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REGULAMENTO EDITAL JOVENS IDEIAS 
 

O EDITAL JOVENS IDEIAS impulsionará propostas de pessoas que compõem a rede de 

Guerreiros Sem Armas no Brasil, sendo exclusivo para pessoas negras, de povos originários, 

comunidades tradicionais, periferias ou favelas, com renda familiar de até 3 salários mínimos, 

em dia com os acordos e contrapartidas de qualquer natureza combinados com o Instituto 

Elos, que estejam desenhando, prototipando ou já tenham testado soluções em pequena 

escala para o enfrentamento e a superação das desigualdades socioambientais dentro do 

território nacional. 

Com essa chamada, o Instituto Elos busca impulsionar ideias com grandes pistas de futuro e 

que estão no caminho para serem poderosas tecnologias sociais que poderão ser usadas em 

diferentes territórios e comunidades pelo país, especialmente aquelas influenciadas pela 

Filosofia Elos. Para além de apoiar grupos a realizar, queremos sistematizar esses processos, 

vislumbrando o surgimento de novas tecnologias abertas de transformação que possam ser 

replicadas por outras pessoas interessadas.  

Pretendemos apoiar iniciativas cujos proponentes aceitem disponibilizar em código aberto - 

creative commons, para que possam ser sistematizadas, divulgadas e disponibilizadas para a 

rede GSA e outros públicos de interesse em favor da transformação social, assim como é o 

caso da Metodologia Elos e Jogo Oasis. Queremos contar essas histórias e um de nossos 

sonhos é organizar uma publicação com os registros inspiradores realizados pelas equipe de 

cada projeto. 

Queremos o seu olhar curioso e interessado para produzir inovação em metodologias, 

processos e abordagens que nos aproximem do melhor mundo para todos os seres, e que 

possam ser espalhadas em outros territórios e comunidades num horizonte de médio e longo 

prazo. 

Sabemos o quanto as lideranças sociais estão, constantemente, tendo ideias para superar os 

desafios do dia a dia. Sabemos, também, que nem todas as ideias conseguem apoio financeiro 
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para ganhar força no mundo - especialmente se ela ainda precisa ser testada. Por isso, o 

Jovens Ideias quer ser essa primeira oportunidade, uma primeira porta de apoio. 

Tire aquela ideia da gaveta, dê escala àquele projeto que você já faz e quer expandir. Teste 

hipóteses de transformação, ouse sonhar caminhos diferentes para desafios, seja algum que 

enfrenta há anos ou que tenha acabado de surgir. 

O EDITAL irá selecionar até 06 propostas. Cada proposta selecionada receberá: 

A. Fundo semente de até R$ 15.000,00 para execução total do projeto, considerando 
materiais de comunicação; papelaria; obra; e quaisquer outros; compra ou locação de 
equipamentos e ferramentas; logística; pagamento de horas técnicas de profissionais 
e GSA protagonista e qualquer outro custo envolvido;  

Importante: O Comitê de Seleção se garante o direito de tirar eventuais dúvidas e 
apoiar  as equipes dos projetos no ajuste e otimização dos recursos propostos no 
orçamento apresentado. 

B. 1 encontro técnico de orientação para implementação do projeto (2 horas cada); 

C. 2 encontros de inspiração com especialistas que se relacionem com os temas 
abordados nos projetos, a definir conjuntamente por equipe Elos e equipe dos 
projetos (2 horas/cada); 

D. 2 oficinas técnicas coletivas (para todos os projetos) de qualificação e gestão 
organizadas pelo Elos (3 horas/cada); 

E. 2 encontros de mentoria coletiva (2 horas/cada); 

F. 1 feira de projetos, em que as iniciativas serão apresentadas a potenciais futuros 
apoiadores (3 horas). 

 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

● Esse edital contemplará apenas propostas lideradas por pessoas que passaram pelo 

programa Guerreiros Sem Armas (chamadas aqui de proponentes protagonistas), e 

que sejam residentes e tenham as suas atividades realizadas no território brasileiro;  
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● Podem ser inscritas ações sem histórico anterior, “do zero”, ou já existentes, mas que 

necessitem de um novo impulso para alcançar novos resultados; 

● As propostas precisam apresentar um plano de ação para o período de abril a agosto 

de 2023 (quatro meses), incluindo as atividades a serem realizadas e os resultados 

esperados para esse período; 

● Não serão aceitas propostas individuais, somente de projetos em grupos de, pelo 

menos, 3 pessoas (sendo necessário que apenas 1 seja proponente protagonista, ou 

seja, tenha participado do Guerreiros Sem Armas, mas podendo ter mais de 1);  

