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NÓS SOMOS O RENOVABR
Olá, tudo bem? Nós somos o RenovaBR, uma escola de democracia que transforma
pessoas comuns em políticos fora do comum. Selecionamos e preparamos
brasileiros(as) com as mais diversas origens, crenças e posicionamentos para
fazer boa política.
Nossa grande missão é compartilhar conhecimento. Ele é um bem precioso, que
precisa estar cada vez mais presente no debate político brasileiro. Ensinamos nossos
(as) alunos(as) sobre o desenvolvimento de políticas públicas baseadas em dados
e evidências, sempre com a busca de informações confiáveis. Representar outras
pessoas e tomar decisões que afetam suas vidas é uma enorme responsabilidade.
Por isso, contamos com um corpo de professores comprovadamente experientes
– especialistas em suas áreas – e oferecemos conteúdos baseados em fatos,
estudos científicos, casos bem sucedidos e fontes confiáveis. O conhecimento
torna as pessoas mais tolerantes e lhes dá poder para transformar a sociedade.
Quando qualificamos nossos representantes, ajudamos ainda a fortalecer na
população brasileira os ideais democráticos e a noção de que a política é essencial,
benéfica à coletividade e lugar de todos nós. Acreditamos que a política só vai
funcionar para pessoas comuns quando as pessoas comuns estiverem na política.
Quer vir com o RenovaBR nessa jornada pela renovação da política brasileira?

2018
133 alunos formados

117 candidatos

17 alunos eleitos

9 Deputados Federais,
7 Deputados Estaduais
e 1 Senador.

2019 • 2020
44 mil inscritos
(35% mulheres e 25% negros ou pardos)

1.820 alunos formados

1032 candidatos de
29 partidos diferentes

153 alunos eleitos de
25 partidos diferentes
(22% de mulheres e 30% pretos e pardos)

12 prefeitos, 2 vice-prefeitos
e 139 vereadores
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JORNADA RENOVA
Somos uma escola de democracia, valorizamos o conhecimento e queremos
que cada vez mais pessoas se tornem preparadas para a vida pública e política,
independente dos cargos que ocupem. Com esse intuito, a JORNADA RENOVA
terá como objetivo a seleção de uma nova turma, além da criação de um ambiente
que possibilite o compartilhamento de aprendizado e o autoconhecimento de
todos os que se interessarem em embarcar nessa jornada conosco.
Acreditamos que a boa formação política deve ser construída com base em
dados e evidências e, por isso, desenvolvemos um currículo socioemocional com
referencial científico e o suporte de especialistas em educação. Iremos trabalhar
a partir de cinco grandes competências, que permearão toda a JORNADA,
reverberando dos critérios de seleção final até os conteúdos do curso.

Integridade

Liderança
Espírito Público •
Democracia

Autoconhecimento
Pensamento
crítico

COMO SE INSCREVER?
As inscrições para a JORNADA RENOVA deverão ser feitas única e exclusivamente
por meio do site jornada.renovabr.org. A inscrição é gratuita e estará disponível a
todos que se interessarem e cumprirem os pré-requisitos.

Está tendo dificuldades?
Fala com a Rê! Ela é a nossa
coordenadora pedagógica
virtual e vai te ajudar ao longo
de toda a Jornada Renova.
É só chamar ela no Telegram
@Re_Renova_bot ou aqui no
nosso webchat.
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PRÉ-REQUISITOS
Os critérios elencados são requisitos mínimos para iniciar o processo de inscrição:
• Idade mínima de 20 anos;
• Nacionalidade brasileira;
• Pleno exercício dos direitos políticos;
• Ficha limpa;
• Nunca ter sido eleito (a) a qualquer
cargo político em eleições gerais ou
municipais.
Caso algum deles deixe de ser cumprido ao longo do processo, você terá sua
inscrição cancelada automaticamente.

CICLOS E PRAZOS
A JORNADA RENOVA terá dois momentos distintos para inscrição: o CICLO I
terá início em fevereiro e prazos mais longos para cumprimento das fases. O
CICLO II terá início em abril e prazos mais restritos para cumprimento das fases.
O RenovaBR recomenda a inscrição no CICLO I, cujas chances de admissão são
superiores, uma vez que para o CICLO II temos a prerrogativa de convocar menos
pessoas.

