
FUNDOS DE APOIO GERAL
Formulário de Solicitação de Fundos

Todas as perguntas em negrito são obrigatórias. Incentivamos os solicitantes a prepararem suas
propostas off-line, baixando o guia do Fundos de Apoio Geral aqui (também disponível em espanhol,
português, francês, árabe, russo, mandarim e alemão).

Você pode copiar este documento para trabalhar na sua solicitação antes de enviá-la online no portal de
Fundos Wikimedia no Fluxx: https://wmf.fluxx.io/

Observação: Quando houver perguntas em aberto, tente ser o mais breve possível. Cada uma dessas respostas
tem um limite específico de caracteres. Para sua referência: 500 caracteres = aproximadamente 1 parágrafo com 6
frases.

Breves Instruções

Criamos um guia para ajudá-lo em cada etapa da solicitação incluindo uma explicação para cada
pergunta e alguns exemplos simples. Esperamos que ajude a esclarecer quaisquer dúvidas que tiver,
mas entre em contato conosco se precisar de ajuda! Se você precisar de qualquer apoio ou tiver alguma
dúvida, envie-nos um e-mail.

Para várias perguntas, você verá um botão (help). Como pode ser visto na imagem abaixo.

Se você clicar neste link, será levado a um guia que fornece orientações, exemplos e definições
relevantes para cada pergunta para ajudá-lo a responder.

Introdução:

Bem-vindo ao nosso formulário de solicitação de fundos. Antes de preencher o formulário, pense sobre
a visão e os valores que definem o Movimento Wikimedia e o que buscamos em nossos grants.
Considere como sua proposta se encaixa nisto e como você ajudará na sua construção. Nossa visão é
um mundo no qual cada pessoa possa compartilhar livremente na soma de todo o conhecimento.
Acreditamos que todos têm potencial para contribuir com algo para o nosso conhecimento
compartilhado e que todos devem ser capazes de acessar este conhecimento, livre de interferências.
Acreditamos que nossas comunidades de colaboradores devem ser as mais diversificadas, inclusivas e
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acessíveis possíveis. Queremos que essas comunidades sejam ambientes positivos, seguros e
saudáveis   para qualquer pessoa que se junte a elas (e queira fazer parte delas), livre de assédio e
preconceito. Por favor, reserve um tempo para ler nossa Política de Espaço Amigável e o Código de
Conduta Universal que definem um conjunto mínimo de diretrizes de comportamento esperado bem
como comportamento inaceitável. Se você tiver perguntas ou dúvidas sobre estas políticas, gostaríamos
de trabalhar junto com você para resolvê-las.

Seção de Elegibilidade

Antes de responder a estas perguntas, por favor verifique os Requisitos de Elegibilidade.

A. Você está solicitando fundos como um(a)

● Grupo de indivíduos não registrados em uma organização
● Indivíduo
● Afiliada da Wikimedia (capítulo, organização temática ou grupo de usuários)

● Organização sem fins lucrativos

B. Nome completo da pessoa que apresenta a proposta

1. B. Nome completo da organização que apresenta a proposta Adicionar Novo
2. Escritório Central/Satélite
3. Contato Principal
4. Signatário Principal
5. Contato Secundário
6. Signatário Secundário

C. E-mail de contato para esta proposta

D. Por favor forneça os detalhes de contato de um contato secundário (nome e endereço de e-mail). Se
esta proposta requer um segundo signatário, forneça este contato.

E. Você tem uma conta em um projeto da Wikimedia? Não      Sim

F. Em que país você (indivíduo) ou a organização está baseada? Selecione apenas uma opção.

G. Você já recebeu grants da Fundação Wikimedia antes?

● Já solicitou antes e não recebeu o grant
● Já solicitou antes e recebeu o grant
● Nunca solicitou
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H. Você já recebeu grants de alguma organização não wiki antes?

