
1.

2.

3.

Marcar apenas uma oval.

Categoria 1: destinada a agentes públicos de segurança na ativa: Policiais Civis, Policiais da
Técnico Científica/Perícia Forense, Policiais Militares, Policiais Federais, Policiais Penais, Policiais
Rodoviários, Corpo de Bombeiros Militar e Guardas Municipais.

Categoria 2: destinada a agentes do sistema de justiça criminal em articulação com órgãos da
segurança pública ou outros órgãos do poder público municipal ou estadual e/ou sociedade civil.
Entende-se por agentes da justiça: integrantes do Poder Judiciário, dos Ministérios Públicos e
Defensorias Públicas Estaduais e Federais. Pular para a pergunta 10

Categoria 1:
Responsável pela
inscrição

A seguinte seção tem como objetivo coletar informações a respeito do(a) 
responsável pela inscrição da iniciativa/prática/política. 
A pessoa responsável pela inscrição deve ser pessoa física, funcionário/a de um 
órgão da segurança 
pública e não o nome da instituição de origem - trata-se da pessoa que esta 
preenchendo esse formulário.

Ficha de Inscrição - Selo FBSP
Selo FBSP e Práticas Inovadoras no Enfrentamento à Violência Contra Meninas e Mulheres - Edição 
Especial: ações desenvolvidas na pandemia de Covid-19 - Edital de Seleção. 

Essa ficha de inscrição tem como objetivo efetivar a incrição para o Selo FBSP, edição 2021.  

As inscrições podem ser realizadas entre o dia 07 de outubro até o dia 07 de novembro.

O preenchimento da ficha de inscrição tem tempo médio de 35 minutos. 

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato através do email: selofbsp@forumseguranca.org.br.

*Obrigatório

Endereço de email para contato *

Nome do programa, projeto ou prática *

Indique a categoria em que o programa, projeto ou prática será inscrito (marcar apenas
uma opção) *

mailto:selofbsp@forumseguranca.org.br


4.

5.

6.

7.

8.

9.

Marcar apenas uma oval.

Sim Pular para a pergunta 21

Não

Pular para a pergunta 26

Categoria 2:
Responsável
pela
inscrição

A seguinte seção tem como objetivo coletar informações a respeito do(a) responsável pela 
inscrição da iniciativa/prática/política. 
As pessoas responsáveis pela inscrição devem ser pessoa física, funcionário/a de um órgão 
da 
justiça criminal e não o nome da instituição de origem. Todas as inscrições nesta categoria 
devem ter duas pessoas responsáveis. O nome das pessoas responsáveis pelo projeto será 
perguntado em outra seção.

10.

Nome da pessoa responsável pela inscrição *

Cargo *

Corporação/órgão/instituição *

Email do(a) responsável pela inscrição *

Telefone do(a) responsável pela inscrição (com DDD) *

A inscrição envolve outros/as participantes diretamente do programa, projeto ou prática? *

Nome da pessoa 1 responsável pela inscrição *



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Cargo da pessoa 1 *

Corporação/órgão/instituição da pessoa 1 *

Email do(a) responsável 1 pela inscrição *

Telefone do(a) responsável 1 pela inscrição (com DDD) *

Nome da pessoa 2 responsável pela inscrição (Não pode ser do sistema de justiça, mas
membro de um dos demais órgãos da rede) *

Cargo da pessoa 2 *

Corporação/órgão/instituição da pessoa 2 (especificar se trata-se de um órgão público
ou de uma entidade da sociedade civil) *

Email do(a) responsável 2 pela inscrição *

Telefone do(a) responsável 2 pela inscrição (com DDD) *



20.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Pular para a pergunta 26

Continuação

21.

22.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

23.

24.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Há outros/as participantes diretamente envolvidos no programa, projeto ou prática?

Informe nome, cargo, instituição e função no projeto de outro(a) participante *

Gostaria de informar outro(a) participante? *

Caso sim, informe nome, cargo, instituição e função no projeto de outro(a) participante

Gostaria de informar outro(a) participante? *



25.

Sobre o programa, projeto ou prática

26.

Caso sim, nforme nome, cargo, instituição e função no projeto de outro(a) participante *

Indicar a instituição responsável pelo programa, projeto ou prática *



27.

Marcar apenas uma oval.

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins

28.

Estado *

Cidade *



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

CEP *

Endereço *

Telefone fixo e telefone celular do responsável pela inscrição *

Email *

Site da instiuição

Local onde o projeto é desenvolvido (escola/bairro/região/cidade/estado) *

Nome da pessoa responsável pelo programa, projeto ou prática (não precisa ser a pessoa
que efetuou a inscrição, mas a pessoa diretamente responsável pela
coordenação/direção) *

Cargo da pessoa responsável *

Telefone da pessoa responsável *



38.

39.

40.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

41.

42.

43.

Marcar apenas uma oval.

Local (em determinado bairro ou na área de ação de um órgão específico)

Municipal

Regional (quando acontece em mais de um município ou em mais de um estado)

Estadual

Nacional

Email da pessoa responsável *

Quantidade de profissionais que fazem parte do projeto: *

O programa, projeto ou prática é implementado em parceria com alguma organização
não governamental ou órgão governamental além daqueles a que estão vinculados os
responsáveis pela inscrição? *

Se sim, com qual(is) organização ou órgãos governamentais?

