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Este webinar está sendo gravado e será disponibilizado para futura consulta,
junto com os slides

As câmeras e os microfones dos participantes permanecerão desligados
durante toda apresentação 

Enviem perguntas pelo Q&A. Algumas serão respondidas ao vivo e outras
responderemos no próprio Q&A 

 Todas as informações relevantes estão disponíveis no edital e em nosso site

Sejam bem-vindos



O que é o Edital de Projetos EUA-Brasil?
É uma oportunidade para que indivíduos e instituições sem fins lucrativos
destaquem valores compartilhados e fortaleçam os laços entre os Estados
Unidos e o Brasil por meio de programas acadêmicos, culturais,
educacionais e de intercâmbio

Esta oportunidade de financiamento se concentra em programas a serem
implementados no Brasil

Os valores dos projetos estão determinados de acordo com a jurisdição
regional de implementação do projeto, podendo variar de US$2,000.00 a
US$40,000.00



Quem vai ler, analisar e avaliar minha proposta?
A Embaixada ou o Consulado dos EUA avaliarão e selecionarão os projetos propostos para
implementação em sua respectiva jurisdição regional ou distrito consular

As propostas devem responder as prioridades
específicas de cada jurisdição regional



Financiamento total estimado:  US$ 50,000.00
Teto da proposta: US$ 20,000.00 
Piso da proposta: US$ 5,000.000
Rodadas de candidatura: 1
Áreas prioritárias:

Inclusão Social
Liberdade de imprensa e combate à desinformação
Educação, língua inglesa e cultura
Inovação e empreendedorismo
Meio ambiente, sustentabilidade e governança
Cidadania e segurança regional

Consulado Geral dos EUA em Porto Alegre



Financiamento total estimado:  US$ 50,000.00
Teto da proposta: US$ 10,000.00 
Piso da proposta: US$ 2,000.000
Rodadas de candidatura: 1
Áreas prioritárias:

Valores Democráticos - Inclusão Social
Educação - Língua Inglesa - Cultura - STEAM
Meio Ambiente - Sustentabilidade - Mudanças climáticas
Inovação - Empreendedorismo

Consulado Geral dos EUA em Recife



Financiamento total estimado:  US$ 60,000.00
Teto da proposta: US$ 20,000.00 
Piso da proposta: US$ 5,000.000
Rodadas de candidatura: 2
Áreas prioritárias:

Educação
Direitos Humanos
Democracia
Alfabetização midiática e Desinformação
Jogos / e-Sports
Empreendedorismo e Inovação
Meio Ambiente / Mudanças Climáticas

Consulado Geral dos EUA no Rio de Janeiro



Financiamento total estimado:  US$ 50,000.00 a US$ 100,000.00
Teto da proposta: US$ 25,000.00 
Piso da proposta: US$ 5,000.000
Rodadas de candidatura: 2
Áreas prioritárias:

Promoção de valores e instituições democráticas
Mitigação, Adaptação e Resiliência às Mudanças Climáticas
Capacitação para Comunicação Científica
Promoção da cooperação EUA-Brasil em educação

Promovendo empoderamento econômico inclusivo,

Consulado Geral dos EUA em São Paulo

             STEAM inclusiva

             empreendedorismo e inovação



Financiamento total estimado:  US$ 50,000.00
Teto da proposta: US$ 40,000.00 
Piso da proposta: US$ 10,000.000
Rodadas de candidatura: 1
Áreas prioritárias:

Educação
Cooperação Ambiental
Problemas Sociais
Crescimento Econômico
Diplomacia Cultural
Valores Democráticos

Escritório da Embaixada dos EUA em Belo Horizonte



Financiamento total estimado:  US$ 80,000.00
Teto da proposta: US$ 25,000.00 
Piso da proposta: US$ 5,000.000
Rodadas de candidatura: 2
Áreas prioritárias:

Valores Democráticos
Educação/STEAM
Língua Inglesa
Inovação e Empreendedorismo
Amazônia e Meio Ambiente
Política Externa dos EUA

Embaixada dos EUA em Brasília



O que preciso saber sobre o
acordo de patrocínio?

Financiamento
total estimado: 
US$ 390,000.00

Período do
projeto:

12 meses

Elegibilidade

Número
estimado de

propostas
financiadas

Contribuição de
custos do

implementador
e de outras

fontes



Como faço para me candidatar?
O envio de propostas consiste em um processo de três fases. Somente a fase 1 é
aberta a todos os interessados. Nas fases 2 e 3, somente participarão os selecionados
pela Embaixada e Consulados nas fases anteriores.

Todas as propostas deverão ser submetidas em Inglês, dentro do prazo e o
orçamento deve ser feito em dólares americanos.
Fase 1: Formulário Online
Fase 2: Apresentações virtuais e entrevista
Fase 3: Envio da proposta completa

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdQu1JhUQpUnyu2mzUqeXyNcbHCVZq9IYuhY7nRD7GZLa1kNQ/viewform?usp=send_form


Quais serão os critérios de avaliação da proposta?
Alinhamento com os objetivos estratégicos da Embaixada e
Consulados dos EUA no Brasil
Qualidade, alcance e sustentabilidade do projeto
Viabilidade e implementação do projeto



Devo ficar atento a quais prazos?

Rodada I

Fase 1 - envio do formulário online até 3 de março de 2022
Fase 2 - entrevistas online até 18 de abril de 2022
Fase 3 - envio da proposta completa até 9 de maio de 2022

Rodada II

Fase 1 - envio do formulário online 4 de abril de 2022
Fase 2 - entrevistas online até 16 de maio de 2022
Fase 3 - envio da proposta completa até 7 de junho de 2022

       Embaixada dos EUA em Brasília, Consulado no Rio de Janeiro e Consulado em São Paulo

       Embaixada em Brasília, Escritório da Embaixada em Belo Horizonte, Consulado em Porto
       Alegre, Consulado em Recife, Consulado no Rio de Janeiro e Consulado em São Paulo



Fui contemplado. Quais são os próximos passos?
O acordo de patrocínio deve ser escrito, assinado, concedido e administrado pelo
oficial do governo americano
O beneficiário só pode começar a incorrer nas despesas do programa a partir da data
de início indicada no acordo de patrocínio
Todos os acordos de patrocínio emitidos sob este edital exigirão relatórios de
programa e financeiros em uma frequência especificada no contrato de acordo de
patrocínio
A Embaixada e Consulados terão o critério de desembolsar o financiamento em várias
parcelas, dependendo do projeto. O oficial do governo americano determinará o
cronograma de pagamento





OBRIGADO

Em caso de dúvidas, envie perguntas para:

 Embaixada dos EUA em Brasília: brazilgrants@state.gov

 Consulado Geral dos EUA em Porto Alegre: portoalegreimprensa@state.gov

 Consulado Geral dos EUA em Recife: recifepa@state.gov 

 Consulado Geral dos EUA no Rio de Janeiro: grantsrio@state.gov

 Consulado Geral dos EUA em São Paulo: saopaulogrants@state.gov

 Escritório da Embaixada dos EUA em Belo Horizonte: belohorizontepa@state.gov
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