
 

 

 

 

 

Edital 02/2021 

 

BOLSA DE CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DA 

DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

DO INSTITUTO BRASILEIRO DE PRÁTICAS 

COLABORATIVAS 

 

O Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas (IBPC), através da Comissão da 

Diversidade e Inclusão, torna público o prazo de seleção de bolsistas integrais para a 23ª 

Capacitação Nacional em Práticas Colaborativas – versão online - que ocorrerá nos dias 18, 19, 20, 

25, 26 e 27 de março de 2021, das 10h às 13:15h, observando o seguinte: 

 

1. Disposições preliminares: 

Diante da urgência de ampliar os diálogos interseccionais, o Instituto Brasileiro de Práticas 

Colaborativas reconhece a necessidade de promover a ampliação e inclusão da diversidade de 

capacitados em Práticas Colaborativas.  

 

Este edital contemplará 1 (uma) bolsa integral para candidata/o: 

 autodeclarada/o negra/o; ou  

 travesti; ou  

 transexual; ou  

 pessoa com deficiência; ou 

 indígena; ou  

 quilombola. 

 

2. Inscrições 

As inscrições para obtenção da bolsa serão admitidas do dia 01/03/2021  até 11/03/2021 e 

serão realizadas pelo e-mail contato@praticascolaborativas.com.br  

 

A/O candidata/o deverá enviar um e-mail com o assunto: Bolsa Diversidade 23ª Capacitação 

com os seguintes dados: nome completo, e-mail, telefone para contato, área de atuação (jurídica, saúde 

ou finanças) e em qual/is critério/os do item 1 que se identifica. 

 

mailto:contato@praticascolaborativas.com.br


 
As Práticas Colaborativas têm como pilares fundamentais a ética profissional, boa-fé e a 

transparência. Contamos que a/as/o/os inscrita/as/o/os observem tais critérios no ato da inscrição. 

 

Ao fazer a inscrição, a/o candidata/o receberá um número por e-mail que será utilizado para o 

sorteio entre todos as/os candidatos e que determinará a/o ganhadora/ganhador da bolsa. O sorteio será 

realizado no dia 12/03/2021 às 10h, por ferramenta online, pelo site: https://www.sorteador.com.br/ e 

logo e seguida as/os candidatos serão avisadas/os se ganharam ou não a bolsa.  

 

3. Resultado 

O resultado do deferimento da bolsa será enviado por email à/ao candidata/o, em respeito 

as regras previstas no Art. 2, I da Lei 13853/19 (Lei Geral de Proteção de Dados). E as/os demais 

candidatas/os também serão informados por e-mail de que não foram sorteados, na data indicada 

acima.  

 

4. Requisitos 

Para participar do Programa de Bolsas, a/o candidata/o deverá: 

 

• exercer a profissão de advogada/o, de profissional da saúde mental, ou ser 

profissional da área de finanças, regularmente inscritos nos seus respectivos órgãos de classe  

• Recomenda-se fortemente  ter realizado curso básico de mediação.  

• Ter disponibilidade para a participação em todas as aulas da 21a Capacitação 

Nacional em Práticas Colaborativas – versão online. 

  

 

5.  Controle de Frequência 

 

Ao final da capacitação será conferido certificado de capacitação básica em Práticas 

Colaborativas Interdisciplinares no Direito para aquelas/es que tenham cumprido a frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco porcento) das aulas ministradas.  

A coordenação da capacitação acompanhará as atividades e frequência de todas/os 

alunas/os participantes do treinamento. 

 

6.  Substituição 

 

Em caso de desistência ou necessidade de substituição, será realizado outro sorteio com 

as/os candidatas/os previamente inscritas/os. 
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