
 

  

  “Projeto Promotores de cidadania” 

Edital IADES nº 01/2023 

 

O Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social - IADES abre o Edital de inscrição e seleção 

para participação da 2ª edição do Projeto “Promotores de Cidadania”. 

 

1. HISTÓRICO DO INSTITUTO AGRONELLI 

   

O Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social – IADES é uma instituição sem fins 

econômicos, fundada em 14 de novembro de 2000, com sede na Avenida Randolfo Borges Jr, 

número 1.900, Univerdecidade, Uberaba/MG. A sua vocação é articular e mobilizar os atores 

sociais para a prática cidadã. Com a Missão de “Promover ações que contribuam para a formação 

de jovens cidadãos, ativos e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e 

participativa”, atua há 22 anos em Uberaba e região desenvolvendo projetos e ações voltadas para 

o atendimento de crianças, adolescentes e jovens, bem como, profissionais diversos que atuam 

diretamente com esse público infantojuvenil.  

 

2. DO PROJETO 

 

2.1 Apresentação 

 

O projeto, surgiu a partir da demanda apresentada por várias instituições que buscam o apoio do 

IADES, no intuito de auxiliá-las na captação de recursos, devido a convênios que foram cortados 

ou se encontram em atrasos, muitas delas estão com muita dificuldade para continuarem as 

atividades junto ao público que atende. Nessa premissa, percebemos que a falta de 

aperfeiçoamento dos profissionais atuantes na área de elaboração de projetos e captação de 

recursos, bem como a ausência de ação voltada à formação de adolescentes/jovens que possam 

contribuir diretamente com as organizações em que estão inseridos atuando como 

protagonistas/mediadores da sustentabilidade das ações desenvolvidas para a comunidade de 

Uberaba. 

Desta forma, o “Projeto Promotores de Cidadania” visa iniciar três linhas de atuação: 

 

✓ Estruturação de uma equipe de consultores que auxiliem as instituições selecionadas pelo 

projeto; 

✓ Aperfeiçoamento e profissionalização das equipes das instituições selecionadas visando 

empoderá-las para um trabalho que possibilite mecanismos de autossustento;  



 

  

✓ Fortalecimento dos territórios e da comunidade atendidas favorecendo o protagonismo 

juvenil e a transformação da realidade em que estão inseridas por meio de projetos 

socioculturais desenvolvidos. 

 

Esta proposta é uma realização do Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social que conta com 

o incentivo e apoio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Uberaba – 

FUMDICAU. 

 

2.2 Objetivo 

 

A proposta visa fortalecer o potencial protagonista através da capacitação de adolescentes e/ou 

jovens de instituições comunitárias de Uberaba na busca de sua formação cidadã, na qual 

participarão ativamente da construção de projetos/metodologias que serão aplicadas em sua 

instituição após o encerramento desta proposta. Além da formação organizacional e operacional 

de profissionais das instituições selecionadas por meio de Curso de Formação que contribuirá 

para o acompanhamento destes adolescentes/jovens multiplicadores em suas instituições. O 

objetivo é fortalecer o protagonismo juvenil de adolescentes/jovens tendo em vista o pleno 

exercício da cidadania ativa, e a formação sociocultural do público atendido, estimulando a 

profissionalização e preparação da instituição para que desenvolva com eficiência e efetividade a 

sua missão organizacional.  

 

2.3 Prazo e local 

 

O Projeto será desenvolvido semanalmente, de abril a julho de 2023, o local da aplicação do curso 

será definido e informado posteriormente às instituições selecionadas. 

 

2.4 Coordenação 

 

A coordenação geral e executiva do Projeto é de responsabilidade do Instituto Agronelli de 

Desenvolvimento Social - IADES.   

 

3. DA SELEÇÃO 

 

3.1 Objetivo 

 

✓ Selecionar instituições comunitárias para participarem das ações desenvolvidas pelo 

“Projeto Promotores de Cidadania”; 



 

  

✓ Formação de adolescentes/jovens (entre 13 e 18 anos) para a aplicação do projeto dentro 

das instituições selecionadas; 

✓ Aperfeiçoamento de profissionais que fazem parte das instituições selecionadas, através 

de Curso de formação que acontecerá semanalmente, com duração de 40 horas/aula; 

✓ Realização de Rodas de conversa junto ao público atendido pela instituição selecionada 

de modo a diagnosticar, avaliar e aprimorar as ações desenvolvidas dentro da 

organização; 

✓ Acompanhamento in loco das instituições selecionadas buscando o aprimoramento e/ou 

a criação de um projeto modelo para cada instituição que poderá ser submetido, 

posteriormente, em qualquer edital de financiamento; 

✓ Fórum no qual as instituições participantes relatarão acerca dos projetos avaliados e 

produzidos por intermédio do Curso de formação. 

