveram que tomar decisões, simulando o dia-a-dia de um grande gestor.
Esses conhecimentos serão de grande ajuda aos alunos em seu itinerário
profissional, ao conhecerem as realidades de uma grande empresa. O CEAP e o
Instituto Alcoa são parceiros através do “Programa de Apoio a Projetos Locais”,
visando a qualificação técnica de jovens beneficiados no Programa de Educação
Profissionalizante em Redes de Computadores da organização.
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Alunos visitam Instituto Fernando
Henrique Cardoso – IFHC
No mês de setembro os alunos do 3º semestre do curso técnico em
administração do CEAP fizeram uma visita monitorada ao Instituto
Fernando Henrique Cardoso. Ao todo, 25 jovens da organização
estiveram em contato com um pouco da história recente do País.
Com o objetivo de mostrar aos jovens o que aconteceu com
a economia brasileira com a implementação do Plano Real, a
exposição “Um Plano Real: a história da estabilização do Brasil”
mostrou através de fotos, vídeos, depoimentos e exemplos práticos,
toda a estratégia dos economistas em sucessivos planos para
controlar a inflação até a adoção do Plano Real, que finalmente
trouxe a estabilidade da moeda naquele período.
A visita ao Instituto IFHC foi uma forma de reforçar o conteúdo
recebido pelos alunos em sala de aula. Muitos desses alunos, hoje
com 16 anos (em média), não passaram pelo período da inflação
descontrolada no País, tampouco viram as filas em supermercados
e postos de gasolina. Com a exposição foi possível conhecer um
passado recente de nossa história e ter uma melhor compreensão
do momento presente.
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Palestras Técnicas
Em um evento técnico-científico como uma palestra, têm-se uma ótima
oportunidade de não somente atualizar ou se envolver com temáticas novas,
mas também fazer contato com pessoas envolvidas na futura área de trabalho
pretendida. Com esse objetivo o CEAP promoveu ao longo de 2015 diversas
palestras técnicas para os jovens atendidos na organização. Com isso, motiva-se
o aluno em seu curso, assumindo este uma postura mais crítica sobre o conteúdo
ministrado em sala de aula. É um momento de novas realidades, experiências e
convivências que se transformam em novas aprendizagens. Da mesma forma a
palestra torna-se um elo entre o que é aprendido em sala de aula e o que acontece
no mercado de trabalho. Durante o ano de 2015 o CEAP recebeu gerentes,
diretores e vice-presidentes de grandes empresas como palestrantes. Dentre eles
destacamos: HDI Seguros, Alcoa, Microsoft e Schneider Electric.
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PARCERIAS 2015
O CEAP conta com a colaboração de pessoas físicas e empresas que contribuem financeiramente
para o desenvolvimento das nossas atividades, seja por meio de apoio aos programas promovidos
pela organização ou por contribuições periódicas. Em 2015 contamos também com contribuições
que independem de recursos financeiros, mas que foram fundamentais para os jovens que
atendemos: são as parcerias destinadas a doação de serviços e voluntariado.

Projeto Visão e Ação – Unimed
O CEAP, em parceria com a Unimed e Ótica Miguel Giannini, realizou o Projeto Visão em Ação.
Durante todo o mês de março todos os alunos do CEAP passaram por triagem e aqueles que
apresentaram alguma dificuldade visual foram encaminhados para consultas oftalmológicas com
os médicos cooperados da Unimed. No total 114 jovens passaram por consulta e destes 57 tiveram
diagnosticado alguma dificuldade visual que requer o uso de óculos. Todas as atividades do projeto
foram gratuitas aos jovens atendidos, desde a triagem, as consultas e até a entrega dos óculos para
aqueles que necessitavam.

Todas as atividades do
projeto foram gratuitas
aos jovens atendidos,
desde a triagem, as
consultas e até a entrega
dos óculos para aqueles
que necessitavam.
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Parceria com a Cargill para implantação de Laboratório
de Automação Integrada e Robótica
No mês de novembro de 2015 foi oficializada mais uma parceria entre o CEAP e a
empresa Cargill. A empresa patrocinará a implantação de um laboratório de Automação
Integrada e Robótica que beneficiará todos os jovens atendidos pela organização. Em uma
cerimônia com a presença do Presidente da Cargill, foi inaugurado em agosto deste ano o
Laboratório Ecológico de Ciências da Natureza, fruto da parceria firmada ao final de 2014.

Parceria com o Instituto Carlyle Brasil
Desde 2014, o CEAP e o Instituto Carlyle Brasil - ICB têm uma parceria que beneficia
a organização na melhoria de sua gestão e governança. A missão do ICB é transformar
ONGs focadas em educação, elevando seus níveis de impacto social. Durante o
ano de 2015 a parceria alcançou grandes conquistas no caminho de tornar o CEAP
autossustentável e com possibilidades futuras de expansão. Devido ao ICB e seus
parceiros, o impacto social do trabalho do CEAP junto aos jovens atendidos vem
crescendo e adquirindo um alto nível de qualidade.

