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PROGRAMA DE

ESTÁGIO
AFIRMATIVO

Não deixar ninguém para trás

©UNFPA Brasil

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 oferecer 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.

Participantes do Programa de Estágio Afi rmativo 2017
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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 transporte 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 premissas do programa para uma experiência de aprendizado rica e diversa;

• Baseado nos depoimentos dos alunos e das alunas, o Programa de Estágio Afirmativo 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 pelas 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 expressar suas opiniões e suas contribuições são
valorizadas e reconhecidas abertamente;

• O Programa de Estágio Afirmativo também trouxe um maior entendimento de
grupos vulneráveis e estimulou a criatividade 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.
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