● Sobre proponente protagonista, é necessário estar em dia com os acordos e 

contrapartidas de qualquer natureza (financeira, realização de ações ou outras 

entregas) combinados com o Instituto Elos, com relação ao Guerreiros Sem Armas ou 

outros projetos em que esteve oficialmente envolvido. Caso tenha dúvidas sobre sua 

situação com o Elos, favor fazer contato pelo e-mail movimento@institutoelos.org até 

10 dias antes do prazo final para inscrição e propostas. Equipe Elos terá até 5 dias úteis 

para retornar seu contato; 

● Também sobre proponente protagonista, esse edital é exclusivo para pessoas 

autodeclaradas negras, de povos e comunidades tradicionais, periferias ou favelas, 

com renda familiar de até 3 salários-mínimos; 

● O proponente protagonista se compromete a participar da avaliação das propostas 

(conforme descrito na Etapa #2 da seção “Como Será a Seleção?”, descrita abaixo);  

● Por conta da natureza apartidária e laica das ações do Elos, este edital não selecionará 

projetos que tenham caráter político partidário e/ou religioso (Exemplos: apoio para 

construção de igrejas, sedes de partidos políticos, promoção de eventos religiosos, 

comícios políticos, ou similares); 

 

mailto:movimento@institutoelos.org
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COMO SABER QUE A MINHA  

PROPOSTA CABE NO EDITAL? 
Este edital busca propostas que tenham potencial para serem multiplicadas em outros 

territórios e comunidades, seja pela forma inovadora como aborda determinado desafio 

socioambiental, seja pela sua metodologia com pistas reais de transformação na sociedade. 

Tais propostas não precisam estar consolidadas, menos ainda precisam ser complexas e 

conceitualmente elaboradas teoricamente, mas elas precisam estar, de maneira muito 

pragmática, orientadas a trabalhar um desafio ou uma questão, com fluxo e processos bem 

evidentes para isso, orientados por resultados que podem ser mensurados. Também busca 

projetos que articulem as diversas possibilidades de aplicação da Filosofia Elos com desafios 

do nosso tempo e contexto nacional. Abaixo, algumas simulações importantes para ilustrar o 

objetivo do edital: 

● Se você pretende construir um parque em sua comunidade e quer fazer isso testando 

um modelo de mobilização do território e de recursos, que possa ser replicado Brasil 

afora, essa é uma proposta elegível para esse EDITAL. Inscrever-se apenas para custear 

materiais e mão de obra não é uma proposta elegível para esse EDITAL; 

● Se você pretende fazer um filme sobre os personagens inspiradores da sua 

comunidade com foco  em fomentar a preservação da memória comunitária, com 

pistas de passos e processos, e quer testar isso no mundo, essa é uma proposta elegível 

para esse EDITAL. Apenas produzir um filme não é uma proposta elegível para esse 

EDITAL; 

● Se você pretende desenvolver e tirar do papel um jogo inédito guardado na gaveta, ou 

uma nova edição de algum jogo que a sua organização ou coletivo criou e precisa ser 

aprimorado, essa é uma proposta elegível para esse EDITAL. Conseguir recursos 

apenas para reimprimir um jogo que já existe não é uma proposta elegível para esse 

EDITAL;  

● Se você pretende criar um hub/ponto de produção de conteúdos com recorte de raça, 

classe e gênero, por exemplo, ou desenvolver outras formas coletivas de produzir 
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comunicação, esse EDITAL é pra você! Conseguir recursos para um produto de 

comunicação (podcast, jornal etc) que já tem seu conteúdo desenhado para um único 

uso/fim não é uma proposta elegível para esse EDITAL; 

● Se você pretende investigar um jeito diferente de produzir e distribuir alimentos no 

seu território, articulando com saúde e bem estar, podendo dar escala a essa 

tecnologia, esse EDITAL é pra você! Conseguir recursos para fazer acontecer uma horta 

não é uma proposta elegível para esse EDITAL; 

● Se você realiza mensalmente um sarau junto com seu coletivo/organização, inspirando 

jovens e transformando vidas e quer sistematizar e ampliar essa experiência, 

integrando com outras disciplinas curriculares ou extracurriculares, criando trilhas de 

aprendizagem baseadas na Metodologia Elos, cultura popular e contexto local para 

uma educação com propósito, alinhada aos desafios do século XXI, esse EDITAL é pra 

você. Apenas conseguir recursos para realizar mais uma edição deste sarau não é uma 

proposta elegível para esse EDITAL; 

● Se você pretende colocar em prática um plano para a construção de ambientes 

resilientes às mudanças climáticas em um território, usando a Metodologia Elos no 

processo, essa é uma proposta elegível para este EDITAL;  

● Se seu coletivo ou organização tem o embrião de uma tecnologia social voltada ao 

desenvolvimento comunitário e territorial, baseado nas práticas cotidianas do seu 

coletivo ou organização e na Metodologia Elos que podem ser aplicadas em outros 

territórios, esse EDITAL é pra você. 

