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1. Sobre a ONG Recode  

Somos uma organização social voltada ao empoderamento digital, que busca formar jovens 
autônomos, conscientes e conectados, aptos a reprogramar o sistema em que estão inseridos, 
através do uso da tecnologia. Com mais de 20 anos de atuação em tecnologia, formação de 
redes e cidadania, a organização atua em parceria com bibliotecas, escolas públicas e insti-
tuições comunitárias para formar uma grande rede que promove uma nova consciência e gera 
oportunidades aos jovens brasileiros em situação de vulnerabilidade social. A organização faz 
parte de uma rede internacional presente em 7 países e já impactou até hoje mais de 1,68 
milhão de vidas. 

 

2. Contexto  

No Brasil, 1 em cada 5 jovens com idade entre 15 e 29 anos não estuda e nem trabalha, um 
universo de aproximadamente 3,4 milhões de pessoas. Cerca de 75% dos jovens “nem-nem”, 
como são conhecidos, são mulheres (IBGE/2014).  

Esta condição, aparentemente temporária, tem impacto direto no desempenho profissional 
desses jovens e, consequentemente, nas oportunidades disponíveis no mercado de trabalho, 
gerando um efeito negativo de longo prazo que pode afetar gerações. Entre esses efeitos 
estão a persistência da disparidade de gênero, a dificuldade de mobilidade social e o baixo 
desenvolvimento econômico do país.  

O combate à desigualdade social também é uma preocupação internacional. Os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, composta por 17 objetivos e 169 metas 
a serem atingidos até 2030.   

Nessa agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, saúde, 
educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades e crescimento econômico inclu-
sivo, entre outros. Trabalhando de forma conjunta, contribuiremos para o cumprimento de 2 
desses 17 objetivos: 

Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportu-
nidades de aprendizagem ao longo da vida para todos  

Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para todos   

 

 



  

Rua dos Inválidos 212, Centro | Rio de Janeiro RJ | CEP 20231-048 | +55 21 2558 5695 | www.recode.org.br  
  

2 

3. Programa Recode  

O Programa Recode tem o objetivo de usar a tecnologia para oferecer oportunidades de de-
senvolvimento e geração de renda para os jovens em situação de vulnerabilidade social, em 
especial aqueles que nem estudam e nem trabalham.  

A experiência com tecnologia, como programação e prototipagem de aplicativos, trabalha 
com lógica, resolução de problemas e criatividade. Além disso, a partir dessa experiência é 
possível que o jovem passe a se perceber como capaz de criar e não ser apenas usuário de 
tecnologia, assumindo o protagonismo necessário para sua transformação.  

Assim, acreditamos que a formação em cursos de tecnologia, combinada ao desenvolvimento 
de habilidades socioemocionais do séc. XXI, pode contribuir para a entrada desse jovem no 
mercado de trabalho e/ou despertar o interesse desse grupo pelo empreendedorismo e pelos 
estudos. 

O Programa conta com uma rede de organizações parceiras que já atuam com esse público 
e acreditam que, ao apoiar o desenvolvimento dessa geração, juntos contribuiremos para a 
redução da desigualdade social e o crescimento econômico do país. 

 

4. Como funciona o Programa 

As instituições selecionadas como parceiras do Programa Recode recebem formação online 
(via plataforma digital e sessões de webinar) e apoio pedagógico para oferecer o conteúdo 
de cursos de tecnologia exclusivos, reconhecidos pela Microsoft, com base na metodologia 
Recode. O material didático, especialmente formulado para atender as demandas do público 
jovem, é repassado sem custos para as instituições. 

Ao participar dessa rede, as instituições terão acesso a diversos  
benefícios: 

- Cessão de licenças de programas Microsoft com fins educacionais para os computadores 
utilizados no programa Recode. [Programas e quantidade de licenças a serem combinados 
com cada organização.] 

- Conexão de jovens de 14 a 29 anos, sem emprego formal e fora da escola, a oportunidades 
de trabalho formal, retorno aos estudos e formação em empreendedorismo. [Os encami-
nhamentos para estados além de RJ e SP estão em desenvolvimento.] 

- Acesso à plataforma digital Recode. 

- Apoio para comunicação e mobilização de público, com disponibilização de material de co-
municação digital e divulgação nas redes sociais.  
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- Formações específicas para a gestão das organizações e desenvolvimento de educadores 
sociais. 

- Suporte online de conteúdo e metodologia para os educadores. 

- Trabalho em rede com outras instituições, parceiros públicos e influenciadores. 

 

 
Conteúdo dos cursos  

Os parceiros selecionados nesta convocatória poderão oferecer o conteúdo dos seguintes cursos: 

A) Jogos de lógica e Introdução à programação  

Conceitos e jogos para a resolução de problemas, desenvolvimento do pensamento crítico e 
compreensão de analogias. Apresenta as principais linguagens de programação e as possi-
bilidades de carreira na área de tecnologia. 

