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1.1 2064- Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 

Código do Programa: 3000020170209 

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/). 

Descrição: Programa aberto para in-
serção de Proposta de Emendas Par-
lamentares emendas individuais que vis-
am a promoção dos Direitos Humanos, 
destinados OSCs. 

Objeto: O programa atende a 
proposta que visam a Promoção 
dos direitos humanos. 

Contrapartida: Art. 12. DECRETO Nº 8.726, 
DE 27 DE ABRIL DE 2016. 

Data limite : 31/12/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos:  DECRETO Nº 8.726, DE 
27 DE ABRIL DE 2016; LEI Nº 
13.019, DE 31 DE JULHO DE 
2014; DECLARAÇÃO DA NÃO 
OCORRÊNCIA DE IMPEDIMEN-
TOS; DECLARAÇÃO SOBRE IN-
STALAÇÕES E CONDIÇÕES 
MATERIAIS; DECLARAÇÃO DO 
ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, 
DE 2016, E RELAÇÃO DOS DIRI-
GENTES DA ENTIDADE; PLANO 
DE TRABALHO; PORTARIA IN-
TERMINISTERIAL No- 38, DE 9 
DE MARÇO DE 2017. 
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2.1 FORMAÇÃO DE GESTORES, FORMADORES E PROFESSORES PARA EX-
PANSÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL  

Código do Programa: 2629120170007  

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

 

Descrição: Formulação e imple-
mentação de políticas e práticas edu-
cacionais, incluindo diagnóstico e 
planejamento, formação de gestores e 
educadores, reestruturação de currícu-
los, desenvolvimento de modelos de es-
cola, monitoramento e avaliação, tudo 
articulado de forma a promover uma ed-
ucação integral para o pleno desenvolvi-
mento de crianças e jovens em suas 
múltiplas competências. Os resultados 
impactantes de suas tecnologias e 
práticas bem sucedidas fazem do Insti-
tuto uma referência no suporte à elabo-
ração de políticas públicas. 

Objeto: O Programa tem por ob-
jeto a conjugação de esforços 
dos Partícipes, por meio de estu-
dos e reuniões, para a nego-
ciação e definição em conjunto 
de um Plano de Trabalho visando 
à concretização e formalização 
de termo de fomento entre o IAS 
e a CAPES, com o objetivo de 
aportar recursos para as ativida-
des a serem realizadas no âm-
bito da Parceria entre IAS e SEC-
RETARIA, especificamente para 
formação de gestores e educa-
dores.  

Contrapartida: Deverão constar no termo 
de convenio conforme Portaria MPOG 
424/2016 que alterou a de nr 507/2011, 
percentual mínimo = 0.01, percentual máx-
imo = 0.01. 

Data limite : 31/12/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos:  Portaria 424/16; LDO 
2017; Regras do Programa de 
demandas expontaneas da 
CAPES. 
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2.2 Apoio a Entidades Privadas sem fins lucrativos  

Código do Programa: 2629820170004  

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

 

Descrição: Apoio a Entidades Privadas 
sem fins lucrativos, em atendimento à 
educação básica - projetos de emendas 
parlamentares, no âmbito do FNDE.  

Objeto: Apoio a Entidades Priva-
das sem fins lucrativos, em 
atendimento à educação básica - 
projetos de emendas parlamen-
tares, no âmbito do FNDE, no 
exercício de 2017.  

Contrapartida: Nenhum registro encontra-
do. 

Data limite : 31/12/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos:  Nenum anexo no 
SICONV. 
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2.3 EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA - 
NACIONAL  

Código do Programa: 2627820170001  

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

 

Descrição: Estudo e Pesquisa sobre 
Atenção Básica no 3º Ciclo do Pro-
grama de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica, 
destacando a necessidade de ampliar e 
apoiar as ações já implementadas no 
âmbito do Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ). 

Objeto: Estudo e Pesquisa sobre 
Atenção Básica - Avaliação da 
Atenção Básica no 3º Ciclo do 
Programa de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade da AB (PMAQ). 

Contrapartida: Nenhum registro encontra-
do. 

