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Edital de seleção 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E PROGRAMA JOVENS PESQUISADORES  

para organizações da sociedade civil  

 

Início das inscrições: 22 de fevereiro de 2013 

Final das inscrições: 20 de março de 2013 

 

 
Fruto de uma parceria entre FICAS, CASA7 Memórias e Aprendizagens e Fundação Tide 

Setubal, o Programa de Formação Pedagógica e o Programa Jovens Pesquisadores são 

iniciativas dirigidas a organizações da sociedade civil com os objetivos de fortalecer as 

atividades socioeducativas e de articulação das organizações, e formar jovens como 

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

Nos últimos anos, as três organizações – individualmente, conjuntamente ou em 

parceria com outros atores sociais – tem investido no fortalecimento de organizações da 

sociedade civil e na reflexão de práticas sociais, por meio de formações em gestão e 

pedagógica para gestores/as, coordenadores/as pedagógicos, educadores/as e jovens – entre 

outras estratégias. 

O Programa de Formação Pedagógica será coordenado pelo FICAS e o Programa Jovens 

Pesquisadores pela CASA7 Memórias e Aprendizagens, que juntam suas expertises esse ano 

para formar educadores/as e jovens de organizações da sociedade civil da grande São Paulo, 

com apoio da Fundação Tide Setubal. 

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. 

O que é essa formação? 

O Programa de Formação Pedagógica tem o intuito de fortalecer o trabalho 

socioeducativo que as organizações realizam com adolescentes e/ou jovens, na faixa etária de 

14 a 20 anos, no contraturno escolar e/ou em projetos de profissionalização, por meio do 

desenvolvimento de um plano educativo e do fortalecimento de ações de articulação com a 

família, comunidade, escola e parceiros. 
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O Programa Jovens Pesquisadores tem por intuito formar diretamente 20 jovens, 

preferencialmente, de 16 a 20 anos como pesquisadores de suas próprias realidades, 

experimentando os instrumentos do diagnóstico social que incluem: construção de 

instrumentos de pesquisa, trabalho de campo, processamento e análise dos dados, 

disseminação dos resultados. Os jovens deverão ser acompanhados por um educador/a da 

organização, que deve participar da Formação Pedagógica. 

Como a formação irá acontecer? 

As organizações selecionadas irão participar do Programa, que acontecerá 

semanalmente para os educadores/as e quinzenalmente para os jovens, com reuniões de 

trabalho na sede do FICAS e CASA7, na Rua Gonçalo Afonso, nº 27, Vila Madalena. A 

Formação Pedagógica e de Jovens Pesquisadores está estruturada em dois eixos de trabalho 

acontecendo simultaneamente: 

1. EIXO EDUCADORES/AS, COORDENADO PELO FICAS: 

Com aulas expositivas e exercícios práticos, os participantes terão oportunidade de 

aprender novos conceitos, refletir sobre sua prática educativa, conhecer ferramentas e aplicá-

las no dia a dia das atividades realizadas com os adolescentes e/ou jovens na organização. 

Este eixo está dividido em quatro etapas, denominadas Estações, a saber:  

 Estação 01 – Articulação Família  

Temas centrais: Participação, Articulação e Trajetória das organizações.  

 Estação 02 – Articulação Entorno 

Temas centrais: Dilemas da educação, As quatro dimensões do ser humano, Valores e 

Objetivos do trabalho educativo. 

 Estação 03 – Articulação Escola 

Temas centrais: Quatro pilares básicos da educação e Estratégias de ação 

metodológica.  

 Estação 04 – Articulação Parceiros 

Temas centrais: Educação integral, Educação para valores e Plano de avaliação. 

Os encerramentos de cada estação serão assumidos pelas organizações participantes, 

que irão construir e realizar ações de articulação, de modo a colocar em prática os conteúdos 

trabalhados. 
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As reuniões de trabalho irão acontecer semanalmente, sempre às terças-feiras, das 9h 

às 13h. A metodologia utilizada valoriza o fortalecimento da rede de relacionamento entre os 

participantes. Para todos os conteúdos teóricos aprendidos haverá exercícios que ajudarão a 

aplicá-los no contexto das organizações.  

