Manual para
Inscrições

Prêmio Fundação Banco
Brasil de Tecnologia Social

2019

As inscrições para a 10ª edição do Prêmio Brasil de
Tecnologia Social estão abertas até o dia 21 de abril
de 2019. Será concedida premiação aos 1º, 2º e 3º

Tecnologia Social compreende produtos, técnicas ou
metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a
comunidade e que representem efetivas soluções de
transformação social.

lugares de cada categoria e premiação especial,
conforme segue:

o Primeiro lugar : R$ 50.000,00
o Segundo lugar : R$ 30.000,00
o Terceiro lugar

 Troféu e Vídeo: todas as instituições finalistas
receberão um troféu e vídeo retratando sua
iniciativa;

 Participação no Encontro Tecnologia Social
e no evento de premiação: A organização do
evento, arcará com as despesas de 2 (dois)
representantes de cada instituição finalista.
Nesta edição contaremos com 4 (quatro) categorias
nacionais, 3 (três) premiações especiais e 1 (uma)
categoria internacional de premiação, serão
selecionados 3 (três) finalistas por categoria,
totalizando 24 (vinte e quatro) tecnologias sociais
finalistas. Participe!
Prezadas (os),
Este ano o Prêmio Brasil de Tecnologia Social completa 18 anos de fomento
a práticas inovadoras de transformação social por todo Brasil. Essa conquista
está sendo marcada pelo lançamento da 10ª edição do certame.
O Prêmio, realizado a cada 2 anos, premia as tecnologias sociais de
destaque, observando-se os critérios de inovação, nível de envolvimento da
comunidade, transformação social e potencial de reaplicabilidade. As
experiências vencedoras recebem uma premiação para investir em atividades
de expansão, aperfeiçoamento ou reaplicação da tecnologia.
É com grande prazer que os convidamos a participarem do Prêmio Brasil de
Tecnologia Social.

Atenciosamente,
0

: R$ 20.000,00

Fundação Banco do Brasil

INTRODUÇÃO
Este manual procura apresentar noções gerais sobre o objetivo do Prêmio bem como,
detalhadamente, orientar o preenchimento de cada um dos passos para você inscrever a
Tecnologia Social de sua entidade.

O QUE É O PRÊMIO BRASIL DE TECNOLOGIA SOCIAL?
Buscando fomentar as práticas de tecnologias sociais, a Fundação Banco do Brasil criou,
em 2001, o Prêmio Brasil de Tecnologia Social, uma premiação para práticas bemsucedidas de transformação social que acontecem por todo o país. Trata-se de uma
iniciativa que busca identificar, selecionar e certificar tecnologias sociais por meio de um
processo que envolve a análise de informações enviadas no momento da inscrição para
verificar se, de fato, se enquadram no conceito e na prática das tecnologias sociais. O
Prêmio, realizado de dois em dois anos, premia as experiências de tecnologias de
destaque, observando-se os critérios de inovação, nível de envolvimento da comunidade,
transformação social e potencial de reaplicabilidade (conforme regulamento). O valor da
premiação será utilizado em atividades de expansão, aperfeiçoamento ou reaplicação da
tecnologia. A participação no Prêmio Brasil de Tecnologia Social é aberta às instituições
legalmente constituídas na América Latina e no Caribe, de direito público ou privado, sem
finalidades lucrativas.
As tecnologias sociais certificadas no processo de premiação compõem o Banco de
Tecnologias Sociais (BTS), disponível no site http://tecnologiasocial.fbb.org.br/, que
apresenta informações detalhadas de cada tecnologia e os contatos das instituições que
as desenvolveram. O BTS tem por finalidade promover e fomentar as tecnologias sociais,
por meio de sua disseminação e divulgação.

