
1-3 

00:00:17.130 --> 00:00:48.540 

Talia Gibas: Oi, pessoal! Bem-vindos ao webinário de pré-inscrição do Racial Equity 2030. Estamos 

esperando muitos participantes para este encontro, então vou aguardar um pouco até que uma boa 

parte dos inscritos se juntem a nós. Bom dia! Ou boa tarde, dependendo de em que parte do mundo 

você está. 

4-8 

00:00:49.740 --> 00:01:51.660 

Talia Gibas: Gostaria de agradecer mais uma vez pela participação de todos hoje nesse webinário do 

Racial Equity 2030. Meu nome é Talia Gibas. Eu sou a pessoa responsável pelo projeto na Carrot, a 

agência que está trabalhando com a Lever for Change e com a Fundação W.K. Kellogg neste desafio. 

Algumas questões de ordem prática: esta sessão está sendo gravada e será disponibilizada na página 

News and Updates do site racialequity2030.org no decorrer desta semana. Também vamos enviar a 

gravação por e-mail para todas as pessoas inscritas para o desafio. Vamos publicar a transcrição desta 

sessão traduzida para os idiomas espanhol, francês, crioulo haitiano e português dentro de uma 

semana, aproximadamente. Lembre-se de que este é o segundo webinário de pré-inscrição que 

oferecemos para este desafio. O primeiro aconteceu no dia 14 de dezembro.  

9-12 

00:01:51.990 --> 00:02:28.920 

Talia Gibas: A gravação do primeiro webinário já está disponível no site do Racial Equity 2030, na seção 

News and Updates. Recomendamos que você assista, se é que ainda não assistiu. Para aqueles que 

participaram desse primeiro encontro, queria avisar que o conteúdo de hoje vai ser, em grande parte, o 

mesmo. Com exceção, é claro, das perguntas que forem feitas durante esta sessão. Reservamos a maior 

parte do tempo da nossa próxima hora para as perguntas. Em alguns instantes, vamos assistir a um 

breve vídeo de boas-vindas com La June Montgomery Tabron, presidente e CEO da Fundação 

W.K. Kellogg. 

13-15 

00:02:29.520 --> 00:03:01.650 

Talia Gibas: Depois, vamos receber as boas-vindas da Lever for Change e apresentar um panorama geral 

do Racial Equity 2030. Vou fazer uma apresentação rápida do site do desafio com meu colega Ethan 

Matthews e, então, minha colega Jenny Adams vai abrir para as perguntas. À medida que surgirem 

dúvidas, escrevam na aba Q&A e vamos responder ao máximo de perguntas possível dentro do tempo 

previsto. Os membros da nossa equipe também vão responder às perguntas por escrito na aba Q&A. 

16-19 

00:03:02.850 --> 00:03:52.920 

Talia Gibas: Algumas datas muito importantes para se ter em mente: o prazo final de inscrição para o 

Racial Equity 2030 é 28 de janeiro, quinta-feira, às 17h ET, o fuso da Costa Leste dos Estados Unidos. É 



necessário fazer essa inscrição para poder enviar a sua candidatura. Além disso, estamos planejando 

oferecer dois webinários antes do fim do prazo de registro das candidaturas, no começo de fevereiro. Os 

links para participação serão enviados para todos os candidatos inscritos logo que terminar o prazo final 

de inscrição. Se tiverem mais perguntas depois do encontro de hoje, entrem em contato conosco pelo e-

mail questions@racialequity2030.org. E agora tenho o prazer de passar a palavra para La June 

Montgomery Tabron, presidente executiva da Fundação W.K. Kellogg, que dará as boas-vindas a vocês 

com um vídeo. 

20 

00:03:57.840 --> 00:04:13.020 

Olá! Meu nome é La June Montgomery Tabron e, em nome da Fundação W.K. Kellogg, quero apresentar 

a vocês o Racial Equity 2030, um desafio global que visa impulsionar ações de transformação. 

21 

00:04:13.800 --> 00:04:29.940 

Na Fundação Kellogg, sabemos que as mudanças acontecem pela mão das pessoas e de suas ações 

coletivas. É por isso que vamos oferecer 90 milhões de dólares para estimular a implementação de 

soluções práticas e criativas com o objetivo de promover a igualdade racial na próxima década. 

22-25 

00:04:31.350 --> 00:05:17.010 

Estamos lançando este desafio em homenagem ao nosso 90º aniversário, mas o espírito desta 

empreitada vem do nosso fundador, Will Keith Kellogg. Will acreditava nas pessoas e na sua capacidade 

de unir esforços, de reimaginar possibilidades e de criar um futuro melhor para seus filhos. Seu desejo 

era que as crianças pudessem enfrentar o futuro com mais confiança e, por isso, se dispôs a investir 

toda a sua fortuna em prol dessa ideia, mesmo em meio a uma crise mundial. Em 1930, seus atos de 

coragem deram origem à Fundação W.K. Kellogg. De olho na década que se inicia, desejamos que o 

Racial Equity 2030 contribua para que o espírito do nosso fundador alcance mais pessoas.  

26-28 

00:05:17.910 --> 00:06:03.300 

As crianças estão no centro de todas as nossas ações na Fundação Kellogg, mas para que elas possam 

prosperar, é essencial que suas famílias possam dar o que elas necessitam e que suas comunidades 

garantam a elas igualdade de oportunidades. As profundas desigualdades que vivemos hoje mostram 

que ainda precisamos avançar muito nas questões de igualdade racial para que todas as crianças, 

famílias e comunidades possam prosperar. Se, para você, esse assunto também é urgente, o Racial 

Equity 2030 é a sua chance. Este é o nosso convite para que equipes de visionários audaciosos e líderes 

comunitários de todos os setores participem deste desafio global. Vamos imaginar e construir um futuro 

onde a igualdade racial seja uma realidade.  

29-31 

00:06:19.260 --> 00:06:36.600 

mailto:questions@racialequity2030.org


Talia Gibas: Parece que o vídeo travou, mas podemos compartilhar o link para a versão completa do 

vídeo quando enviarmos a gravação deste webinário. E agora tenho o prazer de passar a palavra a Jenna 

Schornack, da Lever for Change, que dará as boas-vindas a cada um de nós. 

32-34 

00:06:38.700 --> 00:07:07.140 

Jenna Schornack: Obrigada, Talia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jenna Schornack. Sou a diretora de 

premiações da Lever for Change. A Lever for Change é uma afiliada da Fundação MacArthur e a nossa 

missão é reunir capital filantrópico significativo e ajudar a impulsionar transformações sociais frente aos 

principais desafios do mundo de hoje. Para isso, promovemos desafios como o Racial Equity 2030 e 

construímos nossa Rede de Soluções Arrojadas (Bold Solutions Network), uma base de dados que reúne 

os projetos mais bem avaliados de todos os nossos desafios. 

35-37 

00:07:08.010 --> 00:07:41.040 

Jenna Schornack: Estamos muito felizes por trabalhar com a Fundação W.K.  Kellogg e especialmente 

animados com o Racial Equity 2030, que vai selecionar e financiar até 10 projetos no valor de 1 milhão 

de dólares destinados ao planejamento, além de oferecer nove meses de apoio para que os projetos 

cresçam e se fortaleçam no âmbito de sua implantação. Os projetos contemplados com o financiamento 

serão selecionados a partir de um grupo de finalistas, sendo que pelo menos três receberão 20 milhões 

de dólares cada um e dois receberão 10 milhões de dólares cada um. 

