








 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponta Grossa, 02 de maio de 2022. 
 
 

 
Ao Senhor 
Armando Madalosso Vieira 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social  
Nesta 

 
 

Vimos por meio deste apresentar o relatório 2021 e o plano de ação 2022, documentos exigidos para a 

renovação da inscrição do Instituto Mundo Melhor no presente Conselho de Direitos. 

 Sem mais, renovamos nossos votos de estima e consideração.  

 

 

CIRLEI SIMÃO PAULIKI 
Presidente 

Instituto Mundo Melhor 
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ANEXO I 
Formulário de Manutenção de Inscrições CMAS 2022 

 
 

 
1- DADOS DA ENTIDADE: 

 

1.1-Nome: INSTITUTO MUNDO MEHOR 
 

1.2-Endereço: RUA VICTOR MEIRELLES, 288, RONDA   
 

1.3-CEP: 84.051-300 1.4-FONE: (42) 99922-9103 e (41) 98822-8772   
 

1.5-E-MAIL: institutomm@uol.com.br e fernanda@institutomm.com.br   
 

1.6-CNPJ: 11.622.455/0001-65   
 

1.7-Número e ano da inscrição no CMAS: Inscrição nº 43 de 2012   
 

1.8-Responsável Legal: Cirlei Simão Pauliki   
 

1.9-Período de mandato: março de 2020 a junho de 2022   
 

1.10-Responsável Técnico: FERNANDA EDI DE MATOS MEGA CELANO  
 

1.11-Número do Registro no Conselho de Classe do RT: CRESS 5475  
 

1.12-Forma de inscrição no CMAS: 
 

a) (X) ENTIDADE 
 

b) ( ) Serviços, Programas, Projetos e/ou Benefícios Socioassistenciais 
 

b.1) Identificação:   
 
 

1.13- Tipo de entidade: 

a) (X) DE ATENDIMENTO Proteção 

Social (X) Básica 
( ) Especial ( ) de Média Complexidade 

( ) de Alta Complexidade 
 

b) ( ) DE ASSESSORAMENTO 
 

c) ( ) DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 
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2- RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2021 
 

O Instituto Mundo Melhor (IMM) é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 01 de dezembro de 2009. 

Tem como finalidade desenvolver projetos sociais, educacionais, artísticos, culturais, esportivos, de saúde, de cidadania 

e de integração ao mercado de trabalho, como forma de apoio às políticas públicas desenvolvidas nas cidades, 

priorizando o trabalho em rede com seus associados e parceiros.  

 Sua atuação pauta-se nas seguintes diretrizes: apoio às políticas públicas já existentes; trabalho em rede, com 

parcerias estratégicas envolvendo empresas, organismos governamentais e sociedade civil; prioridade no 

desenvolvimento de projetos na área da criança e adolescente; acompanhamento por indicadores de atendimento e de 

desenvolvimento humano; desenvolvimento de práticas de Tecnologias Sociais para a criação de Franquias Sociais 

próprias. 

 No ano de 2021 o IMM desenvolveu as seguintes atividades e projetos:  

 IMM Restaurativo: 

Cursos, Fórum, Sensibilizações e atendimentos em grupo: 1865 participantes, entre professores e alunos da rede pública 

estadual, além de servidores públicos municipais das áreas da saúde e de assistência social, bem como comunidade em 

geral. Como parceiros e beneficiados principais destacamos: CEJUSC e Operário Ferroviário Futebol Clube. 

 
 Projeto Jovem Mundo Melhor 

 
O projeto fortaleceu seu viés online, atendendo jovens do Clube Operário - Categorias de Base, do Tribunal de Justiça 

(PR)/ Projeto jovens Promissores, Instituto Sicoob e jovens privados de liberdade, em parceria com a SEJUF e os Censes. 

Tivemos 11385 jovens beneficiados.  

