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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EDITAL DE PROJETOS EUA-BRASIL 

 

Obrigado por se inscrever no “Edital de Projetos Brasil- Estados Unidos”. 

Antes de iniciar sua inscrição, certifique-se de ler as instruções descritas em nosso Edital e de que 

está se candidatando para a oportunidade correta. 

Você deve selecionar aquele com jurisdição sobre o estado brasileiro onde seu projeto será 

implementado. Todas as perguntas devem ser respondidas em inglês. 

As orientações a seguir o ajudarão a desenvolver uma proposta competitiva e nos permitirão 

avaliá-la. 

1. Não subestime o tempo necessário para elaborar uma proposta de qualidade: Comece o mais 

cedo possível. Esboce as respostas com antecedência de forma concisa e criativa. Abra o 

formulário de inscrição em um aplicativo de processamento de texto, como o Microsoft Word, 

em seu computador para que o número de palavras possa ser contado e as respostas verificadas 

ortograficamente. Em seguida, recorte e cole suas respostas finais no formulário de inscrição. 

2. Seja um bom contador de histórias: 

Nosso Grants Review Committee (GRC) não estará familiarizado com sua comunidade, 

organizações e projeto. A única informação utilizada para avaliar é a sua candidatura durante esta 

1ª fase é este formulário. Você deve certificar-se de que sua inscrição esteja claramente definida, 

mas certifique-se de incluir informações que a diferenciem de outros candidatos. Diga o que faz 

você se destacar. 

3. Revise sua inscrição antes de enviá-la 

Seu objetivo é desenvolver uma proposta clara e concisa que comunique seu projeto ou ideia de 

forma eficaz e apaixonada. Erros de ortografia ou gramática, frases confusas ou ideias vagas 

podem prejudicar sua aplicação geral. Um novo conjunto de olhos sempre ajudará com esses 

tipos de coisas e ajudará você a abordar áreas que você pode ter deixado de fora, portanto, não 

hesite em entregar seu aplicativo a uma fonte confiável para edição. 
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Aviso Legal: 

Este formulário é administrado pela Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil. As 

informações fornecidas estarão sujeitas à nossa política e termos de privacidade. 

 

*OBRIGATÓRIO: 

 

SEÇÃO I 

• E-mail* 

• Confirmo que minha organização tem habilidade e capacidade para receber e gerenciar 

um acordo de patrocínio* 

 

SEÇÃO II - Informações básicas do projeto  

 

• Selecione a opção apropriada: * Marque apenas um. 

Estou me candidatando a esta oportunidade como pessoa física 

Estou me candidatando a esta oportunidade em nome de uma instituição sem fins 

lucrativos 

• Se você estiver se candidatando em nome de uma instituição, insira as seguintes 

informações: Nome Legal da Instituição e Plataformas de Website/Redes Sociais. 

• Qual é o título do seu projeto? * 

• Quem será o contato principal para este projeto? Inclua o nome, telefone e e-mail do 

Gerente de Projeto. * 

• Forneça um breve resumo do projeto. (Máximo de 500 caracteres) * 
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BRASILIA 

• Selecione a opção apropriada: * Marque apenas um círculo. 

Estou me candidatando para a rodada I. 

Estou me candidatando para a rodada II. 

 

• Qual área prioritária seu projeto apoia? Marque todas as que se aplicam.* 

VALORES DEMOCRÁTICOS: Programas que fortalecem e capacitam a sociedade civil e 

promovem os direitos humanos, a diversidade, a igualdade e a inclusão social, o estado de direito, 

a liberdade de imprensa e outros valores democráticos. Além disso, programas que combatem a 

desinformação ou informação enganosa. 

EDUCAÇÃO : Programas relacionados à promoção de estudos nos Estados Unidos, 

à internacionalização de instituições brasileiras de ensino superior e/ou à criação de vínculos entre 

instituições americanas e brasileiras de ensino superior. Além disso, programas que promovem os 

estudos dos EUA no Brasil. 

LÍNGUA INGLESA : Programas que promovam o desenvolvimento da língua inglesa, seja com 

foco no ensino e metodologia do idioma, ou relacionando-o a qualquer um dos temas acima. Os 

programas podem ser para alunos, educadores ou especialistas nas áreas e devem promover o 

pensamento crítico, a inclusão, a diversidade e a equidade. 

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO: Programas que visam 

capacitar em empreendedorismo social e econômico e se concentram na inclusão de grupos sub-

representados na economia. 