Data limite : 31/12/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos:  Nenum anexo no 
SICONV. 
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2.4 Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB  

Código do Programa: 2629120170003  

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

 

Descrição: O Sistema Universidade 
Aberta do Brasil foi criado pelo Ministé-
rio da Educação em 2005 no âmbito do 
Fórum das Estatais pela Educação com 
foco nas Políticas e a Gestão da Edu-
cação Superior tem como base, fortes 
parcerias entre as esferas federais, es-
taduais e municipais do governo. A UAB 
tem como prioridade a formação e ca-
pacitação inicial e continuada de profes-
sores e profissionais para a educação 
básica, com a utilização de metodologi-
as da educação a distância tendo como 
prioridade a formação de professores. 
Para atingir este objetivo a UAB realiza 
ampla articulação entre Instituições Pú-
blicas de Ensino Superior, Estados e 
Municípios brasileiros, para promover, 
através da metodologia da educação a 
distância, acesso ao ensino superior pú-
blico gratuito e de qualidade.  

Objeto: Programa Universidade 
Aberta do Brasil - UAB; Sistema 
Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) que foi formalmente in-
stituído pelo Decreto Federal nº 
5.800, de 8 de junho de 2006, 
tem por objetivo o desenvolvi-
mento da modalidade EaD, com 
sua operacionalização a cargo 
da CAPES, em conformidade 
com a Portaria MEC nº 318, de 
02 de abril de 2009. Dispõe 
Art.1º do Decreto Federal nº 
5.800/2006 que a finalidade pri-
mordial da UAB é “expandir e in-
teriorizar a oferta de cursos e 
programas de educação superior 
no País”. 

Contrapartida: Deverão constar no termo 
de convênio conforme Portaria MPOG 
424/2016 que alterou a de nr 507/2011, 
percentual mínimo = 0.01, percentual máx-
imo = 1.0. 

Data limite : 31/12/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos:  LDO 2017; Legislação. 
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2.5 PARFOR PRESENCIAL - IES PRIVADAS SEM FINS LU-
CRATIVOS 

Código do Programa: 2629120170004 

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

 

Descrição: O PARFOR PRESENCIAL é 
um Programa emergencial instituído pa-
ra atender o disposto no Decreto nº 
8.752, de 09 de maio de 2016. Visa in-
duzir e fomentar a oferta de vagas em 
cursos de educação superior gratuitos e 
de qualidade para professores em exer-
cício na rede pública de educação bási-
ca, a fim de que estes profissionais ob-
tenham a formação requerida na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacion-
al – LDBEN. O acesso dos docentes à 
formação requerida na LDBEN será real-
izado por intermédio da ampliação da 
oferta de vagas nos cursos regulares de 
licenciatura das Instituições de Edu-
cação Superior – IES. Essa ampliação 
será efetivada por meio da criação de 
turmas especiais nos cursos de licencia-
tura ofertados pela IES. A implantação 
do PARFOR PRESENCIAL deve ser real-
izada em regime de colaboração entre a 
União, por intermédio da Capes, os Es-
tados, o Distrito Federal e os municípi-
os. 

Objeto: Formação inicial, na 
modalidade presencial, de profis-
sionais do magistério das redes 
públicas da Educação Básica, 
nos termos do Decreto n.8.752, 
de 9 de maio de 2016, da Portar-
ia MEC n.9 de 30 de junho de 
2009 e em conformidade com o 
Plano de Trabalho aprovado que 
passa a integrar este instrumen-
to, independente de sua tran-
scrição. 

Contrapartida: Nenhum registro 
encontrado. 

