
 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA INTEGRAR A 
DELEGAÇÃO DO FSM 2015 EM TÚNIS, TUNÍSIA* 
 

*Atenção: este formulário indica o interesse da organização ou coletivo de participar no FSM 

2015. O resultado desta solicitação está sujeita à análise do conjunto das demandas feitas; 
não implica em sua aceitação automática.  

 

 

  
Antes de preencher, leia com atenção as recomendações abaixo: 
 

1. Somente organizações com envolvimento no processo de preparação de atividades 
para o FSM 2015 na Tunísia, seja como proponente principal ou em parceria com 
outras organizações nacionais ou internacionais, poderão se candidatar a receber 
apoio financeiro destinado a integrantes da delegação brasileira. É necessário 
também o envolvimento em ao menos uma das atividades propostas pelo Coletivo de 

Facilitação responsável pela delegação brasileira no FSM 2015 (ver títulos no campo 
específico na ficha). 

2. O apoio cobrirá gastos com a passagem aérea e a taxa de embarque para a Tunísia, 
desde a capital do estado de origem da/o delegada/o, além da alimentação, 
alojamento, seguro de viagem e translado de chegada e saída da Tunísia. Despesas 
com transporte do local de origem da/o delegada/o até a capital de seu estado 

correm por conta da/o própria/o proponente ou de sua organização, assim como 

gastos com sua inscrição no FSM (ver custos no link https://fsm2015.org/les-frais-
denregistrement) 

3. As/os integrantes da delegação deverão arcar também com os custos de emissão de 
passaporte caso não possuam esse documento. É preciso ficar atento com a data de 
validade do passaporte: esta deverá ser de no mínimo 6 meses a partir da data de 
entrada na Tunísia (prevista para o dia 21 ou 22 de março de 2015). É obrigatório 

também ter o certificado de vacina de febre amarela válido.  
4. Caso haja desistência por parte da/o delegada/o sem justificativa comprovada, este 

ou sua organização deverão arcar com os custos do reembolso com os gastos da 
passagem. 

5. Na definição da delegação, o Coletivo de Facilitação rumo ao FSM 2015 aplicará 
critérios como o equilíbrio geográfico, de tipos e setores de organizações e 
movimentos, de temáticas, de gênero e raça. 

6. As organizações poderão encaminhar as candidaturas para a delegação até o prazo 
final de 05 de fevereiro de 2015 preenchendo o formulário abaixo diretamente no 
link: http://goo.gl/forms/XJSBF09f47  

 
Coletivo de Facilitação responsável pela delegação brasileira no FSM 2015 
 
 
 

 

Fique atenta/o ao calendário! 
 
30 de janeiro - Prazo de inscrição de atividades auto-organizadas no FSM 2015. Para 
inscrevê-las, acesse o link: http://registration.fsm2015.org/?q=es 
  
05 de fevereiro – Prazo final de preenchimento da ficha de solicitação de apoio para 
a integrar a delegação no link http://goo.gl/forms/XJSBF09f47  
 
Entre 6 e 20 de fevereiro – Análises das solicitações  
 
23 de fevereiro – Divulgação da lista de solicitações aprovadas 

http://goo.gl/forms/XJSBF09f47
http://registration.fsm2015.org/?q=es
http://goo.gl/forms/XJSBF09f47


 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA INTEGRAR A 
DELEGAÇÃO DO FSM 2015 EM TÚNIS, TUNÍSIA* 
 

*Atenção: este formulário indica o interesse da organização ou coletivo de participar no FSM 

2015. O resultado desta solicitação está sujeita à análise do conjunto das demandas feitas; 
não implica em sua aceitação automática.  

 

*Campos obrigatórios 

Nome da organização proponente*:  

Qual é o âmbito de atuação dessa organização? 
 (  ) Nacional    (  ) Regional     (  ) Local     (  ) Internacional    
 

Em qual dessas cinco categorias essa organização deve ser classificada?* 

 
(  ) ONG 
(  ) Organização de Juventude 
(  ) Movimento Social e Popular 
(  ) Movimento Sindical 
(  ) Outros (cultura, comunicação, etc.).  Neste caso. Especificar: 
 

Indique a(s) temática(s) principais de atuação da sua organização, público (etc.):* 

 
 

Contatos (nome, e-mail e telefone) da organização responsável pela/o delegada/o:* 
 

 
 

Website, blog ou rede social da organização proponente se houver: 

Dados da/o delegada/o proposta/o 
 
Nome completo:*  
 

  

Sexo do/a delegado/a:* 
(   ) Feminino    (   ) Masculino 

Idade do/a delegado/a:* 

Raça / etnia da/o delegada/o (segundo 

critérios do IBGE, ou seja, preta, indígena, 
branca, parda ou amarela): 
 

Deficiência:  sim (   )        não (   ) 

Qual: 

A/o delegada/o já possui passaporte? * 

(   ) Sim. Indique o número e data de validade: : 
(   ) Não, porém a solicitação já foi feita junto à Polícia Federal. 
  
Possui certificado de vacina de febre amarela?* 
(   ) Sim. Data em que foi tomada a vacina:  
(   ) Não, porém será providenciado antes da viagem. 

 

Idiomas que compreende:* 
(  ) Português   (   ) Francês   (   ) Inglês   (  ) Espanhol    (  ) Árabe 

Cidade e estado do qual sairá:* _______________________ / __________________ 
 
 

 

Email de contato com o/a delegado/a:* 

 

Telefones (código DDD-telefone) do/a delegado/a:* 
 

Qual tema / atividade prioritária o/a delegado/a desenvolve em sua organização? 

 
 



 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA INTEGRAR A 
DELEGAÇÃO DO FSM 2015 EM TÚNIS, TUNÍSIA* 
 

*Atenção: este formulário indica o interesse da organização ou coletivo de participar no FSM 

2015. O resultado desta solicitação está sujeita à análise do conjunto das demandas feitas; 
não implica em sua aceitação automática.  

 

Em qual das atividades abaixo, organizadas pelo Coletivo de Facilitação responsável pela 
delegação brasileira, a/o delegada/o irá participar?* 
  

(  ) Mecanismos e instrumentos de democracia participativa: a construção de 

novos modelos de participação cidadã 

(  ) Enfrentamento ao racismo, xenofobia e reparações 

(  ) A Sociedade Civil planetária e a agenda Pós 2015 

(  ) Atividades propostas pelo Fórum Mundial de Mídia Livre  
 
 
Caso sua organização esteja preparando outras atividades  no FSM 2015, por favor indique: 
o(s) título(s) e o(s) número(s) da(s) atividade(s) inscrita(s)*: 
 

 

 
*Atenção: todas as atividades propostas no FSM devem ser inscritas até o dia 30 de 
janeiro de 2015 no link http://registration.fsm2015.org/?q=es.  
 
 

A organização proponente já conseguiu garantir os recursos necessários para todos os 
outros gastos que terá o/a delegado/a?  
 
( ) Sim ( ) Não 

 

http://registration.fsm2015.org/?q=es

