Programa Motirõ – Edital de seleção, 2014
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA MOTIRÕ1 VOLTADO PARA
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE FORTALEZA (CE)

Fruto de uma parceria estratégica entre FICAS, CASA7 Memórias e Aprendizagens e Instituto
C&A, o Programa Motirõ é um programa de formação gratuito para organizações da sociedade
civil com o objetivo de gerar espaços de reflexão e aprendizagem, de forma a fortalecer o papel
estratégico desses atores nas mudanças e transformações sociais.
Na visão das instituições proponentes, o fortalecimento institucional e das práticas educativas
são a base para as organizações assumirem mais fortemente esse papel estratégico. Por conta disso,
a formação oferecida pelo programa trabalhará três dimensões consideradas fundamentais: gestão,
técnica e sociopolítica. A primeira será coordenada pelo FICAS, a segunda pela CASA7 Memórias e
Aprendizagens e a última será trabalhada de forma transversal pelas duas instituições ao longo do
processo formativo.
Como será a formação?
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 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.
Os encontros presenciais serão realizados

na cidade de Fortaleza

(CE) e

serão

complementados por um trabalho de acompanhamento à distância.
Serão constituídos dois grupos distintos compostos por profissionais das mesmas organizações:
um para a dimensão em gestão e outro para a dimensão técnica.
(1) Dimensão em gestão
Essa formação terá duração de oito meses, com início em 17 de abril e término em 09 de
dezembro de 2014. Serão desenvolvidos quatro blocos: identidade, articulação, atuação e
aprendizagem organizacional. Cada um deles está relacionado a um dos quatro pilares da
educação, a saber: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a
aprender.
Ao longo dos encontros, os participantes elaborarão um plano de fortalecimento institucional,
o qual terá seu desenvolvimento acompanhado pela equipe FICAS. Ao final do Programa, cada
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organização será convidada a apresentar esse plano com o objetivo de receber contribuições para
seu aprimoramento.
A carga horaria total da dimensão em gestão, 320 horas, está distribuída da seguinte forma:


120 horas para reuniões de trabalho presenciais com o grupo: 15 reuniões de trabalho
com 8 horas de duração, sempre às 3as feiras, em período integral, das 8h30 às 17h30;



16 horas para rodas de diálogos ampliadas com o grupo e suas equipes: 4 rodas de
diálogos com 4 horas de duração, acontecem no final de cada bloco sempre as 4 as
feiras, em período parcial, das 8h30 às 12h30;



16 horas para encontros formativos: 2 encontros de 8 horas em cada uma das
organizações, em datas combinadas com os participantes;



8 horas para seminários em conjunto com a dimensão técnica: 2 seminários de 4 horas,
sendo um no início e outro no final do Programa (abril e dezembro/2014);



160 horas para realização das atividades (tarefas) propostas.

(2) Dimensão técnica:
Com carga horária prevista de 88 horas, a formação acontecerá mensalmente nas 3as feiras
em período integral (8h30 às 17h30) e terá a duração de sete meses, como segue:


40 horas para encontros presenciais: oficinas mensais com 8 horas de duração entre maio
e setembro de 2014 (5 oficinas);



40 horas para a elaboração das tarefas e recebimento de devolutivas on-line (8 horas
mensais entre maio e setembro de 2014);



8 horas para seminários em conjunto com a dimensão gestão (abril e dezembro).

Está prevista a edição de uma publicação Cadernos da Prática com a produção dos
participantes a ser lançada em novembro 2014.
Qual o perfil dos representantes das organizações?
Uma vez que o programa visa trabalhar três dimensões complementares, faz-se necessário
que cada organização garanta a participação de dois profissionais que irão representá-la nos
encontros da dimensão em gestão e outros dois profissionais que irão representá-la nos encontros da
dimensão técnica.
Para os encontros da dimensão em gestão, é importante que um/a dos representantes atue
na gestão da organização e tenha poder de decisão, e o outro/a seja um educador/a, que atue
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diretamente com as crianças, adolescentes e/ou jovens. Os dois precisam ter capacidade de
mobilização da equipe e de multiplicação dos conteúdos e práticas.
Já nos encontros da dimensão técnica solicita-se a participação de dois profissionais que
atuem como coordenador/a pedagógico/a e/ou coordenador/a de projetos na organização. Os
profissionais devem estar à frente da formação dos educadores/as e do planejamento pedagógico.
Nas duas dimensões é necessário que os profissionais sejam remunerados pelo trabalho que
desenvolvem e estejam há, pelo menos, seis meses na organização e pretendam permanecer nela.
É fundamental que esses profissionais tenham disponibilidade para participar de todas as
atividades do Programa, disposição para refletir sobre sua prática, abertura para trocar experiências
e capacidade de mobilização dentro da organização, pois serão responsáveis por disseminar os
conteúdos e as atividades sugeridas ao longo do processo para os demais envolvidos na instituição.
Que organizações podem se inscrever?
Poderão se candidatar ao programa organizações da sociedade civil que:


Sejam formalmente constituídas;



Sejam sem fins lucrativos;



Realizem atendimento direto a crianças, adolescentes e/ou jovens;



Atuem na área de educação não formal;



Contem em suas equipes com coordenadores/as pedagógicos e/ou coordenadores/as de
projeto;



Garantam a participação nas duas dimensões de profissionais remunerados, que estejam há,
pelo menos, seis meses na organização e pretendam permanecer nela;



Atuem na cidade de Fortaleza (CE).
Serão selecionadas 15 organizações que tenham abertura e disposição para rever sua

gestão e suas práticas educativas, experiência em trabalhar em conjunto com outros atores e
disponibilidade para participar de todas as atividades do Programa, mostrando habilidade para
incluí-las no dia a dia da organização.
O processo de seleção constará de uma triagem das fichas de inscrição e uma visita às
organizações pré-selecionadas.
Como se inscrever?


As inscrições deverão ser realizadas de 18 de março a 04 de abril de 2014.
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A ficha de inscrição está disponível nos sites do FICAS (www.ficas.org.br) e da CASA7
Memórias e Aprendizagens (www.casa7.org.br) para download.



Após baixar a ficha, responda todos os campos – se algum deles não se aplicar a sua
organização, coloque “não se aplica”.



Preste atenção ao limite de linhas em cada questão. Respostas acima do limite estipulado
serão desconsideradas.



Envie a ficha preenchida para nucleonordeste@ficas.org.br e administrativo@casa7.org.br.

No caso de dúvidas durante o processo de seleção, entre em contato por meio dos endereços
eletrônicos acima e/ou pelo telefone + 11 3045.4313. O resultado do processo seletivo será divulgado
no site do FICAS e da CASA7 até o dia 14 de abril.
Para saber mais sobre os parceiros
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. Visa 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.
Instituto C&A – O Instituto C&A é uma organização sem fins lucrativos de interesse público, dedicada
a promover e qualificar o processo de educação de crianças e adolescentes no Brasil. Atua por
meio de programas, que os orientam no apoio e realização de projetos para atender às demandas
sociais. Os projetos são desenvolvidos a partir do estabelecimento de parcerias e de alianças com
outras organizações sociais e com o poder público. O Instituto foi fundado em 5 de agosto de 1991,
em resposta ao desejo dos acionistas da rede de lojas C&A de institucionalizar sua política de
investimento social no país. Opera a partir de recursos doados pela Cofra Foundation, que é o braço
social do Grupo Cofra, de Zug (Suíça). O Grupo Cofra é o controlador da empresa C&A. Para saber
mais: www.institutocea.org.br.
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