O INSTITUTO
PROCOMUM
abre chamada pública para
seleção de empreendedoras e
empreendedores de 18 a 35
anos, que possuam
empreendimentos ou
iniciativas da economia criativa
com impacto social

O QUE É A
COLABORADORA?
A COLABORADORA É UMA PLATAFORMA DE
COLABORAÇÃO QUE CONGREGA UM AMBIENTE
COLETIVO DE TRABALHO E UMA ESCOLA DE
FORMAÇÃO LIVRE. REALIZADA PELO INSTITUTO
PROCOMUM, É INSPIRADA NO PROJETO “LA
COLABORADORA”, PROGRAMA DO
ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO SOCIAL ZARAGOZA
ACTIVA, NA ESPANHA.

EM 2019 O PROJETO SERÁ REALIZADO EM
PARCERIA COM TRÊS ORGANIZAÇÕES
BRITÂNICAS: HAARLEM ARTSPACE, JUNCTION
ARTS E ADVANTAGE CREATIVE E POSSUI APOIO
DO CONSELHO BRITÂNICO.

QUEM PODE
PARTICIPAR?
O público alvo são jovens empreendedoras e
empreendedores, de 18 até 35, que já possuam alguma
iniciativa em andamento nos setores criativos e que
queiram causar impacto social. Será dado foco especial a
mulheres, negros e negras, indígenas, deficientes e
pessoas LGBT+ – que atuem necessariamente na região
da Baixada Santista, litoral do Estado de São Paulo.

O QUE A
COLABORADORA
OFERECERÁ AOS
SELECIONADOS?
Média de dois encontros por mês, no decorrer de nove
meses, com formação relacionada a
empreendedorismo social e criativo, economia
colaborativa e áreas correlatas;
Três sessões de mentorias individuais para cada
selecionado;
Aulas de inglês semanais, com certificação;
Visitas a iniciativas e ecossistemas criativos dentro e fora
da Baixada Santista;
Palestras com especialistas nacionais e internacionais ao
longo dos 12 meses do programa;
Espaço de trabalho e criação, com uma sala exclusiva,
equipada com energia elétrica, internet, mesas e
cadeiras;
Acesso à toda infraestrutura do Lab Procomum, com
vestiários, laboratório de permacultura urbana, cozinha,
salão multiuso, sala de aula, residências, almoxarifado,
biblioteca, área de lazer,e tudo mais que será inventado;
Certificado de participação emitido por instituições
brasileiras e britânicas (mediante participação mínima
de 75% das atividades).

O QUE OS
SELECIONADOS
DEVEM OFERECER EM
CONTRAPARTIDA?
Participar das atividades de formação, aulas de
inglês, mentorias e palestras;
Desenvolver seu projeto de modo que ele tenha
impacto social e gere transformação;
Desenvolver junto aos outros selecionados uma
dinâmica de cuidado compartilhado em toda
Colaboradora, garantindo que a manutenção do
espaço seja responsabilidade de todas e todos;
Trocar serviços entre os demais selecionados a partir
de uma moeda social baseada em tempo;
Documentar e produzir conteúdo sobre o processo.

QUAIS OS SETORES DA
ECONOMIA CRIATIVA
CONTEMPLADOS?
Para efeitos desta chamada consideramos os
seguintes setores: artesanato, festivais, museus,
bibliotecas, artes visuais, música, teatro, dança, circo,
ópera, editorial, literatura, audiovisual, design, moda,
gastronomia, arquitetura, software, games e artes
integradas.

COMO SERÁ A
SELEÇÃO?
A seleção será feita pelo Instituto Procomum (IP),
com apoio de jurados externos e inclui uma
entrevista com os pré-selecionados.

CRITÉRIOS
Levaremos em consideração:
Empreendimentos que já estejam em andamento,
ainda que não estejam formalizados;
Potencial de viabilização da iniciativa;
Potencial de impacto social;
Pertencer a um dos setores da Economia Criativa;
Prioridade para empreendedores que
demonstrem capacidade de articulação,
criatividade e colaboração;
Importante destacar que em todos os projetos do Instituto
Procomum há a premissa de fortalecer as ações e criações de
mulheres (no plural), indígenas, afrodescendentes e outras
pessoas pertencentes ao que se convencionou chamar de
populações sub-representadas.

SOBRE DIREITOS
AUTORAIS
Todos as empreendedoras e empreendedores
contemplados por esta convocatória devem se
comprometer a licenciar os conteúdos produzidos
na e para a Colaboradora por meio de licenças
Creative Commons (o tipo e perfil da licença
podem ser discutidos com nossa equipe). Essa é
uma exigência do Instituto Procomum – IP. Essa
definição não se estende obrigatoriamente aos
empreendimentos em desenvolvimento pelos
selecionados.

COMO SERÁ
FORMALIZADO O
CONTRATO COM OS
CONTEMPLADOS?
Todos os contemplados assinarão um termo de
anuência de participação com o Instituto
Procomum pactuando as informações descritas
neste edital.

CALENDÁRIO
20/02 a 20/03
período de inscrições pelo link:
https://labsantista.procomum.org/ficha-deinscricao-colaboradora/
14 de março: Palestra sobre Economia
Criativa, 18h no Instituto Procomum
25/03
Divulgação dos selecionados na primeira
etapa
27 e 28/03
Realização das entrevistas com os candidatos
pré-selecionados
29/03
Divulgação do Resultado Final
Abril - dezembro/2019
Realização do processo formativo
Janeiro - Março/ 2020
eventuais complementações de aulas e
mentorias, evento de encerramento
Os resultados serão enviados para os selecionados
por email e divulgados no site:
https://labsantista.procomum.org/

um projeto do