Data limite : 01/12/2017 

Programa atende a:  Organização 
da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos:  Sem anexos no 
SICONV. 
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3.1 2015.20YD.0001 PO 0004 - TELESSAÚDE 

Código do Programa: 3600020170008 

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: O Programa Nacional de Te-
lessaúde, instituído no âmbito do Ministério 
da Saúde pela portaria nº 35, de 04 de 
janeiro de 2007, é coordenado pela SGTES 
e pela Secretaria de Atenção à Saúde, do 
Ministério da Saúde, em articulação com 
outros ministérios, universidades públicas e 
entidades das áreas de Saúde e Educação. 
O Programa se iniciou com a implantação 
do projeto piloto que engloba nove Núcleos 
de Telessaúde, localizados nas univer-
sidades dos estados do Amazonas, Ceará, 
Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Cada Núcleo estará 
conectado a 100 pontos em Unidades 
Básicas de Saúde, constituindo uma rede 
de cooperação técnica que totaliza 900 
pontos, distribuídos por todo o território 
desses estados. […] 

Objeto: Fomentar o desenvolvi-
mento de metodologias e tecno-
logias educacionais; Promover a 
qualificação e a educação per-
manente dos profissionais da 
saúde do Sistema Único de 
Saúde; Qualificar a estratégia de 
saúde da família; Expansão do 
Programa Nacional Telessaúde 
Brasil Redes; Implantação do 
Programa Nacional Telessaúde 
Brasil Redes; MANUTENÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA 
TELESSAÚDE BRASIL REDES 
NA SAÚDE INDÍGENA. 

Contrapartida: Entidade Privada sem Fins 
Lucrativos: É facultativa a exigência de 
contrapartida para as transferências pre-
vistas na forma dos Arts. nº 73, 74 e 75 
(Art. 78 da LDO nº 13.408/2016); Entes Pú-
blicos (Consórcio Público, Estados, Distrito 
Federal e Municípios): Não será exigida 
contrapartida (Art. 79, parágrafo 4, da Lei 
nº 13.408/2016). 

Data limite : 30/11/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal, Or-
ganização da Sociedade Civil, 
Administração Pública Estadual 
ou do Distrito Federal. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos:  Sem anexos no 
SICONV. 
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3.2 2015.214U.0001 PO 000D - Aprimoramento da Formação Médica 
no País e Aperfeiçoamento dos Médicos Participantes do Programa 
Mais Médicos 

Código do Programa: 3600020170011 

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: O Programa Mais Médicos 
(PMM) Implementado pelo MS, Coor-
denado pela SGTES, justifica-se pela 
demanda reprimida da população na 
melhoria do atendimento aos usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS), com 
o intuito de levar mais médicos para 
regiões onde há escassez ou ausência 
desses profissionais. O programa prevê, 
ainda, mais investimentos para con-
strução, reforma e ampliação de Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS), além de 
novas vagas de graduação, e residência 
médica para qualificar a formação 
desses profissionais. sendo instituído 
pela Portaria Interministerial 1.369/2013, 
Medida provisória 621/2013 e regula-
mentado pela Lei 12.871 de 2013. 

Objeto: FOMENTAR ESTRATÉ-
GIAS DE FORMAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E DIMEN-
SIONAMENTO DA FORÇA DE 
TRABALHO DOS PROFISSION-
AIS DA SAÚDE. 

Contrapartida: Entidade Privada sem Fins 
Lucrativos: É facultativa a exigência de 
contrapartida para as transferências pre-
vistas na forma dos Arts. nº 73, 74 e 75 
(Art. 78 da LDO nº 13.408/2016); Entes Pú-
blicos (Consórcio Público, Estados, Distrito 
Federal e Municípios): Não será exigida 
contrapartida (Art. 79, parágrafo 4, da Lei 
nº 13.408/2016). 

Data limite : 30/11/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal, Or-
ganização da Sociedade Civil, 
Administração Pública Estadual 
ou do Distrito Federal. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos no 
SICONV. 
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3.3 REDE CEGONHA / LEITOS DE UCINCO - UNIDADE DE CUIDADO 
INTERMEDIÁRIO CONVENCIONAL / ACAO 2015.8535 / PO - 0000 / 
CONVÊNIO EQUIPAMENTO / EMENDA PARLAMENTAR 

Código do Programa: 3600020170027 

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: A Rede Cegonha é um conjun-
to de medidas que visam garantir a todas 
as brasileiras, pelo Sistema Único de 
Saúde, atenção adequada, segura e hu-
manizada desde o planejamento reprodu-
tivo, a confirmação da gravidez – passan-
do por pré-natal, parto e puerpério – até 
os dois primeiros anos de vida do bebê. 
O objetivo é promover a saúde de mul-
heres e crianças e reduzir as mortalidades 
materna e infantil. As ações previstas na 
Rede Cegonha visam ao fortalecimento, à 
ampliação da rede local e à mudança do 
modelo de atenção ao parto e ao nasci-
mento, incorporando práticas baseadas 
em evidências científicas.  