2. EIXO JUVENTUDE, COORDENADO PELA CASA7 MEMÓRIAS E APRENDIZAGENS: 

Por meio de encontros presenciais (com aulas expositivas e exercícios práticos), de 

atividades de campo e do acompanhamento à distância da produção de materiais, os 

participantes terão oportunidade de desenvolver o olhar diagnóstico sobre sua própria 

realidade (diagnóstico social), bem como exercitar metodologias de pesquisa e de 

disseminação dos resultados.  

A metodologia baseia-se na visão de pesquisa como instrumento político de mobilização 

social, por meio da pesquisa diagnóstica para identificação e análise de questões, 

potencialidades e desafios próprios da realidade investigada, a partir da ótica dos sujeitos que 

a vivem. As atividades de campo serão exercitadas nos encontros presenciais e a produção de 

materiais terá acompanhamento à distância. 

A formação terá duração de 8 (oito) meses para o Eixo Educadores, com 120 horas 

presenciais e 60 horas para a realização de tarefas e 6 (seis) meses para o Eixo Juventude, 

com 52 horas presenciais e 90 horas para a realização de tarefas. 

No Eixo Educadores/as serão: 

 72 horas de reuniões semanais presenciais, na sede do FICAS e CASA7, às terças-

feiras, das 9h às 13h; 

 4 horas de oficina em cada organização;  

 16 horas de encontro com educadores/as, 4 horas em cada Estação; 

 16 horas de reuniões de apoio a preparação dos encerramentos das Estações; 

 Aproximadamente 60 horas para a realização de tarefas ao longo da Formação. 

No Eixo Juventude serão: 

 40 horas em 10 encontros quinzenais presenciais com os jovens, na sede do FICAS e 

CASA7, às segundas-feiras, das 14h às 18h; 

 8 horas em 2 encontros presenciais com os jovens e com o educador/a que fará o 

acompanhamento dos jovens, às segundas-feiras, das 14h às 18h; 

 4 horas em seminário final de apresentação dos resultados do projeto. 
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 Aproximadamente 90 horas para a realização de tarefas (atividades de campo e 

produção de materiais), com acompanhamento à distância pela CASA7. 

Todas as organizações selecionadas irão receber um recurso a ser definido durante a 

formação para ser utilizado ao longo do Programa, possibilitando a concretização das ações 

planejadas pelos participantes. 

Para receber o certificado é necessário que os representantes da organização tenham, 

ao final do Programa, pelo menos 75% de presença nas atividades oferecidas e que a 

instituição apresente as tarefas propostas durante a formação.  

Casos especiais, que por ventura venham a demandar substituição de participantes 

após o início das atividades, serão analisados individualmente pela equipe do FICAS, da CASA7 

Memórias e Aprendizagens e da Fundação Tide Setubal. 

Quem pode se candidatar? 

Poderão se candidatar organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que tenham 

como públicos adolescentes e/ou jovens de 14 a 20 anos e que tenham pelo menos dois 

jovens, preferencialmente, com idade entre 16 a 20 anos para participar do Eixo Juventude. 

Serão selecionadas 10 organizações com atuação na zona sul ou zona leste para 

participar do Programa. Para a zona leste, exclusivamente das subprefeituras Ermelino 

Matarazzo (Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa), Itaim Paulista (Itaim Paulista e Vila Curuça), 

São Miguel Paulista (São Miguel, Jardim Helena e Vila Jacuí), Itaquera (Itaquera, Cidade Líder, 

José Bonifácio e Parque do Carmo), Guaianases (Guaianases e Lajeado) e Cidade Tiradentes. 

Cada organização deverá enviar 4 (quatro) representantes, sendo 2 (dois) 

educadores/as (preferencialmente, um coordenador/a pedagógico) e 2 (dois) jovens, 

preferencialmente, com idade entre 16 e 20 anos. Um educador/a do Eixo Educadores deverá 

atuar diretamente com os jovens selecionados no Eixo Juventude. 

