Programa Reflexões em Desenvolvimento Institucional
Perguntas Frequentes (FAQ – Frequently Asked Questions)
1) O que é o programa Reflexões em Desenvolvimento Institucional?
É uma iniciativa do Itaú Social que tem como propósito contribuir para a
reflexão estratégica sobre o processo de desenvolvimento institucional
de organizações da sociedade civil (OSC) de base comunitária.
2) O que é oferecido pelo programa Reflexões em Desenvolvimento
Institucional?
● São oferecidas formações on-line e dialogadas que estimulam reflexões
estratégicas sobre a atuação e identidade institucional de OSCs;
●

Troca de conhecimento entre pares;

● Apoio Institucional com repasse de recurso flexível a ser alocado de
acordo com a necessidade de cada organização, no valor de
R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
3) Qual é o objetivo da carta-convite do Programa Reflexões em
Desenvolvimento Institucional ?
O objetivo é

convidar organizações da sociedade civil de base

comunitária para participarem do processo seletivo do Programa
Reflexões

em

Desenvolvimento

Institucional.

As

organizações

convidadas a participar do processo seletivo estão localizadas em
municípios definidos como prioritários pelo Itaú Social. O convite foi
enviado por e-mail para sua organização e é intransferível para demais
instituições, por isso solicitamos que não o compartilhe durante o
processo de seleção.
4) O que são municípios prioritários de atuação do Itaú Social?
Os municípios identificados como prioritários para atuação do programa
de Investimento na Sociedade Civil, do Itaú Social, foram definidos por
um processo de Prospecção de Territórios. A partir da análise de
indicadores

socioeconômicos e educacionais, foram identificados e

definidos

municípios

que

apresentam

os

maiores

desafios

no

enfrentamento às desigualdades educacionais, econômicas e sociais.
Acesse o regulamento no link abaixo para compreender melhor esse
processo: Reflexões em Desenvolvimento Institucional | Itaú Social
5)Quem pode se inscrever no programa Reflexões em Desenvolvimento
Institucional?
Somente as organizações da sociedade civil de base comunitária que
receberam a carta-convite enviada por e-mail pelo Itaú Social e que
respondam aos critérios de participação definidos no regulamento do
Programa.
6)Quais os critérios para uma OSC participar do programa?
▪

Atuar no território nacional;

▪

Atender crianças e adolescentes;

▪

Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes;

▪

Realizar atendimento gratuito sem a cobrança de qualquer tipo de taxa
do público atendido;

▪

Ter parcerias e articulações no território;

▪

Ter equipe compostas por, no mínimo, 3 colaboradores contratados e
remunerados;

▪

Ser formalizada há pelo menos 1 ano (12 meses) como organização
social de direito privado (com CNPJ ativo);

▪

Ter os objetivos sociais e as normas estatutárias adequadas à lei e estar
com suas obrigações legais em dia;

▪

Ter conta bancária ativa atrelada ao CNPJ da OSC, com movimentação
bancária há, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos e que não seja de
incentivos fiscais.

7) Onde e como fazer a inscrição no programa Reflexões em
Desenvolvimento Institucional?
As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente na Plataforma
de Editais Itaú Social. Para se inscrever, é necessário realizar primeiro um
cadastro na Plataforma de Editais (https://www.itausocial.org.br/editais/), que

deverá ser efetuado em nome da organização, informando seu respectivo
número de CNPJ.
Para mais informações e instruções sobre o processo de inscrição, acesse o
Tutorial de Inscrição em Reflexões em Desenvolvimento Institucional | Itaú
Social.
Caso a organização já tenha um cadastro na plataforma de Editais Itaú Social,
basta acessá-la, fazer login na página e buscar o edital.
8) Como saber se a inscrição foi realizada corretamente?
Para a inscrição ser efetivada é necessário o preenchimento do formulário de
inscrição, com a inclusão de todas as informações e documentos solicitados,
dentro do prazo estabelecido (até 10/06/2022 às 18h - horário de Brasília).
Após o preenchimento do Formulário de Inscrição e inclusão dos Documentos
Administrativos, a inscrição será finalizada ao clicar no botão “Enviar”. Após a
conclusão da inscrição, a organização receberá uma mensagem de
confirmação no e-mail cadastrado.
9) Quais são os documentos administrativos que devem ser inseridos no
formulário de inscrição?
▪

Ata de eleição da diretoria atual (com mandato vigente) e estatuto
social atual, ambos registrados em cartório;

▪

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ
(cartão CNPJ). O cartão CNPJ deve ser gerado no site da Receita
Federal dentro do ano de 2022 e o arquivo enviado deve mostrar
a data de emissão;

▪

Cópia do CPF dos representantes legais atuais (RG ou CPF). É
importante que sejam considerados os diretores/administradores
da eleição mais recente e com mandato em vigor.

Todos os documentos inseridos no Formulário devem ser digitalizados
e estar legíveis.
10) Quando e como ocorrerão os encontros formativos?
O processo formativo acontecerá de julho a dezembro de 2022, mensalmente e
on-line, em dias úteis e horário comercial a ser combinado previamente. Cada

encontro formativo terá até 3 horas de duração.
11) Como e quando será informado o resultado do processo seletivo?
O resultado da seleção de até 45 organizações selecionadas para o Reflexões
em Desenvolvimento Institucional será divulgado até o dia 11 de julho de 2022
no site (Reflexões em Desenvolvimento Institucional | Itaú Social). As
organizações selecionadas também receberão um comunicado pelo e-mail
cadastrado na ficha de inscrição.
Caso sua pergunta ou dúvida sobre a inscrição no processo seletivo do
programa Reflexões em Desenvolvimento Institucional não tenha sido
respondida, entre em contato pelo e-mail duvidas@reflexoesemdi.com

