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IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

NOME: CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA
ANO DE FUNDAÇÃO: 2006
ENDEREÇO: Rua Idalício Soares 456 / A, Nova Veneza
Aracaju / Sergipe, CEP: 49092 - 520
TELEFONE/FAX: (79) 9987-0298
E-MAIL: ceinfa@hotmail.com
SITE: www.ceinfa.org.br
CNPJ: 08.364.607/0001-62
REGISTRO NO CMDCA: 100
REGISTRO NO CMAS: 04
CERTIFICADO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL: Lei 6745 de 28 de
outubro de 2009
CERTICADO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL: Lei 3.673 de 05 de
março de 2009
REPRESENTANTE LEGAL: Sandro Silva dos Santos
CARGO: Presidente
REGIME JÚRIDICO: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS ECONÔMICOS
OBJETIVO:

Tornar-se

referência

no

atendimento

social

oferecimento de cursos e de serviços de assistência social.
ÁREA DE ATUAÇÃO: Aracaju / Sergipe
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através

do
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EQUIPE TÉCNICA

PRESIDENTE: Sandro Silva dos Santos

REGIME: CLT

COORDENAÇÃO: Josefa Neide dos Santos

ASSISTENTE SOCIAL: Patrícia Albuquerque de Oliveira Rocha

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Sandra Virginia Dos Santos

EDUCADORES: Kennedy Eduardo De Jesus

PROFESSOR DE CAPACITAÇÃO: Aguinaldo Santos

PEDAGOGA: Rosane Kassiane Santos Miranda
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A - FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

O CEINFA tem como objetivos principais: oferecer aos usuários
atendidos serviços que oportunizem a possibilidade da melhoria da qualidade
de vida, através da geração de conhecimentos e da assistência social,
tornando-se referencia no atendimento social através do oferecimento de
cursos e de serviços de assistência social. Promovendo projetos e ações
planejadas, continuadas, permanentes e voltadas para as necessidades
básicas da família como um todo desde a criança ou adolescente, idoso e
adulto. Bem como estimular a parceria, o dialogo local e solidariedade entre
diferentes segmentos sociais, participando junto a outras entidades de
atividades que visem interesses comuns. Oferecendo todos os serviços de
forma gratuita.
B – OBJETIVOS
O Centro de Integração da Família - CEINFA é uma organização da
sociedade civil sem fins econômicos que fica localizado no bairro Veneza em
Aracaju/ Sergipe, a instituição foi fundada no ano de 2006.
A instituição é dirigida atualmente por Sandro Silva dos Santos membro
do Grupo Miro Santos, tendo o mesmo mandato efetivo até o ano de 2022 é
válido ressaltar que a instituição possui sede própria, conta com uma equipe
multidisciplinar de Assistente Social, Educador Físico, Pedagogo, professor de
capacitação profissional, auxiliar administrativo e coordenação geral.
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C- ORIGEM DOS RECURSOS
MANTENEDORES:
❖ GRUPO MIRO SANTOS

FINANCIADORES:
❖ GRUPO MIRO SANTOS

PARCEIROS:
❖ FUNDAT – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO;

D- INFRAESTRUTURA
A estrutura física é composta por recepção; 04 banheiros: 01 feminino,
01 masculino, 01infantil e 01 unissex para pessoa com deficiência, uma
cozinha; uma sala para a coordenação; duas salas para atendimento
Psicossocial; uma sala para o laboratório de inclusão digital com 16
computadores completos e ambiente climatizado, uma sala com cadeiras e
mesas para atividades infantis; uma sala para cursos de capacitação com
lavatório, cadeiras com braço, espelhos e armários; uma sala ampla de
atividades, além da academia popular completa.
E-

IDENTIFICAÇÃO

DE

SERVIÇOS,

PROGRAMAS,

PROJETOS

E

BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS.
A referida instituição possui uma grande experiência com execução,
acompanhamento e monitoramento de projetos. O CEINFA já promoveu
capacitações para qualificação profissional de jovens e adultos nas áreas de
corte e costura, cabeleireiro, manicure artesanal e tradicional, doces e
salgados, bolos e tortas, Biscuit, peças intimas, lingerie, informática Básica e
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Avançada, entre outros. Além disso, a instituição já conta com muitos anos de
experiência na área de projetos sociais.
Foram executados, relacionados na tabela abaixo:
Cursos
Informática Básica
Informática Avançada

