Introdução
A Academia para Mulheres Empreendedoras (AWE) é um programa internacional de formação voltado
para mulheres empreendedoras que estão buscando oportunidades para crescer e ampliar os seus
negócios. Com duração de três meses, o projeto oferece às participantes uma programação focada em
estratégias para alavancar o potencial econômico, a criação de condições propícias para maior
estabilidade, segurança e prosperidade de seus negócios.
A AWE baseia-se em um programa de educação empresarial online que já permitiu que mais de 7.000
mulheres em mais de 50 países apresentassem um crescimento comercial duradouro. Diante deste
expressivo resultado, a Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos da América no Brasil trouxeram
esta iniciativa ao Brasil e pretendem, em seu primeiro ano, incluir mulheres brasileiras, com empresas
formalizadas em qualquer estado do Brasil.

Como acontece?
A AWE tem como base pedagógica o curso “10.000 Mulheres”, da plataforma Coursera e é
complementada por sessões online coordenadas por facilitadoras experientes no tema,
acompanhamento por parte de mentores bem sucedidos, interação com empreendedoras de sucesso,
além de várias outras atividades de enriquecimento, como palestras inspiradoras, rodas de conversa e
sessões de pitch.
O currículo deste programa inclui os seguintes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expansão do Negócio
Liderança
Visão Estratégica
Finanças
Planejamento Financeiro
Clientes e Concorrência
Negociação
Vendas e Marketing
Operações
Gerenciamento

Objetivos do Programa AWE
1.
2.
3.
4.

Apoiar mulheres empreendedoras na expansão de seus negócios;
Conectar mulheres empreendedoras com profissionais experientes no mercado;
Criar uma rede de contatos de mulheres empreendedoras diversa;
Apoiar no cumprimento do objetivo 5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que
diz respeito ao empoderamento feminino.
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Participação
Em sua primeira edição no Brasil, a AWE selecionará 90 mulheres que atendam aos requisitos de
participação, bem como sejam bem avaliadas nos critérios de seleção.

Os requisitos para inscrição no processo seletivo são:
•
•
•
•
•
•

•

Ter, no mínimo, 21 anos;
Ter empresa registrada em qualquer estado Brasil;
Possuir um negócio já estabelecido formalmente ao menos há dois anos e que esteja buscando
oportunidades de expansão;
Ter, no mínimo, 1 funcionário contratado, mesmo que em regime temporário;
Ter conhecimento de tecnologia suficiente para a utilização de sistemas e ferramentas de
trabalho online, aplicativos, plataformas de vídeo conferência, etc;
Disponibilidade de pelo menos 6 horas semanais durante 3 meses, sendo aproximadamente 4
horas para realização dos 10 módulos do curso ‘10.000 Mulheres’ e 2 horas disponíveis para
discussão sobre o tema da semana, ou para a realização de atividades de enriquecimento do
conteúdo e troca de experiências;
Estar adimplente com suas obrigações fiscais.

