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Financiamento e apoio técnico 

 

Últimos dias de inscrição para o Programa de Formação Pedagógica e 

Programa Jovens Pesquisadores 

Foram prorrogadas até 20 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. Os dois 

programas estão vinculados e acontecem paralelamente. 

 

A formação terá duração de oito meses, com início em abril. As organizações participantes 

receberão R$ 4 mil de apoio financeiro, além de ajuda de custo para o transporte. 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, é preciso baixar a ficha de inscrição no site do FICAS (http://migre.me/dKgI1), 

preencher e enviar para os e-mails comunicacao@ficas.org.br e administrativo@casa7.org.br. 

Mais informações no edital, também no site, ou pelo telefone + 11 3045.4313. 

(Fonte: FICAS, 15 de março de 2013) 

 

 

Programa Motirõ tem inscrições prorrogadas até 28 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 até o dia 28 de março. 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 março a dezembro. 
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O edital completo se encontra no link http://migre.me/dKh6n. Para participar, é preciso fazer o 

download da ficha de inscrição, preencher e enviar para os e-mails recife@ficas.org.br e 

projetos@casa7.org.br. 

 

Mais informações pelo telefone (11) 3045-4313. 

 

Prêmio Empreendedor Social e Prêmio Folha Empreendedor Social de Futuro 

com inscrições abertas 

Estão abertas até 8 de abril as inscrições para a 9ª edição do Prêmio Empreendedor Social, 

realizado pela Folha de S.Paulo em parceria com a Fundação Schwab — correalizadora do 

Fórum Econômico Mundial de Davos —, e para a 5ª edição do Prêmio Folha Empreendedor 

Social de Futuro. No site folha.com.br/empreendedorsocial, encontram-se formulário de 

inscrição, regulamentos e informações úteis.  

O Prêmio Empreendedor Social chancela e dá visibilidade a mentores de cooperativas, 

negócios sociais e organizações da sociedade civil, que atuam há pelo menos três anos em 

iniciativas inovadoras, sustentáveis, com impacto social comprovado e potencial de influência 

em políticas públicas. Os candidatos com mais de 18 anos podem ter foco em diversas áreas, 

como agricultura, meio ambiente, cultura, desenvolvimento de negócios, educação e saúde, 

entre outras. 

Para incentivar talentos emergentes e ideias recém-lançadas, o Prêmio Folha Empreendedor 

Social de Futuro foi criado em 2009 e é promovido exclusivamente pelo jornal. Sua finalidade é 

alavancar as iniciativas de jovens na fase mais crítica de qualquer organização: o período de 

um a três anos. As condições para se inscrever são: ter de 18 a 35 anos; desenvolver, há no 

mínimo um ano e no máximo três anos, propostas inovadoras como a criação de um produto, 

serviço ou aplicação de tecnologias sociais. 

Os finalistas das duas premiações terão como oportunidade extra candidatar-se à categoria 

Menção Honrosa da ONU (Organização das Nações Unidas), caso desenvolvam iniciativas 

ligadas à temática e aos objetivos globais de 2013, eleito o Ano Internacional de Cooperação 

pela Água. Finalistas de anos anteriores integrantes da Rede Folha de Empreendedores 

Socioambientais poderão pleitear o reconhecimento. O escolhido receberá capacitação, 

planejamento, treinamento e suporte na busca de recursos para potencializar seu projeto, 

incluindo uma visita à sede da organização, em Nova York (EUA). 
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(Fonte: assessoria do Prêmio Empreendedor Social, 01 de março de 2013) 

 

 

Cursos e eventos 

 

Curso Sistematização de Experiências Sociais 

 

A CASA7 Memórias e Aprendizagens está com inscrições abertas para o Curso 

Sistematização de Experiências Sociais, que acontece em maio, em São Paulo. A formação 

é destinada a profissionais de institutos, fundações, áreas de responsabilidade social de 

empresas e organizações da sociedade civil interessados em: 

 

 Criar uma cultura de aprendizagem em suas organizações; 

 Refletir, sistematizar e disseminar o conhecimento derivado de suas práticas; 

 Entender as diferenças entre sistematização e avaliação de projetos sociais; 

 Conhecer os procedimentos da sistematização de experiências. 

 

A carga horária do curso é de 16 horas, divididas nas quartas-feiras do mês de maio (dias 8, 

15, 22 e 29). As facilitadoras são Cristina Meirelles e Liliana Sousa e Silva. As aulas 

acontecerão na rua Gonçalo Afonso, 27, Vila Madalena - São Paulo. 

 

Mais informações, como valores e programação, além da ficha de inscrição podem ser 

acessado no link http://migre.me/daASN. 

 

(Fonte: CASA7 Memórias e Aprendizagens, 8 de fevereiro de 2013) 

 

 

Curso de Facilitação Criativa acontece em São Paulo 

 

Estão abertas as inscrições para os treinamentos em Facilitação Criativa, organizados pela 

PYE Global (Partnership for Youth Empowerment), que acontecerá em São Paulo nos dias 23 e 

24 de março, das 9 às 17 h. No início do mês, a formação aconteceu no Rio de Janeiro 

 

http://migre.me/daASN
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As oficinas de Facilitação Criativa tem origem na metodologia desenvolvida pelo Fellow da 

Ashoka Charlie Murphy. A abordagem do treinamento parte do conhecimento amplo sobre 

processos de formação de grupo e a consciência do papel e importância da criatividade para 

enriquecer o aprendizado e aquecer relações humanas. 

