
 

 

EDITAL DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

FAZEDORES DO BEM + ACTIVE CITIZENS 2019 

 

O CIEDS torna pública a abertura das inscrições de projetos para o EDITAL 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Fazedores do Bem + Active Citizens 2019 

 

1. DAS INSTITUIÇÕES PROMOTORAS – CIEDS E BRITISH COUNCIL 

1.1. O CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento 

Sustentável) é uma instituição social fundada em 1998, sem fins lucrativos, 

filantrópica, signatária do Pacto Global da ONU e com status de Consultor Especial 

do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas – ECOSOC. Foi eleita, em 2019, 

pelo ranking TOP 500 NGOs, realizado pela NGO Advisor, a 3ª ONG mais relevante 

do Brasil e a 63ª do mundo. 

1.2. A ASSOCIAÇÃO CONSELHO BRITÂNICO (British Council) é a organização 

internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais, 

promovendo a cooperação entre o Reino Unido e o Brasil nas áreas de língua 

inglesa, artes, educação e sociedade. 

2. DAS CONDIÇÕES DO EDITAL  

2.1. Este edital tem como objetivo a definição das regras para seleção de participantes 

do Programa de DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL FAZEDORES DO BEM + 

ACTIVE CITIZENS 2019, idealizado pelo CIEDS e pelo British Council com a intenção 

de Fortalecer iniciativas de promoção do bem comum realizadas em comunidades 

marcadas pelas desigualdades e exclusão social da região metropolitana do Rio de 

Janeiro, contribuindo para sua sustentabilidade local, capacidade de articulação 

cidadã e promoção do desenvolvimento sustentável. 

2.2. Este edital é destinado para iniciativas que já tenham sido reconhecidas e/ou 

premiadas pelos editais Fazedores do Bem e Programa Active Citizens.  

2.3. Serão selecionadas 30 iniciativas que participarão de um programa de formação e 

troca de aprendizagens em gestão e desenvolvimento e que serão acompanhadas 

por mentores para desenvolvimento de competências/habilidades. Ao término do 



 

 

programa os participantes terão: uma proposta de projeto elaborada pronta para 

participar de processos seletivos, um plano de comunicação elaborado e um plano 

de captação de recursos. 

2.4. O FAZEDORES DO BEM + ACTIVE CITIZENS 2019 tem como objetivo promover a 

cultura da paz, da ética e do bem comum, por meio do diálogo intercultural e da 

mobilização de coletivos ou pessoas que desejem fazer de suas comunidades um 

lugar melhor para se viver. 

3. DA ELIGIBILIDADE 

3.1. Podem participar organizações que já tenham sido proponentes e reconhecidas em 

qualquer ano pelo Edital Fazedores do Bem ou que já tenham participado do 

Programa Active Citizens. 

3.2. Organizações parceiras dos proponentes do Edital Fazedores do Bem + Active 

Citizens Redes não podem se inscrever.   

4. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO  

4.1.  As iniciativas interessadas deverão realizar as inscrições por meio da Plataforma 

Compartir através do link: www.compartir.org.br 

4.2. Através da Plataforma, os candidatos fornecerão informações que auxiliarão na adequação 

dos conteúdos formativos às necessidades de aprendizagens de cada um e da ação de 

mentoria. Os candidatos deverão informar como se caracterizam nos seguintes eixos: 

1) Captação de recursos 

2) Gestão de voluntariado 

3) Comunicação Institucional 

4) Ação em rede e parcerias 

5) Administração financeira e Prestação de Contas 

4.3.  Na inscrição a iniciativa deverá já informar o nome da pessoa que irá participar do 

processo formativo com um breve currículo. Esta pessoa terá entre suas 

responsabilidades o papel de propagar as reflexões produzidas junto aos demais 

participantes da iniciativa, quando for o caso. 

