Anexo 1 - Proposta
Treinamento: Mulheres em Tech – Lideranças
Inclusivas
Proposta de parceria institucional Mulheres em Tech
Formulário de inscrição
Preencha este formulário e envie-o por e-mail, juntamente com os demais documentos
solicitados, até o dia 1º de junho de 2022 – 23:59, horário de Brasília.
Todos os detalhes sobre os documentos necessários, endereços de e-mail para envio e
demais informações sobre a chamada, estão disponíveis no Edital.
Caso algum dos documentos solicitados não seja enviado, a proposta será considerada
inelegível.

Consentimento de privacidade
O British Council segue a lei de proteção de dados no Reino Unido (Data Protection Act 2018/
GDPR) e as leis de proteção de dados de países em que seus projetos são implementados,
que estejam de acordo com os padrões internacionais. No Brasil, a Associação Conselho
Britânico segue a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (Lei nº 13.709/2018). Você
tem o direito de pedir uma cópia das informações que detemos a seu respeito, e solicitar a
correção de quaisquer imprecisões nessas informações. Caso tenha alguma questão sobre
como usamos seus dados pessoais, você também tem o direito de fazer uma reclamação a um
órgão regulador de privacidade. Para informações detalhadas, veja a sessão sobre privacidade
em nosso site global (em inglês), www.britishcouncil.org/privacy, or entre em contato com o
escritório local do British Council.

Manteremos suas informações por um período de três anos a partir da data de coleta dos
dados.
www.britishcouncil.org

Estou de acordo com a política de privacidade e proteção de dados do British Council, e aceito
que meus dados sejam armazenados pelo período indicado acima:
☐ Sim.
☐ Não.

Termos da parceria institucional
Os termos para o Acordo de Parceria Institucional estão apresentados no documento intitulado
Anexo 2 – Acordo de Parceria Institucional. Ao enviar a proposta, a instituição proponente
declara ter lido e estar de acordo com os termos lá apresentados.
Como líder do projeto, e representante de minha instituição, declaro que o Anexo 2 – Acordo
de Parceria Institucional foi analisado por nosso departamento jurídico, e estamos de acordo
com os termos nele apresentados:
☐ Sim.
☐ Não.

Documentos obrigatórios
Todos os documentos, em formato pdf, devem ser enviados à equipe do British Council no
Brasil por e-mail juntamente com este formulário preenchido.
1. Anexo 1 – Proposta de parceria institucional Mulheres em Tech
2. Carta de apoio/interesse na parceria, em papel timbrado, assinada pelo responsável
da instituição.
3. CVs da equipe que irá gerenciar a replicação do treinamento, líder e suplente.
4. Calendário de atividades, com respectivas contrapartidas não financeiras da
instituição.
Padrão de nomenclatura:
•

Anexo 1 – Proposta de parceria_Nome da instituição_dia mês 2022*

•

Carta de apoio_Nome da instituição_dia mês 2022*

•

CV_Nome e sobrenome

•

Calendário de atividades_Nome da instituição_dia mês 2022*

* Favor inserir a data de envio da documentação no formato dd mm aaaa – ex: 31 01 2022
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Informações da instituição proponente
1

Instituição

1a

Nome e sigla

1b

Endereço completo

1c

Aprovação da instituição
para o envio desta
proposta

☐ Sim
☐ Não
Favor anexar a carta de apoio assinada ao e-mail (em pdf)

2

Líder do projeto
Favor anexar o CV ao e-mail (em pdf)

2a

Nome completo

2b

Cargo

2c

E-mail

2d

Telefone com DDD

2e

Gênero

☐ Feminino
☐ Masculino
☐ Não-binário
☐ Outro
☐ Prefiro não informar

2f

Raça

☐ Amarela
☐ Branca
☐ Indígena
☐ Negra
☐ Prefiro não informar

3

Vice-líder do projeto
Favor anexar o CV ao e-mail (em pdf)

3a

Nome completo

3b

Cargo

3c

E-mail
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3d

Telefone com DDD

3e

Gênero

☐ Feminino
☐ Masculino
☐ Não-binário
☐ Outro
☐ Prefiro não informar

2f

Raça

☐ Amarela
☐ Branca
☐ Indígena
☐ Negra
☐ Prefiro não informar

Proposta detalhada
Insira os detalhes solicitados em cada item na respectiva caixa de respostas, respeitando o
limite máximo de palavras, se houver.

1. Apresentação da organização, incluindo tamanho, localização e
principais atividades. (Máx. 250 palavras)

2. Experiência em igualdade de gênero. (Máx. 750 palavras)
Descreva a experiência da instituição em relação à promoção da igualdade de gênero em geral
e nas áreas de STEM.

3. Histórico de atividades relevantes à parceria (Máx. 750 palavras)
Descreva a experiência da instituição em ofertar formações e/ou treinamentos, ou realizar
outros tipos de atividades relevantes à parceria proposta.
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4. Declaração de adequação à proposta (Máx. 1.500 palavras)
Explique o que torna sua instituição adequada para este edital, de acordo com os critérios de
elegibilidade. Demonstre a habilidade e comprometimento com a replicação da formação
considerando os seguintes itens: a. os públicos-alvo específicos; b. como será feita a promoção
da formação ofertada; c. número aproximado de participantes; d. meios de verificação do
impacto sobre as participantes, incluindo sua avaliação sobre a formação.

5. Direitos de Propriedade Intelectual (DPI)
As instituições selecionadas pelo British Council para este edital cederão, de forma irrevocável,
livre de royalties, e não exclusiva, os direitos e licenças para uso de quaisquer informações,
dados, relatórios, documentos, ou outros materiais obtidos, criados ou desenvolvidos durante o
Projeto.
Caso haja alguma concessão quanto ao DPI, favor explicar:

6. Igualdade, Diversidade e Inclusão (Máx. 250 palavras)
Descreva o alinhamento de sua instituição com a abordagem institucional do British Council em
relação a Igualdade, Diversidade e Inclusão (EDI, na sigla em inglês). Nossa Política de
Igualdade e Estratégia de EDI explicam essa abordagem, que busca garantir que EDI seja um
elemento central em tudo o que fazemos.

7. Seleção de módulos do treinamento
Selecione quais módulos sua instituição irá desenvolver. Recomendamos a escolha de, no
mínimo, oito (08) módulos, no total, para aplicação da formação por sua instituição.
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Os detalhes sobre o conteúdo e carga horária estimados para cada módulo estão disponíveis
no Anexo 3 – Apresentação dos módulos
Obs.: Os módulos Autoconhecimento, Liderança, Diversidade, Multiplicação e mentoria, e
Encerramento são obrigatórios, portanto, já estão marcados como parte da seleção.
☒ Boas-vindas
☒ Autoconhecimento
☒ Liderança
☒ Diversidade
☐ Presença digital
☐ Redes e Parcerias
☐ Transformação de conflitos
☐ Mentalidade empreendedora
☐ Acesso a capital e suporte
☐ Transformação digital
☐ Bem-estar mental
☒ Multiplicação e mentoria
☒ Encerramento
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