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REGULAMENTO DE PARCERIA  

VENHA PARA A  
REDE RECODE!  
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REGULAMENTO DE PARCERIA 
Seja uma instituição parceira e leve cursos  

gratuitos para sua comunidade. 
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UM CONVITE ESPECIAL 

 

 

Convidamos você e sua instituição para fazer parte da Rede  
Recode, uma rede de parceiros que busca fortalecer o empoderamento 
digital dos jovens por meio de cursos 100% gratuitos.  

Com 25 anos de atuação, a ONG Recode vem atuando para o 
estímulo do empoderamento digital e para o uso da tecnologia como algo 
efetivamente transformador, potencializando a autonomia, a criatividade 
e a colaboração para resolver problemas sociais. Empoderados, os 
indivíduos também podem migrar de usuários a criadores de tecnologia, 
descobrindo um imenso potencial para reprogramar suas realidades. 

Como parceiro Recode, sua instituição terá acesso a metodologias 
exclusivas de fomento à tecnologia e poderá oferecer gratuitamente os 
cursos Recode. Assim, será um Centro de Empoderamento Digital 
(CED) e contribuirá para reprogramar realidades.  

Fortalecer o empoderamento digital para transformar vidas, 
comunidades e o mundo: esse é nosso convite! 

 

 

Rodrigo Baggio 
Presidente - Recode 

  



 

 4 
  

 

QUEM SOMOS 
 

A Recode é uma organização da sociedade civil – com sede no Rio 
de Janeiro – que promove o empoderamento digital. Por meio da criação 
e disseminação de metodologias de formação empreendedora e do uso 
de ferramentas digitais, busca ampliar o impacto de facilitadores em 
comunidades, por meio de organizações, empresas, escolas e 
bibliotecas, além de estimular o uso ético, consciente e cidadão da 
tecnologia. Assim, empodera indivíduos para reprogramar realidades.  

A Recode possui 25 anos e atuação, está presente em 9 países com 
mais de 1.150 Centros de Empoderamento Digital (CEDs) e já alcançou 
mais de 1,7 milhão de pessoas.  
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SOBRE A REDE RECODE 
 

A Recode convida todas as instituições (organizações, escolas ou 
bibliotecas) de todo o Brasil que queiram fazer parte de uma grande rede 
para ampliar as oportunidades da sua comunidade e tornarem-se 
Centros de Empoderamento Digital (CEDs). 

Nosso compromisso e objetivo comum é inspirar jovens a 
reprogramarem sua vida, seu mundo, o mundo. Para isso, 
desenvolvemos uma formação inovadora em tecnologia e competências 
socioemocionais que você, como parceiro Recode, poderá levar 
gratuitamente a sua comunidade, sobretudo os jovens  que se encontram  
em situação de vulnerabilidade social. 

Para se juntar a rede Recode é bem simples. A parceria se dar por 
meio de um cadastro em nossa Plataforma de ensino on-line, a formação 
de um educador social na instituição e postagem de um Termo de 
Colaboração assinado. 

Como CED, você contribui para estimular o uso das tecnologias e 
da formação cidadão. Juntos, vamos apresentar novas possibilidades de 
futuro e desenvolvimento pessoal e profissional para transformar vidas! 

ISSO É EMPODERAMENTO DIGITAL! 
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SUA IMPORTÂNCIA NESSA  
REDE PARA OS JOVENS DO BRASIL! 

 

O acesso à Internet no Brasil avança, mas revela diferenças sociais 
importantes, infelizmente um em cada quatro brasileiros não tem acesso 
à internet em sua residência.  Muitos jovens desejam se qualificar, porém, 
esse acesso muitas vezes não chega até a eles. Ao participar da nossa 
rede, juntos podemos contribuir e mudar essas realidades. 