O QUE É TECNOLOGIA SOCIAL?
Uma boa forma de explicar o que é Tecnologia Social é por meio de exemplos. Um bom
exemplo são as cisternas de placas pré-moldadas que atenuam o problema de acesso à
água de boa qualidade de que sofre boa parte da população do semiárido e que envolve a
1

comunidade no seu desenvolvimento e na sua reaplicação.
Partindo para uma formulação desse conceito, a Fundação Banco do Brasil define
tecnologia social da seguinte forma:
“Tecnologia Social compreende produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis,
desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas
soluções de transformação social.”
Nem toda tecnologia é extremamente complexa, high tech e cara. O conceito de
Tecnologia Social foi criado exatamente para mostrar que existe tecnologia mais
democrática e alternativa à tecnologia convencional. A Tecnologia Social alia saber
popular, organização social e conhecimento Técnico-Científico, com a junção harmônica
de conceitos das engenharias e ciências naturais com conceitos das ciências sociais,
remetendo para uma proposta inovadora de desenvolvimento, considerando a
participação coletiva no processo de organização, desenvolvimento e implantação,
atendendo aos princípios da autogestão, protagonismo social, respeito cultural, cuidado
ambiental e solidariedade econômica.
Outras características que podemos ressaltar são seu baixo custo, sua relativa
simplicidade, de possível reaplicação e que geram fortes impactos onde são implantadas.
Esse conceito é muito amplo e abrange uma grande variedade de iniciativas como um
aquecedor solar de baixo custo, uma metodologia de ensino de matemática para
deficientes visuais, um banco comunitário ou uma forma de empoderar uma comunidade
para monitorar as políticas para criança e adolescente.
Com isso, o conceito de Tecnologia Social está relacionado às soluções de problemas
voltados a demandas de alimentação, educação, energia, habitação, renda, recursos
hídricos, saúde, meio ambiente, dentre outras. Importa, essencialmente, que as soluções
sejam efetivas e reaplicáveis, propiciando desenvolvimento social em escala.
Muitos projetos constituem-se tecnologias sociais embora não empreguem este conceito.
Isso se deve em parte porque este é um conceito novo, embora em rápida disseminação
pelo Brasil. O objetivo da FBB com este Prêmio é justamente despertar o olhar para as
possibilidades que as tecnologias sociais podem trazer para projetos de transformação
social em diversos contextos socioeconômicos, culturais e regionais. As tecnologias
sociais permitem que os projetos sejam mais efetivos por meio da troca de experiências,
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de conhecimentos e de técnicas já produzidas. Por exemplo, um projeto de segurança
alimentar e combate à desnutrição não precisa desenvolver todas as técnicas e produtos
necessários. Ele pode partir do soro caseiro, da multimistura, das hortas verticais e de
outras soluções já desenvolvidas, aplicadas e melhoradas por outros projetos. É isso que
está no cerne do conceito de Tecnologia Social: aproveitar o conhecimento, a prática e a
experiência acumulada para, através da reaplicação de tecnologias sociais, ampliar o
impacto das ações desenvolvidas de transformação social.

OU SEJA, ESTE PRÊMIO NÃO PREMIA PROJETOS?
Esse prêmio é voltado para tecnologias sociais já implantadas e não premia exatamente
projetos. No entanto, tecnologias sociais são desenvolvidas, aplicadas e melhoradas no
âmbito de projetos. Ou seja, no preenchimento das questões de inscrição no Prêmio,
deve-se focar na Tecnologia Social que é aplicada no projeto, descrevendo seus detalhes
e métodos a partir da experiência que está sendo desenvolvida, sem colocar o foco no
projeto. O projeto e o contexto em que a tecnologia social está sendo aplicada podem ser
citados e descritos, no entanto, deve-se sempre ter clareza que o objetivo do Prêmio é
compreender a Tecnologia Social e permitir que outras comunidades também a conheçam
e possam aplicá-la para melhorar suas práticas e impactos.
O recurso em dinheiro oferecido para as tecnologias sociais premiadas será destinado à
entidade que está inscrevendo a Tecnologia Social neste Prêmio e o recurso deve ser
utilizado para a melhoria ou reaplicação da Tecnologia Social.