Se sim, com quais entidades da sociedade civil (associação de moradores, escola,
empresa privada, igreja, ONG, etc.)?

Abrangência do programa, projeto ou prática (selecionar apenas uma alternativa) *



44.

45.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

46.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

47.

48.

Queremos conhecer melhor sua
experiência e para tanto precisamos que
você responda com clareza às seguintes
perguntas.

Estas informações serão utilizadas para definir até 10 
(dez) experiências finalistas sem distinção de 
categoria, as quais, possivelmente, serão visitadas.

49.

Locais de implementação do programa/projeto/prática *

Data de início de implementação do programa/projeto/prática (a iniciativa deve ter início
mínimo em junho de 2021) *

Você/ e/ou a sua equipe já inscreveram projetos, programas ou práticas em edições
anteriores do Selo FBSP de Práticas Inovadoras no Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres? *

Se sim, quando se deu essa inscrição?

Se sim, qual era o nome da experiência inscrita?

No contexto da pandemia da Covid-19 quais problemas vocês identificaram que
motivaram a criação/ou a alteração desse programa/projeto/prática? *



50.

51.

52.

53.

Caso a experiência que está sendo inscrita já existia antes da pandemia, quais foram as
transformações que foram realizadas devido à pandemia?

Quais transformações a pandemia da Covid-19 trouxe para o trabalho que vocês
desenvolvem no cotidiano? *

Apresente os objetivos do programa, projeto ou prática. *

Quais são as principais ações desenvolvidas para atingir os objetivos do programa,
projeto ou prática? *



54.

55.

56.

57.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Descreva detalhadamente como o projeto/programa/prática funciona. *

Identifique o público beneficiário do programa, projeto ou prática. Se possível, forneça
uma estimativa do número de pessoas contempladas. *

Como essa população (público beneficiário pelo programa) foi afetada pela Covid-19? *

A experiência que você está inscrevendo faz parte de uma iniciativa mais ampla, como
um programa federal, estadual ou municipal ou de alguma instituição? *



58.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

59.

60.

61.

A iniciativa acima referida também está sendo inscrita nesse edital?

Qual é o problema que o programa, projeto ou prática busca resolver? (máximo: 800
caracteres com espaço) *

Explique como e porque o programa, projeto ou prática contribui para a superação da
violência contra a mulher no contexto da pandemia da Covid-19 (máximo: 800 caracteres
com espaço) *

Quais os princípios que norteiam o programa, projeto ou prática? (Máximo: 500
caracteres com espaço) *



62.

63.

64.

65.

O programa, projeto ou prática inclui o enfrentamento à violência sexual contra mulheres,
crianças e adolescentes? Explique. (Máximo: 500 caracteres com espaço) *

O programa, projeto ou prática trabalha ou possui perspectiva de etnia/raça/cor?
Explique.(Máximo: 500 caracteres com espaço) *

O programa, projeto ou prática desenvolve trabalho em rede com algum
órgão/instituição da área da saúde? Explique. (Máximo: 500 caracteres com espaço) *

Quais são os principais resultados do projeto no contexto da pandemia da Covid-19? *



66.

67.

68.

69.

Há indicadores (quantitativos e/ou qualitativos) que demonstram as melhorias e avanços
alcançados pelo programa, projeto ou prática? Explique. (máximo: 800 caracteres com
espaço) *

Como são monitorados/avaliados os resultados do programa, projeto ou prática?
(Máximo: 800 caracteres com espaço) * *

No pós pandemia as ações do programa/projeto/pratica terão algum tipo de
continuidade? De que modo? Existe algum plano para a consolidação ou expansão do
programa, projeto ou prática? Se sim, em que estágio de desenvolvimento se encontra? *

Qual a infraestrutura do programa, projeto ou prática? Por exemplo, o projeto possui um
espaço próprio? Com quais equipamentos conta? (Máximo: 500 caracteres com espaço)
*



70.

71.

72.

73.

Quais foram as principais lições aprendidas na execução do programa/projeto/pratica no
período pandêmico? *

Quais as contribuições do programa/projeto/pratica para o campo das ações de
enfrentamento a violência contra a mulher para além da pandemia da Covid-19? *

Quais foram as principais ações do sistema de segurança pública e do judiciário que
contribuíram para o enfrentamento a violência contra a mulher no período pandêmico?
Essas ações direta ou indiretamente influenciaram o projeto que você esta inscrevendo?

Todas as experiências inscritas farão parte de um banco de dados de práticasinovadoras
que está sendo criado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Colabore conosco e
descreva resumidamente os principais aspectos da experiência inscrita, para que
possamos disseminar as boas práticas desenvolvidas pelos/as profissionais desegurança
pública no enfrentamento à violência contra a mulher (Máximo: 800 caracterescom
espaço). * *



74.

Arquivos enviados:

75.

76.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

77.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Se houver algum material complementar que nos ajude na avaliação da
experiênciainscrita, por favor compartilhe aqui. Fotos, material de divulgação,
regulamento,documento síntese, cartaz, folder ou qualquer material desta natureza será
considerado(até cinco arquivos).

Há alguma informação adicional que você gostaria de acrescentar?

Ao me inscrever, aceito receber comunicações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
*

Caso aceite receber comunicações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, insira
abaixo o seu email.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

