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Nome do Projeto 
PROJETO I-FIX BRASIL 

Local de Atuação 
REGIÃO AMAZÔNICA 

Responsáveis pelo Projeto 
Coordenador Geral:  

Victor Duck 

victor.duck.69@gmail.com 

(92) 98183-3703 

 

 

 

Site: 

https://missaodoceu.org.br/projetos/ifixbrasil/

Missão do Céu 
A Associação Missão do Céu é uma organização missionária, sem fins lucrativos, que atua na Região 

Amazônica principalmente na área de logística e projetos de cooperação missionária. É uma missão de apoio 

a outras organizações parceiras, com o propósito comum de levar o Evangelho para as pessoas que vivem 

nos lugares mais isolados da Amazônia. 

 

Apresentação 
O I-FIX Brasil propõe o treinamento básico e contextualizado para manutenção de motores do 

cotidiano do Povo Amazônico, como: motores de barcos, motosserras, grupo geradores etc. Está direcionado 

a pessoas envolvidas na propagação do Evangelho. 

Este projeto é resultado da parceria com a ITEC - Indigenous People's Technology and Education Center 

(https://www.itecusa.org/). 

 

Motivação 
O homem amazônico, é bastante amistoso e receptivo. Mas, exige a conquista da confiança e 

respeito para alcançar seu coração no compartilhamento da palavra de Deus. 

O treinamento do I-FIX Brasil é útil como ferramenta, na conquista de confiança, nos relacionamentos 

criados durante as manutenções dos equipamentos no cotidiano das comunidades. 

 

 

Metodologia 
O treinamento do I-FIX Brasil, está destinado a pessoas envolvidas na proclamação do Evangelho, 

bem como as atendidas e alcançadas por eles. O projeto consiste em 5 dias de aulas teóricas e práticas de 

manutenção preventiva e corretiva, de: motores de rabeta, motores de popa, motores estacionários, 

motosserras, geradores, motores de motocicletas e eletricidade básica. Por princípio, são utilizados os 

equipamentos dos alunos para o treinamento. 

A organização solicitante do treinamento é responsável pela recepção (hospedagem, alimentação e 

deslocamento local) da equipe de treinamento. A Missão do Céu se responsabiliza pelo deslocamento da 

equipe até o local acordado (município mais próximo). O local de treinamento, de responsabilidade da 

organização solicitante, será o mais adequado para os alunos e de preferência em seu próprio contexto. 

Conforme disponibilidade de recursos do projeto poderão ser disponibilizados kits de ferramentas 
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parcialmente subsidiados aos alunos. Por princípio, este projeto considera importante e valoroso a 

participação financeira dos alunos e organização do percentual mínimo de 50% na aquisição dos kits 

ferramentas. 

O treinamento é ministrado de forma simples, acessível e contextualizado com material didático 

bastante ilustrativo e adequado a realidade de instrução dos participantes. O conteúdo do treinamento será 

direcionado conforme os equipamentos utilizados no local. Havendo barreira linguística nas turmas, faz-se 

necessário a participação de intérpretes. A equipe de instrutores deve ser adequada ao tamanho da turma, 

com proporção desejada de 1:4. Visando o aprimoramento constante do projeto aplicamos a avaliação do 

treinamento que será realizada pelos alunos através da ferramenta de avaliação em anexo. 

Este projeto será desenvolvido, preferencialmente, em regiões de difícil acesso, onde este 

treinamento demonstra maior impacto na proclamação do Evangelho. Desta forma, são necessários aportes 

significativos em logística até os locais de treinamento. Para tanto, a Missão do Céu disponibiliza as 

ferramentas de captação de recursos no site (https://missaodoceu.org.br/projetos/ifixbrasil/) para o 

complemento dos recursos necessários ao projeto. 

 

Resultados Alcançados 
Em 2019, foram treinados: 9 alunos e 3 professores, de 4 diferentes etnias no Seminário Indígena 

Semíraita, no município de Iranduba/AM. 

No ano de 2020, foi realizado em Lábrea, o treinamento de 18 membros das equipes missionárias 

que atuam no rio Purus da organização parceira MEAP (Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores). 

 

Resultados Esperados 
Treinamento em manutenção de equipamentos, do obreiro local, para maior: segurança, rendimento, 

economia e conforto em suas atividades. E, no compartilhar deste conhecimento, ser benção na comunidade, 

acessando o coração do próximo. 

Que pessoas conheçam a Deus (Jo 17.3). 

 

Orçamento  
Em virtude da pandemia do COVID-19, serão realizados 02 treinamentos em 2020. Seguem os valores 

médios de cada treinamento e o orçamento previsto. 

 

Recursos Médios por Viagem 

Itens necessários Qte Valor estimado 

Kit de Apostilas 16 R$ 1.800,00 

Kit de Ferramentas da Base 1 R$ 1.100,00 

Kit de Ferramentas de Aluno 5 R$ 3.000,00 

Custo Logístico da Equipe 1 R$ 16.000,00 

TOTAL: R$ 21.900,00 

 

Existe a expectativa de retorno de 50% do custo das ferramentas ao fundo do projeto. 
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Recursos Disponíveis (o que temos) 

Valor disponível para os dois treinamentos programados: 

Provedor Valor Programado 

Missão do Céu R$ 30.000,00 

 

Recursos Necessários (do que precisamos) 

  Valor necessário para cobrir os custos dos dois treinamentos programados: 

Recursos Necessários Valor Estimado 

Captação Externa, Parceiros R$ 12.800,00 

 

 

Pessoal Necessário (Equipe) 
A Missão do Céu disponibilizará uma equipe de aproximadamente cinco pessoas neste projeto.  

Os instrutores serão voluntários pré-selecionados pela MDC que tenham o conhecimento e 

experiência suficientes para o ensino e para as demais atividades que serão desenvolvidas. 

Contudo, há oportunidade para a inclusão de mais voluntários em todas as fases do projeto. 
 

Anexos 
 

Testemunhos 
 “Foi muito bom o curso.”   

 

 “Parabéns à MEAP e à Missão do Céu por essa iniciativa tão importante na cooperação da obra 

missionária entre os ribeirinhos”. 

 

 “Essa capacitação nos deixou mais seguros para andarmos nas embarcações, fazer manutenção, 

além disso, poderemos abençoar a vida de nossos amigos na beira do rio, consertando seus motores. 

Portanto, a palavra que resume nosso sentimento é gratidão. Deus abençoe”.  
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Ferramenta de Avaliação 
Essa ferramenta é utilizada no final do curso, para avaliar, e assim aprimorar métodos, materiais e 

didática. 

A avaliação feita ao fim do curso aplica uma metodologia desenvolvida especificamente para o 

contexto ribeirinho. Essa metodologia avaliativa recebe o nome de Método Intuitivo de Avaliação Universal, 

também conhecido como MIAU. O método visa promover uma ferramenta avaliativa acessível para ser 

aplicada a pessoas iletradas ou com dificuldades de leitura e interpretação de textos. Os alunos respondem, 

marcando suas opções na ficha avaliativa. A ficha avaliativa é anônima. 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO: 
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FICHA AVALIATIVA: 
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