I Chamada Pública do Fundo Casa para
Mobilidade Urbana
1. Apresentação
Formada em 2013 por ativistas, pesquisadores e cidadãos identificados com a visão de um
Rio mais integrado, a Casa Fluminense acredita que a realização deste horizonte passa
pela afirmação de uma agenda pública aberta à participação de todos os fluminenses e
destinada universalmente a todo o seu território e população e não apenas - ou
prioritariamente - para as áreas centrais da capital.
Funcionamos assim como pólo de uma rede de pessoas e organizações dedicado a
fomentar ações compartilhadas voltadas à promoção de igualdade, ao aprofundamento
democrático e ao desenvolvimento sustentável no Rio, alcançando por inteiro nossa “cidade
metropolitana” comum.
O Fundo Casa Fluminense é uma ferramenta de fomento à participação social inovadora,
por meio de apoio a coletivos, movimentos, instituições locais e cidadãos com iniciativas de
mobilização, proposição e defesa de políticas públicas cujas temáticas dialoguem com a
Agenda Rio 2017 através de metodologias diferenciadas ou de inovações em iniciativas
tradicionais. Em paralelo, o Fundo também é um instrumento de engajamento de diversos
setores da sociedade na própria Casa Fluminense, constituindo uma oportunidade para
alavancar recursos de doações da rede interna de parceiros. Desde o seu lançamento no
início de 2016 o Fundo já apoiou 21 ações em 8 municípios da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro.
2. Objetivo
A Casa Fluminense tem o prazer de anunciar que está aberta a submissão de propostas
para a I Chamada Pública do Fundo Casa para Mobilidade Urbana, que visa apoiar a
produção de conteúdos para formação e debate sobre mobilidade urbana na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro.
Queremos convidar grupos e coletivos de comunicação popular e audiovisual
para contribuir na avaliação e construção coletiva de políticas públicas de mobilidade
urbana. Buscamos propostas que contribuam para a formação, mobilização, monitoramento
e incidência na temática da mobilidade urbana na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e
grupos que queiram produzir em parceria com a Casa Fluminense.

3. Modalidades de apoio
A chamada oferece duas modalidades de apoio financeiro e institucional, contemplando um
total de 7 propostas, assim distribuídas:
a) R$ 3.000,00 para apoio na produção de material audiovisual de curta duração (entre
3 e 5 minutos) sobre o tema da mobilidade urbana.
Número de propostas apoiadas: 3
b) R$ 2.000,00 para o apoio na produção de uma série de 3 matérias jornalísticas ao
longo de três meses no formato textual, audiovisual e/ou podcast, dentro da temática
da mobilidade urbana, para veiculação nas redes sociais .
Número de propostas apoiadas: 4
4. Quem pode submeter propostas

Grupos, coletivos, associações, movimentos e organizações da sociedade civil,
formalmente constituídos ou não, da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que
atuem nas áreas de comunicação comunitária e produção audiovisual.
5. Inscrições
As inscrições estarão abertas no período de 11 a 27 de agosto de 2017 e serão realizadas
no link https://goo.gl/forms/QMhLHuGCAq4T8eRG2 por meio do preenchimento de ficha de
inscrição online e do envio da seguinte documentação:
a) proposta de plano de execução do produto contendo os seguintes itens: sinopse,
descrição da perspectiva sobre mobilidade escolhida; cronograma de execução;
orçamento e equipe;
b) Duas cartas de recomendação da organização, coletivo ou grupo que falem de sua
atuação e história no território.

6. Etapas e critérios de seleção
A seleção das propostas submetidas será feita pela Comissão de Gestão do Fundo e pelo
Núcleo Executivo da Casa Fluminense.
I - Serão utilizados os seguintes critérios para a seleção do conjunto de propostas
contempladas:
a) diversidade territorial, buscando atingir, prioritariamente, Baixada Fluminense, Leste
Fluminense, favelas e periferias da Capital;

b) diversidade temática das propostas apresentadas e abordagem de diferentes
modais de transporte público e transporte ativo;
c) diversidade dos formatos das propostas a serem entregues ao final do edital (o
objetivo é buscar propostas em diferentes formatos - áudio, vídeo e texto);
d) capilaridade da atuação em rede e dos canais de difusão de conteúdo das
organizações, coletivos e grupos;
e) Disponibilidade para participar das duas Oficinas de formação presenciais oferecidas
pela Casa Fluminense e do 10º Fórum Rio;

II - Os coletivos pré-selecionados serão contatados até o dia 28 de agosto de 2017.
III - Após o período de inscrições os coletivos pré-selecionados deverão participar de
entrevista com as Coordenações de Incidência e Comunicação da Casa Fluminense entre
dos dias 28 e 31 de agosto. As conversas poderão ser realizadas via Skype ou Hangout;
IV- O resultado da seleção será publicado no site casafluminense.org.br no dia 1 de
setembro de 2017
7. Apoio institucional
Os grupos selecionados devem participar das seguintes atividades promovidas pela Casa
Fluminense:
a) Oficina de Comunicação Comunitária, no dia 5 de setembro de 2017;
b) Oficina de Mobilidade Urbana, no dia 12 de setembro de 2017;
c) 10° Fórum Rio, 25 de novembro de 2017: a décima edição do Fórum Rio será o
espaço de culminância das ações desenvolvidas, onde os materiais produzidos
através desta chamada pública serão apresentados e discutidos. Os coletivos
participantes deste edital poderão também realizar cobertura colaborativa durante o
Fórum, a ser desenvolvida e anunciada posteriormente.

7. Cronograma

Inscrições

11 a 27 de agosto de 2017

Seleção

28 a 31 de agosto de 2017

Resultado dos coletivos e grupos

01 de setembro de 2017

selecionados
Oficina de Comunicação Comunitária

05 de setembro de 2017 - 17h30
*Encontro presencial

Oficina de Mobilidade

12 de setembro - 17h30
*Encontro presencial

Entrega das matérias

1ª - Setembro
2ª - Outubro
3ª - Novembro

Entrega dos curtas

10 de novembro de 2017

10° Fórum Rio

25 de novembro de 2017

8. Dúvidas e outros requerimentos
Demais dúvidas e esclarecimentos sobre o preenchimento do formulário de inscrição,
documentação necessária e outros assuntos serão prestados pelo e-mail
casa@casafluminense.org.br. Inscreva-se para receber nossa Newsletter e ficar por dentro
de nossas ações e conteúdos. Boa sorte!

