CHAMADA PARA INSCRIÇÃO
PROGRAMA ACELERA CERRADO: FORTALECIMENTO DE OSC PARA CONSERVAÇÃO
I.

Apresentação

O Impact Hub Brasília, com o apoio da Aliança Cerrado, formada pelo Fundo de Parceria Para
Ecossistemas Críticos (CEPF), o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), o Instituto
Humanize, o Instituto Nova Era, e a Fundação Grupo Boticário de Proteção a Natureza, torna
pública a abertura de inscrições para o Programa Acelera Cerrado, iniciativa que pretende
aprimorar as condições técnicas e de gestão de 40 (quarenta) organizações da sociedade civil
no Cerrado, fortalecendo-as para a proposição, execução e gerenciamento de programas
com foco na conservação e uso sustentável da biodiversidade no hotspot, incentivando o
empreendedorismo e negócios de impacto socioambiental e fortalecendo a gestão das
Organizações da Sociedade Civil (OSC).
II.

Sobre o Programa

O Programa Acelera Cerrado vai selecionar 40 (quarenta) OSC que trabalham para a
conservação do cerrado brasileiro, para participarem de um programa de capacitação online
e gratuito com o objetivo de fortalecer suas capacidades de gestão e de atingir resultados
positivos relacionados à missão e propósito de cada uma, fortalecendo o papel essencial que
essas entidades exercem para a conservação ambiental.
Vamos implementar um programa de transmissão de conhecimento baseado no aprendizado
prático, agregando dinâmicas em grupo, atividades e mentorias, sem deixar de considerar as
motivações e preocupações dos indivíduos responsáveis pelo processo de mudança, utilizando
as metodologias e tecnologias sociais mais atuais e relevantes na área de impacto
socioambiental.
As capacitações serão realizadas para gestores das organizações selecionadas, buscando
contribuir para que as organizações da sociedade civil do Cerrado:
1.

Cumpram todas as exigências legais do ponto de vista fiscal, tributário e trabalhista;

2.

Potencializem suas capacidades de gestão administrativa e financeira;

3.

Adquiram novos conhecimentos e habilidades no uso de ferramentas participativas de
diagnóstico, planejamento, monitoramento e avaliação de projetos;

4. Desenvolvam capacidades para estruturar e elaborar projetos,
5. Saibam definir e implementar estratégias eficazes de comunicação;
6. Desenvolvam habilidades para a mobilização de recursos;
7.

Adquiram conhecimentos técnicos em temas relevantes para atingir os objetivos de
conservação no hotspot;

8. Tenham suas ações alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) das Nações Unidas
9. Garantam

o

protagonismo

feminino

na

conservação

e

na

sustentabilidade,

aumentando a participação qualificada de mulheres e a discussão de gênero nas
organizações da sociedade civil no Cerrado;
10. Desenvolvam uma visão sistêmica para pensar além dos limites da organização e, à luz
da missão e dos objetivos institucionais, ampliando o potencial de alcance de seus
resultados por meio da atuação estratégica com outros atores do ecossistema;
11. Adaptem-se ao trabalho cada vez mais virtual e colaborativo, incluindo questões de
segurança de dados.
Os encontros de capacitação serão realizados de forma online, na plataforma exclusiva
desenvolvida para o programa, utilizando a ferramenta Zoom. Serão dois encontros por
semana, com duração 2h e 4h, às segundas-feiras e quartas-feiras, no período da manhã, os
quais, somados às atividades solicitadas pelos especialistas, deverão implicar em uma
dedicação semanal estimada em cerca de 10 horas.
Cada organização participante indicará um representante da alta liderança que deverá
obrigatoriamente estar presente em todos os encontros de capacitação e mentoria.
Podem ocorrer agendamentos de encontros extras em horários diferentes aos previstos acima.
Neste

caso,

os

representantes

das

organizações

participantes

serão

notificados

antecipadamente.
As mentorias serão agendadas em comum acordo entre as organizações participantes e os
especialistas. O processo de mentoria será monitorado pela equipe coordenadora do
programa.

Entre os encontros de capacitação e mentoria, os participantes podem ser solicitados a realizar
tarefas de acordo com as indicações dos especialistas e facilitadores, de maneira a absorver e
aplicar os conhecimentos adquiridos durante as sessões.
As instituições selecionadas serão diagnosticadas ao início do programa, a fim de identificar e
detalhar as características e demandas de cada organização. Para isto, os representantes de
cada instituição deverão preencher os formulários apontados pela equipe gestora do
programa, além de conceder entrevistas qualitativas, caso solicitados.
III. Condições gerais de participação
As atividades de capacitação a que se refere este edital terão início em junho de 2021 e serão
finalizadas até fevereiro de 2022. A participação neste processo de seleção é totalmente
gratuita, mas os inscritos devem ter em mente o comprometimento e dedicação que serão
exigidos de cada participante neste período.
Para se inscrever, a organização deve:
1.

