APRESENTAÇÃO
O Instituto Cultural ALVORADA Bahia está com inscrições abertas para participação de
instrumentos e equipamentos da sociedade civil no presente Edital REDES ALVORADA projeto voltado para fomento e instrumentalização de empreendedores/as baianos/ para
uso da internet e das redes sociais como ferramenta de trabalho.

Objetivos:
Redes Alvorada tem o objetivo de fomentar e fortalecer o interesse e a relação dos/as
empreendedores/as e de artistas com as redes sociais e da internet enquanto importantes
ferramentas de trabalho. Importantes entendê-las como uma das formas de captar
recursos para realizar planos e projetos de longo prazo do seu negócio, da mesma forma
que estreita.

Quem pode participar:
As inscrições estão abertas para empreendedores e artistas de todo Território baiano, que
tenham página no Instagram ou Facebook e que sejam maiores de 16 anos. Os
interessados precisam dispor de disponibilidade e condições de assistir aulas online e ao
vivo e que tenham interesse de integrar ao catálogo de empreendedores que será
construído ao final destas oficinas.

O que é oferecido:
Durante o ciclo de 2022, o projeto consta no prazo de 60 dias:
·

Palestra magna sobre imagens institucional -

·

Oficinas de redes- auxilia na estruturação e entendimento sobre ferramentas
aplicativos que auxiliam uso das redes sociais;
●

Consultoria de marcas – encontro de consultores de marcas sobre apresentação
e a estética de cada e o quanto eles dialogam com o mundo digital.

Como se inscrever:
As inscrições acontecem por meio do preenchimento do formulário online disponível no
site
do
Bloco
Alvorada
(www.blocoalvorada.org.br)
ou
no
link
(https://forms.gle/TUjpbAhRoVUSryCL7), de 20 de dezembro de 2022 até 23h59m de 10
de janeiro de 2022.

Critérios de seleção
● ser empreendedor ou artista negro/a baiano/a;
● uso das contas nas redes sociais Instagram e facebook;
● demonstração de interesse em usar a internet como espaço de crescimento
profissional;
● condições de acessar internet para acompanhar aulas onlines;

Calendário
Inscrições: 20 de dezembro de 2022 até 10 de janeiro de 2022
Divulgação da seleção: 15 a 19 de janeiro de 2022
Lançamento: 19 de janeiro de 2022, 19h
Oficinas: 24 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022
Consultorias: 20 de janeiro a 26 de fevereiro de 2022
Encontro de encerramento: 01 de março de 2022
Para mais informações, enviar e-mail bloco alvoradabloco@gmail.com
Fonte Financiadora: Edital da Década do Afrodescendente - edição 2021 - da Secretaria
de Promoção da Igualdade Racial.

