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Cursos EaD (On-line)
COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E INCIDÊNCIA POLÍTICA
PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

De 5 de junho até 8 de agosto de 2018
Apresentação
Temos o prazer de convidá-la e convidá-lo para o Segundo Curso EaD sobre
Comunicação Estratégica e Incidência Política para Organizações da Sociedade
Civil. Este Curso é realizado pela ABONG em parceria com suas associadas
CAMP, CESE e CFEMEA e é apoiado pela União Europeia através do Projeto
denominado Sociedade Civil Construindo a Resistência Democrática.
A comunicação é peça chavepara a conquista de avanços sociais, ainda mais
num contexto em que as falas dos movimentos sociais precisam atingir um
grande contingente da população brasileira que, em sua maioria, tem como única
fonte de informação os meios de comunicação corporativos. Atuar em rede,
potencializando as ações de comunicação produzidas por cada organização da
sociedade civil torna-se um desafio maior, diante de tal conjuntura. Nesse
sentido, um dos principais objetivos do Curso de Comunicação Estratégica e
Incidência Política das OSC é constituir uma rede de OSC e de profissionais de
comunicação de OSC articuladas e articulados entre si para ações comuns e
realização de campanhas de incidência. Como resultado do primeiro Curso
presencial nessa mesma temática, realizado em 2017 foi constituída a
CARDUME – Comunicação em Defesa de Direitos. Ao participar desta segunda
edição sua organização está assumindo o compromisso de se somar a esta rede,
compartilhando experiências, propostas e ações comuns.
Proposta
Objetivo do curso: Contribuir no fortalecimento da capacidade de incidência
das OSCs através da formação dos e das profissionais de comunicação para
elaboração e execução de planejamento estratégico de comunicação, bem
como, para participação de redes de comunicação a exemplo da Cardume –
Comunicação em Defesa de Direitos
.
Carga horária: 60 horas a distância - EaD/online (em 9 semanas), com média
de 6 horas de estudo/atividade por semana.
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Vagas: 60
Perfil do Público:
Comunicadoras, comunicadores e demais interessados/as que atuem com
comunicação em organizações da sociedade civil no campo da defesa de direitos
e bens comuns.
Requisito:
É necessário que o/a inscrito/a seja integrante da equipe de trabalho de
organização da sociedade civil (OSC) e se inscreva como representante dessa
organização. Solicitamos que a organização assuma junto com o/a participante
o compromisso de participação efetiva no curso.
Será aceita a inscrição de somente uma pessoa por organização da sociedade
civil.
Conteúdo: Contextualização histórica; Comunicação como direito;
Comunicação Pública; Comunicação organizacional; A construção da
transparência e espaços de diálogo; Comunicar para diferentes públicos;
Articulação em rede e parcerias na comunicação; Mobilização social e mídia
advocacy; Relacionamento com imprensa e a grande mídia; Redes/Mídias
sociais.
Mais detalhes no formulário de inscrição.
Como Participar
Inscrição e processo seletivo:
Para fazer sua inscrição, acesse a Ficha de Inscrição.
Ou copie e cole o link abaixo na barra do seu navegador:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9uW7UsQ48bQ8K_GHTcpThH9h
JXEr-F51CyL7P9t2_0Smy2Q/viewform
Inscrições abertas até às 23h59 do dia 10 de maio de 2018.
Critérios de Seleção
Como critério de seleção serão levados em conta a equidade de gênero, a
representação de representantes de segmentos dos movimentos indígenas, do
movimento negro e de povos de matriz africana, PCDs, critérios regional,
geracional e da diversidade das causas e lutas dos movimentos sociais.
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Da seleção definida pela Comissão de Seleção não cabe recurso.
O resultado da seleção será divulgado até o dia 21 de maio de 2018.
Investimento:
O Curso é gratuito, no entanto, é necessário que a pessoa apresente
disponibilidade para realizar as atividades e se comprometa a participar do curso
todo. Cada selecionada ou selecionado deverá firmar declaração de que irá
concluir as atividades do Curso. Qualquer dúvida entre em contato através do email: formacao@abong.org.br

