FASA/Extensão/Unicap
A FUNDAÇÃO ANTÔNIO DOS SANTOS ABRANCHES – FASA e a EXTENSÃO
DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO – UNICAP, promovem
anualmente Edital para financiamento de Projetos de Extensão, no valor de até R$
20.000,00 (vinte mil reais).
Com o financiamento de projetos de extensão pretende-se fortalecer as práticas
extensionistas na UNICAP, além de oportunizar experiências aos discentes e docentes de
graduação e pós-graduação no desenvolvimento de ações extensionistas, como forma de
integração entre Universidade e a Sociedade.
http://www.unicap.br/home/28817/

Instituto Alcoa
O Instituto Alcoa tem como missão gerar um legado de sustentabilidade nas comunidades
onde a Alcoa atua, por meio de projetos estratégicos e articulados que valorizem e
fortaleçam suas potencialidades.
O Instituto busca contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde a Alcoa está,
auxiliando em temas estratégicos como educação, saúde, meio ambiente, segurança e
trabalho e renda. http://www.alcoa.com/brasil/pt/instituto.asp

Fundação Itaú Social
A Fundação Itaú Social atua em duas vertentes na área educacional: melhoria da
qualidade da educação pública e fomento às ações complementares à escola, para
assegurar o ingresso, o regresso, a permanência e o sucesso de crianças e jovens
matriculados na escola pública. Na área da saúde, o objetivo é modernizar as práticas
administrativas e gerenciais, com vistas à capacitação e ao aperfeiçoamento dos
serviços de saúde.
Link: www.fundacaoitausocial.org.br

Instituto Ecofuturo
A ONG Ecofuturo atua nas área de promoção e divulgação de pesquisas sobre o uso
de recursos naturais renováveis, ações comunitárias que se baseiam na
sustentabilidade, e valorização da educação e cultura das comunidades tradicionais,
além de promover o ecoturismo e educação ambiental. São vários os projetos da ONG
na área socioambiental, dentre eles achamos o "Ler é Preciso", um projeto para levar e
incentivar a leitura às escolas. O Programa também promove concursos e Clubes de
leitura. Caso você tenha um projeto socio-ambiental, entre em contato através de email ou acesso ao site.
E-mail: ecofuturo@ecofuturo.org.br
Link: www.ecofuturo.org.br

O Instituto Ronald McDonald
Desenvolve e implementa os Programas – Diagnóstico Precoce, Atenção Integral, Casa
Ronald McDonald e Espaço da Família Ronald McDonald, destinando recursos para
projetos em prol de adolescentes e crianças com câncer através de doações de pessoas
físicas e jurídicas e na realização de eventos e campanhas. Os recursos captados pelo
Instituto são destinados aos projetos apresentados por essas instituições parceiras, desde
que alinhados aos programas do Instituto e aprovados pelos conselhos científico e
executivo, de acordo com a relevância, impacto e sua sustentabilidade
http://institutoronald.org.br/instituicoes-e-projetos/

Instituto Sadia/ Perdigão
O Instituto BRF foi fundado em 2012 pela BRF a partir da fusão entre os Instituto Sadia
e Instituto Perdigão para coordenar investimentos sociais e gerar valor compartilhado
entre comunidades e unidades de negócio da empresa, especialmente nos territórios onde
estão suas unidades produtivas, centros de distribuição, sedes administrativas e filiais de
venda.
https://www.institutobrf.com/o-instituto/

Fundação Banco do Brasil
Em 31 anos de existência, a Fundação Banco do Brasil estruturou sua atuação de forma a
identificar e mobilizar diferentes atores sociais na busca por soluções efetivas para
aspectos fundamentais do desenvolvimento sustentável das comunidades brasileiras. Nos
últimos dez anos, 2007 a 2016, 3,8 milhões de pessoas tiveram suas vidas transformadas
por mais de 6,5 mil projetos apoiados e investimentos sociais que totalizam 2,6 bilhões
de reais.
Para o triênio 2016-2018, a Fundação BB reafirma seus princípios e foca como objetivo
central melhorar a vida das pessoas, promovendo a inclusão socioprodutiva, o
desenvolvimento sustentável e as tecnologias sociais. As ações continuarão concentradas
nos atuais cinco vetores de atuação: água, agroecologia, agroindústria, resíduos sólidos e
educação. Os públicos participantes ainda serão os extratos menos favorecidos da
população brasileira, com a busca contínua por seu protagonismo social e
empoderamento. E agora, em especial, buscaremos ampliar as ações com foco em jovens
e mulheres, por serem segmentos populacionais mais sensíveis às desigualdades sociais
e mais expostos à violência.
https://www.fbb.org.br/ptbr/?option=com_k2&view=item&layout=item&id=37/#apoioaosprojetos

