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INSTITUTO BATALHAO DA RESTAURAÇÃO 

REGULAMENTO 

 

********************* 

Apresenta  

PROJETO REGISTROS DE UMA VIDA - 

RETRATOS DE ANA’S – FESTA DOS 

SONHOS – DEBUTANTE EDIÇÃO 01/2001 

 

Período de Janeiro a Julho de 2021 

********************* 

DADOS CADASTRAIS 

 Entidade Proponente 
 

INSTITUTO BATALHAO DA RESTAURAÇÃO 

CNPJ 32.701.542 0001-88 

 

1.Título: PROJETO REGISTRO DE UMA VIDA “RETRATO DE ANA’S”   

 

2. Descrição: Concurso de seleção para jovens mulheres no gênero de autobiografia, para 

originar livro inédito sobre os desafios e cotidiano enfrentado por mulheres de 15 anos 

em situação de vulnerabilidade social e/ou acometida por qualquer tipo de doença, 

deficiência, vítima de violência  e/ou  uso e abuso de drogas, sendo o  seu lançamento 

realizado em  evento de manifestação sócio cultural na categoria de “FESTA DE 

DEBUTANTES” em regime de cooperação e patrocínio entre entes públicos e privados, 

sendo donatários pessoas físicas e jurídicas. 

 

3. Justificativa: 
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Os 15 anos refletem a fase de transição entre a adolescência e início da juventude assim 

como classifica do Estatuto da Juventude Brasileira, a qual releva particularidades sociais 

sobre a capacidade individual de desenvolvimento do seu senso crítico e até da sua própria 

aceitação, atualmente uma geração altamente influenciada pelo consumo e padrões 

sociais, com vínculos familiares fragilizados e direitos violados, traz como desafio 

instrumentos para a elevação da auto estima, a afirmação de ações para o protagonismo 

cultural descentralizado e execução prática do estado de direito de políticas públicas e sua 

efetividade. 

Cabe destacar que este projeto tem como foco alcançar as famílias com restrição 

financeira e/ou beneficiárias de programas sócio assistenciais, as quais possuem como 

origem de escolas públicas e bairros e comunidades periféricas, sugerindo para além de 

um evento social a produção editorial na forma de auto relato das vivencias e desafios na 

contemporaneidade no território sergipano. 

Como reflexão esse projeto social propõe mais do que a consolidação do dia tradicional 

onde suas famílias oferecem a sociedade o reconhecimento de sua “princesa”, mas vem 

revelar as principais lutas sociais e as particularidades acometidas por jovens mulheres e 

os meios de superação encontrados frente as fragilidades existentes. 

A formatação de editorial, deverá subsidiar a revisão das políticas públicas em execução, 

sensibilizar a sociedade sobre a invisibilidade dos direitos da juventude, bem como, 

introduzir novas formas de acesso e efetiva inclusão social, tendo em vista de que a 

proponente atua na modalidade de comunidade terapêutica acolhendo mulheres que estão 

em situação de dependência química e que em um passado recente foram vítimas das 

mesmas violações sociais.        

 

4. Objetivo: 

Promover a inclusão social de jovens mulheres do estado de Sergipe, através do 

reconhecimento de suas necessidades frente as políticas públicas de juventude, com 

protagonismo cultural descentralizado e produção editorial.   

 

5. Metodologia  

Desenvolver campanha virtual “Festa dos Sonhos – Debutante 01/2021” na modalidade 

de concurso autobiográfico em formato de carta e seu lançamento com relatos realístico 

no formato de livros publicado pelo Instituto Batalhão da Restauração e parceiros. 

Compreende  a execução de regulamento interno do concurso  Etapa 01: Inscrição 

limitada com prazo entre 29/01/2021 a 29/03/2021  (60 dias); Etapa 02: Seleção inicial 
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de 45 cartas por concurso entre 29/03/2021 a 28/04/2021 ; Etapa 03: Publicação com 

resultado preliminar com 45 cartas 29/04/2021 no site do Instituto Batalhão da 

Restauração; Etapa 04: Visita de equipe técnica para verificação de instrumentos  e 

criação de vídeo editorial entre 30/04/2021 a 06/05/2021; Etapa 05: Publicação de vídeos 

para a votação publica em campanha virtual 07/05/2021 a 21/05/2021, Etapa 06:  

Resultado final das selecionadas 15 debutantes – por segmento 22/05/2021; Etapa 07: 

Realização de Oficina de Literatura e Linguística em parceria com Universidades para 

revisão editorial 24/05/2021; Etapa 08: Oficina de Reconexão de Elos e Juventude  

08/06/2021  - 08h Etapa 09: Festa do Pijama “Integração de histórias e construção de 

carta aberta para o Brasil” entre 22 e 23/06/2021 Etapa 10: Festa dos Sonhos “Festa de 

Debutante” em 03/07/2021. 