IMPORTANTE!
Caso você se inscreva durante o CICLO I e não complete
as Etapas 3 e 4 dentro do prazo, não poderá se inscrever
novamente para a CICLO II

Se você é uma pessoa com deficiência ou conhece
alguém nessa condição que pode se interessar pela
Jornada Renova, mas necessita de algum tipo de suporte
adicional, por gentileza, entre em contato com a Rê,
nossa assistente virtual por meio do Telegram
(@Re_Renova_bot), Messenger ou pelo nosso site.
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1ª FASE
APRESENTAÇÃO

2ª FASE
DESENVOLVIMENTO

1
O RenovaBR &
a Jornada

3ª FASE
INTERAÇÃO

2
Ficha de
inscrição
3
Formação
Cidadã
4
Vídeo

5
Banca

6
Simulador
de
decisões

7
Imersão
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FASES E ETAPAS
Independente do CICLO para o qual você se inscrever, a Jornada Renova será
composta por 7 etapas, divididas em 3 fases: Apresentação, Desenvolvimento
e Interação. As fases são sequenciais e portanto, para que você possa avançar, é
necessário completar a fase anterior. Mais detalhes se encontram no cronograma
abaixo.

1ª FASE | APRESENTAÇÃO

CICLO 1:
ATÉ 22/03
CICLO 2:
ATÉ 22/04

Será nas etapas 1 e 2 que nos conheceremos melhor. É o momento de nos
apresentarmos um para o outro.

ETAPA 1: O RenovaBR & a JORNADA
É o momento da leitura e adesão às premissas
inegociáveis para a participação nesta jornada,
além de evidenciar todo o processo de seleção e
garantir o melhor alinhamento.

ETAPA 2: Ficha de Inscrição
Aqui você começa a registrar suas informações
pessoais, redes sociais e intenções para as
próximas eleições. Etapa a ser realizada em nossa
plataforma de seleção.

2ª FASE | DESENVOLVIMENTO

CICLO 1:
ATÉ 31/03
CICLO 2:
ATÉ 31/04

Como uma boa escola, entendemos que é preciso compartilhar conhecimento
para fortalecer a democracia e preparar pessoas para a política. Nesta fase,
iremos apresentar conteúdos estruturantes básicos para fornecer uma experiência
completa de aprendizado antes da realização das atividades.
Basta preencher as Etapas 1 e 2 para ter acesso à esta fase que contempla as
etapas 3 e 4.
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ETAPA 3: Formação Cidadã
Você terá acesso a pílulas de conteúdo sobre
temas essenciais da política e atividades a serem
realizadas exclusivamente via WhatsApp*. É uma
forma de interação inédita, gratuita e acessível
para mostrar que política se discute sim, com
diálogo e respeito à diversidade geográfica, racial,
de gênero e pensamentos.
(*Ao início da Formação Cidadã, você deverá informar um
número de telefone que contenha WhatsApp para que possa
realizar o curso. Uma vez iniciado, você não poderá alterá-lo e
nem repassá-lo para que outra pessoa o faça.)

Ei, tudo bem? Eu sou a Rê,
coordenadora pedagógica
do RenovaBR, e quero
desejar boas-vindas à nossa
“Formação Cidadã”!

ETAPA 4: Vídeo
Envio de um vídeo, sem corte ou edição, com a duração de 1 minuto
(60 segundos) respondendo à pergunta: “O que você fez e/ou
viveu que te motiva a entrar na política?”.
Vídeos com duração maior do que a proposta serão
automaticamente desconsiderados. Etapa a ser realizada em
nossa plataforma de seleção.

Tem dúvidas de como fazer o seu
vídeo? Não se preocupa que vamos te
ensinar! Nosso videomaker vai fazer
um tutorial para te ajudar a fazer o
vídeo de forma simples e acessível :)
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3ª FASE | INTERAÇÃO
Tão importante quanto o desenvolvimento, é a interação e a percepção das
relações. Não se faz política sem diálogo e objetivos comuns. Nesta fase, você irá
interagir com o time do RenovaBR e com demais participantes que também estão
no processo. Essa fase engloba as etapas 5, 6 e 7.

ETAPA 5: Banca
As bancas avaliadoras serão realizadas no
formato online e terão como objetivo conhecer
você um pouco melhor por meio de análises de seu
histórico no processo e uma conversa juntamente a
outros (as) participantes.

ETAPA 6: Simulador de Decisões
Momento destinado a conhecer a sua percepção
sobre diferentes situações. É um teste online e para
realizá-lo, você receberá uma convocação via
e-mail.

ETAPA 7: Imersão
Aqui será um momento em que você irá colocar em
prática as habilidades e competências necessárias
ao exercício da política, interagindo dessa vez, de
forma mais próxima com demais participantes e
tendo acesso a mais conteúdo relevante. Para um
possível formato presencial, teremos políticas de
auxílio para que ninguém seja prejudicado.

