Associação Missão do Céu
Nome do Projeto
FRONTEIRAS 2.0

Local de atuação
JANELA AMAZÔNICA

Responsáveis pelo Projeto
Coordenador Geral:
Márcio Rempel
executivo@missaodoceu.org.br
(92) 98404-4277

Operações:
Joel Rodrigues
joel@missaodoceu.org.br
(92) 99152-0893

T.I.:
Albert Otto Nascimento
ti@missaodoceu.org.br
(92) 992749877
Informações:
https://missaodoceu.org.br/fronteiras/

Missão do Céu
A Missão do Céu é uma organização sem fins lucrativos, que atua em projetos, mobilização e apoio a
outras organizações parceiras, com o propósito de levar o Evangelho e suas expressões de amor para
quem vive em lugares de difícil acesso na Amazônia.

Apresentação
Sabemos que informações acuradas e atuais são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer
projeto. O desafio de propagar o Evangelho pela região Amazônica carece de informações para a
elaboração e desenvolvimento de projetos missionários adequados. O projeto Fronteiras 2.0 se propõe
a captar, processar e disponibilizar estas informações usufruindo das tecnologias de informação atuais.

Motivação
O Projeto Fronteiras é uma iniciativa de pesquisa em comunidades tradicionais da Janela Amazônica.
Visa identificar a realidade do campo missionário, quanto a evangelização e situação socioeconômica, a
partir de marcadores próprios. Com intuito de promover a mobilização das ações missionárias
pertinentes nestas áreas.

Metodologia
Coletamos dados por meio de uma entrevista guiada baseada num formulário fixo (perguntas abertas
e com multiescolha). Os dados coletados serão moderados (validação da base de dados). Os resultados
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serão processados em relatórios (fixos), conforme parâmetros pré-definidos. E finalmente divulgados em
plataforma online.
Tecnologias de Inteligência Artificial serão aplicadas em todas as fases de processamento dos dados
para o apontamento das informações mais pertinentes aos propósitos do Projeto.
Uma ferramenta tecnológica adequada (software/aplicativo) será desenvolvida especificamente
para apoiar a coleta de dados. Os pesquisadores voluntários serão treinados para a correta aplicação da
metodologia e uso destas ferramentas em campo, na execução das entrevistas. Este aplicativo enviará
os dados para armazenamento em SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) para a
moderação, validação e processamento. Relatórios parciais serão produzidos por moderadores e
coordenadores, utilizando ferramentas de I.A. no Projeto. Todos estes processos estarão em
conformidade com a LGPD vigente.
Será criada uma rede de pesquisadores voluntários por meio de relacionamentos e contatos de
parceiros do projeto. Esta rede de pesquisadores será organizada em microrregiões com coordenações
por área. O intuito é que os pesquisadores já tenham familiaridade com a região que irão pesquisar,
minimizando dificuldades de acesso físico e cultural da realidade local. Essa rede será gerenciada por
meio de acordos de colaboração e parceria com cada instituição parceira.
Por fim, os relatórios serão divulgados em um website próprio com acesso controlado.

Cronograma
Fase

Início

Conclusão

Sistema de Coleta de Dados Offline (Kobo)

Jan/21

Set/21

Sistema de Mineração de dados

Out/21

Jul/22

Busca por parceiros para a execução do Projeto

Out/21

Dez/22

Website com dados parciais publicados

Fev/22

Jun/22

Elaboração do treinamento dos pesquisadores

Fev/22

Ago/22

Construção da rede e treinamento de coordenadores e pesquisadores

Fev/22

Dez/23

Disponibilizar a ferramenta para pesquisas missionárias no Brasil

Out/22

Dez/22

Relatórios parciais do Fronteiras 2.0 da Região Amazônica

Out/22

Dez/25

Resultados Esperados
Pesquisa realizada em áreas ainda não mapeadas na Janela Amazônica, bem como a atualização de
informações das áreas anteriormente mapeadas pelo Projeto Fronteiras 1.0 em 2015.
Informações obtidas na pesquisa estarão disponíveis aos parceiros de forma simples e de fácil acesso.
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Espera-se que a divulgação dos resultados da pesquisa traga novos elementos para os atuais projetos
e fomente novas iniciativas missionárias aos não-alcançados.