● Não
● Sim

Informações adicionais

1. Você tem um mantenedor fiscal?

● Sim
● Não

2. Se desejar, compartilhe quaisquer sites ou contas de mídia social que seu grupo ou organização
tem. (opcional) limite de 500 caracteres

3. Você está legalmente registrado?

● Sim
● Não

4. Qual é a missão da sua organização ou grupo? Limite de 500 caracteres

Proposta do Grant

5. Por favor informe o título de sua proposta. Máximo de 500 caracteres.

6. Por favor informe a data de início da proposta

7. Por favor informe a data de término da proposta

8. Onde a proposta será implementada?

9. Por favor, informe se é uma proposta local, internacional ou regional e se envolve vários países?
(opcional)

● Local
● Regional
● Internacional

10. Quais são os principais desafios que está tentando resolver e qual é a solução apresentada?
Limite de 2.500 caracteres

11. Qual é o principal objetivo da sua proposta? Limite de 500 caracteres
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12. Descreva suas principais estratégias para atingir este objetivo e as principais atividades que
desenvolverá como parte dessas estratégias. Limite de 2.500 caracteres. Consulte o guia para
obter definições e exemplos

13. Por favor informe se irá realizar alguma destas atividades que são comuns nas comunidades
da Wikimedia?. Selecione todas que se aplicam.

● Organização de encontros online
● Organização de encontros offline
● Oficinas
● Editatonas
● Treine o Treinador
● Photowalk
● WikiCamp
● Concursos
● Wikimediano residente
● Campanha fotográfica/midiática
● Campanha Wiki Loves
● WikiTown Conferência/Evento
● Organização de campanha de divulgação na mídia
● Organização central para campanha do movimento
● Outra, Não aplicável

14. Você está realizando algum evento ou atividade presencial?

● Sim
● Não

15. Por favor informe se a sua proposta visa preencher alguma das lacunas de conhecimento de
conteúdo identificadas. Selecione todas que se aplicam. Consulte o guia para obter definições e
exemplos.

● Lacuna de gênero no conteúdo
● Era (recência)
● Geografia - Região
● Idioma
● Status socioeconômico
● Orientação Sexual
● Temas importantes (temas considerados de impacto ou importantes no contexto específico)
● Antecedentes culturais, etnia, religião, raça
● Não aplicável

Consulte o guia para obter definições e exemplos.

16. Por favor informe se a sua proposta inclui alguma dessas áreas ou enfoque temático.

● Educação
● Defesa da causa
● Direitos Humanos
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● Política Pública
● Mudanças Climáticas e Sustentabilidade
● Cultura, Patrimônio ou GLAM
● Tecnologia Aberta
● Diversidade
● Outro
● Não aplicável

Favor observar que perguntamos anteriormente sobre inclusão e diversidade em termos de
CONTEÚDO, nesta pergunta estamos perguntando sobre a diversidade de PARTICIPANTES. Consulte o
guia para obter definições e exemplos.

17. O seu trabalho terá como enfoque o envolvimento de participantes de comunidades
sub-representadas? Selecione todas as categorias que se aplicam.

● Identidade de Género
● Orientação Sexual
● Geografia - Região
● Antecedentes étnico/racial/religioso ou cultural
● Deficiências
● Linguística/Idioma
● Status socioeconômico
● Idade
● Acesso Digital
● Não aplicável

18. Conte-nos mais sobre seus participantes-alvo. Inclua todos os requisitos específicos para
participar e descreva suas estratégias para reter participantes após a implementação de sua
proposta. Limite de 2500 palavras

19. Você tem planos de trabalhar com outras comunidades, grupos ou afiliados da Wikimedia em
seu país, ou em outros países, para implementar esta proposta?

● Sim
● Não

20. Por favor, nos informe sobre estes contatos online e offline e como você informou às
comunidades da Wikimedia sobre esta proposta. Forneça também links para páginas na wiki
onde você informou estas comunidades sobre a sua proposta de trabalho. Exemplos de
lugares onde isso pode ser feito incluem páginas de discussão da comunidade, páginas de
discussão de afiliadas ou páginas de discussão de projetos relevantes. Limite de 1000
caracteres

21. Você trabalhará com outros parceiros externos não Wikimedianos para implementar esta
proposta?

● Sim (se sim, por favor responda 21a)
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● Não

21a. Descreva estas parcerias. Informe o compartilhamento de recursos desses parceiros (apoio
não financeiro, subsídios, doações, pagamentos). Limite de 1000 caracteres

22. Como espera manter ou expandir o trabalho realizado nesta proposta após o grant? Descreva sua
proposta para dar uma maior dimensão aos impactos e continuar o trabalho, se aplicável. (opcional)
Limite de 1.500 caracteres

23. Você tem a equipe necessária para implementar esta proposta? Liste a equipe e suas funções.
Mencione também os cargos vagos ou assessores da proposta. Se alguns dos membros da
equipe tiverem nomes de usuário na Wikimedia, informe estes nomes.
Limite de 2.000 caracteres

24. De que maneira você acha que sua proposta melhor contribui para as recomendações da
Estratégia de Movimento 2030? Selecione no máximo três opções que mais se aplicam.

