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Formulário para Inscrição de Proposta de Projeto
Antes de formular seu projeto, leia por favor o documento "Base ASA, Explicações referentes às
propostas de projeto" (em pdf). Caso você não disponha deste documento, você pode fazer o
download aqui: https://asa.engagement-global.de/dokumente.html

A- Apresentação da organização anfitriã
Informações referentes à organização anfitriã
Responda às seguintes questões de maneira precisa (máximo de 300 caracteres para cada caso).
Nome da
organização
Tipo da
organização
Endereço
postal
Telefone
E-mail

Fax
Página

Continente

País
anfitrião

Região
dentro
do país

Local /
Cidade

Informações de contato do proponente do projeto
Sobrenome
Primeiro nome
Organização
(se aplicável)

Posição
(se aplicável)

Endereço
postal
Telefone
E-mail

Fax

Informações sobre o proponente do projeto, se o proponente não fizer parte da organização
anfitriã (máximo de 500 caracteres):
Explique brevemente por que você está propondo este projeto.
• Qual é a sua relação com a organização parceira?
• Qual é o seu papel na organização?

Uma oferta de

Com seu
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Caso você não esteja trabalhando para a organização parceira, descreva também como e com qual
membro da organização você formulou a proposta de projeto.

Pessoa de contato para o programa e para os participantes (essa pessoa se comunicará com os
participantes antes do início do projeto e supervisionará o seu trabalho no país anfitrião)
Sobrenome
Primeiro
Posição
Telefone
E-mail

Fax

Como você ouviu falar da ASA pela primeira vez?
Internet
A ASA me abordou diretamente
Sou um (antigo) participante da ASA,
Ano:

Contatos pessoais / colegas
De outra forma (favor especificar):

A organização já propôs alguma vez um projeto ASA ou GLEN?
A organização já propôs alguma vez este projeto ASA ou GLEN?

Sim, ano:
Sim, ano:

A organização entregou mais de uma proposta de projeto para o programa ASA?

1.

Uma oferta de

Qual é o trabalho executado pela organização? Quais são os objetivos da mesma?

Com seu

Não
Não
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2.

Como a organização está integrada localmente (em termos de política, sociedade,
economia, contexto ecológico)? A organização coopera com outras organizações (nacionais
e internacionais)? Se sim, com quais organizações e em quais projetos?

3.

Quais são os objetivos do estágio da ASA em relação aos objetivos da organização?

4.

Quantas pessoas trabalham para a organização (empregados / voluntários)? Desde quando
a organização existe?

5.

Quais as condições de trabalho que você pode oferecer aos participantes (espaço de
trabalho, computadores etc.)?

6. Acomodação
Você será capaz de fornecer aos participantes
uma acomodação apropriada gratuitamente?
Se "Não", você poderá fornecer assistência aos
participantes, auxiliando-os a encontrar uma
acomodação apropriada?
Qual será o custo médio para a acomodação no
local c do projeto?
Uma oferta de

Com seu

Sim

Não

Sim

Não

Custo máximo

custo mínimo
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7.

Descreva a situação de segurança na região em que a organização trabalha. Caso haja
condições especiais referentes à região, por favor, explique-as.

8.

A sua organização está registrada oficialmente ou tem algum status jurídico? Sim/Não

9.

Para obter o visto requerido para a realização do estágio, os(as) participantes eventualmente
necessitarão uma carta de referência da organização no país parceiro. A sua organização
está disposta a escrever uma carta de referência para os(as) participantes? Sim/Não

10. Qual categoria de visto seria, do seu ponto de vista, adequado para a realização do estágio
na sua organização?
________________________________________________________________________
Atenção: em muitos países o visto de turismo não é suficiente para a realização de um projeto ASA! Os(as)
participantes são responsáveis de informar-se qual visto é requerido para a realização do projeto no país
parceiro. A entrada irregular com um visto inadequado, que não permita a realização do projeto, pode ter
consequências graves para os(as) participantes (multa, prisão, proibição de entrada no país do projeto,
etc.). O programa ASA reserve-se o direito de cancelar o projeto em tal situação.
11. A sua organização seria capaz de receber pessoas com deficiência?
12. Você já tem experiência em trabalhar com pessoas com deficiência?
13. Quais obstáculos você observa na inclusão de pessoas com deficiência?
_________________________________________________________________________

____________________________________ _____________________________________

B- Informações detalhadas referentes ao projeto
Responda precisamente as questões a seguir.

Título do projeto

Habilidades
linguísticas exigidas

Uma oferta de

Com seu
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Alocação do projeto no campo de políticas de desenvolvimento
(Selecione uma ou duas opções)
1 Economia,
trabalho
2 Educação
3 Gênero
4 Participação civil
5 Saúde

6 Cuidados com a
infância e a adolescência
7 Cultura
8 Desenvolvimento rural
9 Mídia e informação
10 Direitos humanos

11 Economia sustentável
12 Desenvolvimento urbano
13 Proteção do clima e do ambiente
14 Gestão de conflitos
15 Migração

Tempo de implementação do estágio
O projeto com duração de três meses deverá acontecer entre julho de 2017 e janeiro de 2018. Caso o
seu projeto esteja programado para acontecer em um momento específico ou dentro de algum tempo
desse período, indique por favor o período preciso de tempo:
De:
Até:
Favor observar: Apenas em casos excepcionais os estágios podem acontecer em um período posterior ao mencionado acima.
Favor contactar a equipe ASA!