 

Durante os dois dias da formação, o participante aprenderá técnicas e estratégias para utilizar 

as artes e usá-las para trabalhar com mais eficácia em grupos, além de receber uma caixa de 

ferramentas de atividades fáceis de implementar. 

 

A formação é para qualquer pessoa que trabalha com grupos e quer aumentar sua própria 

criatividade e o investimento é de R$ 350,00. Os encontros serão no Projeto Quixote, na Av. 

Eng. Luís Gomes Cardim Sangirardi, 789 – Vila Mariana. Inscrições pelo e-mail 

silvia@pyeglobal.org.  

 

(Fonte: GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, 22 de fevereiro de 2013) 

 

 

 

Juventude 

 

Semana da Cultura Hip Hop 2013 traz diversas atrações para o público jovem 

Está acontecendo até 24 de março, em São Paulo, a Semana da Cultura Hip Hop de 2013, com 

o tema “A arte pela vida”, promovida pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, por 

meio da Coordenadoria da Juventude. O evento é direcionado ao público simpatizante do 

movimento hip hop, utilizando seus elementos para a promoção de ações culturais e de 

políticas públicas destinadas ao combate contra a discriminação racial, visando diminuir a 

opressão ou violência contra a juventude, em especial contra os jovens negros. 

Durante a semana irão acontecer debates, diálogos, shows, apresentações artísticas e oficinas 

que vão apresentar os quatro elementos do hip hop: o Graffit, o Break, os Djs e os B.Boys. A 

semana também prestará homenagem a algumas personalidades que marcaram a história do 

hip hop, como Clovis Moura, Darci Ribeiro, Florestan Fernandes, Solano Trindade, Milton 

Santos e Dina Dee. 
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No dia 21, destaca-se o Centro Cultural da Juventude itinerante que trará para a Praça da 

República um pocket show com a banda Rashid, o Dj Nyack e a apresentação das batalhas de 

breaking com a presença do rapper Emicida. Já no dia 23, haverá a final das batalhas regionais 

de breaking numa tenda no Vale do Anhangabaú e o debate “Hip Hop Entretenimento ou 

Movimento” no auditório da Biblioteca Monteiro Lobato. Para encerrar a semana, um show 

especial no Vale do Anhangabaú no dia 24, que será comandado pelo rapper Dexter e sua 

banda, reúne diversas atrações como Thaíde, Kamau e o Rapper Pirata, com intervenções de 

grafiteiros, Djs e B. boys. 

A semana foi instituída pela Lei municipal nº 13.924/2004 e consolidada no artigo 7º  da Lei nº 

14.485/2007, incluindo obrigatoriamente o dia 21 de março, quando se comemora o Dia 

Internacional de Luta Contra a Discriminação Racial. O evento conta com a parceria das 

Secretarias de Igualdade Racial, Educação e Cultura e o apoio do Fórum Municipal de Hip Hop, 

além da sociedade civil em geral. Mais informações na página da Coordenadoria: 

http://migre.me/dKlbJ.  

(Fonte: Prefeitura de São Paulo, 8 de março de 2013) 

 

Organização Mundial do Trabalho lança concurso de fotografia para jovens 

A Organização Mundial do Trabalho (OIT) em parceria com a Fundação MasterCard está 

lançando o concurso de fotografia WORK4YOUTH, com ênfase nos problemas relativos ao 

trabalho juvenil. As fotografias selecionadas devem possuir um ângulo diferente de 

adversidades que os jovens enfrentam no trabalho, como: más condições de trabalho, 

discriminação, informalidade, iniciativa empresarial, trabalho e economia rural, dentre outros. 

A partir das imagens selecionadas será possível construir momentos interessantes e de 

aprendizado ao observar a realidade dos jovens trabalhadores, suas visões e expectativas de 

vida, além de ser possível observar momentos que não se veem no cotidiano e que permitam 

o conhecimento dos jovens que já trabalham ou dos que ainda buscam por um emprego. 

Quem gosta de fotografia e se interessou pelo tema deve primeiro consultar o link 

http://migre.me/dKlxO e consultar a relação de países vinculados à OIT. Cada jovem poderá 

participar com até cinco fotografias, que deverão ser enviadas junto com a ficha de inscrição 

até o dia 15 de abril para o e-mail ilophotocontest@gmail.com. As fotografias vencedoras 

serão expostas no site da OIT. 
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O Projeto WORK4YOUTH é uma parceria da OIT com a Fundação MasterCard que visa 

promover oportunidades de trabalho para jovens, defendendo seus interesses e oferecendo 

ferramentas importantes para os mesmos na busca de uma vaga que inicie sua carreira 

profissional. Para saber mais informações sobre o concurso, a OIT e a Fundação MasterCard 

acesse: http://migre.me/dKlAt. 

(Fonte: Portal Onda Jovem, 13 de março de 2013) 

 

 
 

Responsável: Paula Rodrigues 

Contato: comunicacao@ficas.org.br 

 

:. Caso deseje receber nossos informativos por e-mail,  

entre em contato pelo endereço acima. 

 

http://migre.me/dKlAt

