Com você, em novos caminhos!

O programa

Programa de formação e fomento financeiro a
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que
promovem a educação integral e inclusiva para o
aprimoramento de suas práticas e o alcance de
resultados de qualidade nos territórios.

Quem pode participar



Organizações da sociedade civil em todo o território
nacional que atuem pela educação integral e
inclusiva de crianças e adolescentes



Organizações com no mínimo um ano de atuação e
formalmente constituídas.

Como acontece?
Adesão

Cadastro de dados institucionais da OSC e
informações sobre sua atuação com crianças e
adolescentes.
Realizado na Plataforma Prosas.

Percurso
Formativo

Formação que acontece em um Ambiente Virtual
de Aprendizagem (Google Sala de Aula) com
atividades reflexivas e práticas a serem realizadas
pelas OSCs que aderirem ao Programa. Ao final, as
OSCs terão elaborado um Plano de Intervenção.

Assessoria
técnica
e fomento
financeiro

40 OSCs receberão assessoria técnica e fomento
financeiro de até R$ 100.000,00 para
implementação dos Planos no período de 18
meses.

Adesão

Nesta etapa as organizações realizam o
cadastro de dados institucionais para adesão
ao programa.
Para realizar o cadastro, acesse o site do
programa e clique em inscreva-se. Você será
redirecionado/a para a Plataforma Prosas, onde
será possível realizar seu cadastro no Edital.
Período: 20/07 até 17h59 do dia 21/08.

Percurso Formativo
Estação 1
Olhar para dentro

Estação 2
Olhar para fora

Estação 3
Plano de intervenção

Elaboração de diagnóstico da
OSC por meio da visita à sua
história no território, suas
articulações e a relação com o
público atendido.

Ampliação da escuta, incluindo
parcerias presentes no
território, observação das
potencialidades e demandas
locais, e reflexão sobre as ações
desenvolvidas.

Com base nas produções das
Estações 1 e 2, as OSCs serão
convidadas a desenvolver seus
Planos de Intervenção com
propostas de mudanças e os
resultados esperados ao longo
de 18 meses

Eixos do Programa:
 Desenvolvimento Integral
 Desenvolvimento Institucional
 Articulação no território

Tema transversal:
 Diversidade (raça/etnia, gênero,
sexualidade, pessoa com deficiência)

Realizado na plataforma Google Sala de Aula, com mediadores/as que oferecerão
suporte pedagógico às Organizações participantes.

Avaliação e seleção – Regiões prioritárias

A fim de garantir a equidade na distribuição
das vagas para concorrer à assessoria técnica
e ao fomento financeiro, o Programa irá
priorizar as Organizações localizadas nas
regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste,
com base em critérios de vulnerabilidades
socioeconômicas e educacionais, seguindo
a proporção indicada no mapa.

Avaliação e seleção
Etapa 1

Etapa 2

 Organizações concluintes
do Percurso Formativo
serão avaliadas por
profissionais de diferentes
áreas.

 80 OSCs pré-selecionadas
participam de uma
avaliação colaborativa
entre pares.

 Critérios técnicos e de
vulnerabilidades
socioeducacionais,
definidos em regulamento.

 Cada OSC avalia outra
Organização que atua em
região brasileira diferente
da sua.

 Seleção de 80 OSCs para a
Etapa 2.

Período da avaliação e seleção: janeiro a abril de 2021.

Etapa 3
 Comitê de Avaliação e
Seleção, composto por
representantes das
instituições responsáveis
pelo Programa (Itaú Social,
UNICEF e CENPEC
Educação e parceiros do
Programa), define as 40
OSCs que receberão
assessoria técnica e
fomento financeiro para
implementação de seus
Planos de Intervenção.

Implementação dos planos

As 40 OSCs selecionadas receberão
assessoria técnica e fomento financeiro de
até R$ 100 mil para implementarem seus planos
de intervenção.
As organizações serão acompanhadas durante
18 meses pela equipe do Programa.

Cronograma do Programa (2020 – 2022)
Percurso formativo
Mobilização e Divulgação
(24/06 a 31/08)

Estação 1
(31/08 a 01/11)

Estação 3
(03/11 a 06/12)

Implementação
(Maio/21 a out/22)
Implementação dos planos pelas
40 OSCs selecionadas

Redes sociais
Mobilização por parceiros e
OSCs

Adesão
(20/07 a 21/08)
Na plataforma Prosas
Primeira etapa de Inscrição das OSCs com
dados de perfil

Formação, repasse de R$ 100 mil,
monitoramento e avaliação

Estação 2
(01/10 a 01/11)

Avaliação e Seleção
(01/02 a 12/04)

0800 701 7104

contato@programaitausocialunicef.org.br

De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
WhatsApp, das 8h às 20h

/programaitausocialunicef

/prog_is_unicef

/programaitausocialunicef

/programaitausocialunicef