IMPORTANTE!
Paralelamente a todas as etapas, nos resguardamos ao direito de realizar
checagens de informações previamente fornecidas e de antecedentes, seja
pela utilização de histórico de dados, TSE ou parceiros terceirizados, a fim de
averiguar possíveis inconsistências levantadas durante o processo.
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CRONOGRAMA
As datas abaixo dizem respeito ao período em que as fases poderão ocorrer e
você poderá ser convocado(a), a depender de quando se inscreveu. Quaisquer
modificações serão previamente informadas. Lembrando que para a realização
das Etapas 5, 6 e 7 você receberá um e-mail de aprovação previamente.

CICLO 1
ETAPAS 1 E 2:
O RenovaBR & a Jornada
e Ficha de Inscrição

10/02/2021 a 22/03/2021

ETAPAS 3 E 4:
Formação Cidadã e Vídeo

10/02/2021 a 31/03/2021

ETAPAS 5 E 6:
Banca e Simulador
de decisões

Prazo final para recebimento do e-mail
de convocação: 31/05/2021
Abril; Maio; Junho

ETAPAS 7:
Imersão

Prazo final para recebimento do e-mail
de convocação: 30/06/2021
Junho; Julho

CICLO 2
ETAPAS 1 E 2:
O RenovaBR & a Jornada
e Ficha de Inscrição

01/04/2021 a 22/04/2021

ETAPAS 3 E 4:
Formação Cidadã e Vídeo

01/04/2021 a 30/04/2021

ETAPAS 5 E 6:
Banca e Simulador
de decisões

Prazo final para recebimento do e-mail
de convocação: 31/05/2021
Maio; Junho

ETAPAS 7:
Imersão

Prazo final para recebimento do e-mail
de convocação: 30/06/2021
Junho; Julho
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CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO
Para que você passe pelo processo de avaliação, deverá realizar as etapas
1, 2, 3 e 4. Somente após recebermos todo esse material é que você estará
concorrendo a uma vaga na Etapa 5 - Banca. Dessa forma, se quaisquer etapas
da Fase de Apresentação e Desenvolvimento não forem realizadas, você estará
automaticamente fora do Processo e não terá seu material avaliado.
Assim como a aprovação para as Bancas, você será comunicado caso passe para
as Etapas 6 e 7, ambas com prévia avaliação do time RenovaBR.
A avaliação da participação na Jornada Renova é permanente em todas as etapas
e baseada nas cinco competências previamente informadas, juntamente a todo o
histórico que teremos de cada participante. É importante ressaltar que durante
os momentos de aprovações ou reprovações, o critério “representatividade” será
levado em conta com o objetivo de tornar as fases, e consequentemente a turma,
o mais representativa possível em gênero, raça e regionalidade.

AGORA SIM,
ALUNO (A) RENOVABR
Uma vez obtendo aprovação em todas as fases, você conquista oficialmente
uma vaga de aluno (a) RenovaBR. O curso será híbrido (multiplataforma) e terá
aulas on-line e encontros presenciais (condição variável a depender do avanço
da pandemia do novo coronavírus e sempre com a manutenção de todos os
protocolos de segurança sanitária).
Serão 10 meses de curso com carga horária de 360 horas. O início está previsto
para setembro de 2021 e o término para junho de 2022, ficando a critério do
RenovaBR a mudança do mês de início.
O RenovaBR se reserva o direito de garantir 20% das vagas para pessoas além
daquelas aprovadas ao final da Jornada.

CUSTOS, ISENÇÕES E
CONCESSÕES
A Jornada Renova é 100% gratuita e qualquer um pode se inscrever desde que
atenda aos pré-requisitos listados na página 5 deste Guia do Participante.
É importante ressaltar que todos os itens mencionados abaixo são referentes ao
Programa de Formação, após serem aprovados (as).
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DEPÓSITO DE COMPROMISSO
O depósito de compromisso é um mecanismo para garantir que aqueles que
forem selecionados na JORNADA se comprometam com o curso, considerando
que estão ocupando uma vaga gratuita cedida pelo RenovaBR.
Dessa forma, deverão realizar um depósito para a realização da formação em
valor que será informado logo após a aprovação.
Este valor só poderá ser ressarcido caso o(a) aluno(a) cumpra todos os critérios
acadêmicos necessários para se formar, mediante o fornecimento de dados
bancários para devolução e declaração de interesse na restituição.
É parte dos princípios de representatividade do RenovaBR o incentivo ao ingresso
de quaisquer candidatos(as) ao curso. Por este motivo, estabelecemos condições
para concessão de isenção de até 100% deste valor.

VALOR DA FORMAÇÃO
A formação de 360 horas organizada pelo RenovaBR será oferecida gratuitamente
para todos os alunos.

AUXÍLIO
Bolsas de estudo, auxílios e qualquer outra forma de subvenção ou subsídio serão
avaliadas posteriormente pelo RenovaBR e amplamente divulgadas.