Tratar-se de organização sem finalidade lucrativa (Associação ou Fundação) ou
Cooperativa Social (enquadradas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999);

2.

Ter no mínimo um ano de existência formal, comprovável através do CNPJ, Estatuto ou
Ata de constituição;

3.

Ser capaz de demonstrar que desenvolve atividades com foco na conservação do
cerrado, através da apresentação de documentos, como artigos, imagens, contratos,
website etc.;

4. Disponibilidade de ao menos 1 (um) representante da organização, com poder de
tomada

de

decisão

(exemplo:

presidente,

gestor(a),

diretor (a) geral), cujos

responsáveis legais sejam maiores de 18 anos, com possibilidade de dedicação
semanal de 10h por toda a duração do programa.
Não serão aceitas as inscrições de organizações que possua, entre seus dirigentes, cônjuges ou
parentes até o segundo grau de colaboradores do Impact Hub Brasília e das organizações que
compõem a Aliança Cerrado, assim como qualquer pessoa que esteja, direta ou indiretamente,
envolvida em qualquer elaboração, administração e/ou execução deste Processo de Seleção.

Tampouco serão aceitas as inscrições de organizações que estejam ligadas/associadas a
Partidos Políticos ou organizações governamentais ou partidárias.
A inscrição tem caráter de adesão do proponente, de forma irrevogável e irretratável, a todas
as regras deste Edital.
A participação no processo de seleção deste Edital importa na responsabilização pessoal e
intransferível dos proponentes e/ou seus representantes legais, pela veracidade das
informações fornecidas.
IV. Inscrição
As inscrições estarão abertas das 9h (horário de Brasília) do dia 26 de abril de 2021 até às
23h59 (horário de Brasília) de 9 de maio de 2021.
As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pelo site www.aceleracerrado.com.br.
Acessando o referido site, o interessado deverá preencher a inscrição on-line por meio do
sistema disponibilizado. A participação será validada quando o participante receber um aviso
na tela confirmando a inscrição.
O Impact Hub Brasília se exime de qualquer responsabilização caso ocorram problemas
técnicos, elétricos ou não previstos e que possam, temporária ou definitivamente, impedir o
processo de inscrição no Edital. Por esse motivo, desencorajamos as organizações interessadas
a completar o formulário de inscrição no último dia.
O resultado do processo será divulgado no mesmo endereço web utilizado para a inscrição e
na página oficial do Instagram do Impact Hub Brasília (@impacthubbsb) e apenas as
organizações selecionadas também serão informadas por email, contato telefônico ou outra
forma de comunicação.
O prazo de abertura e encerramento das inscrições poderá ser alterado a qualquer momento a
critério da organização do programa. Caso ocorram modificações, a nova data será informada
através do site www.aceleracerrado.com.br.

V. Seleção e critérios de avaliação
Este Processo de Seleção se dará conforme as seguintes etapas::
●

Etapa 1: Análise das inscrições a fim de verificação e triagem das organizações elegíveis;

●

Etapa 2: Análise das organizações e suas informações compartilhadas conforme os
critérios detalhados abaixo;

●

Etapa 3: Entrevistas online;

●

Etapa 4: Avaliação final pelo comitê de seleção e elaboração de lista final, composta por
40 (quarenta) OSC classificadas e 10 (dez) OSC em lista de espera.

O comitê de seleção será composto pela equipe gestora do programa, coordenada pelo
Impact Hub Brasília, além de membros das organizações que compõem a Aliança Cerrado..
Com base nos dados e informações apresentados no ato da inscrição, uma lista classificatória
composta por até 60 (sessenta) OSC que atendam às condições de participação será
elaborada levando-se em consideração os seguintes critérios não excludentes:
1.

Alinhamento às diretrizes desta Chamada;

2.

Representatividade de ao menos três organizações lideradas por povos e comunidades
tradicionais ou povos indígenas;

3.

Representatividade de ao menos três organizações lideradas por mulheres;

4. Representatividade geográfica: seleção de organizações que reflitam diversidade de
atuação em todo o Hotspot Cerrado;
5. Variedade no escopo de atuação: seleção de organizações c/ atuações variadas dentro
do propósito maior de conservação do Cerrado. Estudo de biodiversidade, preservação
de bacias hidrográficas, preservação da fauna e flora, mitigação dos impactos
negativos das mudanças climáticas e geração de renda baseada em sustentabilidade
são alguns exemplos;
6. Porte da organização: serão priorizadas as organizações de pequeno e médio porte em
relação às organizações maiores, com mais possibilidades de capacitar seus
colaboradores;
7.

