
REGULAMENTO 4a EDIÇÃO PROGRAMA DIÁLOGOS TRANSFORMADORES  

São Paulo, 26 de janeiro de 2022  

 

1. O que é o Instituto Claro?  

O Instituto Claro é responsável pelas ações de responsabilidade social corporativa da Claro, 

que aliam os serviços fornecidos pela empresa aos investimentos sociais para criar impactos 
relevantes para o país. A missão do Instituto é Conectar Pessoas Para Um Futuro Melhor 
e faz isso por meio do aporte em projetos de Educação e Cidadania, que possam utilizar a 
tecnologia para a promoção do conhecimento e o desenvolvimento humano, social e 

ambiental.  

É a segunda organização de responsabilidade social corporativa no Brasil a ser reconhecida 
pelo Department of Global Communications (DGC) da Organização das Nações Unidas 
(ONU) com o selo de status associativo, que o classifica como uma entidade sem fins 

lucrativos que promove ações em concordância com a Carta das Nações Unidas.  

E aí, topa o desafio de conhecer a gente mais de perto?  

2. Diálogos que transformam o mundo  

Em sua 5.a edição, o Diálogos Transformadores tem o objetivo de contribuir de forma efetiva 

para as discussões necessárias e que estão na agenda positiva dos temas ligados à 
Educação e Cidadania do nosso país por meio da inclusão e engajamento da sociedade civil 

com a capacitação e empoderamento de jovens e promoção de debates sobre assuntos de 

alta relevância para a sociedade.  

Nesta edição, o evento discutirá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais 
especificamente o 04 - "Educação de Qualidade" e o 08 - "Trabalho e Crescimento 

Econômico", levantando assim a reflexão acerca do atingimento da Agenda 2030. Por meio 
de boas práticas de protagonismo, empreendedorismo e empoderamento jovem de forma 

efetiva, o Diálogos Transformadores espera como produto final, uma série documental, 
contendo 10 capítulos ou minidocumentários, em audiovisual, que terão como protagonistas 

os jovens que foram capacitados para o tema central do projeto.  

3. Veja se você tem o perfil para participar!  

- Tenha entre 15 e 24 anos no primeiro dia do projeto;  



- Tenha disponibilidade e seja capaz de participar e se comprometer com o Diálogos 

Transformadores em todas as etapas previstas: capacitação, evento online e produção 

audiovisual.  

Atenção: inclusão e diversidade são fundamentais para nós!  

A comissão avaliadora do “Diálogos Transformadores” se compromete a assegurar, no 

momento da seleção dos 40 jovens que irão participar:  

• Equilíbrio de gênero: 50% ou mais de participantes mulheres;  

• Equilíbrio étnico-racial: 50% ou mais de participantes negros ou indígenas;  

• Representatividade geográfica, incluindo jovens e adolescentes de todas as 
regiões do país;  

• Se já tiver concluído o Ensino Médio: ter cursado na rede pública ou com bolsa 

integral em escola particular;  

• Se estiver cursando o Ensino Médio ou EJA: estar matriculado na rede pública ou 

com bolsa integral em escola particular;  

Também serão critérios para seleção de jovens inscritos:  

• Inclusão de adolescentes e jovens com deficiência;  

• Inclusão de adolescentes e jovens mães;  

• Inclusão de adolescentes e jovens moradores de periferias urbanas e zonas rurais.  

Por que a gente acredita que você PRECISA participar?  

Você já imaginou o quão interessante pode ser dedicar um pouco do seu tempo para uma 

iniciativa onde você pode praticar suas habilidades, adquirir novos conhecimentos para a 

sua carreira e para o desenvolvimento pessoal?  

Ao participar do “Diálogos Transformadores”, você vai mergulhar em uma jornada instigante, 
colaborativa e transformadora onde, além de muita troca de experiência e conhecimento 

sobre temas sociais relevantes, você participará de capacitações feitas por profissionais 
especializados e poderá ser selecionado para uma formação e produção em audiovisual 

com uso de celular. Será uma oportunidade de colocar em prática suas ideias mais 
inovadoras, a sua vontade de mudar o mundo e produzir um minidocumentário que poderá 

ser exibido pela TV e Internet.  

3. Qual será a sua jornada?  

Vem conferir com a gente tudo o que te espera!  



FASE 1 – Inscrições – Eu quero dialogar e transformar, Instituto Claro!  

As inscrições serão gratuitas e abertas às 00h01 do dia 17/01/2022 (segunda-feira) e ficarão 
disponíveis até o dia 28/02/2022 (segunda-feira), às 23h59. No formulário, o adolescente ou 

jovem que desejar se inscrever será convidado a contar em um texto curto (de no máximo 
500 caracteres) porque deseja participar do “Diálogos Transformadores 2022” e responder 

o questionário com seus dados pessoais.  

