EDITAL DE SELEÇÃO
DE PARTICIPANTES
PARA O LAB 24H
DE COMUNICAÇÃO
E ATIVISMO

UMA PARCERIA:

A Casa Fluminense tem o prazer de anunciar que estão abertas
as inscrições para a seleção de participantes para o LAB 24H
de Comunicação e Ativismo, realizado em parceria com a
Agência Chama.
O Lab 24H será um processo de formação e trocas
de experiências e tecnologias para produção de campanhas,
ações de mobilização e ações de incidência que visa fortalecer
a atuação de grupos, coletivos e movimentos sociais, de base
comunitária, culturais e de comunicação popular da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro a partir do aprimoramento
e da inovação nos instrumentos e métodos de comunicação
de causas.
1. Estrutura do curso e vagas
Serão oferecidas 30 vagas para a formação com carga horária
total de 24h, distribuídas entre os seguintes temas:
Mobilizações e Campanhas
Mobilidade Urbana na RMRJ
Conteúdo comum

Redes Sociais
Financiamento Coletivo
Oficina de produção de ação de rua

Fotografia
Conteúdo eletivo

Audiovisual
Design

Cada participante deverá cursar todos os temas do eixo
de Conteúdo Comum e deve optar no momento da matrícula
por um dos temas do conteúdo eletivo.
A formação acontecerá em 5 encontros entre os dias 2 e 9 de
abril de 2019, de acordo com o disposto no item 6 deste edital,
além da execução da ação de rua planejada. Serão oferecidas
bolsas de ajuda de custo para transporte e alimentação dos
participantes.
2. Público alvo
Buscamos jovens e adultos de 16 a 35 anos engajados em
movimentos sociais, culturais, comunitários e de comunicação
popular, atuantes nas periferias da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro, com especial interesse para a Zona Oeste da Capital,
Baixada Fluminense, São Gonçalo e áreas de favela, que
queiram desenvolver suas habilidades em comunicação voltada
para mobilizações e causas sociais alinhadas com as propostas
da Agenda Rio 2030 (disponível em
http://casafluminense.org.br/agenda-rio/).
3. Inscrições
As inscrições estarão abertas no período de 14 de fevereiro a 10
de março de 2019 e serão realizadas no link
https://goo.gl/forms/WhGXqklkpSDIJQ2e2 por meio
do preenchimento de ficha de inscrição online.

4. Etapas e Critérios de seleção
I- A seleção das candidaturas submetidas será feita pela
coordenação do Lab 24h e pelo Núcleo Executivo da Casa
Fluminense através da análise das respostas submetidas ao
formulário de inscrição, segundo os seguintes critérios:
a) Diversidade territorial, buscando atingir, prioritariamente,
jovens oriundos da Baixada Fluminense, São Gonçalo, Zona Oeste
e favelas e periferias da Capital;
b) Diversidade racial e de gênero, buscando alcançar,
prioritariamente, jovens negras(os), mulheres, e homens
e mulheres trans;
c) Engajamento em coletivos, movimentos e iniciativa
de mobilização em seus territórios de atuação, alinhados com
algum tema da Agenda Rio 2030;
d) Disponibilidade para participar de todos os encontros
de formação do Lab 24h;
II - O resultado da seleção e o endereço para a matrícula serão
divulgados no site casafluminense.org.br no dia 15 de março de
2019.
III - Os selecionados deverão comparecer no endereço indicado
para realizar a matrícula presencial nos dias 18 e 19 de março de
2019, das 14h às 20h.
5. Encontros e programação
Os selecionados deverão participar das seguintes atividades:

DIA
2 de abril de 2019, 18-21h

ATIVIDADE
Oficina de mobilização e campanhas

4 de abril de 2019, 18-21h

Oficina de Mobilidade Urbana na Região

6 de abril de 2019, 9-17h30

Oficina de Redes Sociais para mobilização
+
Oficina de Financiamento Coletivo

7 de abril de 2019, 9-17h30

Atividade de campo: Baixada Fluminense
+
Oficinas simultâneas:
audiovisual, fotografia e design

9 de abril de 2019, 18-21h

Oficina de construção de ação
de mobilização

30 de abril de 2019

Ação de mobilização

6. Cronograma
Inscrições

14 de fevereiro de 2019
a 10 de março de 2019

Seleção

11 a 14 de março de 2019

Divulgação das candidaturas
elecionadas

15 de março de 2019

Matrícula presencial

18 e 19 de março de 2019,
das 14 às 20h

Oficinas

2, 4 e 9 de abril de 2019, das 18 às 21h
6 e 7 de abril de 2019, das 9 às 18h

Ação de mobilização

30 de abril de 2019

7. Dúvidas e outros requerimentos
Demais dúvidas e requerimentos sobre o preenchimento
do formulário de inscrição e outros assuntos serão atendidos
pelo e-mail casa@casafluminense.org.br.
Inscreva-se para receber nossa Newsletter e ficar por dentro
de nossas ações e conteúdos.