 

3.2 Critérios de participação 

 

Poderão se inscrever instituições/escolas públicas que atenderem os seguintes critérios:  

 

✓ Não tenha impedimento de ordem técnica, administrativa ou jurídica;  

✓ Tenha sede e funcionamento na cidade de Uberaba e/ou região;  

✓ Atendam diretamente crianças, adolescentes e jovens entre 0 e 18 anos por meio de ações 

diretas junto ao público beneficiado; 

✓ Organize-se para participar do Fórum que será uma mostra e publicação do manual/livro 

produção final do “Projeto Promotores de Cidadania”;  

✓ Disponibilize o espaço da instituição para Rodas de conversa que serão 

organizadas/protagonizadas pelos adolescentes/jovens e desenvolvidas junto ao público 

atendido pela instituição;  

✓ Preencha corretamente e assine a Ficha de Inscrição (Anexo I) se responsabilizando pela 

veracidade das informações descritas. 

 

Enfatizamos que no caso de não cumprimento dos prazos pré-estabelecidos neste edital, o projeto 

entenderá que poderá disponibilizar a vaga das instituições participantes a outras que estiverem 

em lista de espera. 

 

3.3 Prazo 

 

Data: As inscrições serão recebidas entre os dias 01 e 15 de março de 2023. 

Local de Inscrição: As inscrições serão recebidas presencialmente no Instituto Agronelli de 



 

  

Desenvolvimento Social – IADES localizado a Avenida Randolfo Borges Jr., 1.900, bairro 

Univerdecidade, prédio da Nelltech, ou através do e-mail instituto@institutoagronelli.org.br  

Horário de atendimento: Das 7:30h às 17:22h, de segunda à sexta-feira. 

Importante: Somente serão validadas e aceitas as fichas de inscrições devidamente preenchidas, 

assinadas e entregues presencialmente e/ou via e-mail. 

✓ O Instituto não se responsabiliza por fichas encaminhadas por e-mails, pois podem 

ocorrer problemas no correio eletrônico e serem extraviadas, desta forma é importante 

observar o e-mail de confirmação de recebimento. 

 

4. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES  

  

✓ Disponibilizar até 2 (dois) profissionais da equipe para participarem do Curso de 

Formação que acontecerá semanalmente, além das ações do projeto que acontecerão na 

instituição; 

✓ Organizar a participação e transporte de até 2 (dois) adolescente/jovens (entre 13 e 18 

anos) que serão protagonistas e participarão de Curso de Formação semanalmente; 

✓  Participar das reuniões e formações propostas dentro e fora da instituição mantendo o 

mínimo de 75% de presença nas ações do projeto; 

✓ Preencher corretamente a ficha de inscrição; 

✓ Colaborar junto às questões/formulários que serão trazidas pelo projeto “Promotores de 

Cidadania” voltadas a formatação de diagnóstico, avaliação e criação de projeto interno 

que atenderá diretamente o público beneficiário das instituições selecionadas; 

✓ Responder, sempre que solicitado, às ferramentas de acompanhamento e avaliação das 

ações do projeto; 

✓ Preencher e assinar o termo de autorização de uso de nome, imagem e som de voz, dos 

participantes inscritos no projeto. 

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 

As instituições serão selecionadas através: 

✓ Da ordem de recebimento da Ficha de Inscrição (20 primeiros inscritos); 

✓ Do correto preenchimento de todos os campos da ficha de inscrição e seus anexos; 

✓ Da entrega da ficha de inscrição assinada e dentro do prazo estipulado pelo edital (entre 

01 e 15/03/2023); 

✓ Atendimento das exigências deste Edital. 

  

6. CONDIÇÕES GERAIS 

mailto:instituto@institutoagronelli.org.br


 

  

  

✓ Casos omissos a esse edital serão resolvidos pela Coordenação do Projeto. 

 

 

 

 

 

 

7. SELEÇÃO 

 

 

Cronograma da Seleção Data 

Abertura do Edital e disponibilização da ficha de 

inscrição no site do IADES 
01/03/2023 

Período de preenchimento da ficha de inscrição e 

entrega no IADES  
01/03/2023 a 15/03/2023 

Data máxima para recepção das fichas 15/03/2023 

Divulgação das instituições selecionadas pelo 

projeto no site do IADES 
A partir do dia 17/03/2023 

Previsão de início do Curso de Formação 04 de abril de 2023 

 

 

 

 

Uberaba, 28 de fevereiro de 2023. 

 

 

                  

 

 

 