Instituto Renner
O Instituto Lojas Renner, gestor do Investimento Social Privado da Lojas Renner, opera
em três frentes de atuação: Empoderamento das Mulheres, Formação de Jovens e
Desenvolvimento de Comunidades.
O Instituto seleciona, acompanha, divulga e avalia todos os projetos que recebem
recursos.
EDITAL INSTITUTO LOJAS RENNER: o Instituto Lojas Renner lança, anualmente,
um edital público nacional para apoio a projetos de geração de emprego e renda para
mulheres e empreendedorismo feminino executados por organizações sociais brasileiras.
Os projetos inscritos são avaliados por uma comissão multidisciplinar, responsável por
verificar, além dos critérios pré-estabelecidos, a sua consistência, a coerência entre
objetivos e ações, o planejamento orçamentário e as condições estruturais e de capital
humano para a condução dos projetos.
http://www.institutolojasrenner.org.br/projetos/como-atuamos

Instituto Tim
Criar e potencializar recursos e estratégias para a democratização da ciência, tecnologia
e inovação, que promovam o desenvolvimento humano no Brasil, tendo a tecnologia
móvel entre os principais habilitadores.

PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS
1. Ensino
O Instituto TIM acredita que toda criança e jovem tem direito a uma educação em ciência
e em matemática que represente os avanços da produção de conhecimentos dessas áreas.
Por isso, investe em projetos inovadores, promove a formação de professores da rede
pública, apoia museus e centros de ciência e tecnologia, cria e democratiza estratégias e
recursos didáticos que contribuam para o ensino das ciências e matemáticas.
O Instituto TIM acredita que as inovações tecnológicas devem servir ao desenvolvimento
humano. Por isso, investe para encontrar aplicações e soluções tecnológicas que
contribuam para melhorias do trabalho de instituições que atuem com esse objetivo.
O Instituto TIM acredita que as inovações tecnológicas são a base de uma nova forma de
trabalho. Por isso, investe na criação e democratização de recursos e estratégias de ensino
que promovam a inclusão tecnológica produtiva de jovens.
O Instituto TIM acredita que as pessoas têm o direito de aprender sobre as novas
tecnologias de informação e comunicação e como elas influenciam suas decisões
cotidianas. A inclusão tecnológica é um ato pró-cidadania e contribui para uma vida
melhor. Por isso, o Instituto investe na criação e democratização de estratégias e recursos
para difusão desses conhecimentos.
https://institutotim.org.br/missao-e-principios/

Fundação Boticário
A Fundação Grupo Boticário nasceu em 1990 como uma das primeiras instituições
ligadas à iniciativa privada voltadas à conservação da natureza no Brasil. Desde então,
nosso compromisso se manteve perene e inabalável.
Iniciamos nossas atividades com o apoio a iniciativas de outras instituições e nos
tornamos uma das principais financiadoras de projetos ambientais do país.
Nossas linhas de apoio objetivam patrocinar projetos e programas que contribuam de
forma efetiva com a conservação da natureza no Brasil.
Atualmente, trabalhamos com quatro modalidades de apoio: o Edital de Apoio a Projetos,
vigente desde o início dos anos 90 e direcionado a todas as regiões do país; o Edital
Biodiversidade do Paraná, em parceria com a Fundação Araucária, voltado para projetos
de instituições paranaenses que visem à conservação de espécies e ecossistemas do Paraná
e áreas limítrofes, com prioridade para a Floresta com Araucárias e região do Lagamar;
o Apoio a Programas, linha de financiamento para apoio a ações de médio a longo prazos,
objetivando resultados em conservação e políticas públicas com maior impacto; e
o Programa de Pesquisa nas Reservas, destinado a pesquisadores que desejam
desenvolver estudos nas Reservas Naturais Salto Morato e Serra do Tombador.
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-que-fazemos/editais/pages/default.aspx