STEAM : Programas que ajudam comunidades sub-representadas a aprender, adotar e prosperar 

com educação e atividades de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes Aplicadas e Matemática 

(STEAM), incluindo programas que ajudam os jovens a aprender habilidades de trabalho futuras, 

como codificação, Internet das Coisas (IoT ), pensamento criativo, além de conectá-lo à 

importância de aprender inglês. 
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AMAZÔNIA E MEIO AMBIENTE : Programas que promovem manejo florestal e preservação, 

bem como biodiversidade, melhorando a inclusão, prosperidade e bem-estar dos povos indígenas 

e comunidades locais na Amazônia. Além disso, programas que promovam o uso sustentável 

da biodiversidade, por meio do desenvolvimento da bioeconomia. 

POLÍTICA EXTERNA DOS EUA : Programas que ajudam o público brasileiro a analisar, 

debater e entender a política externa dos EUA. 

 

• Selecione o(s) estado(s) onde você implementará seu projeto. * Marque todos os que se 

aplicam. 

Acre 

Amapá 

Amazonas 

Distrito Federal 

Goiás 

Mato Grosso 

Pará 

Rondônia 

Roraima 

Tocantins 

  



Formulário Google Traduzido – Oportunidade Número: FY22-PAS-BRAZIL-001 

 
 
 

PORTO ALEGRE 

• Qual área prioritária seu projeto apoia? Marque todas as que se aplicam.* 

Segurança Cidadã e Regional: Apoiar a cooperação e o intercâmbio entre órgãos de segurança 

pública e a sociedade civil para diminuir o crime e fortalecer o engajamento e as oportunidades 

em comunidades minoritárias. 

Educação, língua inglesa e cultura: Avançar a cooperação EUA-Brasil nas áreas STEAM 

(Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes Aplicadas e Matemática) entre os jovens, aprimorar o 

aprendizado de inglês entre públicos desfavorecidos, aumentar a compreensão da história e 

cultura compartilhadas entre Brasil e EUA por meio de tradições culinárias, música, arte, cinema, 

esportes, literatura e outras formas culturais. 

Meio ambiente, sustentabilidade e governança: Promover a construção de uma economia verde, 

práticas de negócios sustentáveis, investimentos em transição de energia e negócios verdes e 

incentivos para inovação, educação e intercâmbio na esfera climática. 

Inovação e empreendedorismo: Promover comércio e investimentos bilaterais, integração 

econômica, empreendedorismo, inovação, ciência e tecnologia.  Promover e apoiar a inclusão 

econômica, empreendedorismo e inovação impulsionados por e entre grupos sub-representados. 

Liberdade de imprensa e combate à desinformação: Promover a liberdade de imprensa, inovação 

e relatórios factuais. Aumentar a alfabetização midiática e combata a desinformação. 

Inclusão Social: Promover os direitos humanos, a diversidade e a liberdade de 

expressão. Proteger e capacitar membros de grupos marginalizados e sub-representados. 

• Selecione o(s) estado(s) onde você implementará seu projeto. * Marque todos os que se 

aplicam. 

Rio Grande do Sul 

Santa Catarina 
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RECIFE 

• Qual área prioritária seu projeto apoia? Marque todas as que se aplicam.* 

VALORES DEMOCRÁTICOS – INCLUSÃO SOCIAL: Projetos que promovam valores 

democráticos compartilhados entre EUA e Brasil, como direitos humanos universais, participação 

cidadã, acessibilidade, liberdade de expressão ou liberdade de imprensa, etc., a fim de proteger e 

capacitar as pessoas, com ênfase especial na diversidade, equidade, e inclusão. 

EDUCAÇÃO – LÍNGUA INGLESA – CULTURA – STEAM: Projetos que promovam 

prioridades compartilhadas dos EUA e do Brasil nas áreas STEAM (Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Artes Aplicadas e Matemática), promovam treinamento para professores de inglês ou 

aprimorem o aprendizado de inglês entre públicos específicos, aumentem a compreensão de 

história e cultura compartilhadas ou criem vínculos entre instituições de ensino superior ou de 

pesquisa brasileiras e norte-americanas. 

MEIO AMBIENTE – SUSTENTABILIDADE – MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Projetos que 

previnam a degradação ambiental, enfatizem a sustentabilidade e promovam a conservação 

ambiental, incluindo projetos educacionais ou comunitários que preparem cidadãos impactados 

pelas mudanças climáticas ou reduzam os danos das mudanças climáticas. 