COMO EU FAÇO A INSCRIÇÃO NO
PRÊMIO FBB DE TECNOLOGIA
SOCIAL?
Para concorrer ao Prêmio Brasil de Tecnologia
Social, as entidades participantes devem acessar o
site - https://fbb.org.br/premio, nele você visualizará
três bandeiras; a bandeira brasileira determina o
ambiente de informações e inscrições nacionais, as
bandeiras espanhola e inglesa são destinadas para
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Após fazer meu cadastro eu
posso acessar o sistema
quantas vezes eu quiser?
Sim, após fazer seu cadastro como
usuário, a partir de seu e-mail e
senha, você poderá acessar o
sistema a qualquer momento para
inscrever Tecnologias Sociais ou
editar
as
informações
das
tecnologias que estão sendo
inscritas. Este acesso pode ser
feito por meio de qualquer
computador conectado à internet.

inscrições de iniciativas internacionais, ou seja, dos demais países da América Latina e do
Caribe.
ACESSANDO O SISTEMA
Na página principal do site, abaixo da bandeira do Brasil você poderá conhecer um pouco
mais do Prêmio, para isso, clique em “O que é”. Após essa etapa leia atentamente o
Regulamento do Prêmio para auxiliar em sua inscrição.
Para iniciar sua inscrição, clique em Formulário de Inscrição > Para inscrever-se no
prêmio nacional acesse.
No primeiro acesso ao sistema de inscrição, você deve criar seu cadastro de usuário.
Caso você seja cadastrado (a) insira seu e-mail e senha para acessar o sistema de
inscrições. Se você não possuir cadastrado, clicar para criar seu login e seguir as
instruções abaixo.
O proponente que não possui cadastro deve preencher os seus dados pessoais e de
contato, atentando para o fato de que os campos marcados com

são obrigatórios.

Além dos dados pessoais, você deve criar uma senha para que possa voltar a acessar a
sua conta no sistema de inscrição. Ao final do seu cadastro de usuário, clique no item
“Confirmo que li o regulamento do Prêmio Brasil de Tecnologia Social e aceito as
condições ali estabelecidas” e em seguida em

. Registrando assim a ciência das

condições necessárias para a participação da sua entidade no prêmio.
Colocando o cursor do mouse sobre o símbolo

, há uma instrução sobre como

preencher este campo. Por fim, preencha

O cadastro do usuário deve ser feito
com os dados do representante legal
da entidade ou do responsável pela
tecnologia?

o campo “Redes sociais” caso você
participe e queira divulgar seu contato
em redes sociais na internet, tais como
Facebook, Twiter, Skype, Blogs, entre

O usuário que realizar o cadastro no sistema
será automaticamente indicado como
responsável pela tecnologia. No entanto, é
possível modificar esta situação e indicar
outras pessoas.
Ou seja, qualquer pessoa da entidade pode
realizar o cadastro como usuário, mas
indicamos que seja algum funcionário ligado à
4 Tecnologia Social, pois ele terá que acessar o
sistema com frequência.

outros. Verifique se todos os campos
obrigatórios preenchidos e clique em

.

DADOS DA INSTITUIÇÃO

Como eu posso saber qual é a
natureza jurídica da minha
instituição?

Nesta tela, você iniciará o preenchimento
dos dados referentes à sua instituição.
Você deve atentar para o fato de que toda

Para confirmar qual é a natureza jurídica
da sua entidade, basta acessar a página da
Receita Federal no endereço:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoa
Juridica/CNPJ/ConsulSitCadastralCNPJ.
htm, clicar em “Emissão de Comprovante
de Inscrição e de Situação Cadastral” e, em
seguida, informar o CNPJ da entidade.

inscrição

para

o

prêmio

deve

estar

vinculada a uma instituição sem fins
lucrativos. Primeiramente, insira o número
do CNPJ da sua entidade e em seguida
clique em

. Neste momento, será

verificado se o CNPJ informado já foi
cadastrado por alguém. Caso o CNPJ não seja encontrado como previamente inscrito, a
tela seguinte solicitará as informações detalhadas da entidade. Primeiramente, a “Razão
social” e a “Natureza Jurídica” da instituição. Em seguida, você poderá informar qual é a
área (ou setor, departamento, gerência, secretaria) dentro da entidade que é responsável
pela Tecnologia Social. Esta informação é importante para que fique mais fácil entrar em
contato

com os responsáveis pela Tecnologia

Social

dentro

da

organização,

principalmente em grandes entidades, como universidades, prefeituras ou grandes ONGs.
Por fim, informe os dados do representante legal da entidade e clique em

.