Além do texto mencionado, você também poderá enviar um vídeo de até 2 minutos que 
demostre um pouco da sua visão sobre Educação de Qualidade e Trabalho e Crescimento 

Econômico. Como estes temas mexem com você? Qual a importância deles para os jovens 
do Brasil? Liga a câmera do seu celular e deixe a criatividade te levar! Não se esqueça de 

gravar em um local sem ruido, na horizontal e com iluminação que permita que a comissão 
avaliadora possa ter adequadamente! O vídeo (que é opcional) pode ser enviado no 
momento da sua inscrição pelo link: https://www.institutoclaro.org.br/dialogos-

transformadores/  

FASE 2 – Seleção dos 40 participantes – Como aumentar as suas chances de estar 
dentro!  

A avaliação dos perfis inscritos pelos membros da comissão que será conduzida com base 

nos seguintes critérios:  

A. motivação pessoal para participar, de acordo com as razões que você vai expor em seu 

texto e/ou vídeo (50%);  

B. critérios dispostos no item 3 deste edital (50%).  

O processo seletivo será conduzido por uma comissão escolhida pelo Instituto Claro que 

deverá ser formada por:  

1) membros do Instituto Claro; 

2) membros do Instituto Global Attitude e Causar – organizações parceiras do  

“Diálogos Transformadores 2022”; 

3) especialistas nos ODS discutidos nesta edição. 

As decisões dessa comissão serão soberanas e irrevogáveis.  

Não será permitida em qualquer hipótese, sendo imediatamente desclassificado, o texto 

e/ou vídeo que contiver:  



i. uso de quaisquer expressões, sinais ou palavras ofensivas;  

ii. termos que ofendam a honra ou imagem de pessoas, produtos, empresas ou 
natureza, meio ambiente, espaços físicos afins;  

iii. sinais ou palavras que ofendam a liberdade de consciência, religião, gênero, ideia 
ou sentimentos das pessoas ou associações;  

iv. uso de marca de empresas, elogios ou qualquer menção que caracterize a 
divulgação do nome e/ou marca de produtos e empresas;  

v. sinais de pessoas/personalidades notórias;  

vi. sinais públicos (brasões, armas, medalhas, bandeiras, distintivos) ou de partidos 
políticos;  

vii. incentivo à violência ou intolerância;  
viii. símbolos desportivos reconhecidos;  

ix. nomes patronímicos notórios;  
x. obra/projeto literário, artístico, técnico ou científico reconhecido ou protegido por 

direitos autorais e/ou de propriedade intelectual/imaterial;  

xi. ou apontamento preconceituoso, constrangedor, pornográfico ou semelhante.  

Os participantes selecionados serão divulgados até o dia 30/03/2022, no evento “Diálogos 
Transformadores 2022”, que acontecerá de forma online e será transmitido para todo o 

Brasil.  

FASE 3 – Bora aprender e dialogar para um mundo melhor  

Caso seja um dos 40 (quarenta) adolescentes e jovens selecionados, você participará de 

uma capacitação que será orientada pelo Instituto Global Attitude, parceiro do Instituto Claro, 
organização parceira responsável pela capacitação dos jovens na temática dos ODS. O 

formato dos encontros será online, com cerca de 1h30 (uma hora e trinta minutos) à 02h 
(duas) horas de duração: na primeira hora acontecerá uma exposição temática e, na 

segunda, acontecem os debates e a sugestão de ideias.  

Esta etapa vai ser realizada em 5 (cinco) encontros realizados nas datas abaixo, sempre a 

partir das 19h00:  



 

Ao concluir esta primeira etapa de formação, os participantes passam a uma segunda etapa 

de formação online, desta vez em audiovisual mobile, para que sejam capazes de produzir 
um vídeo que gere aprofundamento e ampliação da compreensão sobre as temáticas 

relativas aos ODS 4 e 8.  

Esta capacitação acontecerá em 6 encontros (quatro encontros gravados e duas mentorias 

ao vivo via plataforma digital), com uma metodologia inovadora, a “Metodologia do Olhar 
Digital Humanizado”, aplicada pela Causar, empresa também parceria do Instituto Claro 

para os “Diálogos Transformadores 2022”. Você vai descobrir que o audiovisual pode ser 
ferramenta de acolhimento, autoconhecimento, evolução humana, diversidade, inclusão e 

oportunidade de trabalho e renda.  

