
HISTÓRICO DE ARTICULAÇÃO

Qual é a missão da sua organização? Indique os aspectos centrais de sua estratégia, bem como qual é o pape
dimensões racial, étnica, de gênero e de orientação sexual em seu trabalho.

Descreva brevemente o histórico de atuação da sua organização.

Qual a composição de seu grupo ou organização? Como ela inclui os grupos mais afetados pelo encarceramen
massa? Por favor, indique como a sua organização lida com a equidade de raça, gênero e/ou orientação sexu
composição de sua governança e equipes de trabalho.

Indique as cinco principais redes, articulações e fóruns dos quais fizeram parte nos últimos anos.

Sua organização já geriu recursos? Se sim, indique valores, duração e a fonte dos principais apoios recebidos.

DADOS DA PROPOSTA

Título da proposta

Temática prioritária 1



Direito a cidades justas e sustentáveis
Direitos à livre expressão, organização e manifestação
Direito à livre orientação sexual e identidade de gênero
Direito à terra e ao território
Direitos das juventudes
Direitos das mulheres
Direitos das populações quilombolas e tradicionais
Direitos de crianças e adolescentes
Direito dos povos indígenas
Direitos socioambientais no âmbito dos megaprojetos
Enfrentamento ao racismo
Enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravo
Garantia do estado de direito e justiça criminal

Temática prioritária 2

Direito a cidades justas e sustentáveis
Direitos à livre expressão, organização e manifestação
Direito à livre orientação sexual e identidade de gênero
Direito à terra e ao território
Direitos das juventudes
Direitos das mulheres
Direitos das populações quilombolas e tradicionais
Direitos de crianças e adolescentes
Direito dos povos indígenas
Direitos socioambientais no âmbito dos megaprojetos
Enfrentamento ao racismo
Enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravo
Garantia do estado de direito e justiça criminal

Eixo da proposta:

Eixo 01 – O fortalecimento e desenvolvimento institucional de organizações de justiça criminal
lideradas por egressas e egressos do sistema prisional, visando sua consolidação e a ampliação de
oportunidades de participação desses sujeitos nas lutas anti-prisionais.

Eixos 02 – Projetos de incidência cuja finalidade seja o desenvolvimento ou fortalecimento de
políticas públicas de apoio voltadas à garantia dos direitos de pessoas egressas do sistema prisional e
contribuam para o rompimento de ciclos de reencarceramento.



Resumo – Apresente os principais aspectos de sua proposta de forma resumida, incluindo resultados esperados e
principais ações.

Até 500 caracteres com espaço.

Resultados esperados a partir da proposta. Lembre-se que o edital quer apoiar iniciativas diferentes para cada
eixo. Os resultados para propostas ao eixo 01 focam o fortalecimento institucional. Os resultados para propostas
ao eixo dois focam a incidência política.

Descreva as atividades que o projeto pretende realizar para alcançar os resultados esperados.

Cronograma - Apresente um cronograma simplificado para suas atividades. Lembre-se que o projeto deve cobrir
um período máximo de 12 meses. Não é necessário fornecer tabelas detalhadas para os cronogramas, apenas
indicar os meses inicial e final de cada atividade. Exemplo: Assessoria em Planejamento Estratégico – Mês 01 a
08.

Experiências prévias com projetos em justiça criminal e de garantia dos direitos de pessoas egressas do sistema
prisional.

Contexto - Apresente brevemente o contexto no qual sua proposta se desenvolverá, apontando oportunidades
para agir e desafios que esperam enfrentar.

Insira aqui quaisquer outras informações que não foram contempladas pelas questões acima e que possam ser
necessárias para o pleno entendimento de seu projeto.

Valor total solicitado ao Fundo Brasil (em Reais):