Número de participantes que podem ser hospedados pela organização (mínimo de 2, máximo de 3):
Incluindo, se possível:
Número de trabalhadores desejado (sem histórico acadêmico):
Número de estudantes desejado (com histórico acadêmico):

2.1. Quais serão as atividades concretas dos participantes?
Ao elaborar as atividades dos participantes, observe, por favor, que há um período de nove meses
entre a proposta do projeto (setembro de 2016) e o início do estágio (fulho - outubro de 2017).
Portanto, descreva em sua proposta de projeto um escopo possível de funções com as quais os
participantes poderão cooperar durante sua estadia. Depois da fase de seleção dos participantes, em
março de 2017, especifique as atividades junto aos participantes.

2.2. Quais os conhecimentos / habilidades específicos(as) que os participantes devem ter? Que
experiência do passado poderá ser útil para seu trabalho durante o projeto?
O programa ASA consultará essas solicitações para a seleção de participantes para seu
projeto, caso sua proposta seja aceita.

Uma oferta de

Com seu
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2.3. O que os participantes podem aprender sobre os desafios globais e como esses desafios
influenciam em particular o país anfitrião e a sua população?

2.4. Escreva, por favor, um breve resumo a respeito de todo o projeto, tentando enfatizar a
atividade do estágio:

Uma oferta de

Com seu
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Declaração de honra
(a ser assinada pelo proponente do projeto)

Nome do proponente
do projeto

Eu, infra-assinado, confirmo que a informação contida nesta inscrição é verdadeira, até onde me é
dado saber.
Concordo que em caso de admissão no programa ASA todos os dados fornecidos neste formulário
poderão ser usados para a gestão do programa, desde que seja respeitado o direito à privacidade.
Comprometo-me a informar o programa ASA a respeito de quaisquer mudanças que afetem a
implementação possível do projeto proposto
Caso eu esteja me inscrevendo para a bolsa de estudos parcial, confirmo que o projeto possa ser
realizado sem a minha participação.
(Observe, por favor, caso você deseje se inscrever para a bolsa: a proposição de um projeto não o
autoriza automaticamente a participar do programa. Você deverá ser submetido ao processo normal
de candidatura, embora sua inscrição seja considerada prioritária. Sua proposta só poderá ser aceita
caso você confirme que o estágio poderá acontecer mesmo que você não seja selecionado como
participante.)

_____________________________
Local, data

_____________________________________
Assinatura

Por favor, entregue as declarações de honra e de cooperação assinadas até 15 de setembro de 2016
através de e-mail para
asa-basis@engagement-global.de ou asa-lateinamerika@engagement-global.de
ou por fax para o seguinte número: +49 (0)30 - 254 82 - 359

Uma oferta de

Com seu
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Declaração de Cooperação
da organização parceira no país anfitrião
(a ser assinado pela pessoa de contato, responsável pela supervisão dos estagiários)

País anfitrião
Título do projeto
Organização
hospedeira

Concordamos em cooperar com o programa ASA da ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH no âmbito do
projeto proposto e em supervisionar os participantes ASA selecionados pelo programa ASA.
Comprometemo-nos a:
• indicar uma pessoa de contato de nossa organização como orientador dos participantes ASA
• coordenar o planejamento do projeto com os participantes ASA durante a fase de preparação
(comunicação através de e-mail em março de 2017)
• ajudar os participantes em sua solicitação por um visto para o período do estágio
• ajudar os participantes orientando-os em seu novo ambiente (por exemplo, ajudando-os a
encontrar uma acomodação)
• fazer uma reunião inicial com os participantes ASA quando de sua chegada e fazer reuniões
regulares durante a sua estadia em nossa organização
• garantir condições adequadas de trabalho para a implementação do estágio
• informar o programa ASA a respeito de quaisquer mudanças que afetem a possível implementação
do projeto proposto.

Concordo que, em caso de admissão no programa ASA, os dados organizacionais fornecidos neste
formulário de proposta podem ser utilizados para a gestão do programa ASA, desde que o direito à
privacidade seja respeitado.
Sim / Não
Concordo que os detalhes de contato organizacionais (e-mail, número de telefone) possam ser
compartilhados com outras organizações parceiras ASA para trabalhos em rede e intercâmbio de
experiência.
Sim / Não
Concordo que o programa ASA liste os detalhes de contato organizacionais (e-mail, telefone) em
seus relatórios públicos anuais.
Sim / Não

_____________________________
Local, data

_____________________________________
Nome e assinatura

Por favor, entregue as declarações de honra e de cooperação assinadas até 15 de setembro de 2016
por e-mail asa-basis@engagement-global.de ou asa-lateinamerika@engagement-global.de
ou por fax para o número a seguir: +49 (0)30 - 254 82 - 359

Uma oferta de

Com seu
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Para a entrega da proposta de projeto:
Uma vez completo o formulário, envie-o por e-mail para o programa ASA.
Assine por favor as declarações de honra e de cooperação e as envie para nós por fax.
Você também pode assiná-las, escaneá-las e enviá-las por e-mail. Uma assinatura digital também
será aceita.
Por favor, envie-nos sua proposta de projeto até o dia 15 de setembro de 2016!
Uma comissão de seleção de projetos decidirá, em outubro de 2016, se sua proposta de projeto será
aceita ou não. Gostaríamos de solicitar que a envie o mais rápido possível para nos dar a
possibilidade de fazermos comentários em sua proposta e de verificarmos se algo está faltando ou
não foi o suficiente.
Caso você tenha mais questões ou precise de apoio no que se refere à proposta do projeto, não
hesite em nos contactar: asa-basis@engagement-global.de
ou
Para projetos na América Latina:
asa-lateinamerika@engagement-global.de
Para projetos na África:
asa-afrika@engagement-global.de
Para projetos na Ásia e no Sudeste Europeu:
asa-asien@engagement-global.de
Você encontrará mais informações sobre o programa ASA em:
www.asa-programm.de
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