
 

Edital Sementes - Prêmio Itaú-UNICEF 
 

Você tem uma iniciativa que trabalhe prioritariamente com o tema da diversidade 

humana e da inclusão social? 

Inscreva-se! 

 

O objetivo deste Edital é fomentar iniciativas protagonizadas por jovens entre 15 e 29 

anos que tenham em seu propósito a articulação no território, a promoção da inclusão 

social e da diversidade humana, contribuindo para o combate ao preconceito e à 

discriminação e para a promoção da equidade. 

 

Em caso de dúvidas entre em contato conosco pelo 0800-701-7104 ou pelo e-mail 

editalsementes@cenpec.org.br. 

Para mais informações sobre o edital acesse: https://www.cenpec.org.br/edital-sementes 

 

 

Dados da Organização da Sociedade Civil (OSC) 
 

2. Nome da OSC * 

 

3. CNPJ * 

 

4. DDD + Telefone * 

 

5. Endereço * 

 

6. CEP * 

 

7. Município * 

 

8. UF * 

 

9. Nome do representante legal da OSC * 

 

10. Cargo / Função * 

 

11. DDD + Celular * 

 

 

Dados do responsável pela inscrição 
 

12. Nome * 

 

13. DDD + Telefone * 

 

14. CPF * 

 

15. Data de nascimento * 

Exemplo: 15 de dezembro de 2012 



 

Dados da iniciativa 
Essa seção deve ser preenchida pelos jovens protagonistas 

 

16. Nome da iniciativa * 

 

17. Qual é a temática da iniciativa? * 

Vocês podem assinalar mais de uma 

        Raça/etnia 

        Gênero 

        Pessoa com deficiência 

        Outro:_______________________________ 

 

18. Quem são vocês? * 

Queremos conhecê-lxs! Indiquem nome, idade, mini biografia e função de cada jovem 

protagonista na iniciativa. 

 

19. O que motivou vocês a criarem uma iniciativa que tenha a perspectiva 

inclusiva e a articulação no território em seu propósito? * 

 

20. O fomento é para: * 

Marcar apenas uma. 

        Realizar uma nova iniciativa 

        Dar continuidade a uma iniciativa 

        Reformular uma iniciativa já existente 

        Outro: _______________________________ 

 

21. Justificativa * 

Descrevam o que fundamenta a iniciativa e suas ações de modo geral 

 

22. Objetivos * 

O que se quer com essa iniciativa? 

 

23. Apresentem a iniciativa de forma resumida * 

Usem do poder de síntese para nos contar, em até 10 linhas, o que é a iniciativa. 

 

24. Descrevam quais ações serão realizadas e como cada jovem protagonista 

participará delas * 

 

25. Período e local(is) de realização * 

Quando (data de início e término) e onde a iniciativa ocorrerá? 

 

26. Público * 

Queremos saber a quem a iniciativa se destina (perfil desse público, quantidade de 

pessoas que se estima atingir) e a relevância da iniciativa para esse público. 

 

27. Qual é a relevância da iniciativa para o território em que será realizada? * 

Descrevam o contexto da sua localidade e o que faz com que a iniciativa seja relevante 

para o mesmo. 

 

28. Quais são os resultados esperados com essa iniciativa? * 



 

 

29. Usem a criatividade para criar um vídeo de até dois minutos com argumentos 

que justifiquem os motivos para a sua iniciativa ser escolhida neste edital. * 

Compartilhem aqui o link com o endereço da plataforma na qual o vídeo estará 

armazenado - YouTube e/ou Vimeo - conforme orientações do item 6.d) do 

Regulamento. 