Nós sabemos o quanto é importante e desafiador promover 
conhecimentos do mundo digital que façam a diferença na vida dos 
jovens. A medida que a nossa economia e sociedade se torna mais e 
mais digitais, surge um momento crucial na educação para isso 
precisamos aproveitar ao máximo o potencial imenso que a tecnologia 
apresenta.  Nossa parceria irá fortalecer cada vez mais sua atuação 
social, levando uma educação inovadora e de qualidade para os seus 
atendidos. 
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SUA INSTITUIÇÃO PODE SER UM CENTRO 
DE EMPODERAMENTO DIGITAL 

  

 

Nós trabalhamos para a transformação social e digital de 
comunidades. Para isso, somamos esforços com instituições em todo o 
país por meio do Movimento Recode. 

Como parceiro Recode, a organização, escola ou biblioteca, tem 
acesso a uma metodologia de ensino, forma alunos e torna-se um Centro 
de Empoderamento Digital (CED), um espaço de acesso à Internet e 
transformação de vidas através da tecnologia. 

No CED, a comunidade poderá acessar os cursos Recode em uma 
Plataforma de ensino on-line e contará com um educador social, um 
profissional que será um facilitador das formações, incentivando a 
comunidade, em especial os jovens em situação de vulnerabilidade 
social. 

 

EDUCADOR SOCIAL 
 

Educador social é um profissional ou voluntário da instituição 
parceria da Recode que se forma no curso Metodologia Recode em nossa 
Plataforma de ensino on-line e terá um certificado como educador social.  

É possível que a instituição parceria forme um ou mais educadores. 

Por meio da formação e do apoio pedagógico da Recode, o 
profissional poderá formar turmas nos computadores da instituição e 
facilitar os cursos Recode na modalidade híbrida (parte on-line e parte 
presencial). 

Acreditamos que toda pessoa com desejo de mudar a realidade 
dos jovens pode ser um educador ou voluntário. A Recode oferece 
conteúdos exclusivos para a formação desses profissionais, planos de 
aula e apoio pedagógico para o planejamento das aulas. 
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METODOLOGIA RECODE 
 

Temos uma forma única de estimular uma cidadania ativa a partir 
do uso de ferramentas digitais e do desenvolvimento de competências 
socioemocionais do século XXI. Queremos que os indivíduos sejam 
inspirados, mobilizados e que tenham suas ideias de atuação 
potencializadas a favor do coletivo. 

Para tanto, criamos um curso intitulado Metodologia Recode que 
forma um educador social na instituição parceira e ensina Nosso Jeito 
de Fazer, uma proposta de atuação com base em três dimensões da 
vida do aluno, são elas: 

A dimensão do EU, como “sujeito ativo”, em que é desafiado a partir 
de sua própria experiência e conhecimento a ser um agente de 
transformação de sua própria história.  

A dimensão do NÓS, deve identificar questões que podem ser 
resolvidas de forma coletiva por meio da comunicação, da colaboração e 
da empatia – colocar-se no lugar do outro. 

E a dimensão do TODOS NÓS, como cidadão ativo no mundo, que 
reflete sobre sua participação na sociedade e uma forma política de estar 
no mundo, a partir da ética do respeito ao outro e ao planeta. 
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CRITÉRIOS DE PARCERIA CEDs 
 

Entenda os critérios da parceria para sua instituição ser um Centro 
de Empoderamento Digital:  

 Ser uma organização, escola ou biblioteca. 
 Ter CNPJ válido. 
 Contar com um profissional ou voluntário com conhecimentos básicos 

em informática para ser o educador social na instituição e facilitar os 
cursos Recode computadores da instituição. Se não for possível, você 
poderá deixar um profissional apenas para incentivar e supervisionar 
os alunos. 

 Possuir no mínimo 3 computadores na instituição com acesso à 
Internet e disponível ao público. 
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VOCÊ TAMBÉM PODE SER UM  
APOIADOR DA RECODE! 
 

Parceiro Recode, se você deseja apoiar a nossa missão de ampliar 
oportunidades de estudo e gerar conhecimento para os jovens da sua 
comunidade, porém não possui computadores para oferecer os cursos 
de forma presencial. Seja um divulgador dos cursos Recode! 

A Educação é a melhor maneira de mudar o mundo!  