 
  

 Projeto Jovem Mãe:  
 

Teve todas as suas atividades realizadas de forma remota e voltadas para a formação de profissionais e atores do 

Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes, indicados pelos Tribunal de Justiça do Paraná e outros 

Estados. O curso com carga horária de 20 horas, ministrado pelas Faculdades Pequeno Príncipe, proporcionou que o 

projeto fosse nacionalizado. Tivemos 3056 atendimentos. Em Ponta Grossa atendeu a Vara da Infância e Juventude, 

IEDC Guarda Mirin, Ação Social Adventista e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, com as Secretarias de Saúde e 

Assistência Social – Cras e Creas. 
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 Expresso Mundo Melhor:  

 
Com atividades presenciais itinerantes, atendeu 824 pessoas, com inclusão digital e oficinas de informática básica. Os 

principais parceiros foram Clube Operário – Categoria de Base, Instituo João XXIII e Ação Social da Igreja Adventista 

no bairro Costa Rica. 

 
 Projeto Salas Virtuais e AVA Mundo Melhor:  

 
O Ambiente Virtual de Aprendizagem Mundo Melhor (AVA Mundo Melhor) teve um  crescimento exponencial neste ano, 

devido a pandenia. Tivemos 36081 atendimentos e destacamos alguns parceiros: Carese, Comunidade Terapêutica 

Melhor Viver e Ministério Melhor Viver, Operário Ferroviário Futebol Clube e PEMSE. 

                                                    
  



 

 
PLANO DE AÇÃO -  2022 

 
 A instituição dará continuidade aos cinco projetos já desenvolvidos no ano anterior, a saber: IMM Restaurativo, 

Jovem Mãe, Jovem Mundo Melhor, Expresso de Informática Mundo Melhor e Salas Virtuais Mundo Melhor. Para este 

ano, temos novas parcerias e a perspectiva de aumentar o número de atendimentos. 

 

1. IMM Restaurativo 

O projeto está baseado na Justiça Restaurativa, que é um procedimento por meio do qual as partes envolvidas 

em uma situação de conflito, reúnem-se para decidir coletivamente como lidar com as circunstâncias decorrentes 

desse ato e suas implicações para o futuro. Tem enfoque na inclusão dos ofensores na comunidade; o 

empoderamento das partes; a solidariedade; o respeito mútuo; a humanização das relações processuais em lides 

penais; e a manutenção ou restauração das relações sociais subjacentes eventualmente preexistentes ao conflito. 

Podemos destacar como objetivos basilares da justiça restaurativa: 

 Identificação dos interesses e das necessidades oriundas da situação do conflito; 

 Assegurar o protagonismo às partes envolvidas no conflito;  

 Oportunizar e encorajar o diálogo; através da contação de história e da comunicação não violenta; 

 Garantir que as responsabilidades pelo cometimento do conflito sejam assumidas e que as 

necessidades oriundas da ofensa sejam atendidas;  

 Voltar-se para o futuro, para a restauração dos relacionamentos, e não se concentrar no passado e 

na culpa. 

Participam do projeto profissionais, servidores público, professores e comunidade em geral, indicados pelas 

instituições parceiras. As atividades seguirão na modalidade mista, ou seja, atendimentos e cursos remotos e, também, 

presenciais. 

 

2. Projeto Jovem Mundo Melhor  

 

 É direcionado para a capacitação dos adolescentes com eixos de desenvolvimento pessoal e relacionados ao 

mundo do trabalho, como: cursos de informática básica, cursos online do Ambiente Virtual de Aprendizagem Mundo 

Melhor e conteúdos de saúde mental e inteligência emocional. 

Com atividades presenciais e a distância, o jovem recebe as bases para seu desenvolvimento profissional.   

