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MISSÃO E ATUAÇÃO
A Fundação Abióptica – Pelo Direito de Enxergar Direito é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem em sua
essência e premissas a defesa dos direitos do cidadão – crianças, adolescentes, adultos e idosos – de enxergar
direito. Foi criada para desenvolver ações que visem a gerar e administrar meios e recursos que propiciem aos
jovens em situação de vulnerabilidade social uma melhor qualidade de vida.

Missão
Viver em uma sociedade onde todos os cidadãos tenham o direito de enxergar direito e oportunidades de
crescimento pessoal e profissional. Proporcionar à sociedade condições de melhoria na saúde visual e possibilitar
a inserção de jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho por intermédio de programas
de formação profissional.







Comprometimento
Transparência
Altruísmo
Ética
Desenvolvimento Social
Educação

Atuação
A Fundação Abióptica se propõe a ser uma gente de transformação social.
Para isso estruturou suas atividades da seguinte forma:
• PROJETOS DE INCLUSÃO VISUAL
• PROJETOS DE AÇÕES SOCIAIS
• PROJETOS FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Projetos 2016
• PROJETOS INCLUSÃO VISUAL
• Ação Olho Vivo
• Políticas públicas para a visão
• PROJETOS DE AÇÕES SOCIAIS
• Nossas Crianças -parceria com a Fundação ABRINQ
• PROJETO FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
• Formação de assistente óptico
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Fundação Abióptica - Um sonho de Cidadania
A Fundação Abióptica – Pelo Direito de Enxergar Direito, tem como principais objetivos levar cidadania a jovens
brasileiros por intermédio de sua capacitação profissional e, também, promover a importância dos cuidados com a
visão em nosso país.
Fazemos isso desde o início pensando sempre que a cidadania, quando exercitada individualmente, certamente
nos levará a uma multiplicação automática de princípios, de respeito e de consciência social. Por sua vez, tudo isso,
junto, nos levará a um país melhor.
Pode parecer pouco ou então apenas um sonho, mas para nós, da Fundação Abióptica, a capacitação profissional
de um jovem, incluindo questões como sua alimentação, seu transporte, a consciência sobre a importância do
trabalho em equipe e o desenvolvimento de seu senso de coletividade pode realmente mudar sua própria estrutura
familiar.
Esse é o papel que, acreditamos, é de todos nós, empresários e profissionais do ramo óptico brasileiro. Na verdade,
acreditamos que esse deve ser o papel de TODOS os brasileiros.
Bandeiras como a Ética e a Moral podem e devem ser exercitadas todos os dias. Só assim construiremos o futuro
que todos nós desejamos. Só com o trabalho conjunto, com objetivos definidos, voltados ao bem coletivo
poderemos mudar e interferir na situação atual de vulnerabilidade de nossa juventude.
Assim fazemos, todos os dias, na Fundação Abióptica. Formamos profissionais aptos a exercer suas profissões com
dignidade. Mas, acima de tudo, investimos nosso tempo e nossos sentimentos na formação de novos cidadãos
brasileiros.
Vamos em frente!

Nelson Carneiro
Presidente
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AÇÃO OLHO VIVO
A Ação Olho Vivo percorre as principais capitais brasileiras e tem como objetivo alertar a população sobre a
importância dos cuidados com a visão. Para isto, realizamos gratuitamente avaliação de acuidade visual, por meio
da aplicação da Tabela de Sinais de Snellen. Caso a equipe de atendimento detecte alguma dificuldade de leitura,
a pessoa será orientada a procurar um especialista. A iniciativa busca também esclarecer o consumidor sobre os
riscos de usar produtos ópticos piratas ou ilegais, orientar sobre as melhores práticas no momento da compra de
óculos solares e de receituário.

