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CONVITE  
 

Encontro de Formadoras e Formadores sobre Mobilização de Recursos 
para Organizações da Sociedade Civil frente ao atual cenário da luta por 
direitos no Brasil 
De 19 a 23 de novembro de 2018, em São Paulo/SP 
 

INSCRIÇÕES ATÉ 07/10 
 
 

A sustentabilidade das organizações da sociedade civil (OSC) é, antes 
de tudo, uma questão crucial para o fortalecimento da democracia em nosso país. 
Esse tema ganha importância ainda maior no atual contexto político de ruptura 
democrática e retrocesso de direitos, agravado desde a posse do governo 
ilegítimo em 2016. Entendemos que a ampliação da capacidade de mobilização 
de recursos é ação central para a garantia da sustentabilidade das OSCs, 
sobretudo daquelas que lutam pela defesa de direitos, e a sua efetivação 
depende principalmente de articulação política e estratégia coletiva.  

Nesse sentido, a Abong em parceria com suas associadas, Camp, Cese 

e Cfemea convidam você para o Encontro de Formadoras e Formadores sobre 
Mobilização de Recursos para Organizações da Sociedade Civil frente ao 
cenário atual da luta por direitos no Brasil, que será realizado de 19 a 23 de 
novembro de 2018, em São Paulo/SP.  Para ampliar o alcance dessa atividade, 
os/as participantes do encontro assumirão o compromisso de realizar atividades 
locais  sobre o conteúdo e contribuir no processo de elaboração e mobilização 
para os cursos a distância dessa temática. 

Esta atividade faz parte do Projeto Sociedade Civil Construindo a 
Resistência Democrática, apoiado pela União Europeia e tem como objetivo 
promover a reflexão coletiva e o fortalecimento de estratégias de ação para a 
ampliação da capacidade de mobilização de recursos para e pelas OSCs, no 
contexto político atual.  

Esta atividade não é aberta. Está dirigida para pessoas que atuam 
diretamente com a articulação e capacitação de Organizações da Sociedade Civil 
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(OSC) no tema da mobilização de recursos. Por isso, enviamos este Convite 
Especial a organizações da sociedade civil e movimentos sociais que atuam no 
campo da defesa de direitos, para que indiquem profissionais/militantes com 
esse perfil para se candidatarem a participar do curso.  

 
Objetivo do Encontro 
 
Durante cinco dias, o encontro contará com  momentos de troca de experiências, 
reflexão, análises de conjuntura, discussões metodológicas e elaboração de 
propostas, tanto nos aspectos da formação de formadoras/es como de produção 
de conteúdo de apoio para outras atividades de formação a serem realizadas 
pelos/as participantes, em suas localidades, após o encontro. 
 
Facilitação 
 
O encontro será facilitado por Domingos Armani - sociólogo e mestre em Ciência 
Política (ambos pela UFRGS), com mais de 20 anos de experiência como consultor 
em processos de qualificação e fortalecimento das OSCs, no Brasil e no 
exterior.  Um de seus focos de trabalho é a mobilização de recursos como 
dimensão da sustentabilidade institucional. Maiores informações podem ser 
obtidas no seu blog: www.domingosarmani.wordpress.com. 
 

Com a participação de Mauri Cruz - advogado socioambiental com especialização 

em direitos humanos, é professor de pós graduação em direitos à cidade, 

mobilidade urbana e direito administrativo com foco em processos licitatórios e 

em parceria das OSC com a Administração Pública. Compõe a Diretoria Executiva 

da Abong, é diretor do Instituto IDhES - Instituto de Direitos Humanos, 

Econômicos e Sociais e membro do Centro de Assessoria Multiprofissional - 

CAMP. 

 
Perfil do/as Participantes 
 
O encontro terá caráter nacional, reunindo pessoas de todas as regiões do Brasil. 
Com duração de 5 dias corridos (de segunda a sexta), a proposta do encontro é 
reunir pessoas de organizações da sociedade civil que tenham experiência e 

http://www.domingosarmani.wordpress.com/
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conhecimento sobre mobilização de recursos no campo da luta de direitos.  Para 
tanto, o/a participante deve ter: 
 
 vínculo com uma organização da sociedade civil e/ou movimento social do 
campo da defesa de direitos; 
 acúmulo/atuação com Mobilização de Recursos para OSCs do campo da 
defesa de direitos; 
 disponibilidade para participar do curso todo (os 5 dias); 
 compromisso de se envolver significativamente com os desdobramentos 
da atividade; 
 compromisso de realizar ao menos uma atividade local de formação sobre 
Mobilização de recursos para OSCs até março de 2019. 
 
Número de Vagas 
 
Dispomos de 15 vagas, sendo 3 para cada uma das regiões do Brasil. 10 vagas são 
para organizações associadas à Abong; e 5 vagas para parceiras/os 
estratégicas/os da Abong e correquerentes do Projeto.  
 
Haverá ainda 05 (cinco) vagas reservadas para OSCs de Roraima que estejam 
atuando diretamente com o apoio as pessoas migrantes venezuelanas em Rio 
Branco ou cidades próximas. 
 
Inscrições e processo seletivo 
 
Solicitamos aos/às interessados/as que preencham o formulário disponível AQUI 
até 07 de outubro de 2018. A partir das manifestações de interesse, caso 
tenhamos um número de interessados/as maior do que a oferta de vagas, será 
realizado um processo de seleção. Esta seleção levará em conta alguns critérios 
e condições consideradas determinantes para nós em razão do caráter da 
atividade: 
 representatividade territorial (equilíbrio regional); 
 representatividade temática de atuação diversa; 
 diversidade de natureza/dimensão das organizações; 
 diversidade de raça, gênero e idade; 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJZZ20VOWboA89XpXIC8HFn8URjWba3yQwB4m-25hSw-I9MA/viewform
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Soma-se a esses critérios o respeito às características acima elencadas em relação 
ao perfil dos/as participantes. 
 
O resultado do processo seletivo será divulgado a todos/as os/as inscritos/as até 
o dia 18 de outubro de 2018. 
 
Apoio 
 
O evento faz parte do Projeto “Sociedade civil Construindo a Resistência 
Democrática”. Financiada pela União Europeia, a iniciativa visa a ampliar a 
relevância, o reconhecimento e o impacto da atuação das OSCs no Brasil por meio 
de ações de incidência, formação, articulação e comunicação. 
 
Observações 
 
Será aceita a inscrição de apenas uma pessoa por organização da sociedade civil. 
 
Os custos com passagens, hospedagem e alimentação durante os dias do evento 
serão viabilizados pelo Projeto “Sociedade civil construindo a resistência 
democrática”. 
 
Este convite é institucional e intransferível. A pessoa deverá se inscrever como 
integrante da organização, instituição e/ou rede na qual atua. 
 
Para mais informações, entre em contato pelos e-mails formacao@abong.org.br 
e helenabinsely@gmail.com  
 
 
 

Coordenação Colegiada 
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