Se, ao cadastrar sua entidade, o número do CNPJ informado seja encontrado no sistema
do Prêmio, será exibida na próxima tela, a “Razão Social” da entidade cadastrada com
este número de CNPJ. Se esta for de fato sua entidade, e área indicada não for a
responsável pela Tecnologia Social que você está inscrevendo, clique em “Criar nova área
de Instituição” e preencha os dados referentes ao setor ou departamento correspondente.
MENU PRINCIPAL
Realizada a etapa de inscrição da entidade, você será direcionado para o menu principal.
Esta página é um menu central, onde você pode ver e editar as informações sobre a
instituição e sobre as tecnologias que estão sendo cadastradas pela sua entidade. Caso
você queira mudar as informações sobre a entidade, clique em

. Estando

corretos os dados sobre a entidade, você deve iniciar a inscrição de uma ou mais
tecnologias. As informações sobre as tecnologias sociais que estão sendo inscritas ficam
disponíveis no sub-menu “Edição Atual”, conforme figura abaixo:
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Para iniciar o preenchimento das informações sobre uma Tecnologia Social, você deve
clicar em

, e na tela seguinte preencher o nome da Tecnologia Social que está

sendo inscrita. Já neste momento os campos passam a ter um número máximo estipulado
de caracteres (letras, números e espaços limitados) para cada resposta. O valor máximo
aparece sempre ao lado do campo, conforme a figura abaixo indica:

Conforme o campo é preenchido, a ferramenta indica a quantidade de caracteres que
ainda podem ser incluídos. Ao formular o título da tecnologia, procure atentar para as
orientações colocadas no início deste documento sobre a diferença entre Projeto e
Tecnologia Social. Após preencher o título, clique em
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para seguir.

INSCRIÇÃO DE UMA TECNOLOGIA SOCIAL
Nesta tela você colocará todas as informações sobre a TS de acordo com os campos que
compõem a Ficha de Inscrição. Estes campos possuem diferentes formatos, sendo que
em alguns você pode colocar um texto livre (desde que respeitando o número máximo de
caracteres), em outros você deve selecionar entre as opções disponíveis e há ainda
campos em que você deve apenas preencher com números ou informações específicas.
Assim, fique atento ao que é solicitado na questão e nas orientações fornecidas quando
você coloca o cursor do mouse sobre o ícone

. Na redação, por favor, não utilize

apenas LETRAS MAIÚSCULAS e durante a elaboração dos textos pense sempre que
haverá um leitor que precisa entender o que está escrito, então busque construir frases
claras, ortograficamente corretas, com acentuação e pontuação adequadas. No mais,
fique à vontade para descrever de forma criativa e espontânea a Tecnologia Social e os
benefícios que ela está trazendo para a(s) comunidade(s) em que foi implantada.
Antes de iniciar o preenchimento dos campos, você deve observar que na parte inferior da
página há uma barra de ferramentas, conforme figura abaixo:

Clicando nestas figuras você pode:
- este botão permite visualização das informações já preenchidas.
- para salvar no sistema as informações já preenchidas e retornar ao menu
“Edição Atual”. As informações salvas poderão ser acessadas e editadas quantas vezes
forem necessárias até a data limite estabelecida pela organização do Prêmio. Sugere-se
que este comando seja acionado com frequência para que não se percam informações
durante o preenchimento.
- para terminar o preenchimento da Ficha de Inscrição da
Tecnologia Social e enviar à FBB para análise. Quando este comando for acionado, as
informações da tecnologia não poderão mais ser alteradas e a inscrição no Prêmio será
confirmada.
- para sair da inscrição, sem salvá-la, e retornar ao menu “Principal”.
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Abaixo, cada um dos campos que compõem a Ficha de Inscrição é detalhado e seu
preenchimento, orientado:
Título da Tecnologia Social: Preencher o campo com o nome da tecnologia
Características Gerais: Neste campo selecione as opções de acordo com as
características de sua tecnologia e escolha também em qual categoria sua tecnologia se
enquadra.
Responsáveis pela tecnologia: Um primeiro fato a se atentar neste campo é que o
nome do usuário que se cadastrou inicialmente no sistema será automaticamente
colocado como um dos responsáveis pela Tecnologia Social. Caso necessário, ele pode
ser retirado como um dos responsáveis clicando no campo
seguida em

