
 
 

Sebrae/DF e Oi Futuro apresentam 

Lab de Mentorias Favela Sounds 
Jornada Empreendedora para Negócios Criativos, 

Colaborativos e Periféricos 

 

O Favela Sounds – Festival Internacional de Cultura de Periferia, em parceria com o 
SEBRAE no DF e Oi Futuro, lança o Chamamento Público para Seleção de 
negócios criativos, colaborativos e periféricos do DF, oferecendo uma Jornada 
Empreendedora com foco no aprimoramento de conhecimentos sobre 
empreendedorismo no mercado criativo. 

Este chamamento abre 40 vagas para negócios criativos, colaborativos e periféricos, 
formalizados ou não, podendo ser contempladas propostas também de negócios ou 
projetos em fase de criação/maturação. Buscamos negócios nas seguintes áreas: 
Turismo; Moda; Gastronomia; Música; Artes visuais, design e grafite; 
Audiovisual; Negócios de Impacto Social; Games; Agências de Comunicação e 
veículos de comunicação comunitária; e Conteúdos Digitais/Influenciadores. 

As inscrições estarão abertas entre às 19h do dia 19 de agosto de 2021 até às 
23h59min do dia 30 de agosto de 2021, sendo realizadas pelo preenchimento do 
formulário disponível no site www.favelasounds.com.br. O resultado da seleção será 
divulgado até o fim do dia 3 de setembro, e os selecionados serão comunicados por 
e-mail e telefone. A estes, pedimos somente que garantam conexão à web para 
participação na jornada. 

Esta jornada empreendedora visa fortalecer negócios de todas as RAs do DF, 
oferecendo oito  dias de formação, inspiração e capacitação em empreendedorismo, 
propósito, construção de marca, modelagem de negócio e preparação para 
participação em ambientes de mercado. Ao final, os participantes terão a 
oportunidade de apresentar suas iniciativas para uma Banca de Ideias, composta por 
importantes figuras do mercado criativo, com o objetivo aprimorem os seus negócios 
e estabelecerem novas parcerias e conexões. Os encontros acontecerão entre 8 e 17 
de setembro de 2021, com 2 a 3 horas de duração por dia, em formato virtual. 

 



 
 

 

Política de reparações históricas na distribuição de vagas para as 
atividades 

- Ao menos 20 vagas serão reservadas a negras/os/es e/ou indígenas/es; 

- Ao menos 17 vagas serão reservadas a mulheres; 

- Ao menos 5 vagas serão reservadas a jovens LGBTQIA+; 

- Ao menos 3 vagas serão reservadas a pessoas com deficiências. 

 

 

Conheça o cronograma da Jornada e saiba informações úteis 

Link do Formulário de Inscrição: https://forms.gle/pJ16pVAdMcLvYkwS8 

Vagas:  40 negócios 

Áreas atendidas: Turismo; Moda; Gastronomia; Música; Artes visuais, design e 
grafite; Audiovisual; Negócios de Impacto Social; Games; Agências de Comunicação 
e veículos de comunicação comunitária; e Conteúdos Digitais/Influenciadores. 

Seleção dos negócios (etapa interna): 31 de agosto a 2 de setembro  

Divulgação dos resultados: 3 de setembro  

 

 

Jornada Empreendedora para Negócios Criativos, Colaborativos e 
Periféricos 

Período: 8 a 17 de setembro  

Carga Horária Total: 17 horas – Será emitido Certificado para os participantes que 
cumprirem toda a carga horária proposta. 

Formato: 100% Online e Gratuito 



 
 

 

Cronograma da Jornada 

Etapa 1 - Bora refletir? 

08/09 (quarta-feira), das 19h às 21h: Propósito  

09/09 (quinta-feira), das 19h às 21h: Empreendedorismo  

 

Etapa 2 - Bora aprender? 

10 e 13/09 (sexta-feira e segunda-feira),  das 18h às 21h: Construindo uma Marca 
Forte  

14 e 15/09 (terça-feira e quarta-feira),  das 18h às 21h: Inovação, Validação do 
Modelo de Negócios e Preparação para a Banca de Ideias.  

 

Etapa 3 – Agora bora compartilhar?  

16 e 17/09 (quinta-feira e sexta-feira), horários a definir: Dois dias de Banca de Ideias 
com programação a ser definida a partir dos perfis inscritos.  


