
PROGRAMA

VOCAÇÃO DIPLOMATA



TRABALHANDO JUNTOS PARA DIFUNDIR VIRTUALMENTE A CARREIRA DIPLOMÁTICA
E POTENCIALIZAR A DIVERSIDADE ÉTNICA, REGIONAL, DE GÊNERO E DE PERFIL 

EDUCACIONAL ENTRE OS FUTUROS DIPLOMATAS.



OBJETIVO

POTENCIALIZAR:

• diversidade étnica, regional, de gênero e de perfil educacional entre os futuros diplomatas;

• o cumprimento da Lei 12.990 que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos

públicos ;

• o Programa de Ação Afirmativa (PAA) - Bolsa-Prêmio de Vocação para a Diplomacia 2016/2017(R$30.000,00 mil

reais/ano). O referido Programa, criado em 2002, é iniciativa pioneira do Itamaraty.



• Desenvolvimento de um processo preparatório on-line para a carreira de diplomata mediante o fornecimento

de conteúdos de relevância para o concurso, a divulgação da carreira em escala nacional, com ênfase no

propósito de ampliar a diversidade étnica, regional, de gênero e de perfil educacional dos futuros diplomatas;

• Estabelecimento de parcerias para divulgar conteúdos de baixo custo destinados à preparação dos candidatos

e ao reforço de sua vocação diplomática.

• Acesso gratuito aos interessados na plataforma digital Educafro em parceria com a Kwigoo Brasil, a qual lhes

proporcionará enlaces para disseminação de conhecimentos por meio de ferramentas avançadas para

compartilhamento de materiais digitais e audio-visuais, tais como documentos, arquivos-textos, apresentações

verbais, arquivos PDF, vídeos e audios com possibilidade de interação dos membros da comunidade Vocação:

Diplomata em tempo real com postagens avançadas e webinars ao vivo.

• Atualizações de conteúdos periódicos, impressos ou audivisuais, de relevancia para o concurso para a carreira

de diplomata.

AÇÕES



A Comunidade de Vocação Diplomata se organizará num primeiro momento como espaço

virtual na Kwigoo e o processo de aprendizagem será através da:

• Colaboração

• Micro aprendizagem ( vídeos, documentos e postagens diárias)

• Biblioteca ( documentos)

• Papers

• Mentorias (Webinarios)

• Cursos gratuitos

• Cursos de baixo custo

• Bolsas de Estudos

ESTRATÉGIA



Com vistas a divulgar a carreira diplomática, a  capacitação os interessados em prestar o concurso 
para admissão a carreira diplomática, a lei Lei 12.990 que reserva aos negros 20% (vinte por cento) 
das vagas oferecidas nos concursos públicos, as politicas de ações afirmativas e de inclusão, será 
abordado prioritariamente:

• Informações sobre a carreira diplomática

• Depoimento de diplomatas e ex diplomatas

• Analise de diplomatas, ex diplomatas e especialistas em áudio, vídeo ou texto

• Informações sobre ações afirmativas, lei de cotas e inclusão

• Palestras ao vivo sobre temas do concurso

• Direito Interno, Direito Internacional, Economia, Geografia, História do Brasil, História Mundial, Geografia,

Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Francesa.

• Acessibilidade

• Dentre outros.

TEMAS



A plataforma digital Kwigoo foi desenvolvida por uma equipe com mais de 20 anos de experiência em capacitação e
treinamento em ensino a distância, e envolveu a participação de uma equipe global, com especialistas dos Estados Unidos,
Brasil, Bélgica, Peru e países da Ásia. Acreditamos que somente o conhecimento aplicado gera desenvolvimento social,
educacional e econômico.

Principais Funcionalidades:
• Mensagens em massa: envio de mensagens em massa para convite de participantes;

• Gestão de Membros: flexibilidade total para decidir de que forma os membros colaborar postando conteúdos e como irão interagir. Também 
podem ser criados perfis de colaboradores com atividades específicas, por exemplo publicação de blogs e vídeos;
• Pré- Aprovação de Membros: pessoas convidadas através do envio de mensagens em massa são pré-aprovados para tornarem-se membros;
• Gestão de Conteúdo: Criação e publicação de artigos, documentos (extensões .pdf, .ppt, .doc, .docx, entre diversas outras),
• Eventos: criação e gestão de confirmação de participantes de eventos online e presenciais;
• Publicação de Imagens: Publicação de imagens e fotos individuais e criação de álbuns; 
• Vídeos: upload ou embed das plataformas Youtube e Vimeo; 
• Discussões e Votações: interaja com seu público e obtenha opiniões e nível de conhecimentos rapidamente; 
• Webinars: gestão de transmissões de vídeo ao vivo de forma integrada ao Google Hangout on air com streaming de video para número 
ilimitado de participantes e armazenamento integrado no Kwigoo e Youtube;
• Mensagens, Notificações e Alertas: comunique-se com os membros de suas comunidades instantaneamente;
• Moderação: deleção de conteúdos postados por membros ou outros colaboradores, admissão e remoção de usuários.

