
 

 
2º Desafio de Acesso à Justiça – Instituto Mattos Filho  

  
Formulário 1ª fase  

  
  
  
Bem-vindo(a)!  
  
Nesta primeira etapa, o objetivo é conhecer melhor a iniciativa que você está 
inscrevendo no 2º Desafio de Acesso à Justiça – Instituto Mattos Filho. Para isso, 
utilizaremos a seguir um conjunto de perguntas de múltipla escolha para verificar o 
alinhamento da iniciativa com os requisitos predefinidos e 6 perguntas com respostas 
abertas relacionadas aos critérios que nos permitirão avaliar a aderência da candidatura 
aos princípios desta chamada.  
  
Dedique-se a preencher o formulário de forma objetiva, simples e direta. O processo 
inteiro dura cerca de 60 minutos e conta com um breve cadastro com dados da iniciativa 
e do(a) responsável pela submissão da inscrição.  
  
Neste momento, não será necessário o envio de documentos adicionais. Documentação 
complementar, fotos serão solicitados somente às iniciativas selecionadas para a 
segunda fase, junto a um formulário de aprofundamento, conforme descrito no 
Regulamento.   
  
Boa sorte!  
  
Instituto Mattos Filho  
  
Acesso à Justiça  
  
O Instituto Mattos Filho entende “acesso à Justiça” como um conceito amplo, que inclua 
o acesso ao Poder Judiciário e ao devido processo legal, mas considere, sobretudo, o 
contexto social de desigualdade no acesso a direitos, primordialmente aos Direitos 
Humanos. O conceito perpassa, assim, a busca pela efetividade dos direitos previstos na 
Constituição Federal por meio das vias judiciais ou das formas alternativas de solução 
de conflitos. Compreende, também, o desenvolvimento de políticas públicas 
participativas e democráticas e a educação em direitos  
  
Critérios de avaliação  
  
Conforme informado no Regulamento do Edital (que pode ser acessado aqui), os 
critérios de avaliação são:  
  
• Capacidade de promover, ampliar e fortalecer o acesso à Justiça no país;  
• Potencial de impacto da iniciativa apresentada;  
• Efeito multiplicador;  

https://2dd21d49-a962-4601-b3fd-d89f0dd47786.usrfiles.com/ugd/2dd21d_29f7d58fb3ca45679f9a5585c09c97c5.pdf


 

  
Ainda será considerado na avaliação o seguinte grupo de princípios como pilares deste 
Desafio:  
  

• Justiça Social  
• Respeito aos Direitos Humanos  
• Cidadania  
• Democracia  
• Equidade  
• Inovação e empreendedorismo  
• Liberdade  
• Colaboração  
• Autonomia e independência  

  
  

Cadastro  
  

1. Nome completo do responsável pela inscrição:  
2. Cargo/papel na iniciativa:  
3. Estado:  
4. Município:  
5. E-mail principal:  
(Atenção: este deve ser o seu e-mail mais ativo, pois será nosso principal meio de 
contato com sua organização/iniciativa)  
6. Confirme seu e-mail principal:  
7. E-mail alternativo:  
8. Confirme seu e-mail alternativo:  
9. DDD + telefone fixo:  

10. Ramal (se houver):  
11. DDD + celular:  
12. Como ficou sabendo do Desafio:  
LinkedIn, Instagram, Facebook,  Newsletter, Portais de Notícia, Outro:     
 

  
  
Conhecendo a iniciativa  
  
1. Nome da iniciativa:  
2. Organização responsável (se houver)  
3. A iniciativa tem origem no Brasil  
(  ) Sim  
(  ) Não  
4. Ano de início das atividades da iniciativa/organização:  
5. Localização da sede:  
• Estado:  
• Município:  
6. Abrangência de atuação da iniciativa/organização:  



 

(  ) Municipal  
(  ) Estadual  
(  ) Nacional   
(  ) Internacional  
  
7. A iniciativa corresponde a qual dos perfis abaixo?  

(se houver mais de uma opção possível, escolha aquela que melhor descreve a iniciativa)  
  
(   ) Aliança ou rede  
(   ) Coletivo  
(   ) Grupo acadêmico ou vinculados a instituições de ensino/universidades  
(   ) Iniciativa de pessoa física  
(   ) Movimento social  
(   ) Organização da sociedade civil (OSC)  
(   ) Outros (especifique): __________________  
  