38-40 

00:07:41.550 --> 00:08:21.000 

Jenna Schornack: Hoje, vou falar rapidamente sobre os critérios de pontuação para ajudá-los a entender 

o que consideramos ser um bom projeto. Lembrem-se de que as inscrições estão abertas no site do 

Racial Equity 2030 e você já pode começar a preparar a sua candidatura assim que se inscrever. 

Também sugiro que vocês utilizem a ferramenta de prontidão organizacional que está no site para 

verificar se estão aptos para esse desafio. O sistema de pontuação também está disponível no site e 

descreve os critérios que serão usados para que outros candidatos avaliem o seu projeto na etapa de 

revisão por pares. Os mesmos critérios serão usados pela banca avaliadora, caso você chegue a essa 

etapa. 

41-45 

00:08:22.290 --> 00:09:16.110 

Jenna Schornack: São usados quatro critérios com o mesmo peso, cada um deles com uma pontuação 

de um a cinco. A primeira categoria de pontuação é chamada “Virando o jogo”. Gostaríamos de ver 

soluções que sejam elaboradas especificamente com o objetivo de transformar políticas, processos, 

instituições ou estruturas de poder. Sua solução deve estar pautada em uma profunda compreensão das 

condições e da estrutura dos sistemas, além de identificar os elementos centrais que precisam ser 

transformados em tais sistemas. As soluções devem combater as desigualdades em nível institucional, 

social, econômico e político que enfrentamos no mundo de hoje. A segunda categoria de pontuação é 



chamada “Igualdade”. Seu projeto deve abordar as raízes dos sistemas de desigualdade racial e as 

consequências dos mesmos. A solução e a abordagem devem estar baseadas nos recursos disponíveis e 

reconhecer as desigualdades históricas. Gostaríamos que a definição de sucesso para o projeto fosse 

indicada pelas comunidades impactadas e por tomadores de decisão. 

46-49 

00:09:16.740 --> 00:09:52.230 

Jenna Schornack: Apesar de o termo igualdade racial ter conotações específicas nos Estados Unidos, em 

um contexto mundial, pensamos que uma sociedade com igualdade racial é aquela em que raça ou 

etnicidade não determinam as oportunidades na vida de uma pessoa. É uma sociedade em que todos os 

grupos têm a possibilidade de participar, prosperar e desenvolver todo o seu potencial. Dependendo das 

condições locais, existem diferentes barreiras que dificultam essa perspectiva, enraizadas nas diferenças 

raciais percebidas e/ou nas opressões relacionadas a etnicidade, castas ou injustiça econômica. Sugiro 

que vocês leiam mais sobre esse assunto no FAQ, que está na página inicial do site. 

50/51 

00:09:53.220 --> 00:10:14.490 

Jenna Schornack: A próxima categoria é “Audácia”, que sugere que a solução proposta deve imaginar 

novas possibilidades através da sua abordagem. O projeto deve criar condições sólidas para que 

crianças, famílias e comunidades possam se desenvolver. Esperamos que este desafio seja uma 

oportunidade para arriscar, construir, inovar e explorar possibilidades para a próxima década. 

52 

00:10:16.740 --> 00:10:29.550 

Jenna Schornack: Chegamos assim ao último critério, “Questões práticas”. Isso se refere a sua equipe, 

seu projeto de implementação e seu planejamento financeiro. Queremos ter certeza de que você está 

em condições de alcançar os objetivos esboçados na sua candidatura. 

53 

00:10:30.420 --> 00:10:39.360 

Jenna Schornack: Lembre-se de que ideias em estágio inicial ou intermediário são bem-vindas, bem 

como parcerias entre equipes. Sugiro que vocês confiram o sistema de pontuação disponível no site 

para conhecer mais detalhes. 

54 

00:10:40.470 --> 00:10:49.380 

Jenna Schornack: Agora vou passar outra vez para a Talia da Carrot, que vai explicar em detalhes a 

candidatura, os critérios de elegibilidade e outros aspectos do Racial Equity 2030. 

55-62 

00:10:51.390 --> 00:12:07.980 



Talia Gibas: Obrigada, Jenna. Queria agradecer novamente a todos que estão conosco hoje. Como a 

Jenna falou, o primeiro passo para determinar se você é um bom candidato para esse desafio é a 

ferramenta de prontidão organizacional, que vocês podem acessar no menu principal do site. Essa 

ferramenta vai apresentar uma série de perguntas que visam determinar a sua aptidão para este 

desafio. O desafio é aberto para participação de organizações de todos os tamanhos e tipos, de 

qualquer parte do mundo. Lembre-se de que todos os projetos propostos devem ter um propósito 

filantrópico. Além disso, devem incluir e refletir os valores de justiça e igualdade racial. Eles devem ser 

conduzidos por uma equipe com experiência prática e que inclua as comunidades afetadas por essas 

questões como lideranças no projeto. As equipes também devem ser capazes de preencher a 

candidatura em inglês e participar da análise e avaliação dos projetos enviados em inglês. Lembre-se de 

que pessoas físicas não estão aptas a se candidatar para o Racial Equity 2030. Se você utilizou a 

ferramenta de prontidão organizacional e respondeu “sim” a todas as perguntas, recomendamos que 

continue com o processo de inscrição. 

63-66 

00:12:08.490 --> 00:12:51.510 

Talia Gibas: Como disse antes, a inscrição é obrigatória para poder enviar a sua candidatura. E é bem 

simples. Vá ao canto superior direito de qualquer página do site e clique no botão onde aparece a 

contagem regressiva para o prazo final da inscrição. Você receberá instruções para criar e confirmar sua 

conta. Depois disso, solicitaremos que você forneça algumas informações básicas sobre a sua 

organização para podermos entender melhor sobre a comunidade dos inscritos. Uma observação 

importante: você não receberá um e-mail confirmando a sua inscrição. Se você puder acessar a página 

de candidatura online e os fóruns da plataforma, isso significa que você se inscreveu corretamente para 

o desafio. 

67-69 

00:12:53.040 --> 00:13:18.390 

Talia Gibas: O Racial Equity 2030, como todos os nossos desafios, está baseado nos conceitos de 

abertura, transparência e justiça. Queremos ter certeza de que todos os inscritos que enviaram suas 

candidaturas saibam exatamente o que se espera deles, quando e como serão pontuados e quem 

avaliará suas soluções. O site racialequity2030.org foi elaborado como um guia de instruções para ajudar 

a entender todo o processo. 

70-72 

00:13:19.350 --> 00:13:52.380 

Talia Gibas: Existem dois pontos importantes para entender realmente os objetivos deste desafio. A 

Jenna já falou sobre o sistema de pontuação, então o outro recurso é a página de candidatura do Racial 

Equity 2030. E você pode ver isso no site, o texto completo que aparece na página de candidatura está 

disponível para todos os visitantes, além de todas as perguntas, avisos, requisitos e limite de palavras. A 

página de candidatura tem várias seções, por isso sugerimos que você leia todas elas para ter uma boa 

noção do que é exigido antes de enviar o seu projeto. 