Apoie essa causa e ajude a divulgar os cursos Recode em sua 
comunidade. Através da sua comunicação, podemos alcançar muitos 
jovens que muitas vezes não tem conhecimento destas oportunidades. 
Assim, ampliamos as possibilidades dos seus atendidos de conhecerem 
a nossa plataforma e de se qualificarem através dos cursos, totalmente 
gratuitos e com cerificados chancelados pela Microsoft e PMI. 
 
Juntos podemos transformar vidas!  Vamos levar uma formação 
inovadora em tecnologia e empreendedorismo aliada às competências 
socioemocionais para a sua comunidade.  
Contamos com o seu envolvimento e engajamento na divulgação do 
Movimento Recode. 
 
 
 
socioemocionais  
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BENEFÍCIOS DA PARCERIA PARA CEDs 
 Sua instituição poderá oferecer cursos de tecnologia gratuitos com 

conteúdo atuais e dinâmicos com certificação Recode chancelada por 
empresas como Microsoft e PMI. 

  Participar de uma rede de instituições que mobilizam, formam e 
conectam o jovem a oportunidades e fortalecem sua atuação como 
cidadãos. 

 Suporte técnico e pedagógico para educadores sociais. 

 Acesso, via plataforma Recode, à gestão do projeto e acompanhamento 
dos jovens e educadores associados à sua organização. 

 Material digital voltado para o jovem como apoio à divulgação dos cursos 
na comunidade (banners para redes sociais, comunicados para 
imprensa etc). 

  Possibilidade de visibilidade para a sua instituição por meio dos canais 
de comunicação da Recode. 

 Cessão de licenças Microsoft para os laboratórios mediante 
disponibilidade e somente para instituições que realizam os cursos no 
formato presencial. 

 Possibilidade de indicar jovens para participação em experiências 
Recode.  Relacionamento com a equipe Recode para condução do 
projeto. 

 Participação de webinars com temas interessantes para organizações 
sociais.   

 Contato com outras instituições para fortalecimento da rede. 

  Reconhecimento da Recode das ações que a organização desenvolve. 

 Acompanhamento para o desenvolvimento deste projeto em sua 
instituição. 

  Programa de valorização de parceiros. 
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PLATAFORMA RECODE 
 

A Plataforma Recode – www.plataforma.recode.org.br – é um 
ambiente de aprendizagem on-line e interativo, que oferece acesso aos 
cursos para fortalecimento do empoderamento digital dos jovens. 

Também é uma porta de entrada para formações especiais para 
educadores e profissionais que queiram fortalecer sua atuação como 
agentes de transformação. A Plataforma Recode permite o 
acompanhamento em tempo real do desempenho dos alunos e garante 
a qualidade da nossa formação. 

 

TIPOS DE CADASTROS 
 

Há três tipos de cadastros na Plataforma Recode. Entenda: 

▶ Instituição: cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ). Acessa as projeto 
e programa especiais (quando for o caso), acompanha o andamento dos 
alunos e educadores nos cursos e que estejam vinculados à instituição.  

▶ Aluno: cadastro de Pessoa Física. Qualquer pessoa interessada 
em fazer os cursos, inclusive o profissional da instituição parceira. É 
importante sempre orientar os alunos selecionar sua instituição no 
formulário de cadastro para se vinculador a mesma.  

▶ Educador social: cadastro de Pessoa Física. Formação de um 
profissional da instituição ou voluntário no curso Metodologia Recode, que 
será um facilitador dos cursos. É importante sempre orientar os 
profissionais selecionar sua instituição no formulário de cadastro para se 
vinculador a mesma.  

 

 

  

http://www.plataforma.recode.org.br/
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CURSOS RECODE 
 

Nossos cursos são 100% gratuitos, têm uma carga horária on-line 
de 8 a 20 horas e contam com certificados chancelados pela Microsoft. 
Confira os cursos: 

CURSOS EM TECNOLOGIA 
 

Introdução ao  
Mundo Digital 

20h on-line  

 
Gestão de Projetos e 

Aplicativos de Impacto 
20h on-line   

 

 
Tecnologias Exponenciais 

20h on-line   

 
Hackeando  
seu Futuro 

12h on-line  

 
Internet  

das Coisas 
06h on-line  

 

 
Internet 
 Segura 

06h on-line  

 
Realidade  

Virtual 
06h on-line   

 
ProgramAção com App 

Inventor 
40h on-line   

 

