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Instituto BRF é parceiro técnico do Programa Inspira que começa este mês 

Esta semana foi dada a largada do Programa Inspira, uma iniciativa 

do Instituto BRF que tem como objetivo fortalecer o papel 

estratégico das organizações da sociedade civil na promoção do 

desenvolvimento local. Participarão dois representantes de 58 

instituições que atuam nos municípios onde há polos empresariais da 

BRF. O apoio inclui a formação das organizações, além de investimentos financeiros de até R$ 

40 mil em seu fortalecimento institucional. 

 

O programa conta com parceria técnica do FICAS para processo seletivo e formação das 

organizações. O processo formativo tem duração de nove meses e é composto por encontros 

presenciais (cinco módulos de 16 horas cada) e acompanhamento virtual. 

 

“A metodologia utilizada alia teoria e prática e trabalhará conteúdos relacionados à gestão, 

estimulando o compartilhar de conhecimentos trazidos pelas organizações, valorizando os 

saberes e características locais. A formação em grupos e a ludicidade favorecem os processos 

de socialização, expressão e comunicação, necessários para a construção coletiva de 

conhecimento”, explica Taís Coppini, da área de Gestão e Articulação e uma das responsáveis 

pela formação. 

 

O conteúdo será trabalhado em cinco módulos: Identidade; Diagnóstico Institucional; Contexto 

de Atuação; Projetos; Comunicação, Mobilização de Recursos e Articulação. A cada módulo, os 

participantes receberão uma atividade a ser compartilhada e elaborada em suas organizações 

com participação das equipes. Um espaço virtual estimulará a troca e o aprofundamento dos 

temas trabalhados e o acompanhamento presencial entre os módulos será feito por 

representantes dos Comitês de Investimento Social das unidades da BRF. 

  

A formação presencial acontece bimestralmente em seis polos: Várzea Grande (MT), 

Uberlândia (MG), Vitória de Santo Antão (PE), Marau (RS), Chapecó (SC) e Toledo (PR). 

Participam organizações de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. 
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Participantes do Núcleo de Vitória de Santo Antão (PE) no primeiro módulo do Programa Inspira, nos dias 
26 e 27 de março. 

> Confira as organizações selecionadas para o Programa Inspira: http://migre.me/dSOed.  

> Saiba mais sobre o Instituto BRF: http://migre.me/dSOh0.  

(Foto: acervo FICAS) 

 

Programa Motirõ aposta no fortalecimento institucional de organizações do 

Nordeste  

No próximo mês, começam as atividades da nova edição do 

Programa de Fortalecimento Institucional, que este ano 

passou a se chamar Programa Motirõ. A palavra de origem 

tupi-guarani significa reunião de pessoas para fins de 

colheita ou construção. A formação é uma parceria 

http://migre.me/dSOed
http://migre.me/dSOh0
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estratégica do FICAS, CASA7 Memórias e Aprendizagens e Instituto C&A. 

Participarão do programa representantes de até 15 organizações da sociedade civil, que atuam 

na área de educação de crianças, adolescentes e/ou jovens no contraturno escolar. O processo 

seletivo é destinado à Grande Recife (PE) e João Pessoa (PB) e ainda está em andamento. 

Com esta segunda edição, o FICAS consolida seu trabalho e núcleo na região Nordeste. 

O Programa Motirõ tem como objetivo principal, gerar espaços de reflexão e aprendizagem nas 

organizações da sociedade civil participantes do programa, de forma a fortalecer seu papel 

estratégico nas mudanças e transformações sociais; para isso, são trabalhadas as dimensões 

de gestão, técnica e sociopolítica.  

O FICAS coordena a dimensão da gestão, cujo conteúdo é trabalhado em blocos: “Aprender a 

ser” (bloco 1 – identidade), “Aprender a se relacionar” (bloco 2 – articulação), “Aprender a 

fazer” (bloco 3 – atuação) e “Aprender a aprender” (bloco 4 – aprendizagem organizacional). 

“Antes, a atuação do FICAS no Nordeste era baseada em ações pontuais, sentíamos o 

chamado para algo mais intenso, mais sistemático, e esse programa inaugurou uma nova fase! 