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO E MATERIAL PERMA-
NENTE. 

Contrapartida: Entidade Privada sem Fins 
Lucrativos E facultativa a exigência de 
contrapartida para as transferências pre-
vistas na forma dos arts. n. 73, 74 e 76 
(Art. 78 da LDO 13.408/2016); Entes Públi-
cos (Consorcio Público, Estados, Distrito 
Federal e Municípios). Não será exigida 
contrapartida (Art. 79, parágrafo 4. da Lei 
13.408/2016). 

Data limite : 31/12/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal, Or-
ganização da Sociedade Civil, 
Consórcio Público, Admin-
istração Pública Estadual ou do 
Distrito Federal. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos no 
SICONV. 
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4.1 Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Hu-
manos para o Esporte de Alto Rendimento  

Código do Programa: 5100020170019  

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

 

Descrição: Apoio financeiro comple-
mentar visando prover as condições 
necessárias para a detecção, formação, 
preparação e destreinamento do atleta; 
organização e realização de eventos es-
portivos; e capacitação de recursos hu-
manos, para o esporte de alto rendi-
mento. Destinado a apoiar o pagamento 
de pessoal especializado e de apoio, 
contratação de serviços, aquisição de 
materiais e equipamentos técnico-
esportivo, material de apoio e adminis-
trativo. Apoio à organização, realização 
e participação em eventos esportivos, 
cursos, seminários, congressos, con-
ferências, eventos de transmissão de 
conhecimento no âmbito do esporte, in-
tercâmbios e outros ligados ao desen-
volvimento de estudo e da prática do 
esporte de alto rendimento. Destinado a 
formentar o aprimoramento de profis-
sionais para atuarem com o esporte de 
rendimento.  

Objeto: Prover as condições 
necessárias para a preparação 
do atleta de esporte de alto 
rendimento desde sua detecção, 
base, desenvolvimento, alto nível 
e destreinamento no esporte.  

Contrapartida: Nenhum registro encontra-
do. 

Data limite : 31/10/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos no 
SICONV. 
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5.1 FUNDAÇÃO INTERAMERICANA 

 

Mais Informações: (http://
portugues.iaf.gov/convite-de-
propostas/convite-para-apresenta
-o-de-propostas-3853) 

 

 

Descrição: A Fundação Interamericana 
(IAF), órgão independente do Governo 
dos Estados Unidos, foi criada para cana-
lizar a ajuda para o desenvolvimento 
diretamente às pessoas de baixa renda 
organizadas na América Latina e no Car-
ibe. […] As doações da IAF apoiam de 
forma predominante a geração de renda e 
melhores condições de vida. Os 
donatários promovem ainda 
uma agricultura mais lucrativa, microem-
presas e empresas comunitárias; propor-
cionam treinamento em aptidões vitais 
para um emprego bem remunerado; ofe-
recem acesso a recursos hídricos, 
serviços de utilidade pública básicos e 
habitação adequada, possibilitando às 
pessoas canalizar sua energia para um 
trabalho produtivo. 

Objeto: [...] promover o desen-
volvimento econômico, melhorar 
as condições de vida e incentivar 
a participação de pessoas desfa-
vorecidas e excluídas na vida da 
respectiva comunidade. A IAF 
não identifica problemas nem 
sugere projetos; ao contrário, re-
sponde a iniciativas apresenta-
das. Os projetos são seleciona-
dos para financiamento por seus 
méritos e não por setor. Restrições: As propostas para a IAF po-

dem ser enviadas em português e 
a avaliação inicial de propostas demora 
cinco meses, podendo chegar até doze 
meses, dependendo da complexidade do 
projeto e do número de visitas necessárias 
ao projeto.  