 
Excel  

na Real 
12h on-line  

 
Word na  
Prática 

12h on-line  

 
PowerPoint para 
Apresentações 

12h on-line  

 
Tecnologias  

para o Futuro 
06h on-line  

 
Inteligência  

Artificial 
06h on-line  

 
Realidade Aumentada 

06h on-line  
 

 

 

A Recode oferece uma formação para os educadores, facilitadores do 
Empoderamento Digital. Este curso destina-se a professores, educadores 
sociais e pessoas interessadas em conhecer a Metodologia Recode, 
nossas inspirações e referências. 

CURSO PARA EDUCADORES SOCIAIS  
 

 
Metodologia Recode 

10h on-line 
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A Recode conta com a parceira do Instituto Interdisciplinar de Leitura (iiLer) 
e da Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio e também disponibiliza uma 
série de 10 formações em Mediação de Leitura. Os participantes que 
concluírem todos os cursos podem imitir um certificado especial como 
mediador de leitura.  

Há também 3 formações exclusivas para profissionais de 
bibliotecas. Confira os cursos: 

 

CURSOS EM MEDIAÇÃO DE LEITURA 
 

Novas  
Tecnologias  

10h on-line 

 
Contação  

de Histórias  
10h on-line 

 

 
Dinamização de Acervos  

10h on-line 

 
A Biblioteca como 
Espaço de Leitura 

10h on-line 

 
Mediação  
de Leitura 
10h on-line 

 

 
Literatura Infantil  

e Juvenil 
10h on-line 

 
Práticas  
Leitoras 
10h on-line 

 

 
Biblioterapia 

10h on-line 
 

 
O Sentido da Leitura e a 

Leitura dos Sentidos 
10h on-line 

 
 

Leitura e Relações  
de Trabalho  

10h on-line 
 

  

 

CURSOS PARA PROFISSIONAIS DE BIBLIOTECAS 
 

Biblioteca como Agente de 
Transformação 

20h on-line 

 
Gestão Compartilhada para 

Bibliotecas 
20h on-line 

 

 
Gestão de Comunicação para 

Bibliotecas 
20h on-line 
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ATUAÇÃO NA PANDEMIA 
 

Estamos no momento de pensar no coletivo 
com responsabilidade. 

 
A ONG Recode está acompanhando com particular atenção este 
momento de desafio: a pandemia do novo coronavírus. O mundo se une 
e a humanidade se alinha na busca de uma solução, que em breve 
chegará, temos certeza na solução. 

Observamos também o fundamental papel que a Internet e a tecnologia 
vêm exercendo nestes dias de reclusão e respeito ao próximo. Estamos 
hiperconectados. O poder do mundo digital vem sendo nosso mantra e 
nossa bandeira há 25 anos. 

Acreditamos estar ali a porta para o conhecimento, entretenimento, 
intercâmbio e formação de um indivíduo socialmente responsável. Nesse 
momento, mais do que nunca, reforçamos nosso papel e nossa missão. 

Orientamos que todas as atividades presenciais sejam suspensas até 
que as autoridades sanitárias sinalizem como seguro o encerramento do 
isolamento social. Pedimos que os esforços sejam concentrados na 
capacitação virtual, para aqueles que tenham condições e assim se 
sintam confortáveis.  

Estamos desenvolvendo várias campanhas para esses tempos de 
confinamento, engajar jovens entre 14 a 29 anos (novos alunos e ex-
alunos) na Plataforma Recode por meio de campanhas com premiações. 
Queremos que continuem adiante, pensando soluções para os 
problemas em suas comunidades, pensando de dentro de casa, usando 
as ferramentas digitais de empoderamento. 

Se cuidem! 

 

Time Recode  
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Vamos fazer isso juntos? 
 

Chegamos ao final do nosso Regulamento. Agora queremos muito 
contar com a sua parceria e participação. 

Acreditamos que este projeto será enriquecedor e irá fortalecer a 
sua prática como agente de transformação e proporcionará muitos 
momentos de aprendizado e alegrias entre sua instituição e a 
comunidade.   