73-77 



00:13:53.760 --> 00:14:36.810 

Talia Gibas: Depois de fazer isso e de conhecer o sistema de pontuação, você já deveria ter uma noção 

do que você precisa para poder se candidatar. A próxima questão, é claro, se refere a como seu projeto 

será avaliado. Uma observação rápida sobre o sistema de pontuação que a Jenna já explicou, quero 

reforçar que no site vocês podem encontrar informações detalhadas que explicam o que cada atributo 

significa naquele contexto. Então, quando entrar no site, você pode navegar pelas faixas de pontuação 

de cada critério para ver uma explicação com mais detalhes sobre o que significa uma pontuação alta ou 

baixa naquele atributo em particular. Isso ajuda a definir o que constitui uma candidatura forte. 

78-86 

00:14:37.320 --> 00:16:04.800 

Talia Gibas: Essa mesma ferramenta será utilizada no processo de revisão por pares e pela equipe 

julgadora especializada no momento de pontuar as candidaturas designadas a eles. É assim que 

funciona o processo de pontuação. Você pode saber mais sobre isso na página de avaliação do site. Após 

o fim do prazo para envio das candidaturas, todas aquelas que estiverem aptas passarão pelo processo 

de revisão por pares. Durante esse processo, o líder de cada candidatura vai pontuar e comentar cinco 

candidaturas de outras organizações, usando o mesmo sistema de pontuação que já comentamos antes. 

Todos os candidatos devem participar do processo de revisão por pares, analisando e pontuando cinco 

candidaturas como condição para continuarem aptos à seleção. Depois que a revisão por pares for 

finalizada, o conjunto de candidaturas com as maiores pontuações será avaliado pela equipe julgadora 

especializada. Vocês podem conferir no site uma lista dos membros já confirmados para a equipe 

julgadora especializada. Além de uma pontuação definida por cinco outros candidatos, vocês também 

receberão um retorno por escrito sobre o projeto. Além dos pontos, tanto os pares quanto a equipe 

julgadora especializada precisam enviar comentários que justifiquem a pontuação dada e expliquem a 

impressão geral sobre cada projeto. Duas coisas para lembrar: vamos adicionar outros membros à 

equipe julgadora especializada à medida que forem confirmando. Então, não se esqueçam de conferir 

periodicamente essa lista. 

87/88 

00:16:05.340 --> 00:16:28.050 

Talia Gibas: Geralmente, percebemos que o feedback recebido pelos participantes é um dos aspectos 

mais importantes dos nossos desafios. Mesmo se o seu projeto não for financiado ou selecionado como 

finalista, você vai receber um feedback valioso, que pode ser usado para aprimorar as suas soluções e, 

quem sabe, ajudar a encontrar outras fontes de financiamento ou de apoio. 

89-94 

00:16:29.430 --> 00:17:33.000 

Talia Gibas: Isso nos leva a outra pergunta que sempre nos fazem. Tem muita gente envolvida na revisão 

por pares e na equipe julgadora especializada. Como garantir que o processo seja justo? Para responder 

a essa pergunta, temos um site dedicado especificamente a explicar como padronizamos as pontuações. 

Mencionei que cada candidatura válida será primeiramente avaliada por outros cinco candidatos. 

Depois, o conjunto de candidaturas com as maiores pontuações será avaliado por cinco membros da 



equipe julgadora especializada. Isso significa que nem os candidatos e nem os membros da equipe 

julgadora analisarão todas as candidaturas. Asseguramos que ninguém esteja em desvantagem, caso seu 

projeto seja analisado por alguém mais rigoroso e outro candidato seja avaliado por uma pessoa mais 

indulgente. Em resumo, todas as pontuações dadas são reequilibradas e equiparadas. Como já 

mencionei, a página intitulada “Igualdade de condições” explica com mais profundidade como isso 

funciona. Por isso, sugiro que entrem lá para saber mais sobre esse assunto. 

95-103 

00:17:35.400 --> 00:18:55.650 

Talia Gibas: Tem mais alguns itens no site que eu gostaria de destacar rapidamente. O primeiro é a 

página de regras. Nessa página, você pode conhecer as determinações legais sobre as equipes que 

regulam a sua participação, definem os critérios de aptidão e trazem mais informação sobre os termos e 

condições exigidos dos participantes. Por último, está a página com o cronograma, que detalha cada 

etapa do desafio. Os principais marcos que aparecem no cronograma: a inscrição que, como eu disse, é 

obrigatória, deve ser preenchida até o dia 28 de janeiro, quinta-feira, às 17h ET, no horário da Costa 

Leste dos Estados Unidos, para que você possa enviar o seu projeto. O prazo final para enviar a 

candidatura é 25 de fevereiro, quinta-feira, às 17h ET (horário da Costa Leste dos Estados Unidos). 

Depois disso, a revisão por pares será realizada por um período de várias semanas entre março e abril. 

As análises serão realizadas de maneira independente nesse período e os candidatos usarão a nossa 

plataforma de pontuação online para avaliar e fazer comentários sobre as candidaturas designadas a 

eles. Fique à vontade para clicar em quaisquer outros elementos do cronograma para ver todas as 

outras datas importantes relacionadas ao desafio. 

104-108 

00:18:57.120 --> 00:19:51.300 

Talia Gibas: O site inclui algumas outras páginas úteis como News and Updates. É nessa sessão que 

vamos publicar a gravação deste webinário e onde vocês também poderão encontrar a gravação do 

webinário de dezembro. Na página principal do site, vocês também vão encontrar uma série de 

perguntas frequentes. Sugiro que leiam todas essas perguntas, caso ainda não tenham feito isso. Dito 

isso, fico feliz de anunciar que agora vamos passar para a parte de perguntas e respostas do nosso 

encontro. Continuem mandando suas perguntas pela aba Q&A e vamos tentar responder ao máximo 

possível com o tempo que temos. Para que seja o mais justo possível, não podemos oferecer orientação 

específica para a solução que você quer apresentar. Por isso, recomendamos que utilizem a ferramenta 

de prontidão organizacional e revisem as páginas do site para ajudar a determinar se você pode ser um 

forte candidato. Dito isso, passo para a minha colega Jenny, que vai nos ajudar com as perguntas. 

109-111 

00:19:53.520 --> 00:20:19.350 

Jenny Adams: Obrigada, Talia. Como a Talia disse, vou ler as perguntas em voz alta e meus colegas vão 

responder oralmente pelo telefone. Vamos responder ao máximo de perguntas possível nos próximos 

40 minutos. Vamos começar de uma vez. Primeira pergunta: sou parte de uma organização de base sem 

fins lucrativos relativamente nova. Realmente tenho chance de receber esse financiamento ou é 



somente para organizações já estabelecidas que querem desenvolver novas ideias para avançar na 

questão da igualdade racial? 

112-116 

00:20:21.030 --> 00:21:10.080 

Jenna Schornack: Sim. Um dos objetivos da Fundação W.K. Kellogg ao criar este desafio é assegurar que 

ele também esteja aberto a organizações que ainda não estão bem estabelecidas ou que são pouco 

conhecidas nos círculos filantrópicos. Sugerimos que você primeiro utilize a ferramenta de prontidão 

organizacional do site. Se você tiver uma ideia que cumpra com os critérios estabelecidos no sistema de 

pontuação, esperamos que você considere participar. Lembre-se de que um dos critérios são as 

“Questões práticas”. Isso se refere especificamente às questões sobre a capacidade de implementação 

do projeto proposto que você deve identificar em sua candidatura. Dependendo daquilo que você tiver 

em mente, recomendamos que você se candidate e que também considere realizar uma parceria com 

outra organização. 