É fundamental o comprometimento da instituição, que deve apoiar a ida dos seus 

representantes às reuniões e facilitar as atividades internas de disseminação de conhecimentos 

previstas no processo de formação. Espera-se que a turma seja composta por organizações 

que queiram se desenvolver e que estejam dispostas a aprimorar suas práticas educativas. 

Os quatro candidatos de cada organização devem ter: disponibilidade para participar de 

todas as atividades; autonomia para atuar na organização; e capacidade para mobilizar a 

equipe interna e disseminar os conteúdos aprendidos. É necessário ter disposição para refletir 
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e para trocar experiências. É recomendável que os participantes do Eixo Educadores estejam 

há pelo menos seis meses na organização e planejem permanecer envolvidos nela. 

Como se inscrever? 

As organizações deverão preencher a ficha de inscrição anexa até dia 15 de março e 

enviar para comunicacao@ficas.org.br e administrativo@casa7.org.br. É fundamental 

que o preenchimento da ficha seja feito pelas lideranças da organização e também por seus 

quatro representantes, conforme indicado na própria ficha. 

Para dúvidas durante o período de inscrição escreva para comunicacao@ficas.org.br 

e administrativo@casa7.org.br ou telefone para + 11 3045.4313. 

Como será a divulgação dos resultados? 

Os nomes das organizações pré-selecionadas serão divulgados até dia 18 de março de 

2013. Para a seleção final, a organização será visitada entre os dias 19 e 27 de março. O 

resultado final será divulgado no site do FICAS, da CASA7 Memórias e Aprendizagens e da 

Fundação Tide Setubal no dia 28 de março. 

Caso haja desistência, as organizações classificadas serão chamadas para participar em 

ordem de classificação. Todos os aprovados assinarão um termo de parceria com FICAS, 

CASA7 Memórias e Aprendizagens e Fundação Tide Setubal.  

 
DATAS IMPORTANTES 

22/02 – Lançamento do edital e início das inscrições 

20/03 – Data final pra recebimento de inscrições 

22/03 – Divulgação das organizações pré-selecionados 

25/03 a 28/03 – Visitas de seleção 

01/04 – Divulgação das organizações selecionadas 

03/04 – Abertura do Programa 
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PARA CONHECER OS PARCEIROS: 

O FICAS é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, criada em 1997 

com o intuito de compartilhar conhecimentos adquiridos no âmbito acadêmico com 

organizações e comunidades. Por meio de programas de formação e ações 

articuladoras, o FICAS investe no fortalecimento de organizações da sociedade civil 

e de institutos e fundações empresariais, visando contribuir para que assumam um 

papel cada vez mais estratégico nas transformações sociais. Para saber mais: 

www.ficas.org.br 

 

CASA7 Memórias e Aprendizagens é uma organização sem fins lucrativos, 

fundada em 2006, com a missão de contribuir para o fortalecimento da prática 

social e de seus atores pela via da valorização e articulação das memórias, 

aprendizagens e conhecimentos que dela derivam. Visamos práticas sociais 

fortalecidas e construtoras de experiências que, sistematizadas e articuladas, 

sirvam como referência e inspiração para a prospecção e efetivação autora e 

coletiva de uma sociedade mais justa e sustentável. Para saber mais: 

www.casa7.org.br 

 

A Fundação Tide Setubal nasce em 2005 para ressignificar e inovar o trabalho 

pioneiro de promoção humana iniciado por sua inspiradora, Tide, que dá nome a 

esta instituição. O foco de atuação é a região de São Miguel Paulista, na zona leste 

da cidade de São Paulo. Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento local de 

forma sustentável, com uma atuação que objetiva inspirar, encorajar e impulsionar 

as comunidades locais onde a instituição trabalha a alcançar a melhoria da 

qualidade de vida no território. Para saber mais: 

www.fundacaotidesetubal.org.br 


