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Financiamento e apoio técnico 

 

Últimos dias de inscrições abertas para Programa de Formação Pedagógica e  

Programa Jovens Pesquisadores 

 

Seguem até 15 de março, as inscrições para um edital de seleção destinado a dez 

organizações da sociedade civil das zonas leste e sul de São Paulo. O Programa de Formação 

Pedagógica será coordenado pelo FICAS e o Programa Jovens Pesquisadores pela CASA7 

Memórias e Aprendizagens, com apoio da Fundação Tide Setubal, com o objetivo de fortalecer 

as atividades socioeducativas e de articulação das instituições participantes e formar jovens 

pesquisadores de suas realidades com base nos pressupostos do diagnóstico social. 

 

Os dois programas estão vinculados e acontecem paralelamente. A metodologia da formação 

alia teoria e prática, parte das experiências dos participantes e incentiva a troca e a construção 

coletiva de conhecimento. Nos encontros, serão apresentados novos conceitos e ferramentas, 

aplicáveis no dia a dia das instituições participantes. 

 

Podem se candidatar organizações que trabalham com adolescentes e/ou jovens de 14 a 20 

anos, desenvolvendo atividades no contraturno escolar ou projetos de profissionalização. Para 

participar da formação, cada organização deverá enviar quatro representantes, sendo dois 

educadores/as (preferencialmente, um coordenador/a pedagógico) e dois jovens, 

preferencialmente, com idade entre 16 e 20 anos.  

 

A formação terá duração de oito meses, a partir de abril, com reuniões de trabalho que irão 

acontecer na rua Gonçalo Afonso, 27, Vila Madalena – São Paulo. Para participar, é preciso 

baixar a ficha de inscrição, preencher e enviar para os e-mails comunicacao@ficas.org.br e 

administrativo@casa7.org.br. O documento para download, bem como o edital completo, está 

nos sites do FICAS (http://migre.me/dyxX2), da CASA7 Memórias e Aprendizagens e da 

Fundação Tide Setubal (http://migre.me/dyyYY).  

 

Mais informações pelos mesmos e-mails ou pelo telefone + 11 3045.4313. O resultado final 

será divulgado no dia 28 de março. 

 

(Fonte: FICAS, 22 de fevereiro de 2013) 

mailto:administrativo@casa7.org.br
http://migre.me/dyxX2
http://migre.me/dyyYY
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Programa Motirõ segue com vagas para organizações da Grande Recife  

e João Pessoa 

 

Até dia 14 de março, organizações da sociedade civil interessadas em participar da 2ª edição 

do Programa de Fortalecimento Institucional – Programa Motirõ, em Recife (PE), podem fazer 

sua inscrição. Motirõ (lê-se “motirô”) é uma palavra de origem tupi-guarani e significa reunião 

de pessoas para fins de colheita ou construção. 

A formação é uma parceria do FICAS, Instituto C&A e CASA7 Memórias e Aprendizagens, 

destinada a instituições da Grande Recife e João Pessoa (PB), que atuam na área de educação 

de crianças, adolescentes e/ou jovens no contraturno escolar. O programa busca contribuir 

para o aprimoramento do trabalho das organizações nas áreas de gestão, sociopolítica e 

técnica, fortalecendo seu papel estratégico nas mudanças e transformações sociais. A 

formação terá duração de 27 de março a 4 de dezembro. 

A metodologia da formação valoriza a aproximação entre teoria e prática, parte das 

experiências dos participantes e estimula a troca e a construção coletiva do conhecimento. 

Com exposições dialogadas, exercícios práticos e atividades (tarefas) para realizar na 

organização, os participantes terão a oportunidade de aprender novos conceitos, conhecer 

ferramentas e aplicá-las no dia a dia de sua instituição.  

Para participar, é preciso baixar a ficha de inscrição, preencher e enviar para os e-mails 

recife@ficas.org.br e projetos@casa7.org.br. O documento para download, bem como o edital 

completo, está nos sites do FICAS (http://migre.me/dyzWU) ou da CASA7 Memórias e 

Aprendizagens (http://migre.me/dyzZp). 

Mais informações pelo telefone (11) 3045-4313. 

(Fonte: FICAS, 22 de fevereiro de 2013) 

 

 

Inscrições: edital de apoio a projetos de proteção à natureza 

 

Até 31 de março estarão abertas as inscrições para o Edital de Apoio a Projetos da Fundação 

Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Podem concorrer ao financiamento projetos que 

contribuam para a conservação da natureza em todas as regiões do Brasil e que sejam 

http://migre.me/dyzWU
http://migre.me/dyzZp
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realizados por instituições sem fins lucrativos, como organizações não governamentais ou 

fundações ligadas a universidades.  

 

O Edital de Apoio a Projetos é direcionado a todas as regiões do Brasil e tem seis linhas 

temáticas: ações e pesquisa para a conservação de espécies e comunidades silvestres em 

ecossistemas naturais; ações para implementação de políticas voltadas à conservação de 

ecossistemas naturais; ações para a restauração de ecossistemas naturais; ações para 

prevenção ou controle de espécies invasoras; estudos para a criação ou manejo de unidades 

de conservação; e pesquisa sobre vulnerabilidade, impacto e adaptação de espécies e 

ecossistemas às mudanças climáticas. 