117 

00:21:12.780 --> 00:21:23.370 

Jenny Adams: Se nos candidatarmos para o desafio Racial Equity, isso nos impede de pedir outros 

financiamentos oferecidos pela Fundação W.K. Kellogg, que não se relacionam com o desafio? 

 

 

118-120 

00:21:24.840 --> 00:21:45.000 

Talia Gibas: Não. Se você se candidatar para o desafio, ainda poderá pedir outros financiamentos da 

Fundação W.K. Kellogg. No entanto, sugerimos que se você vai enviar um projeto para o Racial Equity 

2030, é importante que ele não se sobreponha a nenhum outro projeto atualmente financiado pela 

Fundação W.K. Kellogg em que você tenha recebido um financiamento.  

121 

00:21:47.670 --> 00:21:54.060 

Jenny Adams: Gostaríamos de saber se discriminação racial também inclui discriminação aos indígenas? 

122/123 

00:21:56.460 --> 00:22:27.150 

Jenna Schornack: Sim, a discriminação aos indígenas pode ser abordada nesse desafio, já que pode estar 

relacionada com os resultados do colonialismo. Reconhecemos que o termo “igualdade racial” tem 

conotações específicas nos Estados Unidos. Considerando o contexto mundial, o desafio tem por 

objetivo incentivar a igualdade dentro de estruturas hierárquicas, políticas, sistemas e práticas de 



desumanização que perpetuam as disparidades entre grupos étnico-raciais em um contexto local. 

Portanto, sim, poderia ser incluído. 

124 

00:22:29.730 --> 00:22:35.400 

Jenny Adams: Existem categorias orçamentárias ou de gastos obrigatórias e/ou recomendadas? 

125-130 

00:22:37.740 --> 00:23:25.710 

Talia Gibas: Se você entrar na página de candidatura no site, poderá ver que existe uma seção de 

requisitos para destinação de recursos. Nessa seção, você encontrará orientações sobre os itens do 

orçamento que estão listados. Também verá que oferecemos um modelo básico de tabela para detalhar 

o seu orçamento. O orçamento pode ser generalizado e deve abordar os gastos por um período de 10 

anos. Podem ser incluídas categorias gerais e somas totais de gastos sem nenhum problema. O nosso 

modelo é bastante básico, mas é importante para assegurar que os avaliadores possam ter uma ideia 

clara de como você pretende usar os 20 milhões de dólares. Se for selecionado como finalista, você 

precisará fornecer documentos que comprovem os seus gastos de maneira muito mais detalhada.  

131 

00:23:28.980 --> 00:23:34.890 

Jenny Adams: Considerando que o desafio terá um alcance global, como o impacto do projeto será 

avaliado? 

132-136 

00:23:37.140 --> 00:24:11.070 

Jenna Schornack: Sugerimos que você consulte o sistema de pontuação para obter mais informações 

sobre o processo de avaliação das propostas. O impacto não está definido como uma categoria 

separada, mas está implícito nas categorias “Virando o jogo”, “Igualdade” e “Audácia”. Não é necessário 

que a solução proposta tenha um impacto global, mas sim que você utilize os critérios estabelecidos 

para pensar em soluções destinadas a uma comunidade em particular. Vamos nos enfocar no que você e 

a comunidade afetada pela sua solução definem como “impacto” e como objetivos. 

137 

00:24:14.370 --> 00:24:20.910 

Jenny Adams: Os memorandos de entendimento (MOU, na sigla em inglês) precisam estar assinados e 

vigentes antes de enviar a candidatura? 

138-142 

00:24:23.220 --> 00:24:55.980 

Jenna Schornack: Não, os MOU não precisam ser entregues junto com a sua candidatura. No entanto, se 

você for um finalista, pediremos que você nos envie um MOU vigente. Toda a informação sobre os 



requisitos para a elaboração desse documento está disponível no site da candidatura, caso você queira 

conhecê-los. Para a etapa atual do desafio, não exigimos um MOU. Independente de você já ter um 

MOU vigente, de planejar fazê-lo ou de não ter planejado, não é necessário enviar o MOU propriamente 

dito. 

143 

00:24:58.500 --> 00:25:05.010 

Jenny Adams: Relacionado a isso, as cartas de apoio e acordos servem para o MOU? 

144/145 

00:25:07.230 --> 00:25:27.720 

Talia Gibas: Para reiterar o que a Jenna acabou de mencionar, o MOU não é exigido na etapa atual do 

desafio e não existe a opção de fazer upload do MOU ou de cartas de apoio ao enviar a sua candidatura. 

Isso quer dizer que nenhum deles é exigido e eles não podem ser enviados nesta etapa. 

146 

00:25:30.210 --> 00:25:35.910 

Jenny Adams: Qual é o peso do vídeo dentro da pontuação usada para a avaliação do projeto? 

147-152 

00:25:38.130 --> 00:26:32.220 

Jenna Schornack: Recomendamos que tanto na revisão por pares quanto na avaliação dos especialistas, 

a pontuação dada seja baseada na totalidade da candidatura, o que inclui o vídeo. Os candidatos e 

avaliadores devem enfocar-se no conteúdo dos vídeos, não no valor de sua produção. Recomendamos 

que não gastem dinheiro nem realizem produções profissionais para seus vídeos. A maioria dos 

candidatos costuma filmar um vídeo simples falando para a câmera com um iPhone ou computador, 

apresentando a sua equipe e descrevendo a solução proposta. Já realizamos algumas análises que 

mostram que vídeos bem produzidos e que parecem ter sido caros, não recebem, em média, maior 

pontuação que outros projetos bem avaliados que não investiram na produção do vídeo. Sugerimos 

enfaticamente que os vídeos tenham um nível de produção básico. 

153-155 

00:26:34.830 --> 00:26:57.480 

Jenny Adams: Faço parte de uma organização nos Estados Unidos. Durante a apresentação de ideias na 

pré-inscrição, membros da nossa organização perceberam que poderíamos colaborar com outras 

organizações que também estão se candidatando para o desafio. Existe algum momento entre o prazo 

final de inscrição e o prazo final de envio das candidaturas em que as organizações possam se reunir ou 

combinar seus projetos para evitar competir com projetos similares? 

156-161 



00:26:59.100 --> 00:27:58.200 

 

Talia Gibas: Como já mencionamos, depois de inscrever-se para o desafio, você terá acesso ao fórum de 

participantes no final do site. Esses fóruns são um ótimo lugar para mandar mensagens para outras 

equipes interessadas no Racial Equity 2030 e que estejam planejando participar. Recomendamos que se 

comuniquem por esse meio. Se você quiser colaborar com outras organizações, lembre-se de que cada 

candidato pode enviar somente um projeto. É possível enviar vários projetos de uma mesma 

organização, desde que sejam de diferentes membros da equipe. Geralmente, recomendamos que as 

equipes se concentrem em um único projeto que se adeque aos critérios estabelecidos no sistema de 

pontuação. Além disso, não se esqueçam que cada candidatura exige uma inscrição prévia única. 

162 

00:28:00.660 --> 00:28:07.080 

Jenny Adams: As sociedades limitadas podem se candidatar ou é necessário ser uma organização sem 

fins lucrativos? 