INOVAÇÃO – EMPREENDEDORISMO: Projetos que apoiem a inclusão econômica, 

desenvolvam habilidades profissionais ou impulsionem a inovação por e para grupos sub-

representados para desenvolver capacidade empreendedora, incluindo, mas não limitado a 5G 

seguro, proteções para propriedade intelectual, empoderamento de mulheres e meninas e 

codificação. 

• Selecione o(s) estado(s) onde você implementará seu projeto. * Marque todos os que se 

aplicam. 

Alagoas 

Ceará 

Maranhão 
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Paraíba 

Pernambuco 

Piauí 

Rio Grande do Norte 

Sergipe 
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RIO DE JANEIRO 

• Selecione a opção apropriada: * Marque apenas um círculo. 

Estou me candidatando para a rodada I. Selecione a área apropriada para a rodada I. 

Estou me candidatando para a rodada II. Selecione a área apropriada para a rodada II. 

• Qual área prioritária seu projeto apoia? Rodada I Marque todas as que se aplicam. 

Educação: Promover estudos nos Estados Unidos, STEAM, parcerias de ensino superior EUA-

Brasil e aprendizado da língua inglesa. 

Direitos humanos: Promover os direitos humanos, especialmente para grupos marginalizados, 

com foco na diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade (DEIA). 

Democracia: Fortalecer a sociedade civil; promover o Estado de direito e outros valores 

democráticos. 

Alfabetização midiática e desinformação: Promover a alfabetização midiática e desenvolver 

estratégias para combater as práticas de desinformação que podem minar e influenciar os valores 

democráticos; incentivar o jornalismo responsável. 

• Qual área prioritária seu projeto apoia? Rodada II Marque todas as que se aplicam. 

Jogos/E-Sports: Projetos que proporcionam aos jovens, especialmente de comunidades carentes, 

acesso a treinamento técnico e qualificação profissional comercializável. 

Empreendedorismo e Inovação: Capacitar em ambas as áreas e focar na inclusão de grupos sub-

representados. 

Meio Ambiente / Mudanças Climáticas: Promover o uso sustentável dos recursos naturais, o 

desenvolvimento da bioeconomia e a conservação do meio ambiente. 

• Selecione o(s) estado(s) onde você implementará seu projeto. * Marque todos os que se 

aplicam. 

Bahia 

Espírito Santo 

Rio de Janeiro  
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SÃO PAULO 

• Qual área prioritária seu projeto apoia? Rodada I Marque todas as que se aplicam.* 

Promoção de valores e instituições democrática 

Mitigação, Adaptação e Resiliência às Mudanças Climáticas 

Capacitação para Comunicação Científica 

 

• Qual área prioritária seu projeto apoia? Rodada II Marque todas as que se aplicam.* 

Promoção da cooperação EUA-Brasil em educação STEAM inclusiva 

Promovendo empoderamento econômico inclusivo, empreendedorismo e inovação 

 

• Selecione o(s) estado(s) onde você implementará seu projeto. * Marque todos os que se 

aplicam. 

Mato Grosso do Sul 

Paraná 

São Paulo 
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BELO HORIZONTE 

 

• Qual área prioritária seu projeto apoia? Marque todas as que se aplicam.* 

DIPLOMACIA CULTURAL: Atividades que promovem a cultura dos Estados Unidos por 

meio de tradições culinárias, música, arte, cinema, esportes, literatura e outras formas 

culturais. 

VALORES DEMOCRÁTICOS: Programas que fortalecem a sociedade civil e promovem os 

direitos humanos, o empoderamento das mulheres, a diversidade, a equidade racial, o estado 

de direito, a liberdade de imprensa e outros valores democráticos. Além disso, programas que 

combatem a desinformação ou a informação falsa. 

CRESCIMENTO ECONÔMICO: Programas relacionados ao comércio bilateral, 

empreendedorismo, inovação e empoderamento econômico das mulheres. 

EDUCAÇÃO: Programas que criam vínculos entre institutos de ensino superior dos Estados 

Unidos e Minas Gerais, apoiam a internacionalização do ensino superior em Minas Gerais 

e/ou promovem o estudo nos Estados Unidos. 

COOPERAÇÃO AMBIENTAL: Projetos que enfatizem a sustentabilidade e/ou promovam a 

conservação ambiental, incluindo projetos educacionais ou comunitários que preparem 

cidadãos impactados pelas mudanças climáticas ou reduzam os danos das mudanças 

climáticas. 

PROBLEMAS SOCIAIS: Programas que promovam direitos humanos, diversidade e 

inclusão. 