Data limite : Edital Permanente 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Recurso Internacional (Caribe e 
América Latina 
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5.2 Fundação Lemann 

 

Mais Informações: conta-
to@fundacaolemann.org.br 

Descrição: Anunciada pelo Ministério da 
Educação em abril, a versão mais recente 
da Base define o que todos os alunos têm 
o direito de aprender em sua vida escolar 
e é uma política de estado, prevista no 
Plano Nacional de Educação. Serão in-
vestidos, em um ano, 3 milhões de 
dólares para buscar e apoiar esses pro-
jetos. As soluções podem ter impacto 
direto na sala de aula e servir para profes-
sores ou alunos, como também podem 
apoiar a gestão escolar, elaboração de 
currículos, rotina de secretarias de edu-
cação, envolvimento dos pais e re-
sponsáveis, entre outros. 

Objeto: A Fundação Lemann, em 
parceria com a Omidyar Net-
work, tornou pública uma inicia-
tiva que tem como objetivo in-
centivar empreendedores en-
volvidos com a educação a 
desenvolver soluções tecnológi-
cas que contribuam com a im-
plantação da Base Nacional Cur-
ricular Comum. Os realizadores 
da iniciativa esperam identificar 
ferramentas inovadoras que con-
templem os diferentes níveis de 
aprendizado dos estudantes e 
desenvolvam planos para gar-
antir suas necessidades edu-
cacionais. 

Restrições: Para inscrever projetos e ações 
inovadores e saber mais informações so-
bre a iniciativa, os interessados devem en-
viar um e-mail para conta-
to@fundacaolemann.org.br. 

Data limite : Inscrições em anda-
mento. 

Programa atende a:  Organização 
da Sociedade Civil. 

Recurso Nacional 
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7.1 Programa de Resposta Emergencial Cultural 

 

Mais Informações: (http://
www.princeclausfund.org/en/
activities/open-call-first-aid-to-
documentary-heritage-under-
threat.html) 

Descrição: A organização holande-
sa Fundo Príncipe Claus, por meio do 
seu Programa de Resposta Emergencial 
Cultural, e em parceria com a Fundação 
Whiting, está recebendo propostas de 
organizações que tenham iniciativas de 
proteção à documentos históricos que 
estejam sob ameaça em razão de con-
flito, desastre ou outra ação natural ou 
humana. O apoio é de 15 mil euros, cer-
ca de 56 mil reais. 

Objeto: […] propostas que pre-
vejam a proteção de livros raros, 
arquivos, registros e vários out-
ros tipos de patrimônio docu-
mental histórico, conforme ob-
servado pela ABCR, e que es-
tejam sob risco. O apoio é para 
novos projetos a serem desen-
volvidos. 

Restrições:  Propostas podem ser envia-
das em inglês, espanhol ou francês, até o 
dia 31 de dezembro, às 17 horas no horá-
rio de Amesterdam. 

Data limite : 31/12/2017 

Programa atende a:  Organização 
da Sociedade Civil. 

Recurso Internacional 
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7.2 Programa “Saving Brains” 

 

Mais Informações: (http://
w w w . g r a n d c h a l l e n g e s . c a /
programs/saving-brains/) 

Descrição: O programa Saving Brains, 
desenvolvido pelo Grand Challenges 
Canada, publicou novo edital para rece-
ber projetos de inovação na área de 
desenvolvimento infantil. O apoio é de 
até 250 mil dólares canadenses, cerca 
de 620 mil reais. 

Objeto: Serão financiadas ideias 
inovadoras que se proponham a 
resolver desafios que impedem o 
pleno desenvolvimento da cri-
ança nos primeiros mil dias de 
vida, de forma a promover uma 
mudança sistêmica, sustentável 
e intersetorial.  

Restrições:  Propostas podem ser envia-
das em inglês ou francês. 