163-166 

00:28:09.120 --> 00:28:43.290 

 

Talia Gibas: Não, não é necessário ser uma organização sem fins lucrativos. O Racial Equity 2030 admite 

candidaturas de organizações e entidades que tenham uma existência e uma estrutura legal 

reconhecida sob a legislação aplicável na jurisdição onde estão localizadas e em funcionamento. Este é 

um desafio global, então organizações de todos os tipos e tamanhos estão convidadas a se candidatar. 

Mas, como mencionamos anteriormente, todos os projetos precisam ter um objetivo filantrópico para 

poder participar. 

167 

00:28:46.200 --> 00:29:00.510 

Jenny Adams: Vocês poderiam explicar que tipo de viagem não pode ser realizada com esse 

financiamento? Se, por exemplo, parte do projeto é treinar pessoas para modificar comportamentos e 

eles precisam viajar até um lugar central para isso, é possível financiar os custos de transporte? 

 

168-170 

00:29:02.730 --> 00:29:33.120 

Talia Gibas: Acho que esta pergunta se refere a uma observação nas regras que proíbe financiar os 

custos de transporte ou de estudo para indivíduos. Não são permitidos financiamentos para cobrir os 

custos de transporte de indivíduos e isso não é considerado um uso aceitável dos fundos. No entanto, 

você pode incluir no seu orçamento um gasto em transporte que seja parte do projeto proposto, 

incluindo reembolsos ou diárias para indivíduos. Isso pode ser incluído no seu orçamento. 

171 



00:29:36.000 --> 00:29:42.840 

 

Jenny Adams: Se nosso projeto não for selecionado, como assegurar que as ideias avaliadas por outros 

estarão protegidas? 

172-174 

00:29:45.120 --> 00:30:11.160 

 

Jenna Schornack: Este é um desafio aberto e, como mencionamos, os projetos serão avaliados por, pelo 

menos, outros cinco candidatos e cinco avaliadores e não pedimos a esses avaliadores que assinem um 

acordo de confidencialidade. Pedimos aos candidatos que não compartilhem informações confidenciais 

ou que não querem que outros candidatos do desafio conheçam ao enviar a sua candidatura. 

175 

00:30:14.580 --> 00:30:22.710 

Jenny Adams: É necessário incluir os pagamentos a empresas terceirizadas ou parceiros no orçamento 

do projeto ou somente listá-los? 

176-181 

00:30:24.390 --> 00:31:17.820 

Jenna Schornack: No orçamento, queremos conhecer em termos gerais de que maneira você vai utilizar 

o financiamento de 20 milhões de dólares para implementar a sua solução. O que buscamos é 

compreender melhor as suas prioridades e de que maneira você vai prestar contas de coisas como 

monitoramento, aprendizagem e avaliação. Você pode incluir um orçamento elevado para categorias 

como pessoal, viagens e gastos de capital. Imaginamos também que os avaliadores analisarão esse 

orçamento para determinar os critérios de aplicabilidade do seu projeto e para saber se você tem uma 

compreensão realista dos custos e atividades necessários para implementar a sua solução. Você não 

precisa incluir muitos detalhes a respeito de empresas terceirizadas ou parceiros e pode, inclusive, não 

identificar alguns deles. Porque, por exemplo, pode ser que você ainda não tenha definido os parceiros 

que vão realizar o monitoramento, aprendizagem e avaliação nesta etapa do projeto e tudo bem. 

182 

00:31:20.610 --> 00:31:26.730 

Jenny Adams: Relacionado a isso, é fornecido um modelo para detalhar o orçamento na página da 

candidatura? 

183-185 

00:31:28.770 --> 00:31:52.140 

 

Talia Gibas: Sim. Se você acessar a página de candidatura no site e descer até a seção de requisitos para 

destinação de recursos, verá que o modelo fornecido é bastante simples. O orçamento pode ser 

bastante elevado e você pode usar o mesmo modelo para acrescentar itens no final da sua candidatura. 



186 

00:31:55.380 --> 00:32:10.620 

 

Jenny Adams: Somos uma organização nacional com mais de 25 membros afiliados. Estamos planejando 

realizar um processo de subfinanciamento para distribuir os fundos, mas ainda não sabemos 

exatamente que lugares vão se candidatar ou receber esse fundo. Como podemos resolver a questão da 

localização do projeto? 

187-190 

00:32:12.480 --> 00:32:39.630 

Jenna Schornack: O que pedimos é que vocês forneçam a informação mais precisa possível no momento 

da candidatura. Se vocês ainda não decidiram a localização exata onde será realizado o trabalho, por 

exemplo, podem mencionar essa questão na seção descritiva da candidatura e explicar como vão 

proceder para tomar essa decisão. Tentem fornecer a informação mais precisa possível quando listarem 

os lugares onde vocês planejam trabalhar. 

191 

00:32:42.420 --> 00:32:53.100 

Jenny Adams: São permitidos subfinanciamentos a parceiros? Ou seja, realizar um processo de seleção 

para candidatos qualificados que serão considerados parceiros para desenvolver e implementar 

soluções. 

192-195 

00:32:55.590 --> 00:33:38.490 

 

Jenna Schornack: São permitidos subfinanciamentos que estejam destinados a implementar a solução 

proposta, mas não fundos gerais usados para propósitos amplos. Lembrem-se de que vocês não 

precisam identificar todos os seus parceiros neste estágio de desenvolvimento do projeto. Imaginamos 

que esses detalhes serão resolvidos mais tarde e que vocês incluirão mais parceiros quando surgir a 

necessidade no decorrer da implementação da sua solução. Lembramos que o objetivo deste desafio 

não é estabelecer uma fundação ou algum tipo de entidade financiadora. Apesar disso, permitimos que 

subfinanciamentos sejam realizados, desde que eles sejam necessários para implementar a sua solução. 

196/197 

00:33:39.180 --> 00:34:01.380 

Jenny Adams: Nossa ideia é desenvolver um projeto comunitário de grande escala, que inclua várias 

linhas diferentes, como agricultura, indústria, educação, trabalhos manuais, marketing, redes sociais e 

governos locais. A Fundação W.K Kellogg destinaria um fundo de planejamento para desenvolver o 

plano de ação do nosso projeto de igualdade racial na região maia de Valladolid, Iucatã, no México? 

198-200 

00:34:05.550 --> 00:34:41.310 



Jenna Schornack: Todos os finalistas selecionados terão um ano. Cada um deles receberá um fundo de 

planejamento no valor de 1 milhão de dólares para desenvolver o plano e a proposta de implementação 

da solução descrita na sua candidatura original. Esperamos que com um ano e um fundo de 

planejamento de 1 milhão de dólares seja possível realmente organizar a maneira de implementar a sua 

solução. Mas, é claro, não podemos comentar sobre a natureza específica da sua proposta. 

201 

00:34:43.830 --> 00:34:50.820 

Jenny Adams: Quão detalhado precisa estar o número do DUNS de uma organização? É obrigatório ter 

um DUNS? 

202-204 

00:34:52.830 --> 00:35:18.390 

Talia Gibas: A candidatura pede um número de identificação da sua organização e o número de 

identificação fiscal fornecidos pela autoridade fiscal do seu país, que pode ser a Internal Revenue 

Service, se você é dos Estados Unidos. Mas, considerando que esta é uma oportunidade global, isso vai 

ser diferente dependendo do país onde você está. Não é exigido especificamente o número do DUNS.  

205 

00:35:21.270 --> 00:35:26.790 

Jenny Adams: Existe alguma preferência por organizações que atendam diversas populações? 