ao lado de seu nome e em

. Você pode indicar até 3 pessoas da entidade como responsáveis pela

Tecnologia Social. Clique em

para preencher os dados de cada um dos

responsáveis. Esses dados são de fundamental importância para que a FBB e qualquer
usuário do site possa, futuramente, contatar a entidade e saber mais sobre a Tecnologia
Social.
Resumo da tecnologia: Descreva brevemente, em até 700 caracteres, uma
caracterização geral sobre a tecnologia. Este resumo deve, de forma simples e rápida,
dizer o que é a Tecnologia Social, oferecendo informações gerais sobre ela.
Temas Principal e Secundário: Selecione primeiramente, dentre as opções, o principal
tema abordado pela tecnologia. Ao selecionar o tema principal, você poderá clicar em
e também selecionar até 3 subtemas relacionados ao tema escolhido. Faça
o mesmo em relação ao tema secundário a que se refere à Tecnologia Social.
Problema: Descreva o problema que motivou a criação da Tecnologia Social. Tente neste
campo caracterizar, a partir da experiência da sua instituição, em quais situações
problemáticas a Tecnologia Social pode ser implantada para resolver ou amenizar o
problema.
Objetivo Geral: Descreva, de forma geral e ampla, a que se propõe a Tecnologia Social e
qual é o objetivo final que ela pretende atingir.
Objetivos Específicos: Descreva, em forma de tópicos, alguns objetivos intermediários
ao objetivo geral de forma que, reunindo todos os objetivos específicos, deve-se chegar
ao objetivo geral da tecnologia.
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Descrição da tecnologia: Descreva detalhadamente a metodologia e os procedimentos
adotados na implantação do processo. Procure abordar os seguintes pontos, dentre
outros: concepção da ideia, aplicação na prática (detalhe as fases ou passos da
implantação), o envolvimento da comunidade, ou seja, a sistematização de como é que se

O que é uma Unidade da Tecnologia Social?
Esta é uma pergunta fundamental e necessária para responder os próximos campos. A
definição da unidade da Tecnologia Social varia muito de acordo com sua natureza, o que
torna difícil estabelecer uma regra clara. Alguns exemplos seriam:
 Tecnologia: aquecedor solar de baixo custo
Unidade da tecnologia: um aparelho de aquecimento solar instalado.
 Tecnologia: uma metodologia sócio-educativa
Unidade da tecnologia: um ciclo educativo completo ou um curso de 40 horas.
Ou seja, a definição do que é uma unidade da Tecnologia Social depende da característica da
tecnologia. Uma forma de se pensar qual é a unidade da sua tecnologia é pensar como você a
reaplicaria em outro local. Você faria um curso? Um ciclo de formações? Seria a construção
de algo? Seria um documento ou uma cartilha? Como você reaplicaria a sua tecnologia?

desenvolve a sua Tecnologia Social.
Resultados Alcançados: Relacione os resultados quantitativos (nº, %, taxa, etc.) e
qualitativos (percepções, sentimentos, avaliações dos participantes) alcançados com a
implantação da tecnologia. Informe como foi realizado este acompanhamento.
Recursos materiais necessários para implantação de uma unidade da Tecnologia
Social: Informe uma estimativa de quais são os recursos materiais necessários para a
implantação de uma unidade da Tecnologia Social. O objetivo desta pergunta é permitir
àqueles que não conhecem a tecnologia que possam saber, de forma aproximada, o que
é necessário em termos de pessoal, materiais e equipamentos para aplicar uma unidade
da Tecnologia Social, não devem ser considerados os recursos relacionados à
manutenção da instituição.
Valor estimado para a implantação de uma unidade da Tecnologia Social: Informe um
valor estimado necessário para implantar uma unidade da Tecnologia Social. Este valor
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pode ser mensurado a partir dos profissionais e recursos materiais necessários,
informados acima. Atenção: dê preferência à estimativa de custo da implantação da
Tecnologia Social, não de seus custos de manutenção periódicos.
Recursos humanos necessários para implantação da tecnologia de uma unidade da
tecnologia social: Relacione os recursos humanos necessários para implantar uma
unidade da Tecnologia Social.
Local de implantação: Antes de inserir o local de implementação salve sua inscrição e
depois Clique em

