Regulamento
Objetivo
A capacitação em elaboração de projetos tem como objetivo dar ferramentas para que gestores,
captadores de recursos e demais profissionais de organizações sociais nos estados de Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, consigam elaborar projetos adequados à maioria
dos editais privados e públicos, que visam apoiar ONG´s nos seus territórios.

Capacitação
A capacitação é composta por duas etapas:
1. Curso por Whatsapp, que contempla 8 vídeoaulas com atividades práticas. A duração
do curso é de 4 semanas, começando no dia 11 de outubro (segunda-feira) e terminando
no dia 1º de novembro (segunda-feira);
2. Workshops temáticos para a aplicação prática dos temas apresentados no curso.
Temas abordados
Serão enviadas 8 videoaulas de duração média de 4 minutos pelo Whatsapp conforme
conteúdos abaixo:

Aula 1 – Boas-vindas & ODS: o que são? (11/10)
Aula 2 – OS impactos de nossas ações (13/10)
Aula 3 – Como transformar a nossa realidade? (15/10)
Aula 4 – Como estruturar um projeto? (18/10)
Aula 5 – Gestão financeira de projetos (20/10)
Aula 6 – Captação de recursos para projetos (25/10)
Aula 7 – Sobre editais e leis de incentivo (27/10)
Aula 8 – Dicas para inscrever seus projetos em editais (01/11)

Quem pode participar?
A capacitação busca beneficiar gestores, captadores de recursos e demais profissionais de
organizações sociais localizadas em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com a
limitação de um participante por organização.
Certificado de participação
Estarão aptas a receber os certificados do curso, as organizações inscritas que realizarem 6 ou
mais das 8 atividades do curso.
A participação no curso é aberta a todas as organizações interessadas que atuem nos
estados de MG, MS e RJ. Para organizações que se inscreverem no edital do Programa
Comunidade Participativa da Vale, a realização das 6 primeiras atividades do curso terá
influência direta no processo seletivo do edital, ou seja, aumentando as chances da
organização seguir no processo seletivo.

Como se inscrever
Para se inscrever na capacitação basta clicar no link abaixo que será redirecionado(a) para uma
conversa no Whatsapp com o contato do curso. Após isso, basta seguir os passos indicados na
conversa.

Importante: O curso será totalmente pelo celular, por isso recomendamos que se inscreva
utilizando um celular de fácil acesso para você. As aulas do curso serão enviadas para o número
de celular inscrito.

Link para a inscrição na capacitação: https://bit.ly/3jYDtnv

Se preferir, aponte a câmera do seu celular para o código QR para realizar sua inscrição:

FAQ

1. Existe limite de participantes para a capacitação?
Sim, temos vagas limitadas e há o limite de 1 inscrição por organização.

2. Quantas aulas são?
Serão 8 aulas, com conteúdos complementares entre si. O plano de aula do curso foi
feito para que, ao final, você tenha ferramentas e um direcionamento claro de como
criar projetos e apresentá-los no momento de inscrição em editais, não apenas no
Programa Comunidade Participativa, mas também em qualquer edital que julgue
adequado para seu projeto.

3. Quantas atividades preciso fazer para ser avaliado para a premiação no Edital
Programa Comunidade Participativa 2021?
O curso é composto por 8 aulas, cada uma delas com sua respectiva atividade. A
participação na capacitação não é obrigatória, porém tem influência direta no processo
seletivo do edital. No caso, a frequência nas primeiras 6 atividades do curso será
considerada no processo seletivo do PCP. Quanto maior for o número de atividades
realizadas (dentre as 6 primeiras), maiores as chances da organização seguir no processo
seletivo.

4. Como sei que estou inscrito(a) na capacitação?
Com a finalização do preenchimento do formulário de inscrição você está
automaticamente inscrito na capacitação. Além disso, receberá um e-mail de
confirmação.

5. Quanto tempo dura o curso?
O curso tem a duração de 4 semanas, iniciando no dia 11/10 (segunda-feira) e
terminando no dia 01/11 (segunda-feira)

6. Como são enviadas as aulas?
Todos aqueles que finalizarem o preenchimento do formulário de inscrição enviado pelo
Whatsapp, receberão a primeira aula e atividade no dia 11 pelo mesmo aplicativo no
celular. Na primeira semana, serão enviadas 3 aulas, na segunda, quarta e sexta-feira,
com suas respectivas atividades. Nas 3 semanas restantes do curso, as aulas serão
enviadas duas vezes por semana, toda segunda e quinta-feira.

7. Quando começa o curso?
O curso começa na segunda-feira, dia 11 de outubro.

8. Quando termina o curso?
A última aula do curso será enviada no dia 1º de novembro, segunda-feira. As atividades
do curso ainda ficarão disponíveis para a realização após essa data. Assim como as
vídeoaulas ficam gravadas em seu celular

9. Como faço caso tenha alguma dúvida com relação ao curso?
Basta enviar uma mensagem com a sua dúvida para o mesmo número de Whatsapp do
qual estiver recebendo as aulas e atividades.