Porque se inscrever neste programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilidade de participar de um curso que já beneficiou mais de 7.000 mulheres e que,
comprovadamente, proporcionou a elas um crescimento comercial duradouro;
Acesso a ferramentas e recursos inovadores na área de empreendedorismo;
Apoio tecnológico para participar integral e ativamente do programa;
Interação com facilitadores experientes;
Interação e troca de experiências com outras mulheres empreendedoras;
Ampliação da rede de contatos;
Acompanhamento de mentores bem sucedidos na área de empreendedorismo;
Interação com palestrantes de destaque no mundo do empreendedorismo, tanto no Brasil
quanto nos Estados Unidos;
Possibilidade de recebimento de investimento semente para ajudar na implementação das ideias
adquiridas ao longo do curso ’10.000 Mulheres’;
Tornar-se membro de uma rede de mais de 20.000 ex-bolsistas de programas do governo
americano;
Ter acesso a informações, oportunidades e outras iniciativas desenvolvidas pela Embaixada e
Consulados dos EUA no Brasil.
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Inscrição
Para se inscrever no processo seletivo da AWE, as mulheres interessadas deverão seguir os seguintes
passos:
a) Concordar integralmente com o Regulamento, termos e condições aplicáveis ao Programa;
b) Acessar o formulário de inscrição disponibilizado no link http://maisunidos.org/awebrasil;
c) Preencher o formulário de inscrição a partir do dia 16/11/2020 até às 23h59min do dia
06/12/2020, horário de Brasília;
d) Gravar um vídeo de 2 (dois) minutos contendo: uma breve apresentação pessoal, do negócio, e
com justificativa do porquê gostaria de participar do programa;
e) Fazer o upload do vídeo em plataforma da sua escolha (Google Drive, Youtube, etc) e
disponibilizar o link de acesso no espaço correspondente no formulário de inscrição.
f) Enviar todos os documentos solicitados em formato digitalizado, via formulário de inscrição,
nos campos pertinentes, a saber:
• Cópia simples de documento de identidade pessoal (RG ou CNH)
• Cópia Simples do CPF
• Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ativo junto à Receita Federal e que
comprove, ao menos, 24 meses de existência
• Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS;
• Certidão Negativada de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa;
g) Declarar que todas as informações e documentos fornecidos são legítimos e não configuram
violação a quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros, publicidade ou
privacidade, tais como: imitação, reprodução, plágio etc., sob pena de responderem civil e
penalmente pela inveracidade destas informações;
h) Enviar apenas documentos e informações legítimas, que não sejam sigilosos e não se configurem
como segredo de negócio;
i) Declarar ter conhecimento que após o envio da inscrição não será possível fazer alteração nem
substituição das informações; e
j) Cumprir os prazos estipulados.
Após finalizada a inscrição, a empreendedora deverá aguardar o contato dos organizadores do
Programa sobre as etapas seguintes do processo.

Observações adicionais:
a)

As inscrições serão aceitas exclusivamente via formulário online, disponível no endereço
eletrônico acima indicado.
b) A equipe do AWE não se responsabiliza por inscrições perdidas, atrasadas, incompletas,
inválidas, extraviadas ou corrompidas, bem como por qualquer falha técnica de qualquer tipo,
incluindo, mas não se limitando, ao mau funcionamento de qualquer rede, "hardware" ou
"software", a disponibilidade de acesso à internet ou ao website do programa.
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Todas as inscrições recebidas passarão por uma etapa de validação, na qual serão analisados o total
cumprimento do Regulamento e documentos pertinentes. Após a análise, todas as inscrições válidas
serão avaliadas pela Comissão de Seleção.

Cronograma
Marco

Data

Período de inscrições

16 de novembro a 06 de dezembro

Avaliação das inscrições

07 de dezembro a 17 de dezembro

Divulgação selecionadas

18 de dezembro

Curso 10.000 Mulheres + atividades de
enriquecimento do conteúdo

11 de janeiro a 26 de março

Cerimônia de Encerramento / Premiação

30 de março (a confirmar)

Acompanhamento das empreendedoras

De março a maio

Sobre a Comissão de Seleção
A Comissão de Seleção assume o comprometimento de imparcialidade e confidencialidade das
informações analisadas no formulário de inscrição. Caso julgue necessário, poderá, a qualquer tempo,
solicitar documentos ou informações complementares.
O contato externo das organizações com os membros da Comissão, relativo ao processo de julgamento,
ou seu resultado, ou qualquer tentativa de influenciar seus membros resultará em sua desclassificação.
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Quem somos
a.

Sobre a Missão Diplomática

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos (https://br.usembassy.gov/pt/) possuem parcerias
fortes, dinâmicas e crescentes com o Brasil. Nossa missão é aproximar os dois países por meio de ações
que promovam o acesso à educação, tecnologia, oportunidades e, consequentemente, o crescimento
econômico e a prosperidade regional e global.
b.

Sobre o Grupo +Unidos

O Grupo +Unidos é um fundo de investimento social colaborativo, formado por multinacionais
brasileiras, em parceria com a USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional). Nosso foco é a educação pública e a formação de brasileiros. Buscamos alavancar
projetos de educação e capacitação profissional para o mercado de trabalho do século XXI.

Contato
Para casos de dúvidas acerca deste documento, entrar em contato via e-mail, no endereço:
editais@maisunidos.org.
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