Controle de atendimento Ação Olho Vivo 2016
SÃO PAULO
BELO
HORIZONTE
GOIÂNIA
GOIÂNIA
SÃO PAULO
RIO DE
JANEIRO
CURITIBA
BELO
HORIZONTE
FORTALEZA
SALVADOR

Centro Esportivo
Tietê
Boulevard
Shopping
Araguaia
Shopping

Super Pai
Esportista
MISSÃO

MISSÃO
DIA MUNDIAL DA
Buriti Shopping VISÃO
Conjunto
DIA MUNDIAL DA
Nacional
VISÃO
Shoping Nova
DIA MUNDIAL DA
América
VISÃO
Palladium
DIA MUNDIAL DA
Shoppinh
VISÃO
DIA MUNDIAL DA
Minas Shopping VISÃO
DIA MUNDIAL DA
Shopping Via Sul VISÃO
Shopping
Cajazeiras
MISSÃO
TOTAL
TOTAL GERAL

MÉDIA / DIA = 141
MÉDIA / DIA = 164

06/08/2016

1

215

162

75%

53

25%

3

26 e 27/08/2016

2

379

265

70%

114

30%

9

30 e 01/10/2016

2

311

261

84%

50

16%

5

13/10/2016

1

204

167

82%

37

18%

4

13/10/2016

1

158

133

84%

25

16%

9

13/10/2016

1

145

132

91%

13

9%

9

13/10/2016

1

121

90

74%

31

26%

5

13/10/2016

1

77

36

47%

41

53%

2

13/10/2016

1

34

23

68%

11

32%

6

28 e 29/10/16

2

195

174

89%

21

11%

13
29

1.839
4.769

1.443
2.859

78%
60%

396
1.913

22%
40%

52
52
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PROJETO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL
A Fundação Abióptica – Pelo Direito de enxergar Direito ofereceu três turmas do curso de assistente óptico no ano
de 2016, formando 34 alunos no respectivo ano, veja fotos abaixo.
Os conteúdos programáticos do curso foram reformulados em 2016 com objetivo de adequar a capacitação
oferecida as constantes necessidades do varejo óptico.
As matérias e as cargas horárias foram alterados de acordo e a avaliação feita através dos alunos de turmas
anteriores e dos empregadores que estão no mercado de trabalho e trazem este feedback para a Fundação e para
os alunos que aqui estão. O curso é diferenciado no que se diz respeito a transformação de comportamento pois
temos dois módulos o de Cidadania e o Módulo Técnico Básico, com isso nossos alunos saem com uma bagagem
básica técnica aptos para trabalharem em qualquer setor do ramo óptico como auxiliares de departamentos
diversos e por ter esta carga horária de Cidadania também excelentes funcionários para outros segmentos se for o
caso.

Alunos da 10ª turma

Alunos da 11ª e 12ª turma
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PROGRAMA GERAL DO CURSO
O curso de formação técnica tem como base uma carga horária de 300 horas, divididas em 100 horas para o
desenvolvimento pessoal e de cidadania dos alunos inscritos e 100 horas para o módulo técnico básico, conforme
apresentado a seguir, bem como das informações concernentes à distribuição da carga horária e programação do
conteúdo do módulo referido, abaixo transcritas:

1 - INICIAÇÃO PROFISSIONAL - MÓDULO BÁSICO

CARGA HORÁRIA

Introdução ao mundo da óptica

10 h

Princípios Básicos em óptica

10 h

Introdução ao Laboratório

10 h

Montagem de lentes oftálmicas

130 h

Técnicas de vendas

130 h
5h

Organograma e fluxos de trabalho.
A Óptica na prática – O Ciclo da necessidade dos óculos

