Edital LGBT+ Orgulho
Apresentação
Com o propósito de estimular o poder de transformação da comunidade LGBT+ no Brasil, a consultoria Mais
Diversidade e o Itaú Unibanco estão lançando o Edital LGBT+ Orgulho, que visa a incentivar o desenvolvimento
de iniciativas que auxiliem e estimulem a visibilidade, segurança e respeito às pessoas LGBT+.
Este edital conta com recursos do Itaú Unibanco, que reconhece a importância da diversidade e entende que
o fomento a projetos deste caráter possui grande potencial transformador da sociedade.
Sobre o foco do Edital
Poderão se inscrever projetos de caráter cultural, educacional, esportivo ou social que contemplem o respeito
e a valorização da diversidade LGBT+ em todo o Brasil.
Serão estimuladas a representatividade regional e a atuação interseccional com outros pilares de diversidade
(raça e etnia, gênero, pessoas com deficiência, idade e gerações, refugiados e outros grupos sociais).
Sobre os projetos que este edital vai apoiar
O público-alvo deste edital são pessoas físicas e jurídicas, grupos ou coletivos que já desenvolvem ou
pretendem desenvolver projetos voltados à comunidade LGBT+, a serem contemplados em duas categorias
distintas:
Categoria 1 – Pessoas Jurídicas
Poderão ser apoiados projetos já em execução de caráter cultural, educacional, esportivo ou social, registrados
como Pessoa Jurídica em qualquer parte do território nacional. Os projetos selecionados nesta categoria serão
contemplados com apoio financeiro, acompanhamento periódico e apoio de divulgação.
Categoria 2 – Pessoas Físicas
Poderão ser apoiados projetos que iniciaram sua execução ou, ainda, ideias de projetos de caráter cultural,
educacional, esportivo ou social. Os projetos selecionados nesta categoria serão contemplados com auxílio
para formalização, além de apoio para iniciar as atividades - em caso de ideias ainda em desenvolvimento.
Após formalização, serão contemplados com apoio financeiro, acompanhamento periódico e apoio de
divulgação.
Toda a verba e repasses realizados aos projetos apoiados serão de responsabilidade do Itaú Unibanco.
Como submeter seu projeto
A inscrição dos projetos será realizada exclusivamente na plataforma Prosas.
As pessoas interessadas deverão informar os seguintes dados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nome do projeto;
Líderes do projeto e sua história (quem são e qual sua relação com a temática LGBT+);
Descrição do projeto;
Justificativa – por que o projeto é importante e qual sua relevância para a comunidade LGBT+;
Originalidade (o que torna o projeto especial);
Contrapartidas sociais (o que a comunidade LGBT+ ganha com o projeto);

7. Cronograma (quais as etapas para desenvolvimento do projeto nos próximos 12 meses)
8. Planilha de custos (qual o valor a ser utilizado e como o valor incentivado será utilizado nos próximos
12 meses);
9. Tweet: Por que o seu projeto/ideia deveria ser escolhido? (Resposta em até 140 caracteres).
Sobre os critérios para concorrer ao edital
Para concorrer ao edital, os projetos/ideias devem, obrigatoriamente:




Adequar-se ao foco deste edital;
Não possuir vínculo com partidos políticos ou grupos político-partidários;
Ter sido constituídos e atuar em território nacional.

Além do preenchimento do formulário na plataforma Prosas, os interessados deverão encaminhar uma
cópia digitalizada dos seguintes documentos:
Pessoas Jurídicas
Estatuto Social ou Contrato Social
Ata de Eleição
RG e CPF do Representante Legal
Pessoas Físicas
RG e CPF
Valor
O valor destinado a este edital é de R$200mil, a serem distribuídos entre pelo menos 4 projetos com valor
máximo de R$50mil cada um.
Restrições
Não poderão se inscrever: órgãos de governos, empresas públicas e privadas de qualquer porte,
microempreendedores individuais, partidos políticos, grupos partidários e/ou organizações sem registro no
Brasil.
Não serão aceitas propostas com abordagem partidária ou religiosa.
Etapas do processo seletivo
As inscrições serão feitas pela plataforma Prosas. Os interessados responderão a um questionário de
inscrição que fará parte do processo de avaliação.
As etapas serão:







Inscrições no site;
Validação de aspectos formais pelo Itaú Unibanco;
Leitura, análise e seleção prévia de 10 propostas pelo time da Mais Diversidade;
Pitching dos representantes das 10 propostas para banca avaliadora composta por:
o 1 membro independente do comitê de Notáveis em Diversidade do Itaú Unibanco
o 1 representante da área de Relações Institucionais do Itaú Unibanco
o 3 representantes da comunidade LGBT+
Visita aos projetos selecionados.

Critérios de seleção
Os projetos e ideias inscritos serão avaliados sob os seguintes critérios:







Adequação ao foco deste edital;
Relevância;
Originalidade;
Representatividade Regional;
Prioridade para projetos conduzidos por pessoas LGBT+;
Capacidade de desenvolvimento da proposta.

Cronograma
Inscrições: de 20 de agosto de 2018 até 11 de outubro de 2018, às 18h.
Etapa avaliativa: 12 de outubro de 2018 até 28 de outubro de 2018.
Pitching e seleção final: até dia 07 de novembro de 2018.
Divulgação dos projetos selecionados e projetos em reserva: novembro de 2018.
Em caso de dúvidas
Ficará disponível na plataforma Prosas um FAQ atualizado conforme as dúvidas apresentadas.
Caso ainda reste algum questionamento, favor enviar um e-mail para diversidade@itau-unibanco.com.br
com o assunto [Edital LGBT+ Orgulho].

