Perguntas Frequentes

1. Por que o Politize! existe?
Em um contexto global de crise da democracia, após as manifestações de junho de
2013 apostamos que a política tinha vindo para ficar na vida de milhões de brasileiros.
Pensando nisso, resolvemos agir, aproveitando esse momento para atacar o que
consideramos um dos maiores problemas políticos do Brasil: o despreparo e
desinteresse pela própria democracia.
Entendemos que a formação de uma cultura democrática, centrada em valores como
liberdade, diálogo, colaboração, bem comum, participação, respeito às diferenças e aos
diferentes é o mais importante elemento de sustentação da democracia, e acreditamos
firmemente que não conseguiremos transformar a cultura política vigente sem
promover educação política a toda uma geração de brasileiros e brasileiras. Por isso,
nossa missão é formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a
democracia.
2. O que é educação política?
Para nós, educação política de qualidade é aquela que, de um lado, promove a
ampliação das capacidades cidadãs - entre elas, o conhecimento sobre direitos e
deveres, a habilidade de buscar e analisar informações para tomar posições
informadas, a capacidade de compreender os meios de participar - e, de outro, o
fortalecimento de valores democráticos - o respeito pelas diferenças e pelos
diferentes, a busca do bem comum, a adoção do diálogo como meio de resolução de
conflitos, a valorização das instituições, entre tantos outros. O produto de uma boa
educação política é um cidadão consciente, comprometido e capaz de exercer sua
cidadania, buscando o bem-estar coletivo.
3. O Politize! é ligado a algum partido ou movimento político?
O Politize! se mantém independente, não sendo institucionalmente ligado a qualquer
partido ou movimento. Contudo, podemos desenvolver projetos em parceria com essas
instituições, desde que respeitando nosso valor da pluralidade e trazendo atores ou
organizações de diferentes espectros político-partidários.
4. Como o Politize! atua?
Dividimos nossa atuação em três eixos de impacto:

● Comunicação e conteúdo: por meio de conteúdos acessíveis, interessantes e
plurais distribuídos pela internet, ampliamos repertório e fortalecemos a crença
de milhões de brasileiros na democracia;
● Escolas: por meio de currículos, materiais e formação de professores, levamos
experiências educacionais incríveis que transformam alunos de escolas de todo
o Brasil;
● Líderes: por meio da nossa rede de Embaixadores, formarmos uma nova geração
de líderes públicos capazes de gerar impacto no sistema.

5. O Politize! é um movimento de renovação política?
Não. Somos uma organização da sociedade civil comprometida com o fortalecimento
da democracia por meio da educação política. Nosso papel no tocante a renovação
política acontece por meio da formação de futuras lideranças públicas em estágio
inicial, capacitando e engajando jovens para que sejam protagonistas em suas
comunidades. Acreditamos fortemente na importância da renovação política e
queremos que os líderes formados por nós assumam cada vez mais posições de alto
impacto.
6. Como posso apoiar a causa?
● Doações: dependemos da captação de recursos para viabilizar nossos projetos e
alcançar o nosso sonho de viver em uma democracia plena. Por isso, a principal
forma de contribuir é se tornando um doador recorrente do Politize!. É fácil,
rápido e seguro, bastando clicar aqui para realizar a sua doação mensal.
Lembre-se: qualquer valor importa!
● Oportunidades de financiamento: você também pode nos ajudar fazendo pontes
com organizações financiadoras ou simplesmente compartilhando
oportunidades de editais, premiações e patrocínios. É só nos dar um alô em
contato@politize.com.br.
● Compartilhamento de conteúdos: uma outra forma de contribuir é ser um "ativista
digital" da educação política. Compartilhe nossos conteúdos em texto, vídeo e
podcast com seus amigos e em suas redes sociais. Nos ajude a levar educação
política para qualquer pessoa, em qualquer lugar!
● Participação em nossos programas: por fim, você pode atuar diretamente na
causa por meio do programa Embaixadores Politize! e da Rede de Redatores.
Clique nos links para conhecer os programas e ficar por dentro do cronograma