A primeira edição, marcada por nossa ‘chegança’ em Pernambuco, só foi possível graças ao 

forte apoio de amigos/as e parceiros/as”, diz Franklin Felix, coordenador político-estratégico do 

FICAS e um dos responsáveis pela formação. “Esperamos que todas as organizações 

participantes saiam mais fortalecidas na sua causa e atuando de maneira mais estratégica. E, 

para essa nova edição, estamos bem entusiasmados, cheios de vontade, felizes pela 

manutenção das parcerias e abertos a novas possibilidades e organizações que queiram se 

juntar a nós!”, conclui. 

A formação, que acontece de abril a dezembro, contará com encontros presenciais semanais, 

visitas às instituições participantes e seminários semestrais abertos ao público geral. A 

primeira edição do programa teve início em julho de 2012 e terminou em março desse ano. 

> Saiba mais sobre o Instituto C&A e a CASA7 Memórias e Aprendizagem  
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Programa de Formação Pedagógica reúne organizações das zonas leste e sul 

Está na fase final o processo seletivo para a nova edição do 

Programa de Formação Pedagógica e Programa Jovens 

Pesquisadores, fruto de uma parceria entre o FICAS, a 

CASA7 Memórias e Aprendizagens e a Fundação Tide 

Setubal. O edital vai selecionar dez organizações da 

sociedade civil das zonas leste e sul de São Paulo, que 

trabalham com adolescentes e/ou jovens de 14 a 20 anos, 

desenvolvendo atividades no contraturno escolar ou projetos de profissionalização. 

Os dois programas estão vinculados e são destinados a representantes das organizações, 

coordenadores/as e educadores/as, e aos jovens atendidos. O objetivo da formação é 

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

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

“Estamos com as melhores expectativas para essa nova edição do programa, que terá dois 

meses a mais. Estamos trabalhando para o aprimoramento de todo o conteúdo, além de 

termos incluído uma dimensão específica de articulação”, afirma Bira Azevedo, da área de 

Educação do FICAS e um dos responsáveis pelo Programa de Formação Pedagógica. 

“Esperamos contribuir efetivamente para o fortalecimento pedagógico das organizações 

participantes e sua articulação com as comunidades onde estão inseridas”, completa. 

A formação terá duração de oito meses, com início previsto para abril. Os encontros 

presenciais acontecerão semanalmente para os educadores/as e quinzenalmente para os 

jovens. A metodologia prima pelo uso da teoria e da prática de forma equilibrada, além de 

valorizar os saberes dos participantes. 

> Saiba mais sobre a CASA7 Memórias e Aprendizagem e a Fundação Tide Setubal 

 

FICAS inaugura novo site institucional 

Acaba de voltar ao ar um dos principais canais de comunicação do FICAS! O novo site pode ser 

acessado no endereço www.ficas.org.br e reúne informações institucionais, notícias do setor 

http://www.ficas.org.br/
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social e conteúdos formativos. O objetivo é 

concentrar diversos canais em um mesmo 

portal, incluindo os informativos e o próprio 

“Blog do FICAS”, que deixará de ter um 

endereço à parte. 

“O novo espaço estava sendo desenvolvido há 

anos e teve sua estreia adiada mais de uma vez 

por dificuldades diversas, por isso, essa estreia 

é uma verdadeira conquista! Nos últimos 

tempos, inauguramos um programa no rádio e 

fortalecemos nossa atuação nas mídias sociais, o que dá agilidade para a informação e nos 

aproxima dos parceiros e do público em geral, mas não há cartão de visitas melhor do que um 

site próprio nesta era digital”, afirma Paula Rodrigues, jornalista da área de Comunicação do 

FICAS. 

No site, estão reunidas informações sobre a história do FICAS, rol de parceiros, detalhes sobre 

seus programas, assessorias e ações. Na aba Notícias, também podem ser encontradas as 

últimas edições do “Dicas FICAS”, informativo semanal que compartilha notícias, cursos e 

editais do setor social, e do “FICAS em Ação”, que aborda as atividades mensais da instituição. 

O site foi construído pela empresa Ultrahaus, de São Paulo. O FICAS conta com todos os 

amigos/as e parceiros/as para aperfeiçoar o novo site. As sugestões podem ser enviadas para 

o e-mail comunicacao@ficas.org.br ou pelo formulário da aba “Fale conosco” no próprio portal. 

 

 

Jornalista responsável: Paula Rodrigues 

Contato: comunicacao@ficas.org.br 

 

:. Caso deseje receber este informativo por e-mail,  

escreva para o e-mail acima. 

mailto:comunicacao@ficas.org.br
mailto:comunicacao@ficas.org.br