Adicionar

para listar os locais em que a sua entidade já implantou esta

tecnologia de forma que se possa saber se ela já está disseminada e onde se pode
observar a tecnologia em funcionamento. Dentre as informações sobre cada uma das
reaplicações da TS, você deve indicar: UF, Cidade, Comunidade ou Bairro, CEP o mês e
o ano em que a unidade da tecnologia foi implantada e se a iniciativa está em atividade.
Caso esta informação não seja precisa, informe a data estimada. Por meio destas
informações poderemos elaborar um mapa com todas as Tecnologias Sociais
cadastradas.
Público atendido: Antes de inserir o Público salve sua inscrição e depois clique em
Adicionar

para listar os públicos que foram participantes da TS. Você deve escolher as

opções em uma lista de públicos já definida e pode indicar quantos públicos diferentes
forem necessários. No entanto, busque as opções que melhor caracterizem quem são as
pessoas que diretamente mais se beneficiam da implantação da TS. Não coloque muitos
públicos, pois ficará difícil compreender qual é o foco da tecnologia. Indicamos que sejam
colocados, no máximo, 5 diferentes públicos. Informe a quantidade total de cada público
beneficiado com a implantação de sua tecnologia.
Instituições Parceiras na Tecnologia: Antes de inserir Instituições Parceiras salve sua
inscrição e depois clique em

Adicionar

para listar o nome e a atuação dos parceiros

envolvidos na formulação e na implantação desta Tecnologia Social. O preenchimento
deste campo é opcional.
Banco de Imagens: Antes de inserir imagens salve sua inscrição e depois clique em
Adicionar

para enviar até 10 (dez) fotos e imagens que possam ilustrar e complementar as

informações que foram descritas.
Outros Documentos: Antes de inserir os documentos salve sua inscrição e depois clique
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em

Adicionar

para incluir os Documentos Obrigatórios1 e Outros Documentos, ou seja,

materiais sobre a tecnologia que possam complementar as informações que foram
descritas. Assim, é possível adicionar publicações, matérias jornalísticas, artigos,
manuais, dentre outros. Todos os arquivos enviados como anexos devem ter um nome e
uma legenda explicativa, informando o que é aquele arquivo e qual sua finalidade.
Endereços eletrônicos associados à tecnologia: Clique em

Adicionar

para inserir o link

do seu vídeo de bolso2 no youtube e listar endereços de páginas de internet em que se
possam consultar outras informações sobre a Tecnologia Social. O preenchimento deste
campo é opcional.
Depoimento Livre: Coloque neste campo informações relevantes que não foram
contempladas nas questões anteriores ou depoimentos pessoais sobre o trabalho com a
Tecnologia Social. O preenchimento deste campo é opcional.
FINALIZANDO A INSCRIÇÃO DE UMA TECNOLOGIA SOCIAL
Quando você terminar de preencher todos os campos, realize uma revisão das
informações, veja se os textos estão claros e preenchidos de forma correta. Quando tiver
certeza de que não quer mudar mais os dados e as informações da Ficha de Inscrição,
clique em

e confirme o envio. A partir deste momento a

Tecnologia Social inscrita aparecerá no sub-menu “Inscrições Enviadas para a Fundação”,
na parte inferior do menu “Edição Atual”. Todas as Tecnologias Sociais que estiverem
disponíveis neste sub-menu já foram enviadas para a FBB e serão analisadas.
Desde já, agradecemos a sua participação no Prêmio Brasil de Tecnologia Social e os
parabenizamos pela iniciativa desenvolvida. Qualquer dúvida ou necessidade não hesite
em entrar em contato com a FBB.

1

Esses documentos tem caráter eliminatório e estão elencados no Regulamento item 3.4.1.
É um pequeno filme, realizado através de aparelhos portáteis ou celulares, de no máximo 2 minutos, sobre a iniciativa
com depoimento livre de pessoas que participam do processo e do uso da tecnologia social. Esse vídeo deverá ser
gravado e disponibilizado no youtube. Para obter mais informações de como enviar seu vídeo para o youtube acesse:
https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=pt-BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1
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FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL
Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 02, Lote 22 - 70200-002
Brasília/DF
Telefones para contato: (61) 3108-7301 ou (61) 3108-7302
E-mail: tecnologiasocial@fbb.org.br
Contato também via “Fale Conosco” na página http://tecnologiasocial.fbb.org.br/
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