Oi Futuro
O Oi Futuro, instituto de responsabilidade social da Oi, promove, apoia e desenvolve
ações inovadoras e colaborativas para melhorar a vida das pessoas e da sociedade. Com
atuação nas frentes de Educação, Cultura, Inovação Social e Esporte, o instituto acelera
iniciativas que ampliam o repertório com plataformas de conteúdo, potencializam o
desenvolvimento pessoal e coletivo, fomentam experimentações de inovação e estimulam
conexões.
Na Educação, o Oi Futuro investe em modelos inovadores para inspirar novas formas de
aprender e ensinar. O Nave (Núcleo Avançado em Educação) forma jovens para as
economias digital e criativa, com foco na produção de games, aplicativos e produtos
audiovisuais. O programa, desenvolvido em parceria com as Secretarias de Estado de
Educação do Rio de Janeiro e Pernambuco, oferece ensino médio integrado e
profissionalizante. Além de obter formação técnica, os estudantes do NAVE são
incentivados a desenvolver o espírito empreendedor e a estabelecer suas primeiras
conexões profissionais, por meio de projetos e eventos de integração com o mercado de
inovação.
Na área de Cultura, o instituto atua como um catalisador criativo, impulsionando pessoas
através da arte, estimulando a produção colaborativa e promovendo o acesso à cultura na
era digital. O Oi Futuro mantém dois centros culturais no Rio de Janeiro (no Flamengo e
em Ipanema), com uma programação que valoriza a produção de vanguarda e a
convergência entre arte contemporânea e tecnologia, além da gestão do Museu das
Telecomunicações e de sua Reserva Técnica, pioneiro no uso da interatividade no Brasil.

O Instituto também realiza o Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados, que
seleciona projetos em todas as regiões do país por meio de edital público.
Na Inovação Social, viabiliza projetos empreendedores inovadores que trazem propostas
para solucionar desafios atuais das cidades, contribuindo para o desenvolvimento da
sociedade. O Oi Futuro também aposta em projetos que fazem parte do Ecossistema
Esportivo para a promoção da inclusão e a cidadania.
http://www.oifuturo.org.br/o-instituto/
Fundo do Canadá
Há três décadas o Canadá financia projetos modestos para ajudar países em
desenvolvimento por meio do Fundo Canadá para Iniciativas Locais.
O Fundo Canadá fornece assistência financeira para cobrir em parte ou em totalidade os
custos de projetos que são comparativamente modestos em seu escopo, escala e
despesa, e que são, geralmente, concebidos e desenvolvidos por autoridades ou
organizações de base locais, propostos e implementados por elas mesmas. Isso permite
ao Canadá responder às necessidades locais, trabalhando em nível comunitário.
O Fundo Canadá também é uma importante ferramenta do Governo Canadense para
fortalecer as relações entre o Canadá, a sociedade civil brasileira e as comunidades locais
do país, permitindo assim a construção de redes de contatos em diversos países ao redor
do mundo.

Quem pode apresentar projetos?






organizações locais não-governamentais, comunitárias e sem fins lucrativos,
instituições locais acadêmicas que trabalham em projetos locais,
instituições internacionais, intergovernamentais, multilaterais e regionais,
organizações e agências que trabalham em atividades de desenvolvimento local,
instituições governamentais municipais, regionais ou nacionais ou agências do
país beneficiário que trabalham em projetos locais
organizações não-governamentais canadenses e sem fins lucrativos que
trabalham em atividades de desenvolvimento local.

http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/developpementdevelopment/index.aspx?lang=por

Fundação Filantrópica Vicky e Joseph Safra
A Fundação Filantrópica Vicky e Joseph Safra (Fundação Safra) foi constituída em 1983
com o objetivo de dar sequência e sistematizar o apoio a ações coerentes com a filosofia
e cultura da família Safra. Além da ajuda à construção de manutenção de hospitais,
escolas, instituições de pesquisa e a diversos projetos comunitários de caráter
beneficente, a Fundação Filantrópica Vicky e Joseph Safra tem dado ênfase à participação
em projetos que visam a inclusão social e resgate da cidadania.

www.safra.com.br