Parceria com os bancos Deustche Bank e Credit Suisse
Ao longo de 2015 o CEAP renovou sua parceria com duas grandes instituições financeiras
que apoiam regularmente os cursos de qualificação profissional da organização, O
Instituto Credit Suisse Hedging - Griffo que apoia o curso técnico em Administração e
o Deutsche Bank que apoia o curso básico de Auxiliar de Informática.
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Parceria Alcoa
Através do “Programa de Apoio a Projetos Locais”, o Instituto Alcoa fechou parceria com
o CEAP para qualificação técnica de 104 jovens beneficiados no Programa de Educação
Profissionalizante em Redes de Computadores da organização.
Os jovens atendidos passam por curso técnico com duração de 4 semestres e recebem sólida
formação na área de informática. O intuito do curso é capacitar profissionais para trabalhar
na área de Tecnologia da Informação. O Instituto Alcoa contribui para o desenvolvimento das
comunidades onde a empresa Alcoa está auxiliando em temas estratégicos como educação,
saúde, trabalho, geração de renda, meio ambiente e segurança.

Parceria Fundação Salvador Arena - Laboratório de
Informática e Redes de Computadores
Uma antiga parceira está de volta em 2015: a Fundação Salvador Arena e o CEAP
fecharam parceria para desenvolvimento do projeto “Plugados na Rede – Tecnologia
para o mercado de trabalho”, que visa beneficiar os alunos dos cursos Técnicos em
Redes de Computadores e em Informática. A parceria contemplou a aquisição de novos
equipamentos que permitiram a modernização de um laboratório de Informática e
Redes com intuito de promover a formação técnica dos jovens para futura entrada no
mercado de trabalho.
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Parcerias FUMCAD –SP
O CEAP, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD),
possui dois projetos de qualificação profissional de jovens. Os projetos são financiados por pessoas
físicas e empresas por meio da conscientização da utilização da renúncia fiscal do Imposto de
Renda. Algumas das empresas parceiras do CEAP para execução desses projetos são: Adm do
Brasil, Ambev, BP Energy, Central de Funcionamento, Cielo, Ferkoda, HDI Seguros e Porto Seguro.

Parceria Schneider Electric – Voluntariado Corporativo
O CEAP e a Schneider Electric, por meio do Instituto Schneider Electric na Comunidade, fecharam um
novo tipo de parceria. Através de seu Programa de Voluntariado Corporativo a empresa mobilizou
seus funcionários e colaboradores para realização de uma série de atividades socioeducativas no
CEAP ao longo do ano de 2015.
A parceria visa colaborar com a educação dos jovens atendidos pelo CEAP através de visitas técnicas
às fábricas da empresa, trabalhos voluntários desenvolvidos pelos colaboradores da Schneider nas
instalações do CEAP e com um ciclo de palestras técnicas para os alunos da instituição.

Empresas Parceiras do CEAP
As empresas que investem no CEAP não contribuem apenas para a manutenção e funcionamento
de sua atual estrutura. Elas ajudam a expandir um modelo educacional que tem condições de
melhorar a qualidade de vida dos jovens atendidos, de suas famílias e da zona de influência da
organização, causando um real impacto na região onde está presente. Ao longo do ano de 2015
contamos com a parceria de empresas já citadas e com outras que compõem o seleto grupo de
parceiros da organização. São elas: Fundação Prada de Assistência Social, Banco Sofisa, Instituto
3M, Dissei Engenharia, Ultrafarma, Comolatti, Itaú e Nazca Cosméticos.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores, Diretores e Conselheiros
Obras Sociais, Universitárias e Culturais – OSUC
Examinamos as demonstrações Financeiras da Obras Sociais, Universitárias
e Culturais – OSUC (“Entidade”) que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contáveis e
das demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as
demonstrações financeiras
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que a ela determinou
como necessário para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar a opinião sobre essas
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança de
que as demonstrações estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados
nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada
por fraude ou por erro. Na avaliação de riscos, o auditor considera os controles
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
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financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a
eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui também
a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida seja suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.
Obras Sociais, Universitárias e Culturais – OSUC. - Opinião
Em nossa Opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Obras Sociais, Universitárias e Culturais –
OSUC em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas atividades e os
seus fluxos de caixa para o exercício nessa data, de acordo com as práticas
adotadas no Brasil.
São Paulo, 5 de outubro de 2015

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/0-5
Renato Barbosa Postal
Contador CRC 1SP187382/0-0
Obras Sociais, Culturais e Universitárias – OSUC é a razão social do Centro
Educacional Assistencial Profissionalizante – CEAP
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste relatório de atividades destacamos as principais
ações realizadas ao longo do ano, os resultados obtidos e o
impacto na formação humana e social dos jovens atendidos.
Encerramos o ano de 2015 com muitos motivos para celebrar.
Fica aqui nosso agradecimento a todos que colaboraram
com a missão do CEAP em criar condições para a formação
de cidadãos íntegros que transformam o mundo através de
seu trabalho, realizado sempre a serviço de cada pessoa e da
sociedade. Contamos com o comprometimento genuíno dos
nossos colaboradores, voluntários e patrocinadores para fazer
a diferença na comunidade onde estamos inseridos.

Mais do que números, ajudamos a
construir e transformar histórias de vida.
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