● Aumentar a Sustentabilidade do Nosso Movimento
● Melhorar a Experiência do Usuário
● Proporcionar Segurança e Inclusão
● Garantir Equidade na Tomada de Decisão
● Coordenar entre as Partes Interessadas
● Investir no Desenvolvimento de Habilidades e Liderança
● Gerenciar Conhecimento Interno
● Identificar Temas de Impacto
● Inovar em Conhecimento Livre
● Avaliar, Iterar  e Adaptar
● Não sei
● Nenhuma das acima

25. Por favor informe se sua organização ou grupo possui um Plano Estratégico que possa nos ajudar a
entender melhor sua proposta. Você também pode fazer o upload aqui. (opcional)

● Não
● Sim
● Upload Plano Estratégico

Upload Documentos

Aprendizagem, Compartilhamento e Avaliação

Nós acreditamos que é muito importante avaliarmos e aprendermos juntos com nossos projetos de
grants. Por favor liste algumas ideias sobre o que você deseja aprender e como espera avaliar seu



trabalho. Durante a discussão e feedback desta proposta, trabalharemos junto com você para definir
isto em maiores detalhes para que possa ser útil para nossa aprendizagem em conjunto.

26. O que você espera aprender com seu trabalho nesta proposta de financiamento?
Descreva as principais coisas que gostaria de aprender com esta experiência que podem ajudá-lo a
avaliar os resultados e também ajustar e expandir seu trabalho no futuro. Você pode descrever isto da
maneira e com o nível de detalhes que melhor se adequar a você. Por exemplo, pode listar as perguntas
que deseja fazer a si mesmo para ver se alcançou a mudança que esperava alcançar ou descrever o que
é importante para você aprender. Isso dependerá muito do foco do seu trabalho e se está
experimentando com novas abordagens ou problemas. Você também pode compartilhar o que
aprendeu com experiências anteriores de grants ou descrever seu plano de avaliação em maiores
detalhes. Limite de 1500 caracteres

27. Principais métricas

Estas principais métricas não vão contar toda a história sobre seu trabalho, mas são importantes
para medir algumas mudanças no Movimento como um todo. Por favor use estas principais
métricas para descrever o que espera alcançar bem como definir metas, de preferência
numéricas. Para contribuições de conteúdo, desagregue por projeto da Wikimedia. Se as
métricas definitivamente não são relevantes para sua proposta, por favor explique no espaço
fornecido.

Por favor use essas definições como referências. Para obter mais orientações sobre métricas,
ferramentas e definições, consulte o guia.

● Participantes (indivíduos que participam ou se beneficiam das atividades da proposta, seja
pessoalmente ou virtualmente. Não inclui seguidores de mídia social, doadores ou outros que
não participam diretamente)..

● Editores (pessoas que editam projetos da Wikimedia, criando ou melhorando conteúdo como
resultado das atividades do grantee).

● Organizadores (pessoas que garantem a implementação das atividades, disponibilizando o
apoio, tempo, e conhecimento necessários - como coordenadores, treinadores, facilitadores,
etc.).

● Novas contribuições de conteúdo por projeto da Wikimedia (conteúdos criados ou melhorados).

Abra para inserir as principais métricas

Ao salvar seu formulário de solicitação no Fluxx, você poderá ver o resumo de suas métricas em
formato de tabela.

a. Nº de participantes indivíduos que frequentam ou se beneficiam das atividades da proposta, seja
pessoalmente (offline) ou virtualmente (online). Eles podem participar de várias maneiras e não inclui
apenas as pessoas que editam os projetos da Wikimedia. Não inclui seguidores de mídia social,
doadores ou outras pessoas que não participam diretamente. Se possível e se for relevante para o seu
trabalho, encorajamos a desagregação por: Novo participante: participando pela primeira vez em
eventos da Wikimedia. Participante recorrente: participante que já participou de eventos da Wikimedia
em outros projetos ou atividades.

Descrição da métrica:

https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit


Use este espaço para descrever sua métrica em maiores detalhes, se necessário. Por exemplo, pode
descrever os participantes-alvo em maiores detalhes ou informar se há metas diferentes por tipo de
participante ou para cada estratégia, programa ou atividade.