5h

Subtotal

300 h

2 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E CIDADANIA

CARGA HORÁRIA

Descoberta do Eu

25 h

Família

10 h

Saúde

10 h

Meio Ambiente e Ecologia

10 h

Comunicação e Tecnologia

15 h

Ambiente de Trabalho

15 h

Empreendedorismo

15 h

Subtotal

100 h

1 - Iniciação Profissional - Módulo Básico

Introdução ao mundo da Óptica
A Óptica é saúde e ciência
- Estudo da óptica, por vários aspectos, não está somente ligada aos óculos
História da Óptica
- Principais fatos da história da humanidade envolvendo o tema óptica, início 700 a.c.
- Personalidades marcantes que contribuíram para a evolução dessa ciência
Mercado de trabalho que valoriza o Profissional
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- Como é este mercado e o profissional que desenvolve um bom trabalho
Enxergando a óptica no mundo
- Principais fatos e acontecimentos relevantes
Princípios Básicos da Óptica
A Luz
- Leis da propagação da luz
Difração, Reflexão, Refração
- Comportamento da luz em diversos materiais
Globo Ocular, Ametropias e Unidades em Óptica
- Miopia, Hipermetropia, Astigmatismo e Presbiopia
- Matemática e física aplicada na área óptica
Lentes oftálmicas; Materiais e tipos de confecções
- Tipos e suas características de tratamento de superfície.
- Confecções das lentes em processos de surfaçagem tradicional, digital e free form
Descrevendo cada parte das Armações e seus materiais
- Aros de metal fechado, acetato, metal nylon, aro de nylon, 3 peças ou ballgriffe
- Materiais: metal, acetato, optyl, nylon e grilamide e materiais alternativos.

Introdução ao Laboratório, materiais e equipamentos
Conhecendo com segurança: instrumentos e máquinas
- descrição detalhada de equipamentos e máquinas bem como os cuidados necessários para evitar
acidentes dentro do laboratório
Manutenção e conservação
- Partes mecânicas e limpeza
- Manutenção preventiva e corretiva.
Montagem de Lentes Oftálmicas
Montagem manual e automática.
Recortes de moldes geométricos e nos aros
- Treinamento de recortes com papelão
- Treinamento recortes de molde dos aros
Preparação dos moldes com as marcações, para receberem as lentes.
- Marcação das lentes.
- Corte, lapidação manual e encaixe no aro de lentes oftálmicas.
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- Lapidação manual
Montagem de lentes oftálmicas.
- Máquina Automática.
- Máquina semiautomática.
Manutenção específica regulagem, limpeza e conservação
Tipos de conferências e ajustes finais
- Finalização e ajustes finais dos óculos.

Técnicas de Vendas
Indicações das Armações
-Exercícios práticos de reconhecimento técnico e tipos de rostos
Atendimento diferenciado
- Níveis diferentes de ópticas e atendimentos
Negociação, lidar com Emoções e fechamento das vendas
- A arte de negociar. Diferentes formas de negociação
A Óptica na prática – O Ciclo da necessidade dos óculos.
- Todas as etapas do início ao fim do processo produtivo: confecção, adaptação e entrega dos “óculos”.
- Atuação de fornecedores e parceiros na cadeia.
Organograma e fluxos de trabalho
Hierarquias
- Organograma em diferentes níveis de ambiente de trabalho
- Rotinas de trabalho nos diferentes tipos de empresa.
Procedimentos e instruções de trabalho da empresa
2 - Desenvolvimento Pessoal e Cidadania
Descoberta do Eu


Adolescência, quem sou eu



Autoestima, projeto de Vida



Adulto-jovem



ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente



Relação com a Sociedade



Documentos de identificação, direitos e deveres do cidadão



Trabalho em equipe e liderança, marketing pessoal
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Família


Família no contexto das políticas sociais no Brasil.



Conhecendo o Direito de Família à luz da legislação brasileira



Família e Juventude.



Escola e Trabalho: controle e disciplina



Sexualidade e gênero



A violência e o jovem



Saúde Física



Necessidades Físico-psicológicas



Idade Adulta, Velhice ou Terceira Idade



Fatores que favorecem a saúde integral. Fortalecimento das defesas



Higiene Pessoal



Nutrição e alimentação

Saúde

Meio Ambiente e Ecologia


Diversos tipos de Poluição



Resíduos sólidos e Industriais



Gestão ambiental. Ecossistema



Energia nos sistemas ecológicos.



Cadeia Alimentar, Biodiversidade

Comunicação e Tecnologia


Comunicação humana, diferentes linguagens



Comunicação interpessoal



O Uso Inteligente de Ferramentas Tecnológicas

Ambiente de Trabalho


Significado do Trabalho e a Construção Histórica do Direito do Trabalho



Obrigações e trabalhistas, empregado e empregador



Programas de Qualidade



Segurança (combate a incêndio).
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Empreendedorismo


Aprender a Empreender SEBRAE



Compreender atos, fatos e contextos

Abaixo, do mesmo modo, a relação dos voluntários que participaram do curso em 2016 e os temas trabalhados nas
palestras proferidas:

Voluntários 2016:


