
HISTÓRICO DE ARTICULAÇÃO

Qual é a missão da sua organização? Indique, quando possível, seus objetivos estratégicos e 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.

Indique as cinco principais redes, articulações ou 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.

Como a organização está estruturada (funcionários, cargos, lideranças, entre outros)? Detalhe de que
marcadores como raça/etnia, gênero, sexualidade, entre outros, estão presentes na composição do quad
funcionários da organização.

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

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

Até no máximo 500 caracteres com espaço.



Resultados esperados a partir da proposta. Lembre-se que o edital prioriza apoiar a mobilização da sociedade
na defesa de direitos e dos espaços cívicos brasileiros em 2022 e 2023, visando o fortalecimento da democracia
e o enfrentamento aos retrocessos no campo das políticas públicas e proteção dos direitos humanos no Brasil. 

Quais desafios ou riscos a sua organização espera enfrentar para atingir os resultados esperados?

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

Experiências prévias com ações voltadas a garantir a mobilização em defesa da democracia e dos espaços
cívicos, enfrentamento aos retrocessos no campo das políticas públicas e proteção dos direitos humanos no
Brasil.

Contexto - Apresente brevemente quais são as principais ameaças contra organizações que atuam em defesa
dos direitos dos grupos mais vulneráveis da população, em meio ao cenário de disputas eleitorais em 2022 e a
crise política, econômica e sanitária vivenciada nos últimos anos, assim como de que formas têm lidado com
elas na atualidade.

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: Encontros em Rede – Mês 01 a 08.

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):