Orçamento
A Missão do Céu está destinando um fundo anual para o suprimento dos custos operacionais do
Projeto Fronteiras na ordem de R$ 48.000,00.
A previsão de custos totais do Projeto Fronteiras 2.0 é de cerca de R$ 91.000,00 (noventa e um mil
reais).
Item

Valor Previsto (R$)

Sistema de Coleta de Dados Offline:
●
●

R$ 8.000,00

08 Tablets: R$ 1.000,00 (cada)
Infraestrutura do Banco de Dados

R$ 3.000,00

Sistema de Mineração de Dados:
● Software de Mineração
●

R$ 10.000,00

Consultoria

R$ 10.000,00

Website com Dados Publicados:
● Software específico
●

R$ 10.000,00

Consultoria

R$ 5.000,00

Viagens e Treinamentos:
● 10 Viagens (Obs.: 01 pessoa por
viagem)
●

Treinamento / Material

R$ 25.000,00
R$ 5.000,00

Despesas Complementares:

R$ 5.000,00

Divulgação em Eventos e Mídias:

R$ 10.000,00

Total Previsto:

R$ 91.000,00

Recursos Necessários (do que precisamos)
Para o alvo programado em 2022 faltam quarenta e cinco mil reais.
Recursos Necessários

Valor Estimado

Programados na MDC

R$ 48.000,00

Necessidade

R$ 45.000,00

Alvo

R$ 93.000,00

Pessoal Necessário (Equipe)
A Missão do Céu disponibiliza parte de sua equipe de aproximadamente três pessoas neste projeto,
as quais são: Márcio Rempel na Coordenação Geral, Albert Otto na coordenação de T.I. e Joel Rodrigues
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na operacionalização do projeto. Contudo, mobilizará parceiros para a inclusão de mais voluntários em
todas as fases do projeto, conforme previsão abaixo:
Fase

Pessoal necessário

Sistema de Coleta de Dados Offline

1 Coordenador de T.I. (Otto) e um
desenvolvedor do Sistema ( ? )

Sistema de Mineração de dados

1 Coordenador de T.I. (Otto) e um
desenvolvedor do Sistema ( ? )

Busca por parceiros para a execução do Projeto (AMTB,
AEPR, Aliança de Pesquisa Missionária, [Tinoco])
Website com dados parciais publicados
Elaboração do treinamento dos pesquisadores

1 Coordenador Geral (Márcio), 1 operador
(Joel)
1 Coordenador de T.I. (Otto) e um
desenvolvedor do Sistema ( ? )
1 Operador (Joel/Márcio/[Tió])

Construção da rede e treinamento de coordenadores e
pesquisadores

1 Operador (Joel) e 2 apoiadores para
treinamento ( ? [Tinoco, Tió] )

Disponibilizar a ferramenta para pesquisas missionárias
no Brasil

1 Coordenador Geral, 1 Coordenador de
T.I. e 1 Operador (Marcio, Joel e Otto)

Execução da pesquisa de campo

Dezenas de parceiros voluntários, treinados
e habilitados pelos coordenadores
regionais

Relatórios parciais do Fronteiras 2.0 da Região
Amazônica

1 Coord. Geral, 1 Coord. de T.I., 1 Operador
e 2 Moderadores (Márcio, Joel e Otto, ?, ?)

Será mobilizada a AMTB, por meio do seu Departamento de Pesquisas, da Aliança Evangélica de
Pesquisa Missionária e a AEPR para ampliar a gama de voluntários técnicos e não-técnicos, bem como
coordenadores regionais, pessoal de T.I. e mobilização.
Estima-se que além da equipe da MDC disponibilizada, outros 5 voluntários sejam necessários para
as fases de elaboração e preparação e processamento, contudo, para a execução da pesquisa serão
dezenas de voluntários que realizarão as pesquisas regionalmente, conforme suas áreas de atuação.

Estrutura do Projeto
A meta da Missão do Céu é desenvolver um grupo coordenador do PF2.0 de modo que mais
organizações se juntem em parceria para a execução do projeto, bem como se amplie a estrutura de
mobilização e coordenações regionais. A médio prazo, o PF2.0 pode desenvolver sua “vida própria" por
meio de uma liderança plural e uma execução por meio de diversas parcerias estratégicas, bem como
aplicar sua metodologia em outros cenários e localidades onde se demanda pesquisa de campo.
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Anexos
Imagem básica do relatório do Projeto Fronteiras 1.0

Porcentagem de presença evangélica
nas regiões em 2015:
0~10%
11~20%
21~30%
31~40%
Acima de 41%
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