 

COMO INSCREVER MEU PROJETO? 

A inscrição de projetos será realizada por meio do envio da Ficha de Inscrição e de um vídeo 

curto e simples. A Ficha de Inscrição está disponível para download por meio do link. O vídeo 

deve ter até 3 minutos de duração, e pode ser gravado por qualquer meio, inclusive celular, 

na posição horizontal - pedimos que busque em ambiente iluminado e com pouco ruído 

https://institutoelos.org/wp-content/uploads/2023/02/FICHA-DE-INSCRICAO_EDITAL-JOVENS-IDEIAS.docx
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externo, com as pessoas proponentes contando sobre o projeto e o que ele pode gerar de 

transformação nos territórios, na sociedade e no jeito de fazer e enfrentar esse desafio 

socioambiental. 

Proponente protagonista deverá inscrever a proposta enviando a ficha de inscrição + link para 

acessar o vídeo para e-mail para movimento@institutoelos.org;  

Para incentivar a inscrição de boas propostas, o Instituto Elos oferecerá, gratuitamente, a 

todas as pessoas da rede GSA interessadas, 2 oficinas abertas sobre elaboração de projetos 

para o edital. Para confirmar a sua vaga nas oficinas, basta realizar um cadastro simples por 

meio do link https://forms.gle/rLficbSYbKwkK2hh9. 

As oficinas serão realizadas online (via zoom), e as datas previstas constam na seção 

CRONOGRAMA deste documento. 

Obs.: A participação nas oficinas é opcional e não está atrelada ao envio de propostas. 

Contudo, encorajamos a participação de todas as pessoas interessadas, pois tirar dúvidas 

pode apoiar na inscrição de propostas mais alinhadas ao edital.  

 

COMO SERÁ A SELEÇÃO? 

Etapas da Seleção  

Etapa #1: O Instituto Elos realizará uma triagem das fichas e vídeos de cada proposta enviada 

dentro do prazo de inscrição, com base nos critérios de seleção; 

Etapa #2: Após a triagem, todas as propostas inscritas serão organizadas em formato de 

resumo (15 linhas/cada) e vídeo para a avaliação coletiva das proponentes protagonistas. 

Cada proponente protagonista avaliará até 10 propostas para selecionar 3 a partir das 

questões abaixo: 

Sendo 1 o índice mais baixo e 5 o índice mais alto: 

● De 1 a 5, quanto essa proposta contempla a Filosofia Elos? 

https://forms.gle/rLficbSYbKwkK2hh9
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● De 1 a 5, quanto você acha que essa proposta pode ser replicada em diferentes 
contextos? 

● De 1 a 5, quanto essa proposta o inspira? 
● De 1 a 5, quanto você gostaria de levar essa ideia para ser testada em seu território? 
● De 1 a 5, quanto você gostaria de dar sugestões para que essa proposta fique 

espetacular? 

 

Etapa #3: Essa etapa da seleção acontecerá no âmbito da rede Guerreiros Sem Armas, em 

especial via grupo Guerreiros de Todos os Tempos e lista de transmissão de e-mails. As 

questões mobilizadoras a serem respondidas voluntariamente pelas pessoas da rede de 

Guerreiros Sem Armas interessadas em apoiar e se envolver nessa etapa serão:  

Sendo 1 o índice mais baixo e 5 o índice mais alto: 

● De 1 a 5, quanto essa proposta dialoga com as urgências do nosso tempo? 
● De 1 a 5, quanto essa proposta o inspira? 
● De 1 a 5, quanto você reconhece a Filosofia Elos nessa proposta? 
● De 1 a 5, quanto você acredita que essa proposta teria apoio fora da comunidade GSA? 
● De 1 a 5, quanto você gostaria de ver essa proposta sendo apoiada para um piloto? 

Etapa #4:  Nessa fase, o time técnico de Movimento e parceiros convidados analisará proposta 
por proposta, cruzando percepções e avaliações técnicas da equipe com as avaliações feitas 
nas 2 etapas anteriores para alcançar 6 finalistas; 

Etapa #5: Comunicado oficial nas redes sociais do Instituto Elos, no site institucional e por e-

mail para proponentes protagonistas das propostas aprovadas.  