Desejamos que os aprendizados desse projeto tenham um impacto 
positivo na sua vida, na vida dos jovens e na comunidade. 

 

COMO FIRMAR A PARCERIA? 
 

1. CADASTRE SUA INSTITUIÇÃO NA PLATAFORMA 

 Acesse a Plataforma Recode no endereço: 
www.plataforma.recode.org.br. 

 Na parte superior da página inicial de login, clique na opção : QUERO 
CADASTRAR MINHA INSTITUIÇÃO . 

 Preenche todos os campos do formulário com os dados da sua instituição. 
O CNPJ poderá ser o da própria instituição ou do órgão mantenedor. 

 Pronto! Você já tem o cadastro da instituição na Plataforma Recode e 
poderá acompanhar o andamento dos alunos e educadores nos cursos 
e que estejam vinculados à sua instituição. 

 Lembre-se: é muito importante sempre orientar os alunos e educador 
social a selecionar sua instituição no formulário de cadastro para se 
vinculador a mesma. 

  

http://www.plataforma.recode.org.br/
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2. ACESSE A NOSSA PÁGINA EXCLUSIVA DO PARCEIRO 
RECODE 

Acesse a página especial de instituições:  https://recode.org.br/parceria 

 

3. ENVIE O TERMO DE COLABORAÇÃO 

 O Termo de Colaboração é um documento que firma a parceria da sua 
instituição com a Recode. É por meio da assinatura do Termo que a 
parceria se torna possível.  

 O Termo de Colaboração deve ser assinado pelo representando legal da 
instituição, isto é, o responsável por toda a instituição. 

 O Termo deve ser preenchido, impresso duas vias, rubricar todas as 
páginas das duas vias impressas, assinar as duas vias e enviar via 
Correio à sede da Recode no Rio de Janeiro. 

 Atenção: O processo de envio e recebimento do Termo de Colaboração 
está suspendo enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.  

 Orientamos que o termo seja digitalizado e enviado para o e-
mail: relacionamentoced@recode.org.br 

 Durante o período de isolamento social a parceria pode ocorrer apenas 
por meio do cadastro da instituição na Plataforma Recode, formação de 
um educador social e formação de jovens pela Internet. 

4. FORME UM EDUCADOR SOCIAL  

 O profissional da instituição ou voluntário também deve se cadastrar na 
Plataforma Recode. 

 Acesse a Plataforma Recode no endereço: 
www.plataforma.recode.org.br. 

 Clique em QUERO DAR AULAS DE EMPODERAMENTO DIGITAL. 

 Preencha todos os campos do formulário com atenção. 

 Após selecionar os campos PAÍS, ESTADO e CIDADE, um novo campo 
ficará habilitado: SELECIONE SUA INSTITUIÇÃO. É muito importante 
selecionar a instituição corretamente para se vincular a mesma. 

https://recode.org.br/parceria
http://www.plataforma.recode.org.br/
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 Clique para finalizar o cadastro. 

 Volte na página inicial da Plataforma (www.plataforma.recode.org.br) e 
faça seu login com o e-mail e senha preenchidos no formulário de 
cadastro. 

 Pronto! O profissional terá acesso à Plataforma Recode com o cadastro 
de EDUCADOR vinculado à instituição. 

 Faça o login, entre na categoria FORMAÇÃO PARA EDUCADORES SOCIAIS 
e abra o curso METODOLOGIA RECODE. 

 Realize o curso METODOLOGIA RECODE e emita o certificado como 
EDUCADOR SOCIAL.  

 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 
 

Para qualquer outra dúvida sobre a parceria com a Recode entre 
em contato com nosso time no e-mail: 

 relacionamentoced@recode.org.br 

Para dificuldades técnicas com a Plataforma Recode abra um 
chamado com a equipe de suporte: 

 Acesse www.plataforma.recode.org.br. 
 Clique no botão azul “Preciso de Ajuda”. 
 Descreva com detalhes sua solicitação.  
 Sempre que possível, anexe um print screen ou foto da tela com o 

problema ou erro. 

http://www.plataforma.recode.org.br/
http://www.plataforma.recode.org.br/
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