 

Não há valores mínimos ou máximos para as propostas enviadas aos editais, porém, nos 

últimos anos, o valor destinado a cada chamada do Edital de Apoio a Projetos variou entre R$ 

500 mil e R$ 600 mil, sendo que são aprovadas, em média, 20 propostas. 

 

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Grupo Boticário 

www.fundacaogrupoboticario.org.br (O que fazemos > Editais > Como inscrever). 

 

(Fonte: Fundação Grupo Boticário, 01 de março de 2013) 

 

 

 

Cursos e eventos 

 

Fundação Itaú Social oferece curso gratuito de Avaliação Econômica de 

Projetos Sociais  

  

Estão abertas as inscrições para o curso de Avaliação Econômica de Projetos Sociais da 

Fundação Itaú Social no Rio de Janeiro (até 13 de março) e em São Paulo (18 de março). O 

curso oferece um conteúdo simplificado e acessível para interessados em aprender e realizar 

avaliações de impacto e cálculo de retorno com análise de dados quantitativos.  

  

Podem se inscrever gestores de projetos sociais de organizações não governamentais, órgãos 

governamentais, institutos e fundações empresariais. Os inscritos devem ter: experiência no 

uso do Excel; noções básicas de matemática financeira e estatística; e acesso a dados de 

http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/
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projetos, para realização de um exercício prático de avaliação (projetos já implementados, que 

passaram por um ciclo completo e com uma quantidade mínima de 50 beneficiários). 

  

A avaliação de impacto tem por principal objetivo inferir causalidade entre o projeto e os 

resultados obtidos, enquanto o cálculo do retorno econômico compara o investimento no 

projeto com os benefícios gerados ao longo da vida de seus participantes.  A programação do 

curso é composta por aulas teóricas alternadas com exercícios práticos. Os alunos formam 

grupos para realização de um exercício de avaliação, a partir de dados dos seus próprios 

projetos. 

  

As inscrições devem ser feitas pelo link http://migre.me/dDPSa. Mais informações pelo e-mail 

cursoavaliacao@promoeventos.com.br. 

 

(Fonte: Fundação Itaú Social, 11 de março de 2013) 

 

 

Festival ABCR aponta caminhos da doação para organizações do Brasil 

 

Salvador sediará entre os dias 23 a 25 de abril o FLAC - Festival ABCR, maior evento sobre 

captação de recursos do Brasil, realizado anualmente pela Associação Brasileira de Captadores 

de Recursos (ABCR). Em sua quinta edição, o evento terá como tema “O futuro da doação”, 

apontando os possíveis caminhos, oportunidades e desafios da mobilização de recursos no 

cenário atual através de olhares de diversos especialistas nacionais e internacionais.  

 

O evento apresentará as oportunidades para os projetos e as organizações da sociedade civil 

atuantes nas mais diversas áreas como cultura, educação, saúde, direitos humanos, gênero, 

etnia, religião e outros. Contribuirá também para a profissionalização da gestão da mobilização 

de recursos e a disseminação de conteúdos sobre o cenário da nova arquitetura de 

financiamento e da filantropia a nível mundial.  

 

A expectativa é que esta edição reúna cerca de 500 participantes e contará com cerca de 60 

especialistas. A programação conta com sessões dedicadas a discutir os instrumentos, 

técnicas, informações e conteúdo de apoio à captação de recursos, bem como as diversas 

fontes de financiamento, bem como apresentação de casos de sucesso e debate com os 

principais patrocinadores do evento.  

http://migre.me/dDPSa
mailto:cursoavaliacao@promoeventos.com.br


                                                                                                       

Dicas FICAS – 10 a 15 de março de 2013 

5 

FICAS – Rua Gonçalo Afonso, 27, 05436-100, São Paulo, SP 

+ 55 11 3045.4313 comunicacao@ficas.org.br, www.ficas.org.br 

 

O valor da inscrição individual para participar do festival é de R$ 700, que inclui a livre 

participação em todas as sessões de palestras e debates, almoços e coffe-breaks, material de 

apoio e o certificado, que será disponibilizado após o evento. Bolsas de estudo, concedidas 

com o apoio da Fundação Ford, estão disponíveis para organizações que atuam com as 

temáticas de gênero, raça e etnia. Para isso, é necessário ir ao site do FLAC (www.flac.org.br) 

e preencher o formulário específico.  

 

(Fonte: ABCR – Ass. Bras. de Captadores de Recursos, 5 de março de 2013) 

 

 

 

Juventude 

 

Jovens têm 5 mil vagas para qualificação no Rio 

 

O município do Rio de Janeiro oferece 5 mil vagas de cursos de qualificação para jovens que 

buscam o primeiro emprego. As oportunidades fazem parte do projeto ProJovem Trabalhador 

Juventude Cidadã, da Prefeitura do Rio. Os participantes vão receber bolsa de R$ 600 nos seis 

módulos dos cursos. Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), tem 140 vagas abertas. 