206-208 

00:35:28.830 --> 00:35:51.930 

Jenna Schornack: Não, não temos uma preferência nem esperamos que os projetos atendam a diversas 

populações. Esperamos que os projetos incluam as comunidades mais impactadas pelo assunto e que 

elas sejam convidadas a fazer parte do processo decisório, mas não temos uma preferência por 

trabalhar com diversas populações ou em um contexto mundial. 

209 

00:35:54.900 --> 00:36:02.760 

Jenny Adams: O orçamento deve enfocar-se no primeiro ano de planejamento ou deve incluir os 10 anos 

de despesas do projeto total? 

 

210 

00:36:04.560 --> 00:36:14.670 

Jenna Schornack: Seu projeto e o orçamento devem se referir ao período de implementação de 10 anos 

do projeto, considerando o valor de 20 milhões de dólares, e não precisa incluir o ano de planejamento. 



211 

00:36:17.880 --> 00:36:24.810 

Jenny Adams: Devemos incluir citações nas respostas ou somente na seção destinada a referências? 

212-215 

00:36:27.180 --> 00:36:49.800 

Talia Gibas: Sugerimos que usem a seção destinada a referências. Observem também que vocês não 

devem incluir links ou endereços de sites nessa seção, desconsiderando o limite máximo de palavras. 

Existe uma seção específica na página da candidatura na qual você pode incluir referências a fontes 

externas. 

216 

00:36:52.980 --> 00:37:11.370 

Jenny Adams: A fundação tem algum conselho com respeito aos critérios de avaliação para organizações 

que se enfoquem, ao mesmo tempo, em planejamento e mudanças de políticas e cujas propostas 

incluam o objetivo de estudar e disseminar áreas desconhecidas de informação pública, contratos e 

políticas? 

217-221 

00:37:14.670 --> 00:38:06.750 

Jenna Schornack: Recomendamos que vocês analisem o sistema de pontuação, principalmente a 

categoria “Virando o jogo” e tentem explicar de maneira clara como sua solução, seja trabalhando com 

políticas, planejamento ou algum tipo de pesquisa, poderá mudar o jogo no sentido de transformar 

políticas, processos, instituições ou estruturas de poder. Também sugiro que confiram a categoria 

“Igualdade”. Se o seu enfoque é em algum tipo de pesquisa, assegurem-se de incluir nessa pesquisa as 

comunidades mais afetadas pela sua solução, já que esse aspecto será considerado pelos avaliadores. 

Recomendo que confiram o sistema de pontuação e imaginem como os avaliadores vão analisar a 

solução proposta considerando essas categorias. 

222/223 

00:38:09.660 --> 00:38:17.760 

Jenny Adams: Uma pessoa pode participar em duas organizações diferentes, principalmente se for o 

principal gestor de uma equipe neste desafio? 

 

224-226 

00:38:20.100 --> 00:38:48.030 

 

Talia Gibas: Não, você não pode ser o líder de uma equipe em mais de um projeto. Como mencionamos 

anteriormente, é possível que alguma organização, especialmente aquelas que possuem afiliadas ou 



universidades com vários departamentos ou setores, enviem mais de uma candidatura, mas os projetos 

devem ser diferentes e estar separados. Não é permitido nenhuma sobreposição entre membros das 

equipes. 

227 

00:38:51.060 --> 00:38:59.340 

Jenny Adams: Ao enviar a candidatura, é permitido incluir somente cinco lugares para realizar o trabalho 

proposto ou é possível ter mais do que cinco? 

228-233 

00:39:01.650 --> 00:39:48.030 

Talia Gibas: Essa seção da candidatura permite somente cinco lugares. Recomendamos que você 

selecione os cinco lugares mais adequados para implementar a solução proposta. Observe que na seção 

descritiva é possível explicar de maneira mais específica o alcance geográfico total que a sua proposta 

pretende abarcar. Na página da candidatura, existe também uma seção chamada “outras 

considerações”, que permite incluir uma explicação adicional sobre o contexto, caso sinta que os cinco 

lugares selecionados não descrevem adequadamente o escopo total do que pretende realizar. 

234 

00:39:50.910 --> 00:40:04.140 

Jenny Adams: Algo parecido a uma pergunta anterior: Tenho interesse em colaborar com outros, mas 

não sei como entrar em contato com essas pessoas. Existe uma plataforma ou fórum de discussão onde 

eu possa manifestar meu interesse e trocar informação com outros candidatos? 

235-237 

00:40:05.790 --> 00:40:33.960 

Talia Gibas: Sim, existe, é o fórum dos candidatos. Se você cumpre com os requisitos explicitados na 

ferramenta de prontidão organizacional, sugerimos que se inscreva para o Racial Equity 2030. Depois de 

fazer isso, você terá acesso aos fóruns, onde poderá publicar e responder mensagens publicadas por 

colegas que também estão interessados no desafio. 

238 

00:40:36.600 --> 00:40:47.490 

Jenny Adams: A ferramenta de prontidão não informa se vocês vão verificar a maneira como uma 

organização vai administrar 20 milhões de dólares, mas considero plausível que vocês façam isso. 

Deveríamos indicar que temos capacidade de administrar esse financiamento? 

 

239-244 

00:40:49.620 --> 00:42:00.570 



Jenna Schornack: Um dos objetivos deste desafio é assegurar que ele esteja aberto a organizações que 

ainda não estão bem estabelecidas ou que são pouco conhecidas nos círculos da fundação. Se você tem 

uma ideia que se adequa aos critérios de avaliação e já utilizou a ferramenta de prontidão 

organizacional, esperamos que participe. Preste atenção ao critério que se refere às questões práticas, 

já que elas tratam da capacidade de implementação do projeto proposto. Também reforço que o 

desafio está em busca de ideias ousadas e inovadoras e que as ideias em estágio inicial ou intermediário 

são bem-vindas. Além disso, definimos esse primeiro ano de planejamento e o fundo de planejamento 

para ajudar as organizações a se prepararem para administrar uma grande quantia de dinheiro, 

incluindo financiamentos de 10 ou 20 milhões de dólares. Durante esse período, realizamos algumas 

atividades de auditoria jurídica. Também oferecemos apoio para o fortalecimento de habilidades e 

planejamento estratégico, além de trabalhar com cada equipe na elaboração de um plano para 

administração do financiamento. 

245/246 

00:42:03.360 --> 00:42:27.810 

Jenny Adams: Como os projetos que não têm um site podem não estar em desvantagem na disputa?  

Considerando que a igualdade racial é um tema complexo e que exige soluções complexas e ousadas, 

recomenda-se criar um site para poder explicar a solução proposta com mais detalhes. Ou seja, qual é o 

peso do site com relação à pontuação usada para a avaliação do projeto? 

247-250 

00:42:29.280 --> 00:43:00.540 

Jenna Schornack: É verdade que pedimos o seu site na página da candidatura. Mas se você não tiver um, 

não tem problema. Recomendamos que tanto na revisão por pares quanto na avaliação dos 

especialistas, o projeto seja avaliado com base naquilo que está na candidatura e no conteúdo das 

respostas. Não pedimos que os avaliadores entrem nos links ou leiam materiais fornecidos por você 

além do que está escrito na seção descritiva da sua candidatura. Isso não aparece no sistema de 

pontuação e não será considerado na avaliação. 