PROTEÇÃO DE DADOS
O RenovaBR trata os seus dados pessoais quando você participa do processo
seletivo do programa de formação e também a partir do momento em que você
se torna nosso aluno. Nós respeitamos sua privacidade e protegemos os seus
dados, sempre observando a legislação aplicável.
Para mais informações, acesse nossa Política de Privacidade.
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TERMOS
TERMO DE ÉTICA E CONDUTA
Ao se inscrever para a JORNADA RENOVA, você se compromete a:
• Respeitar, seguir e defender a Constituição Federal;
• Respeitar as leis vigentes no Brasil e o presente documento;
• Concordar com os valores e princípios do RenovaBR;
• Não emitir opinião, agir, contratar ou assumir qualquer responsabilidade
em nome ou representando o RenovaBR, a não ser que expressamente
autorizado(a);
• Identificar casos de violação deste TERMO DE ÉTICA E CONDUTA e
encaminhar o assunto ao time do RenovaBR;
• Não manifestar, divulgar, publicar ou replicar atitudes que caracterizem
discriminação de qualquer tipo;
• Manter a dignidade, a cordialidade e o respeito em todos os
momentos em suas relações com os membros do RenovaBR, outros
candidatos(as) e seu eleitorado;
• Não fazer associação política à marca RenovaBR
• Garantir que todos os dados informados são verdadeiros.

TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM
O participante desde já autoriza o RenovaBR a utilizar gratuitamente e por tempo
indeterminado, em caráter definitivo e irrevogável, o seu retrato ou qualquer
outra forma de representação de sua imagem plástica, bem como seu nome e
seus depoimentos, em todo e qualquer material de apresentação e divulgação
da própria instituição ou parceiros, fazendo uso de qualquer tipo de meio de
transmissão de informações. A autorização não permite o uso do retrato, da
representação da imagem plástica, do nome ou depoimentos do(a) aluno(a) para
fins ilícitos ou imorais, ou que impliquem objetivamente resultados negativos à
honra, ao respeito ou à reputação.

PENALIDADES POR INFRAÇÃO
O(a) aluno(a) selecionado(a) pelo RenovaBR que desrespeitar ou infringir qualquer
item deste TERMO DE ÉTICA E CONDUTA, dentre os quais estão inclusos, mas
não se limitando, a prática de atos incoerentes com os valores e princípios da
organização e de crimes, estará sujeito(a) às seguintes sanções:
•
•
•
•

Advertência formal
Suspensão de atividades específicas da formação
Devolução de valores porventura financiados pelo RenovaBR
Expulsão do programa de formação.
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Cada caso será analisado e discutido individualmente, assegurado o direito de
defesa. A divulgação da penalidade aplicada poderá ser difundida, tanto interna
quanto externamente, após o término das averiguações e decisão. As denúncias
poderão ser realizadas tanto por membros internos quanto por pessoas externas
ao RenovaBR.
Compete à equipe do RenovaBR o recebimento de denúncias que possam apontar
possíveis casos de quebra deste TERMO DE ÉTICA E CONDUTA. Compete também
à equipe a primeira linha de defesa da validade e da sua aplicação em todas as
esferas da organização. Caso as denúncias recebidas se comprovem verdadeiras,
após o término dos processos investigativos, a equipe será responsável pela
aplicação das sanções. Para acessar a Ouvidoria, CLIQUE AQUI.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Este TERMO DE ÉTICA E CONDUTA não exclui o cumprimento de outras obrigações
que não estejam contempladas neste documento.
Este documento entra em vigor na sua data de divulgação, 09 de fevereiro de
2021, será arquivado na rede do RenovaBR e tem validade a partir do aceite do
participante.
Ao ler e concordar com os termos deste guia, o(a) participante se compromete a
fornecer informações verdadeiras e completas no ato de sua inscrição. Não serão
aceitos formulários incompletos. O RenovaBR se reserva o direito de verificar a
veracidade dos dados informados por cada pessoa.
As informações ao longo das fases serão comunicadas exclusivamente via e-mail
cadastrado de cada candidato (a), inclusive o resultado final que será divulgado
até o dia 31/08/2021 para aqueles que tenham realizado todas as fases e etapas.
Em casos de fraude ou não cumprimento de quaisquer condições estabelecidas, a
inscrição do (a) participante em questão será automaticamente cancelada.
O RenovaBR se reserva o direito de cancelar a sua programação, bem como
reter o seu depósito compromisso, em caso de o(a) participante apresentar
comportamentos que contradigam o que foi apresentado no processo seletivo ou
durante o curso.
Este documento poderá ser alterado, em quaisquer itens, sem necessidade de
comunicação prévia.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2021
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