Data limite : 11/10/2017 

Programa atende a:  Organização 
da Sociedade Civil. 

Recurso Internacional 
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7.3 DGM Brasil – Mecanismo de Apoio Dedicado a Povos 
Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais do Cer-
rado Brasileiro 

 

Mais Informações: (https://
dgmbrasil.org.br/) 

Descrição: O DGM Brasil – Mecanismo 
de Apoio Dedicado a Povos Indígenas, 
Quilombolas e Comunidades Tradicion-
ais do Cerrado Brasileiro, abriu in-
scrições para edital de apoio a inicia-
tivas que visem à preservação e desen-
volvimento sustentável de territórios e 
culturas dos povos indígenas, comuni-
dades tradicionais e quilombolas do 
Cerrado Brasileiro. O financiamento será 
de até 120 mil reais, e o edital conta 
com 2 milhões e 280 mil reais para in-
vestimento. 

Objeto: Os projetos apresenta-
dos podem ter duração de até 12 
meses. Segundo o edital, aces-
sado pela ABCR, são quatro eix-
os de apoio no edital: 1 – 
Práticas agroecológicas; 2 – 
Consolidação e diversificação de 
mercados e resgate cultural; 3 – 
Recuperação dos recursos natu-
rais degradados; 4 – Promoção 
da Gestão Territorial e Ambiental 
em Territórios de Povos 
Indígenas, Quilombolas e Co-
munidades Tradicionais. 

Restrições:  As inscrições no edital da 
DGM Brasil pela internet ou via corre-
spondência. O processo prevê mais de 
uma fase, sendo a primeira menos bu-
rocrática, sem a necessidade de 
apresentação de documentos. 

Data limite : 30/11/2017 

Programa atende a:  Organização 
da Sociedade Civil. 

Recurso Nacional 
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7.4 The National Geographic Society 

 

Mais Informações: (https://
www.nationalgeographic.org/
grants/) 

Descrição: Organizações da sociedade 
civil podem enviar propostas de finan-
ciamento para a The National Geograph-
ic Society, que apoia iniciativas na área 
de conservação, educação, pesquisa, 
storytelling (contar histórias) e tecnolo-
gia. O apoio é de, em média, 30 mil 
dólares, aproximadamente 100 mil reais. 
Além do edital geral, estão abertas 
outras quatro chamadas (requests for 
proposal), nas áreas de “cidades sus-
tentáveis”, “migração animal de longa 
distância”, “conservação de grandes ga-
tos” e “sistemas polares em trans-
formação”. 

Objeto: O objetivo do edital 
da The National Geographic So-
ciety é ampliar os limites de ex-
ploração para aumentar a com-
preensão do p laneta  e 
“empoderar” a comunidade 
global para gerar soluções para 
um futuro mais saudável e sus-
tentável, conforme o site aces-
sado pela ABCR. 

Restrições: São dois prazos de envio de 
proposta: 3 de outubro e 3 de janeiro de 
2018. Elas devem ser enviadas online, e 
em inglês. 

Data limite : 03/01/2018 

Programa atende a:  Organização 
da Sociedade Civil. 

Recurso Internacional 
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7.5 Programa RenovAção Kids 

 

Mais Informações: (https://
www.programarenovacao.org/) 

Descrição: O Programa RenovAção Kids 
é um Edital do Instituto Cyrela, e tem 
como objetivo transformar os espa-
ços de instituições que atendam cri-
anças de 0 a 6 anos em situação de vul-
nerabilidade social. A instituição 
vencedora receberá um prêmio de até 
100 mil reais, para construção ou refor-
ma de espaços. 

Objeto: Transformação de espa-
ços de instituições que atendem 
crianças de 0 a 6 anos em situ-
ação de vulnerabilidade social. 

Restrições: Podem participar organizações 
da sociedade civil e escolas públicas local-
izadas na Região Metropolitana de São 
Paulo.  

Data limite : 19/10/2017 

Programa atende a:  Organização 
da Sociedade Civil. 