 Compreende as seguintes unidades:  

 Gerar – Programa de Aprendizes; 

  ACIPG – Projeto Avante – preparação para vestibular; 

 OFEC – Operário Ferroviário Esporte Clube – categorias de base, sub-14 e sub-17 

 

 

 



 

3.  Projeto Jovem Mãe 

 

É uma iniciativa de apoio à política estadual de saúde, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Saúde e 

Assistência Social do município. Sua primeira etapa consiste no mapeamento dos indicadores de desenvolvimento 

infantil, tendo como base os dados referentes a bebês nascidos de mães com até 17 anos de idade. Na próxima etapa, 

são realizadas capacitações online com atores do Sistema de garantia de Direitos da área da criança e adolescente, 

ministradas pelas Faculdades Pequeno Príncipe e com certificação de 20horas. Neste ano, teremos duas turmas no 

segundo semestre. 

 

4. Expresso de Informática Mundo Melhor  

 

Projeto itinerante que contribui para a inclusão digital e qualificação profissional a distância de diversos públicos. 

Consiste em veículo equipado com notebooks, TVs LCD, impressora a laser e internet 3G que o torna autossuficiente 

e atuante nas comunidades mais distantes.  

Atende todos os projetos do Instituto Mundo Melhor e seus parceiros em ações de capacitação, sempre visando a 

qualificação e promoção de seus participantes, através de cursos online integrantes do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Mundo Melhor. 

Neste ano, teremos como principais parceiros a Universidade estadual de Ponta Grossa e Penitenciária Estadual de 

Ponta Grossa 

 

5. Projeto Salas Virtuais Mundo Melhor 

 

 As Salas Virtuais Mundo Melhor são sistemas de ensino à distância implantados em dezenas de unidades do 

Instituto Mundo Melhor em diversos municípios do Estado do Paraná, distribuídos em espaços governamentais, 

empresariais e de entidades sociais. 

Todo o Ambiente Virtual de Aprendizagem integrante das Salas Virtuais é desenvolvido pela Woli Consultoria e 

Treinamento de Araxá (MG) e possui a certificação acadêmica da Faculdade Unopar. 

O projeto tem um impacto direto na qualificação profissional de adolescentes e jovens, favorecendo a inserção no 

mercado e trabalho, elevação da empregabilidade e a auto estima dos jovens, uma vez que este é o segmento que 

apresenta taxas de escolaridade precária, evasão escolar e inserção informal no mercado de trabalho (UNICEF, 2002). 

As Salas Virtuais Mundo melhor são direcionadas para o atendimento de jovens, na faixa etária dos 15 aos 24 anos, 

tendo em vista que é um segmento com grandes dificuldades para ingressar no mundo do trabalho, pela falta de 

qualificação profissional e acesso a cursos e capacitações.  

 

 

 

 



 

 Origem dos Recursos e Recursos financeiros utilizados: 
 
Todo o orçamento da instituição é próprio e privado, proveniente do mantenedor majoritário – Grupo MM 

Mercadomóveis e de outras empresas apoiadoras da instituição. 

 
 

 

 Recursos humanos envolvidos 

 

Para a gestão de todos os projetos, o Instituto Mundo Melhor dispõe do seguinte quadro de pessoal: 

01 coordenador geral – 40 hs 

01 assistente social – 20 hs 

01 pedagoga – 40 hs 

01 psicólogo – 20 hs 

 

 Abrangência territorial 

 

Os projetos do Instituto Mundo Melhor são descentralizados e atendem todo o município de Ponta Grossa, 

demais municípios do Paraná e Estados da Federação. 

 

 Infraestrutura 

 

Para suporte à gestão dos projetos, dispomos de uma sala para atividades administrativas, um auditório para 

os encontros presenciais e as demais atividades acontecem nos espaços cedidos pelos parceiros da entidade. 

 

 Formas de participação do usuário 

 

A participação é espontânea e voluntária, mediante a procura pelo Instituto Mundo Melhor e mediante 

articulação e indicação dos demais parceiros. 

 

Técnica Responsável: Fernanda Edi de Matos 
Assistente Social – CRESS 5472 
 

 
Cirlei Simão Pauliki 

Presidente 
Instituto Mundo Melhor 

 