Sergei Cusatto – Optometrista
Tema: Saúde Ocular



Daiana Nascimento Ger. RH – Ótica Mitani
Tema: Postura e comportamento dos colaboradores



Shirlei Vallades – Gerente Técnica – Ótica Mitani
Tema: Atendimento e Lentes de Contato



Luiz Paulo Leite – Professor – Senac
Tema: Visita Técnica Laboratório



Carlos Coan – Consultor
Tema: Tecnologia no Ramo Óptico

EX- Alunos transmitir a experiência pós curso e trabalho:


Henrique Ferreira – Aluno 1ª turma



Fernanda Pereira Silva – Aluna 2 ª turma



Ana Paula Rocha Santos – Aluna 3ª turma



Eduardo Ferreira – Aluno 1ª turma



Hugo de Morais Inácio – 3ª turma



Ana Beatriz Araujo Nascimento – 5ª turma



Iris de Sousa Beserra – 2ª turma



Lahis Cardoso – 8ª turma
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Avaliação Curso de Assistente de Óptica (turmas 2016)

Contéudo Didático do Curso
1

3

1
2

6

Nota 6

Instalações Físicas

Nota 7

6

Nota 9

Nota 10

Capacidade do Instrutor para
Transmitir os Ensinamentos:

Nota 8

1

Nota 9

Nota 10

Sua Participação Durante o
Curso foi:
1
2
7

10

Nota 7

Nota 10

Nota 8

Nota 9

Qual a importância deste Curso para
o seu Futuro como Cidadão e
Profissional

1
2
7

Nota 8

Nota 9

Nota 10
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SELEÇÃO DE ALUNOS
A inscrição e seleção dos alunos candidatos ao curso oferecido pauta-se em regras rígidas, que revertam
na mais justa e adequada seleção daqueles que, de fato, desejam atuar no setor óptico e tenham maiores
chances de sucesso e empregabilidade, integrando-se, de forma igualitária, com seus pares no mercado
de trabalho do setor, e mais, orientados a serem cidadãos mais atuantes, cientes de sociedade em que
vivem e zelosos de que todos tenham melhores condições de vida, e, sobretudo, de saúde.

COMPARATIVO DE INSCRITOS

Jovens Inscritos
Alunos na turma
Encaminhamento para
Entrevista
Jovens Empregados

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016
1º
2º
1º
2º
1º
2º
Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.
60
45
79 121
130 140 162 150 90
68
43
14
14
21
13
15
15
15
14
16
14
14
13
7
6
17
15
15
15
14
16
14
13
14

14

13

13

14

9

4

9

5

5
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PRÉ-REQUISITOS PARA AS INSCRIÇÕES
•

Estar estudando em escola pública e que possuem direito ao “passe livre”

•

Idade entre 16 e 20 anos.

•

Família não ter condições de pagar por um curso profissionalizante.

O recrutamento é feito exclusivamente em escolas públicas, e destinada a alunos comprovadamente
carentes financeiramente. Desde a primeira turma, a Abióptica entrou em contato com a Diretoria das
escolas ou a Coordenação pedagógica das mesmas e, deste modo, recebe as inscrições de candidatos.
Muitas vezes as indicações de candidatos também provêm dos próprios alunos já selecionados, dos pais
dos ex-alunos, vizinhos, centros comunitários sociais e dos parceiros da Fundação.
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CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALUNOS

Após o período de inscrições, as fichas são avaliadas pelo professor e a psicóloga voluntária. São
analisadas as condições financeiras e familiar, moradia, entre outras, mas estes critérios ainda não são
definitivos para a escolha ou a exclusão do candidato.
Os candidatos, em seguida, são chamados para entrevista, da qual participa, sempre que possível, a
psicóloga voluntária.
Nesta entrevista é explicado todo o funcionamento do curso e, concomitantemente, haverá a tentativa
de avaliar a verdadeira vontade do candidato. Procura-se fazer com que o jovem demonstre realmente
que quer fazer o curso e, principalmente, que deseje realmente o primeiro emprego.
Ao longo do curso são trabalhados os traços de personalidade com o professor e os voluntários para que
tenhamos a transformação do jovem a fim de que se capacite para a convivência social e o trabalho em
equipe, preparando-o não só para os desafios profissionais na área técnica das empresas empregadora
do setor, mas também para o ambiente de trabalho, a convivência com seus pares e as responsabilidades
daí decorrentes.
Além disso, durante e ao final dos cursos são aplicadas avaliações rígidas, rigorosas, a fim de detectar
aqueles que se mostram verdadeiramente aptos e preparados para o mundo do trabalho. Comumente,
essas avaliações são bastante satisfatórias, pois os alunos demonstram um aproveitamento consistente
dos ensinamentos obtidos no curso, recebem notas altas, além da média esperada e desejável, e,
portanto, comprovam que a metodologia adotada, mais o empenho do professor e toda a equipe, valem
todos os esforços da Fundação para que tornem cidadãos responsáveis, com a maior seriedade e retidão.
Cumpre salientar, ademais, que a Fundação tem por preocupação, igualmente, a efetiva inserção do
jovem no mercado de trabalho, razão pela qual busca-se, já durante a realização do curso, a aproximação
dos alunos com empresas do setor, bem como a participação dos profissionais em feiras para que possam
ser contratados com brevidade. Há o constante acompanhamento da empregabilidade daqueles que
frequentaram e concluíram o curso para a avaliação da consecução dos objetivos do trabalho, conforme
se verifica do ESTUDO DE EMPREGABILIDADE que segue em anexo. Assim, a Abióptica sabe qual é a
ocupação que vem sendo desenvolvida por cada um de seus alunos e ex-alunos desde o início da
implantação do curso. Existe também auxílio para a rápida recolocação profissional na área da saúde
visual para aqueles que eventualmente tenham perdido seus empregos.
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Relação descritiva da empregabilidade alunos empregados
2016 – 1º Semestre
ALUNO

EMPRESA

SETOR

Edivaldo

Empresa de Segurança

Atendimento

Gabriel

Mitani Ótica

Aux. De Montagem

Gustavo

Trabalhando no Bradesco

Aux. De Atendimento

Lorrana

PlazÓtica – Sto Amaro

Aux. De Vendas

Thayná

Teste na Mitani

A definir

Vanessa

Entrevista na Fotótica Osasco

A definir

Fotótica - Moema

Aux. De Vendas

Yanca

2016 - 2º semestre
ALUNO

2016 - 2º semestre

EMPRESA

SETOR

Alice

Ótica Lourival R. Br. Triunfo

Inicio 03/04/2017 Assit.
Óptico

Bruna

Óticas Mirare inicio trein.
Começa 1/4

Aux. Vendas e Montagem

Camila

Fotótica de Osasco 5/6/17

Aux. Vendas

Isabela
Julia
Kaio
Luana T.
Pedro

Óticas Mirare inicio trein.
Começa 1/4
Laboratório Fhocus inicio
03/04/17

ALUNO
Beatriz
Eduardo
Erica

EMPRESA

SETOR

Ótica Mirare – Maicon 9/6/17

Assist. Óptico

Entrevista Carol –
Ótica Lourival 01/04/17

Assistente Ótico
Aux. De Montagem

Aux. Vendas e Montagem

Gabriel

Centro Ótico Laboratório 01/04/17

Atendimento

Jadson

Entrevista. 05/05/17 Fotótica Osasco –

Teste

A definir

Jéssica

Óticas Carol iniciou 02/03/17

Laboratório Fhocus inicio
03/04/17

Atendimento

Luana

Entrevista Ótica Lupa

Óticas Carol iniciou

Aux. Vendas e Montagem

Matheus
Rafaela

Assistente Óptico

Entrevista Ótica Lourival 01/04/17
Ótica Mirare – Maicon 9/617

Assistente Óptico
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PROJETO NOSSAS CRIANÇAS

Este projeto tem parceria com a Fundação Abrinq com a finalidade de atender crianças e jovens da rede
“Nossas Crianças”, cabendo à Fundação Abióptica a doação dos óculos àqueles em que for diagnosticada
a necessidade do uso das lentes corretivas para melhora da qualidade da saúde visual.

Doações de óculos Ano 2016
Mês

Armações doadas

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

0
0
2
14
1
10
21
6
23
36
19
4

Título do Gráfico
40
30
20
10
0
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