4.4.  As inscrições estarão disponíveis de 18 de novembro a 18 de dezembro de 2019. 

4.5.  A inscrição é gratuita. 

4.6.  Os critérios a serem considerados na seleção das iniciativas a serem apoiadas 

serão os seguintes: 



 

 

• Apresentação de evidencias das necessidades de gestão e sustentabilidade 

dentro de, pelo menos, um dos 5 eixos; 

• Demonstração de baixa capacidade de resolução, em curto prazo, da(s) 

necessidades mapeadas; 

• Disponibilidade e Compromisso da iniciativa em garantir a participação de 

representante nos encontros formativos presenciais e à distância; 

• Compromisso da iniciativa em promover mudanças na prática de gestão de 

forma coerente e responsável alinhado às recomendações, aprendizagens e 

acordos produzidos no decorrer da formação e da mentoria; 

 

5. PROGRAMA DE FORMAÇÃO E MENTORIA 

5.1. As 30 iniciativas selecionadas participarão gratuitamente de um programa de 

formação presencial de 42 horas/aula, com 07 encontros mensais, aos sábados, 

das 9h30min às 16h30min, conforme o seguinte calendário: 

• Primeiro encontro: 08 de fevereiro de 2020 

• Segundo encontro: 14 de março de 2020 

• Terceiro encontro: 18 de abril de 2020 

• Quarto encontro: 09 de maio de 2020 

• Quinto encontro: 20 de junho de 2020 

• Sexto encontro: 11 de julho de 2020 

• Sétimo encontro: 01 de agosto 2020 

5.2.  O calendário dos encontros presenciais poderá ser alteração caso ocorra algum 

imprevisto de logística, estrutura e organização. 

 

PROGRAMA DE MENTORIA 

5.3.  Além da Formação, as iniciativas participarão de um programa de mentoria 

vinculado a um Plano de Desenvolvimento Institucional Personalizado a ser 

construído entre mentores e iniciativas.  

5.4. A Mentoria será dada por profissionais voluntários de empresas privadas, 

universidades e organizações da sociedade civil integrantes das Redes de parceiros 

do CIEDS e do British Council. 



 

 

5.5.  A Mentoria contará com um encontro presencial de 4 horas e cinco encontros 

mensais à distância que serão combinados em comum acordo entre tutores e 

tutorados. 

6. FESTIVAL DE INOVAÇÃO SOCIAL 

6.1. As iniciativas selecionadas participarão do Festival de Inovação Social a ser 

realizado em 28 de Agosto de 2020 como encontro de culminância da experiência. 

O Festival será aberto e as iniciativas terão a oportunidade de expor produtos e 

apresentar suas ações de impacto social. 

6.2. O Festival contará com outros parceiros do CIEDS e do British Council. 

7. CRONOGRAMA 

Período de inscrição on-line De 18/11/2019 a 18/12/2019 

Resultado da seleção 10/01/2020 

Período da Formação Presencial 08/02/2020 a 01/08/2020 

Festival de Inovação Social 28/08/2020 

 

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As questões não previstas neste regulamento serão resolvidas pelo Comitê Especial 

de Avaliação do CIEDS e do British Council. 

8.2. O ato da inscrição pressupõe a plena concordância do proponente com os termos 

deste regulamento. 

8.3. Todos as iniciativas participantes do Programa e responsabilizarão em enviar um 

relatório de resultados parcial e final apresentando os efeitos da participação em 

seu desenvolvimento institucional.  

8.4.  Os direitos autorais relativos a estudos, relatórios, imagens e outros produtos 

intelectuais produzidos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Institucional 

Fazedores do Bem + Active Citizens afins da iniciativa serão propriedade dos seus 

respectivos autores. O CIEDS e o British Council se reservam, porém, ao direito de 

utilizar, sem ônus e sem prévia autorização, essas obras, no todo ou em parte, na 

divulgação do programa, na disseminação dos métodos e estratégias empregadas 

na iniciativa e em seus portfólios institucionais. 



 

 

8.5. É absoluta obrigação do proponente se manter informado sobre datas, locais e 

prazos fixados no cronograma deste edital, sendo de sua total responsabilidade o 

prejuízo decorrente da inobservância desses dados. 

8.6. Qualquer eventual alteração sobre datas, locais e prazos fixados no cronograma 

deste edital será informada por meio da plataforma Compartir.  

8.7. O CIEDS exime-se de qualquer responsabilidade pelo uso indevido por terceiros dos 

Direitos e Informações dos proponentes, bem como de qualquer material que os 

reproduzam, inclusive em quaisquer sites da Internet, mídias sociais ou 

comunidades virtuais de qualquer natureza, bem como pela manutenção, por 

terceiros, da utilização de tais Direitos na Internet.   

8.8. O CIEDS se reserva o direito de realizar uma nova seleção caso seja necessário. 

8.9. Para mais informações, envie um e-mail para fazedoresdobem@cieds.org.br. 

 

mailto:fazedoresdobem@cieds.org.br