Nessa capacitação “mão na massa” cada participante irá criar e produzir um conteúdo 
audiovisual com duração mínima de 01 min e máxima de 02 minutos, gravados e editados 

em seu smartphone, sobre algum tema relacionado aos ODS 4 e 8.  

Confira o cronograma desta etapa:  

AULA 1 (GRAVADA)  14/03/22  
MENTORIA 1 (AO VIVO )  15/03/22  
AULA 2 (GRAVADA)  16/03/22  
MENTORIA 2 (AO VIVO)  17/03/22  
AULA 3 (GRAVADA)  18/03/22  
MENTORIA 3 (AO VIVO)  19/03/22  
PRODUÇÃO DOS VIDEOS  24/03/22  
ENVIO DOS VÍDEOS  25/03/22  

 

FASE 4 – Seleção final - A hora da verdade!  

Os 40 vídeos serão avaliados por uma comissão formada por 1 representante da Claro, 1 

da Causar, 1 da Global + 2 convidados especialistas nas temáticas dos ODs 4 e 8.  



A comissão avaliadora irá selecionar 10 (dez) vídeos que estarão habilitados para ingressar 

na Fase 5 do programa.  

Cada membro da comissão irá avaliar cinco conteúdos em vídeo e escolher dois para a 

seleção final.  

Os critérios de escolha serão: Criatividade da narrativa (25%); Clareza do ODS (25%); 

Viabilidade de documentação da ideia (25%); Potencial transformador da ideia (25%).  

FASE 5 – Capacitação e produção de minidocumentário – Uma ideia 
transformadora na cabeça e um celular na mão!  

Os jovens cujo conteúdo em vídeo foi habilitado para a Fase 5, irão desenvolver os 

conteúdos para a série “E se...”  

Os conteúdos serão em formato documental com duração mínima de 03 min. e máxima de 

12 min.  

Nessa fase, os jovens poderão atuar em grupos de até 03 pessoas;  

Esses grupos só poderão ser formados com outros jovens que participaram da Fase 4;  

A produção poderá ser remota e/ou híbrida (remota e presencial), dependendo da 

localização de cada jovem participante do grupo e respeitando os protocolos de segurança 

contra o COVID-19;  

Nessa fase, os jovens serão divididos em dois grupos e receberão, em períodos diferentes, 

mochilas compostas por um “kit completo de vídeo mobile” que será a ferramenta de 

captação dos minidocumentários da série "E Se..."  

Ao receber a mochila começa o desenvolvimento da série “E se...” e cada grupo terá o 
prazo de 01 (um) mês para criar, produzir, editar e finalizar seu minidocumentário. Esta 
mochila deve ser devolvida à Causar após a conclusão do projeto.  

Nessa fase serão TRÊS aulas gravadas + DUAS mentorias online ao vivo para 

acompanhamento, orientações sobre dúvidas e uso dos equipamentos das mochilas.  

FASE 6 – Exibição, divulgação e difusão - Está no ar!  



Após entregues, os 10 (dez) conteúdos serão validados e finalizados pela equipe da Causar 

para serem exibidos nos canais da Claro e suas parceiras, gratuitamente. Daí, é só 

aproveitar o sucesso!  

CRONOGRAMA:  

Publicação do Edital: 26/01  

Período de Inscrição: 26/01 - 28/02  

Resultado da Seleção: 03/03 

ODS Labs - IGA: 07/03 - 11/03  

Capacitação Causar: 14/03 - 19/03  

Produção dos Vídeos: 21/03 - 24/03  

Envio dos Vídeos: 25/03  

Seleção dos Vídeos: 26/03 - 29/03 

Comunicação dos Selecionados e Evento Diálogos Transformadores: 30/03  

MUITA ATENÇÃO!  

Vale ressaltar que a inscrição não representa nenhum tipo de vínculo empregatício com a 
Claro, o Instituto Claro e suas empresas parceiras. É importante que você leia os termos 

abaixo e dê o seu aceite, ok?  

Jovens Aprendizes das empresas do Grupo Claro que se enquadrem no perfil estabelecido 

no item “2” desse regulamento estão autorizados a participar do programa, sendo a 
participação deles totalmente voluntária e sem nenhuma relação com as atividades de 

trabalho, portanto, as horas dedicadas às atividades do programa não serão computadas 

como horas à disposição do empregador e, por conseguinte, não serão remuneradas.  

NÂO PODEM PARTICIPAR:  

Todas as pessoas diretamente envolvidas neste programa, incluindo os organizadores, os 
componentes da Comissão Técnica, dirigentes e membros do conselho do Instituto Claro, 

da América Móvil, da Claro, do Instituto Global Attitude e da Causar, bem como seus 



cônjuges e parentes até segundo grau, sob pena de desclassificação e de responsabilização 

nos termos da Lei.  

AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS:  

É importante lembrar que as pessoas selecionadas para o Diálogos Transformadores 2022 

autorizam o Instituto Claro, a Claro, a Global Attitude e a Causar a usarem sua imagem 
(fotos, voz e vídeo) para fins de realização e divulgação de suas atividades. A autorização 

é gratuita e se estende por tempo indeterminado, sendo também válida para as produções 
relacionadas aos projetos (como ícones, marcas e logos entre outros). Os participantes 

também concordam em ceder ao Instituto Claro os direitos de divulgação da ideia 
apresentada, sem qualquer ônus para o Instituto Claro, cabendo a ele, em caso de utilização 

da ideia, solicitar autorização do participante. Os participantes também permitem que o 
Instituto Claro torne pública a ideia ou solução vencedora (projeto), em seus websites ou 

plataformas de divulgação.  

Os Participante por si, ou por seus representantes legais, conforme o caso, reconhecem, 

neste momento, que renunciam a todos os direitos de revisão ou aprovação do uso de suas 
imagens, nome e sons de voz, que ficam desde já gratuitamente autorizadas para uso e 

veiculação ampla pelo Instituto CLARO, empresas que integrem seu grupo econômico ou, 
ainda, seus parceiros em especial para veiculação nas redes sociais da Claro e do Instituto 

Claro.  

Confirmam, ainda, que o Instituto CLARO detém direito gratuito de uso das suas imagens, 

nomes e som de voz, gratuitamente, e também poderão realizar exibições nos seus veículos 
de comunicação interna (impressa e/ou digital), bem como em sites (Internet/Intranet), redes 

sociais, relatórios corporativos, estabelecimentos de ensino, centros comunitários, eventos 
corporativos, premiações, concursos e assemelhados, sem limite de tiragem e 

gratuitamente, sem que isto implique qualquer ônus para o Instituto CLARO, empresas do 

seu grupo econômico ou parceiros (“Empresas”), sem restrição geográfica e de tempo.  

Os participantes confirmam, também, neste ato, a licença gratuita e perpétua em favor das 
Empresas de todos os direitos patrimoniais de autor sobre as obras criadas na execução 

deste projeto, bem como de qualquer outro direito de propriedade intelectual, em todas as 
fases de tal projeto. Neste sentido, as Empresas e/ou terceiros por elas nomeados, poderão 

utilizar o material produzido em conjunto com outras obras da mesma natureza, com outras 
imagens, textos e/ou sons, ou ainda utilizá-las, total ou parcialmente, em todo e qualquer 

produto, a sua livre escolha, sem que seja devida qualquer remuneração ao Participante.  



Qualquer revogação dos direitos da personalidade aqui autorizados dependerá de aviso 

prévio compatível com a natureza do evento, sendo de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias.  

O Participante exonera as Empresas e se compromete a mantê-las indenes de toda e 

qualquer responsabilidade civil ou criminal, e ainda reclamações de terceiros, que vierem a 
sofrer em caso de contestação da presente autorização, reconhecendo que os direitos de 

imagem, nome e som e os direitos de propriedade intelectual ora concedidos não infringem 
seus direitos à privacidade nem lhe causam qualquer espécie de prejuízo, tampouco violam 

direitos de terceiros.  

DA PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS  

Os Participante por si, ou por seus representantes legais, conforme o caso, reconhecem 

desde já e em especial durante sua inscrição na Plataforma, servindo de registro de 
manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular concorda com o tratamento 

de seus dados pessoais para finalidade específica deste processo dos “Diálogos 
Transformadores”, em conformidade com a Lei no 13.709 – Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD).  

Ao manifestar sua aceitação o Titular consente e concorda que o Instituto realize o 

tratamento dos dados pessoais, envolvendo operações como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, bem 

como assegurados todos os direitos e obrigações determinados pela legislação específica, 

a LGPD.  

DÚVIDAS E CANAL DE ATENDIMENTO  

Dúvidas ou situações não previstas neste regulamento serão decididas de forma soberana 
e irrecorrível pelos organizadores do programa. Os participantes poderão esclarecer suas 

dúvidas encaminhando um email para responsabilidadesocial@claro.com.br durante o 

período de inscrições em horário comercial.  

IMPORTANTE:  

A participação neste Programa implica a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste 

regulamento, bem como de seus formulários e eventuais anexos.  



Fica eleito o foro da capital do Estado de São Paulo como o único competente para dirimir 

qualquer questão oriunda deste Regulamento, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja ou venha a ser.  

• (  ) ACEITO  

• (  ) NÃO ACEITO  

 