Recurso Nacional 
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7.6 Criança Esperança 2018 

 

Mais Informações: (https://
criespprojetos.brasilia.unesco.org/
Edital/) 

Descrição: Estão abertas as inscrições 
para a seleção de projetos para 
o Criança Esperança 2018, uma parceria 
da Globo com a Unesco (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura). Segundo in-
formações no site da Rede Globo, lidas 
pela ABCR, os projetos escolhidos rece-
berão apoio financeiro entre 60 e 300 
mil reais, variando de acordo com as so-
licitações e o tamanho de cada um. 

Objeto: Promover a educação, o 
desenvolvimento humano, a in-
clusão social e/ou o empodera-
mento de crianças, adolescentes 
e/ou jovens, especialmente de 
grupos vulneráveis. Tais projetos 
devem contribuir, direta ou indi-
retamente, para a superação da 
pobreza e/ou vulnerabilidade e 
do risco social vivenciados por 
seus beneficiários.  

Restrições: Poderão candidatar-se organi-
zações da sociedade civil sem fins lucra-
tivos. 

Data limite : 16/10/2017 

Programa atende a:  Organização 
da Sociedade Civil. 

Recurso Nacional 
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7.7 Prêmio Nestlé Criando Valor Compartilhado 

 

Mais Informações: (https://
network.changemakers.com/
challenge/creatingsharedvalue/
entry) 

Descrição: Organizações brasileiras po-
dem enviar propostas para o Prêmio 
Nestlé Criando Valor Compartilhado, 
que esse ano é realizado pela Nestlé em 
parceria com a Ashoka. Dentre os 
benefícios do vencedor, está o prêmio 
de 400 mil coroas suíças, cerca de 1 mi-
lhão e 300 mil reais. Para se candidatar , 
e conforme a página de divulgação 
acessada pela ABCR, as organizações 
devem ter uma ideia comprovadamente 
testada por meio de um piloto ou em-
preendimento. Ela deve ter potencial pa-
ra ganhar escala e ser replicado em 
outras comunidades ou configurações; 
ser promissora para gerar impacto so-
cial substancial por meio da melhoria do 
acesso à nutrição, do desenvolvimento 
rural ou tendo um significativo impacto 
na gestão dos recursos hídricos ou no 
acesso à água potável; e ser construída 
em um modelo de negócios sólido e 
viável.  

Objeto: A proposta do Prêmio é 
reconhecer e apoiar iniciativas 
inovadoras que buscam solu-
cionar desafios relacionados à 
água, à nutrição ou ao desenvol-
vimento rural. 

Restrições: As candidaturas para o Prêmio 
podem ser enviadas em português, e a 
página de divulgação da iniciativa também 
está em nosso idioma. O prazo é dia 31 de 
outubro, às 12h30, no fuso horário suíço 
(recomendamos enviar até um dia antes). 

Data limite : 31/10/2017 

Programa atende a:  Organização 
da Sociedade Civil. 

Recurso Internacional 

http://www.nestle.com.br/
https://brasil.ashoka.org/
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7.8 Instituto Jatobás - Divergente Positivo 

 

Mais Informações: (http://
www.institutojatobas.org.br/site/
editaldivergentepositivo/) 

Descrição: O Instituto Jatobás abriu in-
scrições para o edital Divergente Posi-
tivo, no qual financiará ideias, projetos e 
grupos que queiram, por meio da ino-
vação, resolver problemas sociais. O 
apoio é de 12 mil reais, para cada uma 
das 10 iniciativas que serão escolhidas. 

Objeto: Organizações da socie-
dade civil que queiram inscrever 
grupos para concorrer ao edital 
podem fazê-lo propondo inicia-
tivas que se enquadrem em um 
dos seis objetivos do desenvolvi-
mento sustentável que constam 
do edital acessado pela ABCR. 
As propostas apresentadas 
devem ser implementadas na 
cidade de São Paulo.  

Restrições: As inscrições devem ser feitas 
online e incluem o envio de um vídeo para 
apresentação da proposta.  

Data limite : 18/10/2017 

Programa atende a:  Organização 
da Sociedade Civil. 

Recurso Nacional 