Quantidade
de turmas
04

Turno
Manhã

04

Manhã

Parceria
Ceinfa
04
04

Fundat
-

Total Geral

Total
atendido
32
16
48

PROJETOS
•

PROJETO: ATIVIDADE FÍSICA “CORPO EM MOVIMENTO”

Público atendido: Adolescentes a partir de 14 anos, adultos e idosos.
Capacidade de Atendimento: 250 usuários
Critérios de acesso: Qualquer pessoa acima de 14 anos que sejam oriundos
de comunidades de Aracaju, Beneficiários do Programa Bolsa Família ou
estejam cadastrados no Sistema Único da Assistência.
Objetivos Esperados: são executados exercícios físicos, que garantem uma
boa forma física, consequentemente melhor qualidade de vida. Desenvolver
também a mente, melhorando o raciocínio e agilidade mental.
Resultados Esperados: Melhoria da saúde do corpo e da mente.
Recursos humanos envolvidos: Professor de Educação Física
Abrangência Territorial: usuários das comunidades do Complexo Olaria e
adjacências.
Período de funcionamento: De segunda a Sexta das 6h30min às 9h30min e
das 15h às 19h.
Responsável pela execução do projeto: Educador Físico
Recursos Financeiros: Rede de Postos Presidente
Local de execução: Ceinfa – Aracaju – SE.
Número de beneficiários: 100
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Durante o ano de 2020 nos meses de janeiro a março foram realizadas
as atividades na academia de forma a contemplar todos os usuários que
buscam esse serviço. Porém a partir do dia 18 de março as atividades foram
suspensas em função da crise sanitária que atinge todo o mundo.
OFICINA DE APOIO PEDAGÓGICO
Público atendido: criança a partir dos 07 anos que esteja frequentando do 2º
ano ao 5º ano do ensino fundamental.
Critérios de acesso: criança devidamente matriculada, da rede de ensino
publica ficando para a rede particular 5% das vagas.
Resultados Alcançados: um melhor desempenho escolar, aumentando o
índice de aprovação escolar.
Objetivos esperados: Melhorar o rendimento e desenvolvimento escolar das
mesmas.
Período de funcionamento: Segunda a Sexta das 13h30min às 17h30min
Responsável pela execução do projeto: pedagoga.
Recursos Financeiros: Rede de Postos Presidente
Local de execução: Ceinfa – Aracaju – SE.
Número de beneficiários: 40
Durante o ano de 2020 nos meses de janeiro a março foram realizadas
as atividades na Oficina buscando auxiliar os usuários inscritos nessa atividade
Porém a partir do dia 18 de março as atividades foram suspensas em função
da crise sanitária que atinge todo o mundo.

•

GRUPO

DE

CONVIVÊNCIA

E

FORTALECIMENTO

VINCULOS/IDOSOS.
Público atendido: Idosos a partir de 60 anos
Capacidade de Atendimento: 60 idosos
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Critérios de acesso: Qualquer pessoa acima de 60 anos que sejam oriundos
de comunidades de Aracaju, Beneficiários do Programa Bolsa Família ou
estejam cadastrados no Sistema Único da Assistência.
Objetivos esperados: Oferecer aos idosos integrantes do Projeto atividades
que os ajudem a sair cotidiano, através das oficinas de artes, passeios, aulas
de Recursos Humanos e Informática, aulas de dança, além de apresentações
de trio pé de serra. Promovendo desta forma, momentos de descontração e
lazer, mostrando que a 3º idade é a melhor idade de viver e aproveitar. Todos
os idosos são acompanhados de forma continua e planejada por Assistente
Social e Psicólogo.
Resultados esperados: Socialização e integração dos idosos.
Recursos humanos envolvidos: Assistente Social, Psicólogo, Oficineiros de
musica dentre outros profissionais da instituição.
Abrangência Territorial: usuários das comunidades do Complexo Olaria e
adjacências.
Período de funcionamento: Sexta das 14h as 17h.
Responsável pela execução do projeto: Equipe Psicossocial
Financiador: Rede Presidente
Local de execução: Ceinfa – Aracaju – SE.
Número de beneficiários: 60
Os

