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Este webinar está sendo gravado e será disponibilizado para consulta, junto com os slides e
perguntas feitas no Perguntas e Respostas

Esta apresentação será em inglês, mas note que tradução simultânea está disponível
clicando no globo

Legendas em português também estão disponíveis. Basta clicar no botão de transcrição

Já temos o e-mail dos inscritos, não é necessário enviar no chat

As câmeras e os microfones dos participantes permanecerão desligados durante toda
apresentação 

Enviem perguntas pelo Perguntas e Respostas. Algumas serão respondidas ao vivo e outras
responderemos no próprio Perguntas e Respostas 

 Todas as informações relevantes estão disponíveis no edital e em nosso site

Sejam bem-vindos
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Áreas Prioritárias

Perguntas & Respostas

Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade (DEIA)

Componente Americano
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Valores Democráticos
Educação/STEAM
Língua Inglesa
Inovação e Empreendedorismo
Amazônia e Meio Ambiente
Política Externa dos EUA

Embaixada dos EUA em Brasília
 

Inclusão Social
Liberdade de imprensa e combate à
desinformação
Educação, língua inglesa e cultura
Inovação e empreendedorismo
Meio ambiente, sustentabilidade e
governança
Cidadania e segurança regional

Consulado Geral dos EUA em Porto Alegre
 

Valores Democráticos - Inclusão
Social
Educação - Língua Inglesa - Cultura
- STEAM
Meio Ambiente - Sustentabilidade -
Mudanças climáticas
Inovação - Empreendedorismo

Consulado Geral dos EUA em Recife

Educação
Direitos Humanos
Democracia
Alfabetização midiática e Desinformação
Jogos / e-Sports
Empreendedorismo e Inovação
Meio Ambiente / Mudanças Climáticas

Consulado Geral dos EUA no Rio de Janeiro
 Promoção de valores e instituições

democráticas
Mitigação, Adaptação e Resiliência às
Mudanças Climáticas
Capacitação para Comunicação Científica
Promoção da cooperação EUA-Brasil em
educação STEAM inclusiva
Promovendo empoderamento econômico
inclusivo, empreendedorismo e inovação

Consulado Geral dos EUA em São Paulo
 

Educação
Cooperação Ambiental
Problemas Sociais
Crescimento Econômico
Diplomacia Cultural
Valores Democráticos

Escritório da Embaixada dos EUA
em Belo Horizonte

 

Áreas Prioritárias
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Por que um componente americano?

“... para permitir que o governo norte-americano promova uma melhor
compreensão dos Estados Unidos em outros países e aumente o
entendimento mútuo entre o povo norte-americano e de outros
países."

Ato Smith-Mundt de 1948
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Componente Americano
Como seu projeto aproxima os EUA e o Brasil?

Como seu programa ajuda os brasileiros a entender algo sobre os EUA ou ajuda
os americanos a entender o Brasil?

Seu projeto destaca um especialista ou um currículo dos EUA?  

Seu projeto destaca elementos da cultura ou da história dos EUA?

Seu programa promove o aprendizado da língua inglesa? 
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"O racismo torna as democracias menos prósperas, menos estáveis, menos
equitativas. Promove a polarização e a desconfiança. E rouba as democracias
da força, da inovação, [e] da criatividade que pode ser extraída de
comunidades e locais de trabalho diversos e inclusivos. Requer-se um esforço
conjunto e urgente por parte de todas as nossas comunidades e instituições
para enfrentar este desafio."

Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, 20 de outubro de 2021

Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade
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O candidato descreveu claramente como os objetivos estão relacionados e
apoiam as áreas e públicos prioritários da PAS. O candidato também
estabeleceu como o projeto incorpora um componente americano e
planeja garantir que a Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade
(DEIA) seja abordada na implementação do projeto. É provável que o
projeto tenha máximo impacto na obtenção dos resultados propostos.

Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade
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DEIA

Diversidade,
Equidade,
Inclusão e
Acessibilidade

Raça/Etnia
 
 

Identidade
LGBTQIA+

 
 

Idioma
 
 

Diversidade
geográfica

Gênero
 
 

Situação
socioeconômica

 
 

Deficiência
 
 

Rural/Urbano
etc.
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OBRIGADO

Em caso de dúvidas, envie perguntas para:

 Embaixada dos EUA em Brasília: brazilgrants@state.gov

 Consulado Geral dos EUA em Porto Alegre: portoalegreimprensa@state.gov

 Consulado Geral dos EUA em Recife: recifepa@state.gov 

 Consulado Geral dos EUA no Rio de Janeiro: grantsrio@state.gov

 Consulado Geral dos EUA em São Paulo: saopaulogrants@state.gov

 Escritório da Embaixada dos EUA em Belo Horizonte: belohorizontepa@state.gov
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