Meta: Em números, escreva o número total de participantes.

b. Nº de editores pessoas que editam projetos da Wikimedia, criando ou melhorando conteúdo como
resultado de atividades do grantee). Se possível e se for relevante para o seu trabalho, encorajamos a
desagregação por Usuários recém-registrados (novos editores): O número de participantes que
criam novas contas em um projeto da Wikimedia como parte das atividades da proposta ou Editores
recorrentes: Editores que já estão registrados antes das atividades do projeto, mas participam em
atividades de edição associadas ao projeto.

Descrição da métrica:

Use este espaço para descrever sua métrica em maiores detalhes, se necessário. Por exemplo, pode
descrever os editores alvo em maiores detalhes ou informar se existem alvos diferentes para edições
novas e recorrentes ou para cada estratégia, programa ou atividade.

Meta: Em números, escreva o número total de editores.

c. Nº de organizadores pessoas que garantem que as atividades possam ser implementadas,
dedicando o tempo, apoio e conhecimentos necessários. Esta definição incluem pessoas envolvidas na
implementação das atividades, como planejadores, coordenadores, treinadores, professores, contatos
de divulgação, assessores, facilitadores, líderes de publicidade, palestrantes, etc. Os organizadores
podem ser voluntários ou funcionários pagos. É altamente recomendável que você leia este documento
sobre Organizadores do Movimento para compreender os papéis e desafios dos organizadores dentro
do Movimento.

Descrição da métrica: Use este espaço para descrever sua métrica em maiores detalhes, se necessário.
Por exemplo, pode descrever os organizadores-alvo em maiores detalhes ou informar se há metas
diferentes para diferentes tipos de organizadores de acordo com suas funções online e offline, ou para
cada estratégia, programa ou atividade.

Meta: Em números, escreva o número total de organizadores.

Você tem a opção de escrever sua meta para 5 tipos diferentes de projetos da Wikimedia. Se espera
contribuir para mais projetos dentro de uma única proposta, por favor use a pergunta 27.1 para
descrever isto em mais detalhes.

d. Nº de novas contribuições de conteúdo por projeto da Wikimedia

Nome do Projeto. Selecione o projeto da Wikimedia para o qual espera contribuir com conteúdo. Veja a

tabela abaixo como referência para cada projeto da Wikimedia e o tipo de conteúdo.

Descrição da métrica: aqui maiores detalhes sobre o tipo de conteúdo podem ser informados e metas
podem ser desagregadas, se necessário. Por exemplo: Número de artigos melhorados e Número de
artigos criados.
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Meta. Escreva o número total de conteúdo para este projeto da Wikimedia.

27a. Se, por algum motivo, sua proposta não vai poder medir estas métricas básicas, explique o motivo.
Se necessário, este espaço também pode ser usado para fazer comentários ou observações adicionais
sobre estas principais métricas. Limite de 1000 caracteres

28. Métricas adicionais (opcional)

Além dessas principais métricas, fique à vontade para escolher quaisquer métricas da lista de métricas
adicionais que podem ser relevantes para o trabalho que pretende realizar. Por favor, selecione qualquer
uma que se aplique, se elas não se aplicam, pode deixar os espaços em branco.

Por favor consulte o nosso guia para obter as definições de cada uma dessas métricas e
recomendações. É especialmente importante revisar as ferramentas disponíveis para capturar esses
dados na tabela 3 do guia. Se for do seu interesse, a equipe de Recursos da Comunidade pode oferecer
orientação e suporte para desenvolverem juntos estes planos e ferramentas de aprendizagem e
avaliação.

Para todas as métricas relevantes, informe a descrição e a meta da métrica. Use o espaço de descrição
da métrica para informar detalhes de como você espera coletar esses dados.

● Nº de editores que continuam a participar/retidos após as atividades: consulte as possíveis
formas de definir e medir a retenção no guia.

● Nº de organizadores que continuam a participar/retidos após as atividades: consulte as
possíveis formas de definir e medir a retenção no guia.

● Nº de parcerias estratégicas que contribuem para o crescimento, diversidade e sustentabilidade
de longo prazo: além do número de acordos de parceria. Se ainda não o fez em sua proposta,
descreva por que são consideradas estratégicas, se contribuem para alcançar seus principais
objetivos e se existe a possibilidade de colaboração de longo prazo.

● Feedback dos participantes sobre estratégias eficazes para atrair e reter colaboradores: Pode
ser uma pesquisa, entrevistas ou grupos de foco. Para os interessados neste treinamento
qualitativo, a equipe de Recursos da Comunidade pode proporcionar orientações, ferramentas e
suporte.