 

Na terceira edição, o programa ProJovem oferece oportunidades para formação profissional em 

diversas áreas, como de beleza e estética, construção civil e reparos, informática e 

manutenção de computadores, tecnologia da informação, telemarketing, auxiliar de recepção, 

auxiliar de reservas, auxiliar de eventos e língua estrangeira para jovens entre 18 e 29 anos 

de idade. 

 

Para participar do projeto é preciso levar original e cópia da Carteira de Identidade, CPF, 

comprovante de residência e de escolaridade, além da carteira de trabalho. Os candidatos 

podem se inscrever nos Centros Públicos de Emprego, Trabalho e Renda (CPETR) até o dia 26 

de março, em diversos postos espalhados pela Cidade do Rio de janeiro. Eles estão disponíveis 

na Tijuca, Campo Grande, Jacarepaguá, Ilha e Méier. 
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Por meio do Senac (Pronatec), existem vagas para os cursos de auxiliar de Recursos Humanos, 

recepcionista de eventos, almoxarife, porteiro, vigia, entre outros. Para participar do programa 

é preciso ser meritiense, ter entre 16 e 59 anos, e estar cadastrado no CadÚnico. As inscrições 

podem ser feitas até o dia 22 de março nos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS). As aulas começam dia 15 de abril. 

 

(Fonte: Portal do jornal O Dia, 7 de março de 2013) 

 

Programa Caminho Melhor Jovem irá promover a inclusão social  

 

Com objetivo de promover a inclusão social de moradores de comunidades pacificadas do Rio 

de Janeiro que estejam na faixa etária entre 15 e 29 anos, o Governo do Estado e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) assinaram o acordo de implantação do programa 

Caminho Melhor Jovem. O evento, realizado no Salão Nobre do Palácio Guanabara, contou com 

a participação do governador do RJ, Sérgio Cabral, do secretário de Estado de Assistência 

Social e Direitos Humanos, Zaqueu Teixeira, e da representante do BID no Brasil, Daniela 

Marquis. 

 

O projeto Caminho Melhor Jovem terá investimentos de 84,5 milhões de dólares, sendo 60 

milhões financiados pelo BID e o restante como contrapartida do tesouro estadual, e terá como 

base os indicadores de vulnerabilidade do público-alvo e a escuta qualificada da demanda 

desses jovens. Cerca de 550 psicólogos e assistentes sociais vão atuar nas comunidades 

identificando o público-alvo em situação de vulnerabilidade. 

 

Após ouvir os jovens, os profissionais vão acompanhá-los, ajudando a traçar um plano 

individual de formação, visando, por um lado, auxiliá-los no processo de construção de uma 

trajetória formativa e, por outro, desenvolver uma estratégia articulada e integral de promoção 

de serviços e oportunidades adequadas, apoiada em diversas parcerias. O projeto começará 

em abril na Cidade de Deus e Manguinhos. Em quatro anos, a expectativa é que 20 territórios 

sejam atendidos, beneficiando diretamente 40 mil pessoas, além de gerar externalidades 

positivas que irão beneficiar um universo de 80 mil jovens nos territórios atendidos. 

 

Para oferecer o máximo de oportunidades, o Caminho Melhor Jovem vai contar a parceria de 

esferas estaduais e municipais. O projeto será desempenhado dentro do Comitê Estadual de 

Políticas Sociais, com apoio de pastas que já desenvolvem ações para jovens. 
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(Fonte: Portal Busca Jovem, 12 de março de 2013) 

 

 

 

Outras dicas 

 

Fundação Abrinq lança Cartilha com foco na Copa 2014 e Olimpíadas 2016 

 

Lançada pela Fundação Abrinq – Save the Children, a cartilha “Copa 2014 e Olimpíadas 2016 – 

Juntos na proteção das Crianças e adolescentes” tem o objetivo de mostrar como empresas, 

municípios, organizações sociais e a sociedade podem prevenir situações de violação de 

direitos de crianças e adolescentes antes e durante os megaeventos esportivos no Brasil. 

 

Na publicação, é possível conferir que, por conta desses megaeventos, estão sendo feitos 

investimentos milionários em infraestrutura para sediar os eventos e turismo, mas, em 

contrapartida, pode-se observar que populações são excluídas tornando-se ainda mais 

fragilizadas. É preciso estar atento à violação dos direitos, entre elas o trabalho infantil em 

atividades paralelas relacionadas às obras dos estádios, além do trabalho nas ruas e a 

exploração sexual comercial. 

 

Nas Olimpíadas de 2016, serão 380 mil estrangeiros a mais. Campanhas já estão sendo 

veiculadas no mundo todo, convidando os viajantes a fazerem um turismo de baixo impacto. É 

preciso estar atento à violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, entre elas, o 

trabalho infantil em dezenas de atividades paralelas relacionadas às obras dos estádios e dos 

projetos de infraestrutura. 

 

Acesse a cartilha aqui: http://migre.me/dDZhy. 

 

(Fonte: GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, 28 de janeiro de 2013) 

 

 

 
 

Responsável: Paula Rodrigues 

Contato: comunicacao@ficas.org.br 

 

http://migre.me/dDZhy