para as próximas inscrições.
7. O que é uma liderança pública?
É comum associarmos o termo somente com pessoas que ocupam cargos
políticos, como Presidentes(as), Congressistas e Prefeito(as), por exemplo. No
entanto, entendemos que líderes públicos são, não somente políticos, mas de
maneira geral, pessoas capazes de incidir em políticas públicas, a fim de buscar
soluções frente aos desafios enfrentados por uma sociedade, comunidade ou
algum grupo social específico. Ou seja, muito mais do que ocupar um cargo, se
trata de alguém com uma atitude protagonista capaz de causar impacto
sistêmico nas ações do Estado, seja de dentro da política institucional, ou de fora
dela.
Em nossas redes há vários líderes públicos que atuam tanto do lado de
dentro da política, como o Rodrigo, que é vereador em Conquista (MG), mas
também de fora dela, como a Ariene, de Boa Vista (RR), que atua no
desenvolvimento de jovens lideranças indígenas para ingressarem na política.
Junto da Ariene e do Rodrigo, há centenas de outros jovens se desenvolvendo
em nossa rede, que estão no caminho para se tornarem lideranças públicas e
impactarem positivamente a democracia no Brasil!

8. Quem trabalha no Politize!?
O Politize! tem sede em Florianópolis (SC) e é formado por cerca de 20 profissionais de
diversas áreas. Para conhecer a equipe, clique aqui. Caso queira fazer parte, fique
ligado nas nossas oportunidades aqui ou cadastre seu contato em nosso banco de
currículos.
Além da equipe oficial, temos Redatores(as), Multiplicadores(as), Mobilizadores(as),
Membros(as), Talentos e integrantes da Rede de Líderes no Brasil inteiro. Para
conhecer nossos voluntários, clique aqui.

9. Como posso contatar o Politize!?
Você pode entrar em contato com o Politize! mandando um e-mail para
contato@politize.com.br.
Se quiser sugerir um conteúdo para ser produzido pelo Politize!:
● Envie um e-mail para contato@politize.com.br

Se você é uma organização, você pode ser uma parceria:
● Enviando um e-mail para contato@politize.com.br demonstrando seu
interesse em ser uma parceira de produção ou difusão de conteúdo.
● Se você quiser entrar em contato com alguma Embaixada Politize!: ●
Envie um e-mail para embaixadas@politize.com.br
10.Como o Politize! é financiado?
Somos financiados principalmente por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas
que acreditam na nossa causa, bem como por projetos técnicos e prestação de serviços
que vão ao encontro da nossa missão institucional.
Importante destacar que o fato de ser apoiador não dá aos parceiros qualquer direito
de interferência sobre decisões acerca do nosso trabalho.
11.Quem são os parceiros do Politize!?
Pessoas físicas e jurídicas que apoiam nosso trabalho de alguma das seguintes
maneiras:
● Co-criando conteúdos e experiências educacionais, como redatores (pessoa
física) e como parceiros de conteúdo (pessoa jurídica);
● Ajudando na difusão e distribuição dos nossos conteúdos e soluções, seja por
meios digitais, seja por meios presenciais;
● Provendo serviços técnicos e desenvolvendo cooperações que apoiem nossas
atividades e nos ajudem a melhorar nossa gestão
● Financiando nossas atividades.

12.Sou uma empresa, como posso contratar um projeto?
Por meio de nosso braço de serviços, a Civicus, já desenvolvemos diversos projetos e
serviços em conjunto com empresas parceiras. Para saber mais, entre em contato com
parcerias@politize.com.br
13.As formações do programa Embaixadores Politize! são pagas? As formações
são gratuitas. Temos três níveis no programa, os Multiplicadores com a formação
online, as Embaixadas com a formação presencial e a Rede de Líderes. As Embaixadas
Politize! podem vir a cobrar para realizar determinadas formações. Para saber mais
sobre o programa, acesse aqui.
14.Os cursos do EaD Politize! são gratuitos?