8. A iniciativa atende a um ou mais desses públicos?  
  
(   ) Gênero  
(   ) Raça  
(   ) Idosos  
(   ) Mulheres  
(   ) LGBTQ+  
(   ) Deficiências  
(   ) Outros (especifique): __________________  
  

9. Site na internet:  
10. Facebook:  
11. Instagram:  
12. Twitter:  
13. Outras redes sociais:  
 
 

14. Você possui autorização e/ou autonomia para inscrever 
a iniciativa neste Desafio?  
(   ) Sim  
(   ) Não  

  
Perguntas abertas:  
  
1. Conte qual é a sua proposta para o Desafio de Acesso à Justiça – Instituto 
Mattos Filho? Escreva um breve resumo da iniciativa. (máx. 1000 caracteres)  
  
2. Como essa iniciativa contribui efetivamente para promover, ampliar e 
fortalecer o acesso à Justiça no Brasil? (máx. 500 caracteres)  

  



 

3. Qual é o potencial de impacto esperado da iniciativa 
proposta? Descreva quantas pessoas esperam alcançar, quais públicos serão 
beneficiados e seu grau de vulnerabilidade e risco social, político e econômico; 
como ela será avaliado/monitorado. (máx. 500 caracteres)  
 
 
4. De que forma a sua iniciativa poderá ter um efeito multiplicador de modo a 
beneficiar um maior número de pessoas e estimular outras iniciativas? 
(máx. 500 caracteres) Descreva de forma clara e objetiva  as ações planejadas 
nesse sentido, parcerias com poder público, organizações, coletivos e redes que 
visam ampliar o impacto coletivo.  
  
5. Por que essa iniciativa deve ser premiada pelo Desafio? (máx. 500 caracteres)  
  
6. Considerando a faixa de premiação (entre R$ 30 mil e R$ 70 mil), qual é o 
valor total necessário previsto para o desenvolvimento dessa 
iniciativa?    Conte também qual a diferença que essa contribuição do Desafio de 
Acesso à Justiça fará na iniciativa apresentada. (máx. 200 caracteres)  

 
7.  Vídeo Opcional: Você pode incluir o link de um vídeo curto de, no máximo, 2 

minutos, feito exclusivamente pelo celular, para que se possa conhecer a sua 
iniciativa. Você pode contar um breve resumo sobre ela e como irá contribuir para 
fortalecer o acesso à Justiça no Brasil.  
Obs.: Ressaltamos que o envio do vídeo é opcional e que não acarretará na diminuição 
da nota.   
  
Tutorial para vídeo:  

 

  
Por favor, insira o link do seu vídeo no YouTube aqui:   

Link:   

Carx candidatx,  
Preparamos um passo a passo para o envio de vídeos no YouTube. Assim, 

esperamos garantir que tenha sucesso no envio do vídeo para a equipe do Desafio 
de Acesso à Justiça – Instituto Mattos Filho.  

  
1. É necessário ter uma conta no Gmail  

2. Faça seu login e acesse www.youtube.com  
3. Do lado direito, clique no ícone de seta com a opção “Enviar”  

4. Selecione a opção “Público” para o vídeo  
5. Em seguida, selecione o arquivo para enviar  

6. Aguarde o processamento do vídeo  
7. Do lado direito do vídeo, haverá o espaço de “informações básicas” para 

colocar o título e a descrição desejada. Salve o vídeo com o nome da iniciativa  
8. Em configurações avançadas, há opções sobre permissão de comentários e 

demais funcionalidades (caso seja preciso)  
9. Do lado direito, clique no botão “Publicar”  

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


 

10. Depois disso, do lado esquerdo, abaixo do vídeo, estará disponível o link do 
seu vídeo no YouTube  

11. Recomenda-se que teste o link antes de enviar  
12. Copie o link para inserir na sua inscrição  

13. Pronto, concluído!  
  

Por gentileza, não se esqueça de incluir o link do seu vídeo no formulário!  
  

Caso tenha mais dúvidas, recomendamos o acesso a esse 
tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=AtgjBWeG_TY  

 
 

 DICAS: 
● escreva de forma simples, objetiva e concisa para ampliar suas chances de ser selecionado; 

● não deixe para a última hora a sua inscrição, evitando correr o risco de perder o prazo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtgjBWeG_TY
https://www.youtube.com/watch?v=AtgjBWeG_TY

