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PROGRAMA DE
ESTÁGIO 
AFIRMATIVO

UNFPA Brasil

Não deixar ninguém para trás



O escritório do UNFPA no Brasil apresenta o Programa de Estágio Afirmativo. 
Lançado em 2016, o programa consiste na formação de um time mais plural, 
composto de afrodescendentes, LBGTI, indígenas, pessoas com deficiência 
e de baixa renda, entre outros grupos em situação de vulnerabilidade. Com 
o objetivo de “não deixar ninguém para trás”, o programa também visa ofe-
recer treinamento e uma experiência profissional imersiva para estudantes 

pertencentes a grupos sociais em desvantagem. Além disso, trata-se de uma 
iniciativa para apagar a ideia de uma ONU elitista, abrindo horizontes em uma 
organização que abraça a geração dos Millennials com inclusão e diversidade.
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Participantes do Programa de Estágio Afi rmativo 2017 



PONTOS PRINCIPAIS
• O UNFPA é a principal agência da ONU no Brasil 

para questões de juventude. Ao encorajar a par-
ticipação de jovens vindos de diversas esferas da 
sociedade, incorporamos sua visão de mundo no 
desenvolvimento e implementação do nosso pro-
grama e colocamos em prática o que defendemos;

• O programa recebe estagiários e estagiárias pelo 
período de 6 meses e renova o grupo por meio 
da abertura de um processo seletivo ao final de 
cada período;

• Estamos na nossa 4ª edição, com lançamento de uma 
nova turma ao final do segundo semestre de 2018;

• Para participar do Programa de Estágio Afirmativo, 
o candidato ou candidata deve demonstrar inter-
esse em uma vaga dentre os diferentes temas que 
representam o mandato do UNFPA. Também deve 
estar matriculado em um curso de graduação ou 
pós-graduação de áreas correlatas. O programa 
busca e incentiva principalmente a candidatura de 
estudantes que pertencem a grupos sociais em 
maior vulnerabilidade;

• As áreas temáticas disponíveis atualmente são: 
Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos; Direito e Po-
tencial de Pessoas Jovens e Adolescentes; Dinâmi-
cas Populacionais e Desenvolvimento; Gênero e 
Raça/Etnia e Cooperação Sul-Sul; Comunicação; 
Operações e Gerenciamento;

• Assim como outros Programas de Estágio da ONU, 
o Programa de Estágio Afirmativo não é consider-
ado um emprego e por isso não é remunerado. Con-
tudo, por questões de segurança, o programa inclui 
uma ajuda de custo mensal para transporte, para 
garantir que os e as participantes tenham a possibi-
lidade de chegar ao escritório do UNFPA na Casa da 
ONU em Brasília, que fica em uma área com acesso 
restrito ao transporte público.

 MAIN POINTS
• UNFPA is a leading UN agency on Youth in Brazil. 

By encouraging the participation of young people 
across  diverse and often vulnerable  backgrounds, 
we aim to incorporate a youth perspective across 
our program development and implementation, 
“walking the talk”. 

• The program welcomes interns for a period of six 
months and renews the group through a call for ap-
plications at the end of each period. 

• We are currently in our 4th edition and will launch the 
next one by the end of the second semester of 2018.

• To join the Affi rmative Internship Program, a can-
didate will have to express her/his interest during 
a call for applications to internship opportunities in 
different thematic areas representing the mandate 
of UNFPA. Candidates must be enrolled in relevant 
under or post graduate studies at the time of appli-
cation. The program actively seeks for and encour-
ages applications from students who belong to dis-
advantaged and vulnerable groups in society. 

• The thematic areas currently on offer are: Sexual 
and Reproductive Health & Rights; Youth & Adoles-
cent Rights and Potential; Population Dynamics and 
Development; Gender, Race/ Ethnicity and South-
South Cooperation; Communications; Operations 
and Management. 

• Similar to other UN Internship Programs, the 
Affi rmative Internship Program is not considered 
an employment and is thus not remunerated. Put-
ting safety fi rst, the program does however include 
a monthly mobility stipend to ensure that partici-
pants have the option of a means of transportation 
to and from the UNFPA offi ce premises in the UN 
House in Brasilia, which has a remote connection to 
the public transport system.
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PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES

• O Programa de Estágio Afirmativo requer ampla divulgação para alcançar toda a 
variedade de grupos na sociedade;

• Como segurança é prioridade, o investimento em uma ajuda de custo para trans-
porte é um elemento chave, representando o esforço do UNFPA em dar aos e às 
participantes meios para que cheguem e deixem o escritório;

• O programa é flexível e adaptável dentro do horário de trabalho padrão (9-17h). 
Uma atividade de estágio normalmente não excede 4 horas por dia e pode ser 
organizada em turnos de acordo com a grade curricular do aluno;

• Diálogo aberto contínuo, participação ativa e supervisão profissional são premis-
sas do programa para uma experiência de aprendizado rica e diversa;

• Baseado nos depoimentos dos alunos e das alunas, o Programa de Estágio Afir-
mativo oferece uma oportunidade única de aprendizado e uma experiência que é 
definida como crucial para seu crescimento pessoal e profissional;

• Desde a sua criação em 2016, o Programa de Estágio Afirmativo contribuiu para o 
envolvimento e a participação ativa de mais de 20 jovens talentos espalhados pe-
las diversas áreas de atuação do UNFPA no Brasil. Cada um e cada uma contribuiu 
de forma significativa para a incorporação da perspectiva de pessoas jovens no 
desenvolvimento e implementação do programa;

• Todos os e as participantes são tratados como 
iguais e participam junto ao staff de todos os 
níveis em qualquer reunião relevante, dentro e 
fora do escritório. São encorajados a expres-
sar suas opiniões e suas contribuições são 
valorizadas e reconhecidas abertamente;

• O Programa de Estágio Afirmativo tam-
bém trouxe um maior entendimento de 
grupos vulneráveis e estimulou a criativ-
idade e a inovação dentro do cotidiano do 
UNFPA no Brasil. Ele reforça a cultura da 
diversidade e tem contribuído para a criação 
de um ambiente mais colaborativo 
e humano.