Sim! Temos alguns cursos disponíveis na nossa plataforma e você pode
começar sua capacitação por aqui.
15.Como fazer uma denúncia sobre irregularidade do conteúdo ou no
comportamento de voluntários (as) para a equipe Politize!?
Caso presencie uma situação que você acredita não estar de acordo com o que se
espera de um(a) voluntário(a) do Politize!, ou se por acaso encontrar alguma
informação / escrita equivocada em conteúdos do nosso portal / de nossas redes
sociais, entre em contato com nossa equipe pelo e-mail contato@politize.com.br que
nós avaliaremos a situação!
16.Tive meus direitos políticos violados ou quero fazer uma denúncia sobre o
poder público. Como o Politize! pode me ajudar?
O Politize! não possui advogados ou especialistas em violação de direitos políticos em
sua equipe interna. Por isso, não podemos ajudar com questões muito específicas.
Recomendamos que, caso você tenha alguma dúvida específica ou tenha tido algum
direito violado, entre em contato diretamente com a Defensoria Pública de sua região.
17.Quero reproduzir ou replicar um conteúdo do Politize!. Posso?
Nossos conteúdos estão disponíveis para uso gratuito, desde que sejam fornecidos os
devidos créditos. Você pode saber mais aqui.
18.Quais fontes/veículos o Politize! usa como referência?
Para cada conteúdo produzido, buscamos nos embasar em fontes confiáveis, que
tragam as principais e as mais recentes informações sobre eles.
Consideramos como fontes confiáveis: fontes primárias (se estamos falando de uma lei
ou acordo, por exemplo, procuramos o documento original); pesquisas acadêmicas e
científicas (nacionais e internacionais); especialistas (diretamente, conversando com
eles, ou indiretamente, pelo contato com suas visões em outros veículos de
comunicação, desde que bem referenciados); órgãos reconhecidos no assunto que está
sendo tratado (nacionais e internacionais), notícias e análises de veículos de imprensa e
jornais de grande alcance (BBC, CNN, ElPaís, G1, Estadão, OGlobo, Folha de SP, The
NYTimes, Nexo, The Intercept, OAntagonista, Al Jazeera, The Independent, entre
outros), sites de órgãos públicos ou oficiais, organizações internacionais consolidadas,
assim como os textos mais bem rankeados no Google para o tema tratado;
- Sempre que utilizamos afirmações ou dados fornecidos por alguma fonte,
adicionamos o link para essa informação, reforçando a transparência;

- Quando apresentamos diferentes pontos de vista sobre um tema controverso ou
polêmico, buscamos argumentos utilizados por pessoas, grupos e instituições
que representam cada ponto de vista.
19.Quais agências de checagem o Politize! usa para chegar às informações?
Sempre que temos dúvidas em relação a alguma informação que chega em nós,
utilizamos agências confiáveis de checagem, como ProjetoComprova, Lupa e
AosFatos.
20.Como denunciar uma conduta inadequada de algum membro/Embaixador
Politize?
Todas as denúncias serão avaliadas pela equipe gestora do programa e seguirão
os ritos descritos nos códigos de ética dos programas Embaixadores Politize! e
Redatores Politize!, bem como o Regimento Interno da organização.
21.O Politize! se responsabiliza pelas ações de pessoas com certificados de
cursos da plataforma EaD do Politize!?
Não. O Politize! não se responsabiliza por atos de pessoas que participem de
cursos online desenvolvidos pela organização.
22.O Politize! se responsabiliza pelas ações de pessoas que estejam participando
das formações de Multiplicadores Politize! e Talentos Politize!?
Não. Pessoas que estejam participando das formações de Multiplicadores e
Talentos Politize! não fazem parte do quadro oficial de voluntários da
organização e, desta forma, o Politize! não se responsabiliza por suas ações.
Entretanto, conforme explicitado em Termo de Compromisso, as pessoas que
participam das formações estão sujeitas ao mesmo Código de Ética do
programa Embaixadores Politize! e podem ser desligadas caso o desrespeitem.
Acessando nossa Ouvidoria , qualquer pessoa pode denunciar ações de
participantes das formações do Politize! - Multiplicadores e Talentos - e nossos
voluntários ativos - Mobilizadores e Membros de Embaixadas Politize!, os quais
são chamados de Embaixadores Politize!.
23.Qual a responsabilidade do Politize! frente à ações adotadas por voluntários
da causa, como pessoas que estejam sob o papel de Mobilizadores ou
Membros de Embaixadas Politize!?

As pessoas que passaram pelas formações de Multiplicadores e Talentos
Politize! e continuam atuando pela causa por meio de uma Embaixada Politize!
são chamadas de Embaixadores Politize! e são consideradas voluntárias da
organização. Estas pessoas representam localmente o Politize! por meio da sua
Embaixada.
Entretanto, o Politize! não se responsabiliza por quaisquer ações realizadas pela
pessoa em circunstâncias não institucionais.
Além disso, todas as atitudes dos voluntários e voluntárias são passíveis de
análise do Código de Ética do programa Embaixadores Politize!,
independentemente se o voluntário ou a voluntária estiver em ações de
representação do Politize! ou não.
Qualquer queixa acerca de atitudes tomadas por um voluntário ou voluntária
podem ser enviadas por meio da nossa Ouvidoria.
24.Como o Politize! se manifesta em acontecimentos que ferem a democracia?
Você pode saber mais sobre o posicionamento do Politize! lendo nossa política
de posicionamento.