Etapa #7 Processo administrativo para recebimento dos recursos, bem como processo de 

formação, acompanhamento e realização; 

Critérios de seleção 

As avaliações das propostas inscritas considerarão: 

▪ Alinhamento com o foco do edital no desenvolvimento comunitário e territorial dos 

diferentes contextos no Brasil; 

▪ Qualidade do projeto: entendimento da apresentação da proposta, viabilidade técnica 

e orçamentária; 
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▪ Perfil das competências e talentos das pessoas envolvidas no projeto; 

▪ Potencial de articulação de talentos e recursos locais; 

▪ Alinhamento, inspiração e/ou aplicação da Filosofia Elos no projeto; 

▪ Potencial de continuidade e multiplicação em outros territórios e comunidades; 

▪ Equidade de raça e gênero nas equipes das propostas; 

 

CRONOGRAMA* 

*sujeito a ajustes e adiamentos das etapas.  

14 de fevereiro  

Lançamento do edital 

15/fevereiro a 10/março 

Período de inscrição e oficinas preparatórias, sendo: 

Oficina 1: dia 16/02, quinta-feira, às 19 horas (a ser realizada se atingir número mínimo de 

participantes; inscrições abertas até dia 15/02, quarta-feira, às 18 horas) 

Oficina 2: data e horário serão divulgados pelo grupo de whatsapp GSA de Todos Os Tempos 

com até 1 semana de antecedência; inscrições abertas até às 18 horas do dia anterior) 

10 de março  

Fim do período de inscrições. 

11/março a 19/março 

Etapa #1 - triagem 

20/março a 26/março 

Etapa #2 - Avaliação de proponentes 
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27/março a 02/abril 

Etapa #3 Avaliação na rede Guerreiros Sem Armas 

03/abril a 19/abril 

Avaliação técnica das propostas pela equipe Movimento e convidados. 

 20/abril  

Divulgação do resultado e comunicado às propostas vencedoras 

2/maio a 2/agosto 

Período máximo de execução da proposta técnica aprovada, com 2 relatórios parciais 

mensais e atividades ofertadas pela equipe Elos ao longo do período  

*10/junho 

Convite para até 3 iniciativas apresentarem seu projeto no programa Guerreiros Sem Armas 

2023 

Julho 

Apresentação de iniciativas no programa Guerreiros Sem Armas 2023 

Até 31/agosto 

Prestação de contas e entrega do relatório e da sistematização do processo.  

 

REGRAS PARA O USO DO RECURSO 

FINANCEIRO OFERECIDO 
Na Ficha de Inscrição, há um campo específico para descrever a necessidade de recursos 

financeiros, considerando um total máximo de R$ 15.000,00. 

O recurso deverá ser utilizado estritamente conforme planilha aprovada junto à equipe de 

acompanhamento dos projetos, com foco na realização das ações previstas e durante o 

período previsto de realização. Eventuais mudanças precisam ser solicitadas ao comitê técnico 
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de Movimento, que terá até 5 dias úteis para retornar o contato e agendar conversa para 

ajuste, pelo e-mail movimento@institutoelos.org.  

Para recebimento do recurso, é necessário um CNPJ válido e uma conta bancária vinculada a 

ele (os projetos podem buscar apoio de alguma organização ou Microempreendedor 

Individual - MEI - parceiro para recebimento do recurso). 

Conforme cronograma, os projetos deverão apresentar relatórios de prestação de contas 

parciais mensais e um relatório total ao fim das atividades, contendo evidências da realização 

das atividades previstas e resultados alcançados. Por isso, é importante prever uma gestão 

organizada dos recibos, notas fiscais etc. relacionados aos gastos do projeto. 

O pagamento será realizado em 2 parcelas, conforme cronograma de ações aprovado e 

entrega dos relatórios de prestação de contas parciais. 

QUEM ESTÁ PROMOVENDO ESTE EDITAL? 
O Instituto Elos (www.institutoelos.org) é uma organização que há 22 anos atua na formação 

de lideranças sociais e mobiliza comunidades fortalecendo seus potenciais, aumentando 

pertencimento e promovendo protagonismo individual e comunitário. Tem como propósito 

“Impulsionar um movimento de fazer acontecer já o mundo que todos sonhamos”, pelo  qual 

compreende a capacidade de  sonhar como um grande impulso para a mudança e o fazer junto 

como a melhor forma de transformar sonhos em realidade.  

Link para vídeo sobre a Filosofia Elos (6 min.): 

https://www.youtube.com/watch?v=BTs63bgWkYY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BTs63bgWkYY