A PLATAFORMA





a) INSTITUCIONAL - Divulgação em todas as mídias e envio de e-mail para ex alunos, alunos, professores e

profissionais;

b) CONTEÚDO – Produção de cursos gratuitos, vídeos e webinarios, contribuição para o blog nas áreas de

Direito Interno, Direito Internacional, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Economia, Geografia,

Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Francesa;

c) PATROCINIO – Patrocínio para manutenção e desenvolvimento continuo da plataforma, equipe

administrativa, equipe de comunicação, passagens e diárias de colaboradores;

APOIO



CURADORIA



JOSÉ VIEGAS FILHO

Fez o curso de preparação à carreira de diplomata do Instituto Rio Branco em 1964-1965. Nomeado terceiro-secretário, foi assistente do chefe do
Departamento de Assuntos Jurídicos do Ministério das Relações Exteriores de 1966 a 1967 e assistente do secretário-geral-adjunto para Assuntos
Econômicos, em 1969. Nesse ano foi removido para Nova Iorque como cônsul-adjunto, e em 1973 foi para Santiago do Chile, onde permaneceu até 1978.
De volta ao Brasil, de 1978 a 1979 foi assessor do chefe do Departamento Econômico, e de 1979 a 1984 foi assessor do ministro de Estado e membro da
equipe de planejamento político do Itamaraty; no mesmo período, de 1981 a 1984, foi secretário substituto da Secretaria de Assuntos Políticos e
Econômicos da Área Internacional Bilateral (SEB). Ainda em 1982 fez o curso de altos estudos do Instituto Rio Branco e desse ano a 1983 foi professor
política externa brasileira contemporânea. Designado encarregado de negócios em Roma de 1984 a 1985, exerceu as mesmas funções em Paris, de 1985 a
1986, e em Havana, de 1987 a 1990. Na década de 1990, foi chefe da equipe de planejamento político do Itamaraty, de 1991 a 1994; chefe do
Departamento de Organismos Internacionais, de 1991 a 1993; subsecretário geral para planejamento político e econômico, de 1993 a 1994, e ainda
membro da banca examinadora do curso de altos estudos do Instituto Rio Branco, de 1992 a 1994.
Em 1992, durante a primeira gestão do ministro Celso Lafer no Itamaraty, foi promovido a ministro de primeira classe. Foi embaixador do Brasil na
Dinamarca de 1995 a 1998, no Peru de 1998 a 2001, e na Rússia de 2001 a 2002. Nomeado ministro da Defesa no primeiro governo Lula, em 2003, pediu
demissão em 22 de dezembro de 2004 em razão de uma crise no ministério, gerada por uma nota divulgada pelo Exército sem a sua autorização. Em seu
lugar assumiu o vice-presidente da República José Alencar. Em 2005 assumiu a embaixada do Brasil na Espanha, e em 2008 foi designado embaixador do
Brasil na Itália.



THIAGO THOBIAS

Mestrando em Gestão e PolÍticas Públicas pela FGV. Graduado em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas (2003).Atuou como Coordenador Nacional de Políticas Públicas e Ações Afirmativas e Assessor Jurídico da ONG Educafro
(2004-2008), no Senado Federal como assessor legislativo e Secretário Parlamentar do Presidente da Comissão de Direitos
Humanos acompanhando diretamente os debates, elaboração, aperfeiçoamento e monitoramento do Estatuto do Idoso, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto da pessoa com deficiência, do Estatuto da Juventude, do Estatuto do Índio e do
Estatuto da Igualdade Racial (2008-2012). Ocupou no Ministério da Educação a Diretoria de Educação do Campo, Indígena e para as
relações étnico raciais, tendo atuado também na assessoria especial do Ministro (2012-2015).Foi Diretor de Conteúdos e Relações
Institucionais da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (TV INVES/ TV ESCOLA) de 2015 a 2017.



PARCEIROS



PARCEIROS EM PROSPECÇÃO



CONTATO

CURADOR - JOSÉ VIEGAS (21) 981211322

CURADOR - THIAGO THOBIAS (61) 996458219

SECRETÁRIA EXECUTIVA - ROBERTA GOMES (61) 996381212

Comunidade Vocação Diplomata

E-mail: vocacaodiplomata@gmail.com

Web: https://www.kwigoo.com/vocacaodiplomata/
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