251/252 

00:43:03.450 --> 00:43:14.010 

Jenny Adams: É possível que atuais beneficiários de financiamentos da Fundação W.K Kellogg usem este 

desafio para ampliar um projeto em funcionamento a uma escala regional ou nacional? 

253-256 

00:43:15.720 --> 00:43:47.130 

Jenna Schornack: Os atuais beneficiários da Fundação Kellogg podem se candidatar, mas recomendamos 

que enviem um projeto que não se sobreponha a algo que já está sendo financiando pela Kellogg. Se a 

ampliação do projeto a uma escala regional ou nacional tem um sentido consideravelmente diferente 

daquilo que já está sendo financiado pela Kellogg, está permitido, mas sugerimos que os projetos não se 

sobreponham muito. 



257 

00:43:50.370 --> 00:43:54.090 

Jenny Adams: Escolas públicas estão aptas a participar? 

258/259 

00:44:00.660 --> 00:44:22.710 

Jenna Schornack: Agências governamentais poderão participar se seu projeto tiver uma natureza 

filantrópica ou educacional e as atividades propostas não coincidirem com os serviços normalmente 

abrangidos pela verba que recebem do Estado. Isso pode ser um pouco complicado com relação a 

escolas. Se você tiver uma pergunta específica sobre o seu projeto, mande um e-mail para nós e 

forneceremos mais informações. 

260/261 

00:44:25.680 --> 00:44:32.610 

Jenny Adams: Outra pergunta parecida, entidades públicas e estatais que são parte de organizações com 

fins filantrópicos podem participar?  

262-266 

00:44:33.840 --> 00:44:54.870 

Jenna Schornack: Sim, parecido ao que falamos sobre as escolas públicas, as agências governamentais 

podem participar se seu projeto for filantrópico, como foi mencionado, e as atividades propostas não 

coincidirem com os serviços normalmente abrangidos pela verba que recebem do Estado. Damos muita 

ênfase a isso nas regras que aparecem no site.  

267/268 

00:44:57.390 --> 00:45:01.350 

Jenny Adams: Qual é a diferença entre parceiro e colaborador? 

269/270 

00:45:04.470 --> 00:45:29.730 

Jenna Schornack: Esses termos são usados com o mesmo sentido. Pedimos que você mencione os seus 

principais parceiros na sua candidatura. Podem ser pessoas com quem você colabora, empresas 

terceirizadas, outras organizações onde apresentou seu projeto. É necessário identificar a organização 

principal, ou seja, a organização responsável pela gestão do projeto e que receberá o financiamento, 

mas a verdade é que usamos esses termos com o mesmo sentido. 

271-273 

00:45:32.280 --> 00:45:54.990 



Jenny Adams: Somos da United Way e vamos participar como a organização principal junto a outros dois 

parceiros comunitários. Esse vai ser um novo projeto e vai funcionar separado do portfólio de 

investimento comunitário da United Way.  A United Way está apta a participar como candidato principal 

nesse projeto, apesar de normalmente funcionar como uma instituição captadora de recursos? 

274/275 

00:45:58.020 --> 00:46:27.480 

Jenna Schornack: A organização principal precisa ser uma entidade legal para poder receber o 

financiamento. Se a United Way for funcionar como um tipo de patrocinadora fiscal ou se vocês já 

tiverem estabelecido uma organização separada para administrar e receber o financiamento, não tem 

problema. Se o propósito da United Way ao participar como a organização principal é realizar 

subfinanciamentos para implementar uma solução, está bem. 

276 

00:46:29.850 --> 00:46:40.770 

Jenny Adams: Em algumas seções da página de candidatura se menciona especificamente que elas serão 

analisadas pelos pares e pelos avaliadores. Existem partes do formulário de candidatura que não terão 

peso na avaliação? 

277/278 

00:46:43.050 --> 00:47:02.760 

Talia Gibas: Sim, existem. Uma das seções da página de candidatura, que está marcada, não será 

analisada pelos pares e pelos avaliadores. Mas a grande maioria das seções estará visível. Quando 

estiverem preenchendo a candidatura, observem isso com atenção.  

279 

00:47:05.100 --> 00:47:11.370 

Jenny Adams: Organizações religiosas podem se candidatar? 

280 

00:47:15.690 --> 00:47:22.680 

Jenna Schornack: Sim, contanto que cumpram com os critérios descritos nas regras, estão aptas a se 

candidatar. 

281 

00:47:25.290 --> 00:47:35.580 

Jenny Adams: Quando vocês comentaram que três beneficiários, pelo menos, receberão 20 milhões de 

dólares, isso significa que podem ser mais de três?  E qual será, em média, o valor de cada 

financiamento? 

282-284 



00:47:37.200 --> 00:47:51.120 

Jenna Schornack: Nossa ideia é que três projetos recebam 20 milhões de dólares e dois recebam 10 

milhões de dólares. Cada um dos dez finalistas também vai receber 1 milhão de dólares como fundo de 

planejamento. 

285 

00:47:54.000 --> 00:48:02.010 

Jenny Adams: Uma organização pode enviar mais de uma candidatura se os projetos forem totalmente 

diferentes e não repetidos?  

286-290 

00:48:07.230 --> 00:48:57.870 

Talia Gibas: Se você é parte de uma sucursal regional ou localizada em um lugar específico de uma 

organização maior ou, por exemplo, um departamento ou ONG dentro de uma faculdade ou do sistema 

universitário, ou se você tiver um grande número de afiliados, então sim. É possível que uma mesma 

organização se inscreva e envie várias candidaturas. Mas, como já enfatizamos anteriormente, as 

soluções precisam ser diferentes e estar bem separadas. Além disso, os membros das equipes não ser os 

mesmos. O que recomendamos é que concentrem seus esforços em um único projeto e pensem na 

melhor forma de elaborar uma solução que cumpra com os critérios de avaliação propostos. 

291 

00:49:00.270 --> 00:49:06.540 

Jenny Adams: Existem informações disponíveis sobre beneficiários anteriores ou sobre a linguagem 

usada em candidaturas anteriores que sirvam de referência? 

292 

00:49:08.460 --> 00:49:23.820 

Jenna Schornack: Estamos muito felizes porque esta é a primeira vez que realizamos o desafio Racial 

Equity 2030. Não temos exemplos de beneficiários anteriores nem da linguagem usada nas candidaturas 

para compartilhar. 

293 

00:49:26.040 --> 00:49:35.220 

Jenny Adams: As organizações podem ser projetos fiscais ou precisam estar incorporadas?  É possível 

usar um patrocinador fiscal, caso sejamos uma organização com fins lucrativos? 

294-297 

00:49:37.020 --> 00:50:14.400 

Talia Gibas: Sim, é possível usar um patrocinador fiscal. Esse patrocinador fiscal, no caso, precisa ser 

registrado como o candidato principal. Na seção da candidatura que se refere à equipe, é possível 



explicar de maneira mais completa a relação entre o patrocinador fiscal e o resto da equipe, além de 

poder detalhar as funções e responsabilidades de cada um. Portanto, sim, você pode se candidatar com 

um patrocinador fiscal, mas não se esqueça de esclarecer essa relação na parte descritiva da 

candidatura. 

298 

00:50:16.980 --> 00:50:30.090 

Jenny Adams: Sabemos que a Fundação W.K. Kellogg prioriza projetos para a primeira infância. Uma 

organização que não trabalhe diretamente com a primeira infância pode se candidatar para este 

desafio? 

