EDITAL SOMOS MOBILIZADORXS

1. O Instituto Sinergia Social, associação civil registrada no CNPJ: 09.372.857/000107, em parceria com a Occiuzzi Estúdio Criativo, torna público o Edital Somos
Mobilizadorxs, referente ao Projeto de mesmo nome, a ser executado com o apoio
voluntário de estudantes de três Instituições de Ensino Superior de Fortaleza - CE,
matriculados sobretudo em Cursos de Graduação em Comunicação.
2. O objetivo do Projeto Somos Mobilizadorxs é “fortalecer a sustentabilidade de ONGs
por meio da comunicação e mobilização de recursos, democratizando de forma
inovadora o engajamento em suas causas”.
3. O objetivo deste Edital é selecionar três organizações da sociedade civil da Região
Metropolitana de Fortaleza, que serão beneficiadas com assessorias acadêmicas e
formações institucionais gratuitas, destinadas à produção, veiculação e mobilização de
campanhas de captação de recursos.
4. As campanhas se baseiam na estratégia do financiamento coletivo (tradução usual
do termo crowdfunding), que representa em nossa visão um caminho viável e inovador
de apoio à sustentabilidade da sociedade civil, além de contribuir para estimular a
cultura da doação e da solidariedade entre pessoas e organizações.
5. As campanhas e suas doações serão veiculadas e intermediadas na internet pela
plataforma de crowdfunding para projetos sociais e socioambientais, Juntos.com.vc
6. O montante líquido a ser captado para cada campanha será de R$ 40.000 (quarenta
mil reais), a ser desembolsado trinta dias após o término de veiculação das campanhas,
programada para ser lançada em outubro e finalizada em dezembro de 2016.
7. As comunidades acadêmicas direta e indiretamente envolvidas, juntamente com as
redes de contatos, colaboradores e apoiadores do Instituto Sinergia, serão
intensamente mobilizadas, em diversas frentes, para o alcance de tais metas.
8. Poderão concorrer ao Edital as entidades: que se constituíram juridicamente como
associação civil sem fins lucrativos até 2014; com sede em algum dos municípios da
Região Metropolitana de Fortaleza; e que apresentam atividades regulares,
independentemente de ter colaboradores voluntários ou remunerados.

9. O processo seletivo consistirá de duas fases eliminatórias. A primeira etapa préselecionará 10 (dez) entidades, por meio da apreciação técnica e pontuação objetiva
das informações constantes no Formulário de Seleção do Somos Mobilizadorxs,
disponível para download em nosso site: www.institutosinergiasocial.org.br.
10. O formulário preenchido deve ser enviado (em versões .doc e .pdf) até às 23h59 do
dia 18 de julho de 2016, para o e-mail do Sinergia: institutosinergiasocial@gmail.com.
Responderemos, através deste, as dúvidas recebidas até 14 de julho; e postaremos
esclarecimentos em nossa página: www.facebook.com/InstitutoSinergiaSocial.
11. Na primeira fase serão analisados os quatro critérios seguintes:
a) ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL: a entidade está estruturada internamente, em
termos básicos, para acolher o Projeto e dar subsídio para a Campanha?
b) RELEVÂNCIA E IMPACTO SOCIAL: a demanda de financiamento inscrita demonstra
efetividade e alcance social elevados, que justifiquem sua escolha?
c) POTENCIAL DE MOBILIZAÇÃO: a organização proponente evidencia, em seu
histórico de trabalho e visibilidade, capacidade reconhecida de articulação?
d) CLAREZA E OBJETIVIDADE: o conteúdo da proposta de financiamento preenchida
no Formulário apresenta adequada consistência, foco e coerência?
12. A segunda e última etapa escolherá as três entidades através de entrevistas
individuais com as dez pré-selecionadas e da análise de quatro documentos: estatuto
social, ata da última Assembleia, relatório de atividades de 2015 e o plano de ações
para o segundo semestre de 2016, conforme instruções a serem enviadas por e-mail.
13. Cada entidade selecionada deverá apresentar sua demanda de campanha dentro
da programação da segunda oficina de formação com os estudantes, no dia 13 de
agosto, sábado pela manhã, em local a ser informado. Cada entidade será sorteada
para uma faculdade respectiva, assinando um Termo de Compromisso com os
representantes da mesma, do Sinergia e da Occiuzzi Estúdio Criativo.
14. As três entidades selecionadas receberão de forma gratuita duas oficinas básicas
de 8 (oito) horas-aula cada: a primeira com ênfase na comunicação e mobilização de
recursos e a segunda voltada para o tema da gestão administrativa e financeira.
15. Essas duas formações, além de contribuir para qualificar e reciclar os gestores das
entidades, gerando sinergias de cooperação, reforçam o compromisso do Projeto com
a busca efetiva pelo sucesso tanto dos engajamentos institucionais nas campanhas
quanto no gerenciamento eficaz dos recursos a serem captados e utilizados.
16. Os eventos e ações principais do Projeto, diretamente relacionados ao Edital,
obedecerão ao seguinte CRONOGRAMA:
I. Prazo de Inscrições no Edital Somos Mobilizadorxs

01 a 18 de julho de 2016

II. Resultado da Primeira Fase

02 de agosto de 2016

III. Entrevistas da Segunda Fase com as dez entidades

05 de agosto de 2016

IV. Resultado Final da Seleção

09 de agosto de 2016

V. Apresentação das três entidades e suas propostas

13 de agosto de 2016

VI. Primeira rodada de visita das equipes às entidades

16 a 25 de agosto de 2016

VII. Primeira oficina de capacitação com as entidades

setembro (1a quinzena)

VIII. Segunda rodada de visita das equipes às entidades

setembro (2a quinzena)

IX. Planejamento das três campanhas, produção dos
vídeos e pré-campanhas de sensibilização

01 de setembro 15 de
outubro

X. Lançamento público e veiculação das campanhas, com
gincanas de mobilização e eventos de sensibilização

17 de outubro a 16 de
dezembro

XI. Repasse dos recursos captados pelas campanhas

Janeiro (2a quinzena)

XII. Segunda oficina de capacitação com as entidades

Final de janeiro de 2017

XIII. Seminário de encerramento do Projeto, apresentação
dos resultados das campanhas e premiações

Fevereiro de 2017

17. Os casos omissos serão deliberados pela coordenação do Projeto, consultando-se
os parceiros institucionais conforme a necessidade. Quaisquer dúvidas podem ser
enviadas para nosso email: institutosinergiasocial@gmail.com

Fortaleza, CE – 01 de julho de 2016
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Diretor Presidente do Instituto Sinergia Social

