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SOBRE O INSTITUTO EMBRAER
O Instituto Embraer apoia a educação no Brasil há mais de 20 anos 
graças ao compromisso da Embraer, sua principal mantenedora, com 
a construção de um país mais justo e inclusivo.  

Sua atuação está apoiada em três pilares: educação, engajamento com 
a sociedade e preservação histórica. Além de manter dois colégios de 
Ensino Médio em período integral para alunos de escolas públicas em 
São José dos Campos e Botucatu e preservar o acervo histórico da 
Embraer, o Instituto fortalece seu compromisso com a sociedade por 
meio do Programa de Voluntariado, o Asas do Bem, que conecta 
colaboradores com causas e atividades urgentes no mundo.  

Desde o início das atividades, mais de 5 mil pessoas já foram 
beneficiadas por ações de engajamento com a sociedade e mais 
de 4 mil alunos já se formaram nos Colégios Embraer, que são 
conhecidos pelos altos índices de aprovação nas melhores 
Universidades do País e do mundo. 
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SOBRE O “CIÊNCIA DIVERSA”
O programa Ciência Diversa reflete a responsabilidade 
social que o Instituto Embraer tem em formar e 
desenvolver pessoas com deficiência, pretos e 
pardos, mulheres e pertencentes ao grupo LGBTQIA+, 
promovendo equidade e gerando oportunidades 
para grupos minorizados. 

Em 2022, o Programa lança sua primeira edição, o 
“Meninas na Ciência” e apoiará até dois projetos 
sociais e educacionais com valor máximo de 190 
mil reais (para cada projeto) com foco em ciência, 
tecnologia, engenharia ou matemática para 
brasileiras de 6 a 17 anos.
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SOBRE O “MENINAS 
NA CIÊNCIA”
Os projetos selecionados poderão contar com 
a participação financeira de outros parceiros e 
ter valor superior ao apoio do Instituto Embraer, 
desde que seja comprovada a captação desse 
valor excedente e que o controle do Instituto 
Embraer sobre os recursos financeiros, ou de 
qualquer outra natureza relativos à sua 
participação, seja preservado. 

Em qualquer hipótese, é importante que a 
participação do Instituto Embraer faça a diferença. 
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CRITÉRIOS E ELEGIBILIDADE
São elegíveis Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins lucrativos, 
constituídas de acordo com a legislação brasileira, que atuem há pelo menos 
um ano no Brasil e que desenvolvam ações na área de educação. 

Não são elegíveis: 

Instituições cujo estatuto social restrinja o 
atendimento em função de etnia, identidade 
de gênero, religião, orientação sexual ou 
posicionamento político; 
Projetos em que as atividades propostas sejam 
de caráter político partidário ou religioso; 
Instituições que demandem trabalho infantil 
ou que contrariem a legislação vigente; 
Instituições que fomentem toda e qualquer 
forma de violência; 
Fundos de doações ou clubes de serviços caso 
o(s) projeto(s) a ser(em) inscrito(s) não seja(m) 
próprio(s); 
Pessoas físicas que respondam isoladamente 
por projetos sociais; 
Organizações e fundações governamentais.
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INSCRIÇÃO
Para participar, as OSCs devem inscrever o projeto pelo site 
www.institutoembraer.org.br até 4 de fevereiro de 2022. 

Será necessário anexar os seguintes documentos:

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

Estatuto social; 

Ata de eleição e posse da diretoria atual registrada em cartório; 

Balanço financeiro do último ano;

Cartão CNPJ; 

Certidão Negativa de Débitos Federais; 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

Certificado de Regularidade do FGTS; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Uma OSC poderá inscrever um ou mais projetos. No entanto, 
somente um poderá ser contemplado. A inscrição de cada 
projeto deve ser feita separadamente, mesmo quando da 
mesma OSC. 
 
NÃO RECEBEREMOS DOCUMENTOS FÍSICOS. 
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SELEÇÃO
A análise dos projetos inscritos ocorrerá em três etapas:

PRIMEIRA ETAPA: AVALIAÇÃO TÉCNICA
Nesta etapa, o Instituto Embraer será responsável pela avaliação 
dos projetos de acordo com os critérios listados abaixo. É de 
grande relevância para os avaliadores a clareza dos objetivos do 
projeto, bem como de seus indicadores de resultado. 

CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS:

Foco no público feminino: Mínimo de 90% dos beneficiados 
do projeto deverão ser do gênero feminino; 
Foco na faixa etária: O projeto deverá ter foco 
em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos;
Localidade: Serão considerados projetos de todo o estado 
de São Paulo.  
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Critérios para avaliação dos projetos: 

Abrangência: número de pessoas a serem 
beneficiadas com o projeto; 
Impacto social: grau de transformação na 
realidade dos beneficiados; 
Inovação social: solução original para problema 
reconhecido e entendido, porém ainda não resolvido; 
Capacidade de autossustentação do projeto: 
capacidade de continuidade do projeto após a 
finalização do aporte do Instituto Embraer; 
Consistência e estruturação: clareza e coerência 
entre os objetivos, metas e indicadores; 
Relação de dependência institucional: grau de 
independência financeira da OSC em relação 
ao Instituto Embraer; 
Adequação do orçamento ao valor do aporte; 
Adequação aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS);

SELEÇÃO
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SELEÇÃO
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 
DOS PROJETOS (CONT):

Diversidade e inclusão de outros 
públicos minorizados como pessoas com 
deficiência, pessoas pretas e pardas, de 
diferentes etnias ou pessoas pertencentes 
ao grupo LGBTQIA+;
Proximidade geográfica com 
as operações da Embraer: 
A proximidade geográfica entre o 
local de realização dos projetos e as 
instalações da Embraer será fator 
importante na decisão.
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SELEÇÃO
SEGUNDA ETAPA: APRESENTAÇÃO DO PROJETO
 
As OSCs finalistas serão convidadas para 
apresentar o projeto à equipe do Instituto 
Embraer. Nessa ocasião, é possível levar 
documentos, fotos, vídeos e outros materiais. 
A apresentação do projeto também será avaliada 
e terá caráter eliminatório e classificatório. 

TERCEIRA ETAPA: ANÁLISE DE COMPLIANCE
E APROVAÇÃO EM CONSELHO DELIBERATIVO

Por fim, todos os projetos serão submetidos à 
avaliação de Compliance e validados pelo 
Conselho Deliberativo do Instituto Embraer 
antes da divulgação do resultado e do 
repasse dos recursos. 
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RESULTADOS
A lista final de projetos apoiados será 
divulgada a partir do dia 6 de maio de 
2022 no site www.institutoembraer.org.br.
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EXECUÇÃO 
& ACOMPANHAMENTO
As partes firmarão um termo de doação relativo à 
transferência dos recursos. A partir de julho de 2022, 
após a liberação dos recursos da doação (total ou primeira 
parcela), inicia-se a contagem de até 12 (doze) meses para 
a implantação, execução e finalização dos projetos. 

Durante a execução do projeto, as OSCs deverão 
observar e cumprir toda a legislação aplicável, 
inclusive no que diz respeito aos aspectos trabalhistas 
relacionados à contratação e remuneração de pessoas 
envolvidas no projeto, isentando o Instituto Embraer 
de qualquer responsabilidade. 

Serão sumariamente excluídas as OSCs que cometerem 
qualquer tipo de fraude comprovada, ficando, ainda, 
sujeitos à responsabilização penal e civil.
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EXECUÇÃO 
& ACOMPANHAMENTO
Ao longo do desenvolvimento do projeto, o Instituto 
Embraer realizará o monitoramento contínuo das 
OSCs. Ao final das atividades, as OSCs serão 
responsáveis por submeter ao Instituto Embraer 
relatório de resultados, apontando o cumprimento 
dos objetivos do projeto, bem como possíveis outras 
documentações requeridas. A não submissão do 
relatório de resultados implicará na inelegibilidade 
da Organização em futuros editais. 

As parcerias entre o Instituto Embraer e as 
OSCs poderão ser rescindidas de pleno direito 
na hipótese de inadimplência ou infração da parte 
das OSCs, de qualquer das cláusulas previstas no 
respectivo Termo de Parceria. 
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 www.institutoembraer.org.br

https://pt-br.facebook.com › institutoembraer
 https://www.instagram.com › institutoembraer
 https://www.linkedin.com › company › instituto-embraer
https://www.youtube.com › user › InstitutoEmbraer
https://open.spotify.com/show/3fZa0RFOdmsmMhbkaFeOgx?si=8e91471a779041aa 
https://deezer.page.link/VQrWuw3s1CLAug2i8 
http://institutoembraer.org.br