encontros

semanais

além

de

proporcionar

aprendizado

e

conhecimento aos idosos possibilita abertura de um espaço de interação entre
os mesmos, criando laços de amizade e companheirismo.
Durante o ano são realizadas várias atividades interna e externa bem
como a comemoração de todas as principais datas comemorativas. O
atendimento psicossocial individual quando necessário é realizado tanto aos
idosos quanto as suas famílias.
Durante o ano de 2020 nos meses de janeiro a março foram realizadas
as atividades. Porém a partir do dia 18 de março as atividades foram
suspensas em função da crise sanitária que atinge todo o mundo.
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•

PROJETO TODOS CONECTADOS COM A VIDA

Público atendido: Adolescentes a partir de 16 anos, adultos e idosos.
Critérios de acesso: Moradores das comunidades da cidade de Aracaju,
Beneficiários do Programa Bolsa Família ou que estejam cadastrados no
Sistema Único da Assistência Social.
Resultados Alcançados: Fazer com que as pessoas envolvidas busquem se
capacitar consequentemente conseguindo uma melhoria na perspectiva de
conseguir um emprego.
Objetivos esperados: Proporcionar aos usuários cursos de inclusão digital
informática básica e avançada; Recursos.
Período de funcionamento: Segunda a Sexta
Responsável pela execução do projeto: Professores da casa.
Financiador: CEINFA
Local de execução: Ceinfa – Aracaju – SE.
Número de beneficiários: 48

Em função da crise sanitária que atinge todo o mundo, essa atividade
foi desenvolvida nos meses de janeiro a março e em dezembro.
•

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
Através de agendamento prévio realizou-se atendimento social para as

famílias através da atuação de profissional do Serviço Social visto que no
decorrer desse ano não tivemos psicólogo inserido na equipe.
CONCLUSÃO
O Ano de 2020 foi um ano extremamente diferenciado de tudo que já
presenciamos, tivemos diversas dificuldades para executarmos nossas
atividades. Iniciamos em janeiro e fomos até o dia 18 de março, data em que
precisamos suspender as atividades em função da Pandemia. No decorrer
desse período fomos aos poucos aprendendo a lidar com o que estava
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ocorrendo, lidar reinventar e aprender como fazer para alcançar nossos
usuários, que nesse momento estavam trancados em suas residências e
muitos deles passando por todo tipo de dificuldade.
Permanecemos com as atividades totalmente suspensas até o mês de
setembro, momento em que fomos aos poucos tentando alcançar as principais
famílias, aquelas que sabíamos que estavam ainda, mas vulneráveis;
dificuldades enormes, pois a única forma de acessá-los seria justamente
através das redes sociais, porém o nosso publico ainda não está conectado de
forma geral, e isso dificultou muito o trabalho, porém a equipe foi se
reinventando e buscando outras formas de contato com essas famílias, daí
conseguiu atingir nossos objetivos, e a partir disso numa parceria com o Mesa
Brasil, conseguimos levar alimentação a mesa das famílias através de doação
de cestas básicas, e diversos outros tipos de alimentação culminando assim a
distribuição de Chesteres para 72 famílias no Natal.
Registramos aqui a execução das atividades com os grupos através da
entrega de material produzido pelos profissionais e entregues aos usuários seja
nas residências ou através da vinda dos mesmos a instituição para fazer a
retirada com, por exemplo:
•

Academia – foi feitas vídeo aulas e lives

•

Cursos de capacitação – Aulas on line e vídeo aulas

•

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Idosos – atividade entregue nas residências

•

Oficina de Apoio Pedagógico – atividade entregue nas
residências

Finalizamos um ano de atividades difícil, diferente, mas provocador, e
com a certeza de que mesmo com as dificuldades apresentadas conseguimos
alcançar que, mas precisa que são os nossos usuários.

Aracaju, 28 de dezembro 2020
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