 

• Liste as cidades do estado de Minas Gerais onde você implementará seu projeto.*  
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• Descreva as operações e a capacidade do candidato para implementar o projeto. Liste 

quaisquer projetos ou atividades anteriormente financiadas pelo governo americano. * 

• Forneça os custos estimados para as atividades do projeto. O orçamento deve ser 

preparado em dólares americanos. Se você for selecionado para a próxima fase, 

solicitaremos um orçamento detalhado. (Máximo de 1.500 caracteres) * 

• Como tomou conhecimento desta oportunidade de financiamento? * Marque todos os que 

se aplicam. 

Redes sociais da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil 

Redes sociais de outra organização 

Site Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil 

Outro site 

WhatsApp  

Amigo, colega ou familiar 

E-mail direto da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil 

 

SEÇÃO III - Escopo do Projeto 

Detalhamento de todos os aspectos do projeto, incluindo todas as atividades relacionadas, 

recursos, cronogramas e entregas, bem como os limites do projeto. 

 

• Qual é o problema ou questão que seu projeto pretende abordar? Forneça uma declaração 

conectando a lógica do projeto proposto ao problema, em seu status atual, e depois 

explique como a implementação do projeto alcançaria uma mudança positiva em relação 

ao status quo. (Máximo de 1.500 caracteres) * 

• Por favor, descreva quem se beneficiará do seu projeto ou quem você gostaria de alcançar 

por meio do seu projeto. Por favor, seja o mais específico possível. (Máximo de 1.000 

caracteres) * 
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• Descreva como o projeto integrará os objetivos de diversidade, equidade, inclusão e 

acessibilidade (DEIA) em suas atividades. As propostas devem considerar as condições 

locais e identificar potenciais desigualdades em vários aspectos do projeto, incluindo 

públicos-alvo, recrutamento de participantes, conteúdo do programa e envolvimento 

pretendido de parceiros/partes interessadas na implementação. As propostas podem 

promover a equidade e a justiça social ao apoiar populações vulneráveis ou 

marginalizadas devido a características como (mas não limitadas a): nacionalidade, 

idioma, raça, cor, deficiência, etnia, idade, religião, orientação sexual, identidade de 

gênero, situação socioeconômica etc. (Máximo de 1.000 caracteres) * 

• Descreva as metas e objetivos que o projeto alcançará. Discuta as mudanças que você 

espera no público ou nos beneficiários se o projeto for bem-sucedido. Os objetivos do 

projeto devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo 

determinado. (Máximo de 1.500 caracteres) * 

• Descreva as atividades do projeto e como elas ajudam a atingir os objetivos. Descreva o 

cronograma proposto para essas atividades do projeto. Inclua datas, horários e locais 

propostos para as atividades. (Máximo de 1.500 caracteres) * 

• Descreva como seu projeto fortalecerá os laços entre os Estados Unidos e o Brasil e/ou: 

Promoverá valores e normas compartilhados por Brasil e Estados Unidos, como 

instituições democráticas, transparência, prestação de contas, diversidade, inclusão social 

e direitos humanos; Explicará as abordagens políticas dos EUA em questões de interesse 

mútuo para ambos os países; Ampliará especialistas, formadores de opinião, instituições 

ou conteúdos informativos que contribuam para uma maior compreensão no Brasil dos 

Estados Unidos, seus cidadãos, cultura e valores. (Máximo de 1.000 caracteres) * 

• Forneça os nomes, títulos, funções e qualificações dos principais membros da equipe de 

implementação envolvidos no projeto. (Máximo de 1.500 caracteres) * 

• Por favor, liste os nomes e o tipo de envolvimento de todas as organizações parceiras. * 
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• Descreva como as atividades e os resultados do projeto serão compartilhados com um 

público mais amplo do que aqueles diretamente envolvidos com o projeto para ampliar o 

alcance e o impacto potencial da iniciativa. (Máximo de 1.500 caracteres) * 

SEÇÃO IV - Gerenciamento de riscos 

A prática de identificar, avaliar e prevenir ou mitigar riscos para um projeto que tem o 

potencial de impactar os resultados desejados. 

• Discuta como você monitorará as operações do projeto e como avaliará o sucesso do 

projeto. Isso garante que as atividades ocorram conforme o planejado, que permaneçam 

direcionadas para os objetivos declarados e que ações corretivas apropriadas sejam 

tomadas, se necessário. (Máximo de 1.500 caracteres) * 

• Descreva os possíveis fatores de risco que podem ser obstáculos ao seu projeto e como 

você planeja mitigar esses riscos. (Máximo de 1.500 caracteres) * 