● Diversidade de participantes recrutados por grantees: opções possíveis para medir isto:
Pergunte aos participantes se eles concordariam em fornecer estas informações ao se inscrever.
Se os participantes preferirem proteger sua privacidade, outra opção seria coletar dados
qualitativos sobre a diversidade dos participantes em termos demográficos. Isso pode ser feito
por meio de entrevistas selecionadas, observação ou grupos de foco.

● Nº de pessoas alcançadas por meio de publicações em mídia social: O número de pessoas
alcançadas pode ser visto de várias formas, tais como Nº de novas visualizações
(visualizações), Nº de novos seguidores ou Nº de engajamentos (curtidas, comentários, etc.). É
importante descrever qual métrica específica está sendo usada e isto deve ser para publicações
relacionadas ao trabalho desenvolvido dentro da proposta.

● Nº de atividades desenvolvidas: as atividades incluem todas aquelas mencionadas na proposta.
Elas podem ser registradas de várias maneiras nas ferramentas de monitoramento de projetos
de cada grantee.
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● Nº de horas de voluntariado: o número de horas de voluntariado cedidas por diferentes tipos de
colaboradores (editores, organizadores ou outras atividades de voluntariado). As horas podem
ser registradas de várias maneiras nas ferramentas de monitoramento de projetos de cada
grantee.

● Outras

No formulário de solicitação você irá preencher cada campo e assim que salvar o formulário irá
visualizá-lo em formato de tabela, conforme o exemplo abaixo.

29. Quais outras informações você coletará para saber sobre os impactos de suas atividades? (opcional)
máximo de 1500 caracteres

30. Quais ferramentas você usaria para medir cada métrica selecionada? Consulte o guia para
obter uma lista de ferramentas. Também pode informar que não tem certeza e precisa de apoio.
Limite de 500 caracteres

31. Como você espera compartilhar estes resultados para que outras pessoas possam aprender
deles? múltiplas opções podem ser selecionadas.

● Criar um vídeo da nossa experiência
● Fazer uma breve apresentação da experiência
● Criar uma oficina de treinamento para mostrar a outros o que aprendemos
● Compartilhar os resultados nas redes sociais
● Compartilhar os resultados com nossas comunidades
● Participar de sessões individuais de compartilhamento com outros grantees
● Desenvolver material de aprendizagem para outros usuários
● Compartilhar no Meta-Wiki
● Gostaria de receber apoio da Fundação para descobrir como posso compartilhar minha

aprendizagem
● Outro

Proposta Financeira

32. Qual é o valor que você está solicitando a WMF? Informe este valor na sua moeda local. Se
está pensando em um fundo plurianual, informe o valor para o primeiro ano.

32a. Qual é este valor em dólar americano (dentro do seu conhecimento)?

33. Tipo de moeda local
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34. Você deseja solicitar financiamento plurianual?

● Não
● Sim

35. Por favor, compartilhe seu orçamento para esta proposta
Este espaço pode ser usado para descrever suas despesas no nível de detalhe que achar que é
importante para o pleno entendimento de suas necessidades e despesas financeiras. De forma
alternativa, seu orçamento pode ser uploaded como um documento adicional. Recomendamos usar
este modelo. Se usar o modelo, lembre-se de fazer uma cópia das planilhas para trabalhar no seu
orçamento e nos dar acesso a elas no Google Sheets depois de fazer o upload aqui. Sua versão
copiada do modelo também pode ser modificada de acordo com o nível de detalhes que achar que é
necessário informar. Qualquer outro formato de orçamento pode ser utilizado. Máximo de 1000
caracteres.

36. Por favor faça o upload para o montante de financiamento solicitado.

37. Como você vai garantir uma boa gestão dos fundos? (opcional) Máximo de 1000 caracteres

38. Como você contribuirá para a criação de um ambiente de apoio para os participantes usando
o Código de Conduta Universal e a Política de Espaço Amigável? Máximo de 1000 caracteres

39. Por favor use este espaço opcional para upload quaisquer documentos que você considere
importantes para um melhor entendimento de sua proposta.

40. Confirmo que revisei ou adicionei minhas informações bancárias.

Mensagem Final

Ao enviar sua proposta/solicitação de financiamento, você confirma que está de acordo com a
Declaração de Privacidade da Solicitação , a Política de Espaço Amigável da WMF e o Código de
Conduta Universal.

40.  Confirmo ter lido a Declaração de Privacidade da Solicitação, a Política de Espaço Amigável
da WMF e o Código de Conduta Universal.
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