 

6. Público nascidas em 03/07/2005 a 03/07/2006 residentes comprovadamente no 

Estado de Sergipe: 

Sistema prisional e/ou seu familiar 

Abuso sexual e/ou seu familiar  

 Perfil 01 – Debutantes com história de vida em situação de pobreza (baixa renda); 

 Perfil 02 – Debutantes com história de vida em situação de câncer e /ou doença 

degenerativa;  

 Perfil 03 – Debutantes com história de vida em dependência química ou seu familiar;  

 Perfil 04 – Debutantes com história de vida em medida sócio educativa; 

 Perfil 05 – Debutantes com história de vida mãe adolescente; 

 Perfil 06 – Debutantes com história de vida em comunidades indígenas e/ou 

quilombolas; 

 Perfil 07 – Debutantes com história de vida com deficiência física e mobilidade 

reduzida;  

 Perfil 08 – Debutantes com história de vida com deficiência auditiva; 

 Perfil 09 – Debutantes com história de vida com deficiência visual; 

 Perfil 10 – Debutantes com história de vida em situação de rua;  

 Perfil 11 – Debutantes com história de vida de abuso sexual e /ou seu familiar; 

 

 

 

 

7. Inscrições: 
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7.1 As inscrições serão realizadas no domínio: 

https://batalhaodarestauracao.com.br/projeto-festa-dos-sonhos; contendo as 

seguintes informações: 

 

7.1.1 Nome da candidata: 

7.1.2 Celular/whats’app 

7.1.3 Endereço: 

7.1.4 E-mail: 

7.1.5 Carta com máximo de 03 Folhas: 

7.1.6 Inclusão de documentos complementares   

7.1.6.1 Foto de participante  

7.1.6.2 Carta em formato PDF* 

7.1.6.3 Declaração de autorização dos pais e/ou responsáveis (modelo anexo)  

7.1.6.4 Cópia de RG de participante 

7.1.6.5 Cópia de RG e Responsável, preferencialmente mãe. 

7.1.6.6 Cópia de Comprovante de Residência   

 

 

 

 

 

8.1 Tema da carta  

https://batalhaodarestauracao.com.br/projeto-festa-dos-sonhos
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RELATOS DE UMA VIDA RESPONDENDO A SEGUINTE PERGUNTA “PORQUE 

SOU MERECEDORA EM SER SELECIONADA PARA PARTICIPAR DA 

FESTA DOS SONHOS DEBUTANTE EDIÇÃO 01/2021?  

 

8.1.1 Terão mais relevância para a seleção das ganhadoras os critérios de histórias 

mais realistas, motivadas pelo cotidiano os principais enfrentados que 

impossibilitam a realização do seu sonho. 

 

8. Considerações e Impedimentos  

 

8.1 Todas as participantes deverão possuir comprovante de residência que ateste o 

endereço por ela cadastrado, bem como a comprovação da idade, para apresentar à 

Comissão, quando solicitado, visando a validação da participação e afetiva 

continuidade para fases subsequentes do projeto; 

8.2 Caso seja constatado que o endereço cadastrado não pertence à área de execução do 

concurso (Estado de Sergipe) ou que a candidata não esteja completando 15 anos 

no ano de 2021 no período entre 03/07/2020 a 03/07/2021, a participante será a 

automaticamente desclassificada do concurso. 

8.3 Ao participar deste Projeto, a participante, por seu representante legal, declara, que 

leu e compreendeu as regras deste regulamento e que tem total ciência do seu teor 

e aceita todos os termos e condições. 

8.4 Cede e autoriza, a título gratuito, caso faça parte das ganhadoras do concurso, o uso 

de seu nome, imagem, som de voz, audições, dança, atuações e aparições que 

houver, em qualquer meio escolhido pela Comissão, para divulgação do resultado 

do concurso, em quaisquer tipos de suporte, incluindo, mas não se limitando ao 

armazenamento e distribuição em meio eletrônico, pelo período de 5 (cinco) anos, 

a contar do término do concurso, no território nacional ou exterior; 

8.5 Cada jovem selecionada terá direito a 09 senhas que incluem a participação de seus 
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familiares no referido evento; 

8.6 Informações complementares poderão ser obtidas através do e-mail  

 

Perfil de convidados e potenciais patrocinadores  

 Chefes do Executivo e ou seus representantes; 

 Representantes do poder Legislativo; 

 Controladores e/ou Membros do Poder Judiciário; 

 Imprensa; 

 Empresários; 

 Universidades e institutos de pesquisa; 

 Conselhos; 

 Entidades congêneres;  

 Voluntários; 

 Debutantes e familiares; 

 

Infra estrutura  

Local: Auditório da ASSOMISE 

Capacidade de Ocupação: 300 pessoas 

Data de previsão de realização de evento: 03 de Julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
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Pela presente, eu _______________________________________________, 

PORTADORA DO DOCUMENTO N.º ___________________ autorizo 

meu(minha) filho(a) ____________________________________, a participar 

de Concurso Festa dos Sonhos realizado pelo Instituto Batalhão da 

Restauração, bem como participar das atividades propostas prevista no 

cronograma constante em regimento interno. 

 

 

Local, ____ de xxxxxxxxx  de 2021. 

 

 

 
 

_______________________________________________________ 

Nome e assinatura do pai ou mãe da candidata 

 
 