Curso oferecido para o jovem em versão presencial e online. 

Carga horária mínima estimada: 16h 

B) Aprendendo a programar 

Primeiros passos sobre pensamento computacional, incluindo noções de HTML e uso da ferra-
menta Visual Studio para a construção de um website. 

Curso oferecido para o jovem em versão online, com acompanhamento de tutor da ONG Recode 
e facilitação operacional do educador da instituição parceira. 

Carga horária estimada: 40h 

  

Se houver interesse por parte da instituição parceira, a ONG Recode poderá oferecer 
formação extra em outros cursos reconhecidos pela Microsoft que também exploram 
o potencial da tecnologia para a resolução de problemas sociais. Entre eles, “Modela-
gem de Aplicativos e Noções de Gestão de Projetos”, que apresenta conceitos básicos 
de gerenciamento de projetos para o desenvolvimento de protótipos de apps. 
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5. Seja um parceiro do Programa Recode (requisitos) 

Este chamado está aberto para Organizações Não-Governamentais (ONGs), instituições co-
munitárias, bibliotecas e centros de referência de assistência social (CRAS, CREAS e abrigos) 
de todo o Brasil, que preencham os requisitos abaixo: 

- Atender jovens de 14 a 29 anos que estão fora da escola e do mercado de trabalho formal 
ou comprometer-se a mobilizar esse público. 

- Ter operação comprovada há pelo menos 1 ano.  

- Ter educador social contratado disponível para participar de nossa formação e aplicar o 
curso para os jovens. Desejável conhecimento em pacote Office e programação.  

- Contar com sala equipada com no mínimo 8 computadores disponíveis para aula com 
acesso à Internet banda larga. 

- Compartilhar da missão de gerar oportunidades de desenvolvimento e transformação social 
por meio do uso consciente da tecnologia. 

 
A parceria não inclui nenhum tipo de repasse financeiro às instituições ou contratações de 
educadores e cessão de equipamentos. 

 

6. Contrapartidas oferecidas pelas instituições  
parceiras  

- Disposição da instituição em trabalhar com um projeto colaborativo, ou seja, apoiar a par-
ticipação dos educadores/coordenadores nas formações e envolver os jovens da comuni-
dade local no dia a dia do espaço. 

- Preenchimento dos formulários solicitados a cada turma (inscrição, conclusão e avaliação), 
além do envio do cronograma dos cursos e fotos das turmas em andamento.  

- Participação em nossas redes sociais (grupo do Facebook e WhatsApp), compartilhando ex-
periências sobre o Programa, apoiando na criação de um ambiente de troca de práticas e 
aprendizados. 

- Participação em reuniões e outras atividades destinadas a acompanhamento e formação 
continuada. 

- Compromisso de aplicar nossos cursos em 2017 para turmas com no mínimo 70% de jovens 
no perfil do Programa. 
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7. Critérios de seleção  

Os critérios de seleção estão relacionados ao nível de interesse da instituição e seu potencial 
de atendimento ao público, a ser verificado pela disponibilidade do laboratório. Levaremos 
em conta também o relatório de atividades recentes, público atingido e resultados alcançados. 

 

8. Processo de seleção  

A) Inscrição 

As inscrições acontecerão de 17/04/2017 a 17/05/2017. Caso sua instituição preencha os re-
quisitos apresentados no item 5, fique atento ao procedimento para inscrição:   

- As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível 
no site www.recode.org.br/programarecode 

- Para efetivar a inscrição, a documentação abaixo deverá ser enviada para o e-mail  
programarecode@recode.org.br   

 

Documentação necessária para ONGs e outros parceiros de origem privada: 

- Estatuto atual 

- CNPJ 

- Relatório anual de atividades (se houver) 

 

Documentação necessária para parceiros do setor público: 

- Carta de anuência do gestor responsável. Modelo disponível em recode.org.br/programarecode 

- Relatório anual de atividades (se houver) 

 

Outros documentos poderão ser solicitados ao longo do processo. 

Atenção: Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Quaisquer ônus serão de exclusiva res-
ponsabilidade do proponente. 

 

  

http://www.recode.org.br/convocatoria
http://www.recode.org.br/programarecode
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B) Verificação 

As instituições habilitadas serão convidadas para uma entrevista por telefone ou Skype com o 
responsável pela inscrição até 31/05/2017. 

 

C) Divulgação dos resultados 

As instituições selecionadas serão conhecidas e comunicadas até 05/06/2017 no site  
recode.org.br/programarecode 

Após a seleção, a instituição assinará Termo de Parceria para realização do Programa. 

 

 

Mais informações 
recode.org.br/programarecode | +55 21 2524-4167 | programarecode@recode.org.br   
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