299-303 

00:50:32.640 --> 00:51:29.730 

Jenna Schornack: Os objetivos deste desafio incluem transformar os sistemas e instituições que 

sustentam as desigualdades, no intuito de melhorar as vidas de crianças e famílias no mundo todo. 

Estamos em busca de ideias que possam impulsionar ações transformadoras no âmbito de políticas, 

processos, instituições e estruturas de poder; projetos que abordem as causas principais dos sistemas 

de desigualdade racial e as consequências dos mesmos; e soluções que estejam centradas nas 

comunidades mais impactadas pelo problema. Apesar de não exigirmos que as soluções propostas 

melhorem somente a vida de crianças, temos esperança de que as soluções contempladas neste desafio 

possam ter um impacto a longo prazo com o potencial de beneficiar gerações futuras. Sugiro que 

analisem o sistema de pontuação para entender melhor as nossas prioridades. Mas não é necessário 

enfocar-se diretamente em serviços para a primeira infância neste desafio. 

304 

00:51:32.490 --> 00:51:46.290 

Jenny Adams: Para organizações que trabalham na defesa de políticas públicas como forma de 

transformar os sistemas, quanto do financiamento pode ser usado para o lobby de comunidades de 

base? 

305-307 

00:51:47.760 --> 00:52:11.550 

Jenna Schornack: No site, vocês encontram um link para a página que explica nossas políticas de lobby. 

Em vez de me escutar explicando todos os detalhes sobre isso, recomendo que entrem nessa página, 

onde está toda a informação sobre que atividades permitimos especificamente com respeito ao lobby.  

308 

00:52:13.980 --> 00:52:22.590 

Jenny Adams: É obrigatório realizar três anos de demonstrações financeiras auditadas? Vocês aceitariam 

dois anos de demonstrações financeiras auditadas e um ano não auditadas? 



309/310 

00:52:27.930 --> 00:52:50.310 

Talia Gibas: A auditoria diz respeito somente aos candidatos que forem selecionados como finalistas. Se 

vocês forem selecionados, nossa equipe acompanhará a sua organização de perto para ajudar a reunir 

os documentos exigidos e fazer todos os ajustes necessários. Se vocês realizaram dois anos de 

demonstrações financeiras auditadas e um ano não auditada, isso não desqualifica o seu projeto. Não 

deixe que isso seja um obstáculo para participar.  

311 

00:52:54.030 --> 00:52:57.720 

Jenny Adams: O financiamento pode ser usado para estabelecer um fundo de doação? 

312 

00:52:59.820 --> 00:53:05.910 

Talia Gibas: Não é permitido usar o financiamento para criar um fundo de doação.  

313 

00:53:09.120 --> 00:53:13.830 

Jenny Adams: Na equipe julgadora foram incluídas pessoas indígenas?  

314-317 

00:53:15.810 --> 00:53:46.890 

Jenna Schornack: Sim, temos membros da nossa equipe julgadora que se identificam como indígenas. 

Nosso objetivo é ter uma equipe diversa quanto a demografia, geografia, área de especialidade e 

conhecimento sobre o desafio em particular. Ainda estamos adicionando membros à equipe julgadora 

especializada para dar conta do número de candidaturas que estamos esperando receber. 

318 

00:53:49.800 --> 00:53:55.440 

Jenny Adams: Você poderia dar exemplos específicos de um projeto bem-sucedido em termos de 

métricas?  

319/320 

00:53:58.530 --> 00:54:23.940 

Jenna Schornack: Nossa referência para definir o que significa ser bem-sucedido vem do próprio 

candidato. Não queremos ser um desafio que defina de cima para baixo o que é uma métrica de 

sucesso, queremos que cada candidato explique em seu projeto como planeja medir e explicar o 

impacto do seu projeto e o que isso representa. 

321 



00:54:26.280 --> 00:54:30.210 

Jenny Adams: Quantas organizações vocês esperam que participem? 

322/323 

00:54:32.790 --> 00:54:54.390 

Jenna Schornack: Ainda não sabemos, mas esperamos uma quantidade grande de participantes, 

considerando o número de pessoas nos webinários e o número de inscritos que já temos. Não temos 

certeza de quantas dessas inscrições serão convertidas em candidaturas enviadas, mas esperamos que 

um número grande de pessoas participem. 

324 

00:54:56.640 --> 00:55:07.110 

Jenny Adams: Você poderia nos dar mais informações sobre os gastos indiretos permitidos? Seria 

permitido realizar gastos indiretos em uma universidade se uma organização que é parte dela se 

candidatasse?  

325-328 

00:55:09.270 --> 00:55:35.580 

Talia Gibas: Na página da candidatura, vocês vão encontrar um link para as políticas de gastos indiretos. 

Recomendamos que primeiro leiam esse material para conhecer um pouco mais sobre essa política. Se 

tiverem outras dúvidas ou precisarem de mais esclarecimentos, entrem em contato conosco pelo e-mail 

questions@racialequity2030.org e daremos toda a ajuda necessária. 

329 

00:55:38.790 --> 00:55:49.800 

Jenny Adams: É possível usar os fundos para fornecer bolsas aos participantes que permitam cobrir os 

gastos necessários para participar do nosso projeto, em vez de trabalhar ou receber um salário?  

330/331 

00:55:52.500 --> 00:56:01.200 

Talia Gibas: Sim, bolsas para participação nos projetos estão totalmente permitidas e podem ser 

incluídas no seu orçamento. 

332 

00:56:06.270 --> 00:56:15.270 

Jenny Adams: Acho que temos só mais uns minutos, então vamos terminar as perguntas por aqui e 

minhas colegas vão encerrar a sessão e dar alguns avisos finais. 

333-340 

00:56:17.910 --> 00:57:33.060 



Talia Gibas: Muito obrigada, Jenny, e obrigada a todos que enviaram suas perguntas. Alguns avisos finais 

antes de encerrar, se ainda tiverem alguma dúvida depois desta sessão, entrem em contato conosco 

pelo e-mail questions@racialequity2030.org. Sugiro que utilizem a ferramenta de prontidão 

organizacional, caso ainda não tenham feito. Se considerarem que a sua organização pode ser uma forte 

candidata, façam a inscrição antes de 28 de janeiro, quinta-feira, às 17h ET, horário da Costa Leste dos 

Estados Unidos. Para poder enviar uma candidatura, é necessário fazer a inscrição. Vamos disponibilizar 

por e-mail as gravações e transcrições deste encontro para todos os inscritos. Também vamos publicá-

las na página News and Update do site e nos fóruns da plataforma. Como mencionei antes, vamos 

disponibilizar a transcrição deste webinário traduzida para os idiomas espanhol, francês, crioulo haitiano 

e português dentro de uma semana, aproximadamente. Obrigada novamente por terem participado. 

Estamos muito felizes em conhecer um pouco mais sobre os esforços que vocês estão realizando. Vou 

passar a palavra novamente para a Lever for Change para alguns comentários finais. 

341-343 

00:57:34.770 --> 00:57:53.790 

Jenna Schornack: Obrigada, Talia. Reitero tudo que a Talia acabou de dizer e em nome da Lever for 

Change e da Fundação W.K. Kellogg, agradeço por participarem hoje deste encontro e pelo seu interesse 

no Racial Equity 2030. Desejamos a todos boa sorte e não hesitem em entrar em contato conosco caso 

tenham dúvidas. Tenham um bom dia. 

mailto:questions@racialequity2030.org