Acesso a internet e dispositivos adequados para acompanhar as atividades do
programa. Por se tratar de um programa desenvolvido totalmente em ambiente virtual,
não podemos deixar de levar este ponto em consideração, no entanto, organizações

que tenham dificuldades relacionadas ainda assim são estimuladas a se inscrever, uma
vez que ações de mitigação dos problemas serão endereçadas pela organização do
programa, na medida do possível.
Representantes de cada uma das 60 (sessenta) OSC serão convocados a participar de uma
entrevista, conduzida pela organização do programa, com o objetivo de selecionar a lista final,
de 40 (quarenta) OSC que serão convidadas a participar das capacitações e demais
atividades do programa.
Durante a etapa de avaliação, o Impact Hub Brasília poderá solicitar à organização inscrita,
qualquer tipo de esclarecimento complementar, incluindo envio de documentos adicionais,
através do endereço eletrônico cadastrado ou telefone. A inexistência destes dados, ou a
impossibilidade de comunicação pelos organizadores, será de responsabilidade exclusiva do
responsável pela inscrição
O Impact Hub Brasília se reserva no direito de desclassificar inscrições que não preencham os
requisitos detalhados neste edital, abstraindo-se de qualquer obrigação de comunicar às
organizações proponentes a respeito desta desclassificação.
Os comunicados referentes ao recebimento da inscrição, assim como o avanço nas etapas do
processo seletivo serão realizados via e-mail. A gestão do programa não se responsabiliza
caso os comunicados sejam bloqueados por filtros anti spam.
Está concedido ao Impact Hub Brasília o direito de entrar em contato com as organizações
proponentes em qualquer momento do processo seletivo, visando a obtenção de informações
complementares ou eventuais esclarecimentos. Os inscritos que não responderem aos
contatos estarão automaticamente desclassificados.
VI. Cronograma simplificado
O programa seguirá o seguinte cronograma:
●

Abril: Abertura do Processo Seletivo de Organizações;

●

Maio e junho: Seleção das Instituições;

●

Junho: Abertura do programa e Diagnóstico das instituições;

●

Julho a Agosto: Aulas, encontros coletivos de capacitação e mentorias;

●

Setembro: Recesso;

●

Setembro, Outubro, Novembro e início de Dezembro: Retomada das aulas, encontros
coletivos de capacitação e mentorias;

●

Meados de Dezembro e início de Janeiro: Recesso;

●

Janeiro: Finalização das atividades do programa;

●

Fevereiro: Diagnóstico final de resultados.

VII. Hipóteses de Desclassificação
No decorrer das atividades do programa, caso a organização descumpra os termos desta
chamada, será notificada e convidada a solucionar o problema comunicado dentro de prazo
razoável acordado entre a gestão do programa e o representante da organização.
Caso a organização se mostre incapaz ou indisposta a solucionar o problema no prazo
acordado, sem justificativa razoável, poderá ser eliminada do programa, após recomendação
justificada da equipe de gestão do programa, aprovada com unanimidade pelas organizações
da Aliança Cerrado.
São considerados motivos de desclassificação e suspensão especialmente relevantes, as
seguintes situações:
●

Notícia de fraudes, ilícitos e/ou suspeitas destes delitos que tenham sido praticados por
uma organização proponente ou seus representantes em outros programas e/ou
eventos;

●

Divulgação de materiais considerados ofensivos e/ou antiéticos;

●

Frequência média inferior a 70% nas atividades regulares do programa por período
superior a 30 (trinta) dias; e

●

Ocorrência de caso extraordinário ou de força maior, regularmente comprovada, que
impeça a continuidade do Programa Acelera Cerrado.

Na hipótese de desclassificação de uma das 40 (quarenta) organizações selecionadas para
participação do programa, a organização melhor classificada dentre a lista das 10 (dez) OSC
incluídas em lista de espera será contatada para participar das atividades restantes. Caso a
organização se mostre impossibilitada de participar, o Impact Hub Brasília irá contatar a

próxima organização melhor capacitada da lista da espera, até que uma delas concorde com
a participação ou que a lista de espera se esgote.
VIII. Disposições finais
O contato para esclarecimentos e dúvidas relativas a esta Chamada poderá ser realizado pelo
seguinte e-mail: acelera.cerrado@impacthub.net

Brasília (DF), 26 de abril de 2021.

