
Programa Jovens
Embaixadores Brasil 

LINK para inscrição
PRAZO para inscrição: 

de 09 de agosto a 10 de setembro 
até as 23:59 do horário de Brasília

 

 

 
 

Em colaboração com:

por International Young Ambassadors Program 

World's Youth for Climate Justice
Frente Brasil

a_Ponte pro Norte

https://forms.gle/6iFkXLPF6kQakMbC6


O Programa Jovens Embaixadores (Young Ambassadors
Program - YAP) é uma iniciativa do the Earth Project e da
UNESCO - IGCP com edições de Jovens Embaixadores do
mundo todo!
 
Seguindo  a visão do YAP, elaboramos o Programa de
Jovens Embaixadores Brasil (YAP - BR). O Programa
consiste em um treinamento virtual com 6 meses de duração
(outubro de 2021 a abril de 2022), reunindo jovens líderes de
comunidades tradicionais brasileiras para colaborar com
divulgação pública e comunicação, iniciativas de eventos de
impacto e muito mais para promover a sustentabilidade e a
gestão ambiental rumo à um outro mundo possível. O
cronograma prevê um encontro semanal, que será oferecido
no horário mais conveniente para os Jovens Embaixadores
(provavelmente no horário noturno).
 
Os Jovens Embaixadores irão desenvolver habilidades
técnicas e críticas através de workshops e seminários
semanais com especialistas, líderes ativistas e ONGs focadas
no meio ambiente e nos direitos das comunidades
tradicionais. 
 
Após este programa, os Jovens Embaixadores estarão
equipados com as habilidades necessárias para iniciar suas
próprias iniciativas e pilotar projetos de impacto em suas
comunidades. Os projetos terão todo o auxílio possível do the
Earth Project, a_Ponte e World’s Youth for Climate Justice. 

 
 

visão geral do programa: 

https://yapearthproject.com/
https://theearthproject.world/
https://en.unesco.org/international-geoscience-programme
http://theearthproject.world/
https://www.apontepronorte.org/
https://www.wy4cj.eco.br/
https://www.wy4cj.eco.br/


O programa de treinamento visa capacitar líderes de
comunidades tradicionais do Brasil para construir
projetos de impacto em suas comunidades, lançar
campanhas, fazer networking e trabalhar em ONGs.

A visão do programa é ampliar a comunicação entre as
comunidades tradicionais e a comunidade nacional e
internacional para criar um ambiente orgânico e plural
de diálogo.

 
O programa tem a missão de capacitar jovens e criar
espaço de diálogo e trocas, propiciando a inclusão de

diferentes visões no debate público, buscando a
construção de uma sociedade sustentável.

objetivo 

visão

missão



Quem é você? Conte pra gente sobre sua história, sua
comunidade, algum problema que tem enfrentado ou alguma
ideia que gostaria de trazer.

Quais são suas experiências? Comece com uma breve
introdução, pense sobre o que você pode compartilhar com
outros participantes e o que você espera fazer com esse
treinamento.

Por que você deve ser escolhido para participar do Projeto
Jovem Embaixador Brasil? Como você acha que pode se
beneficiar do programa e como o programa se beneficiaria
de sua presença?

Para se candidatar ao Programa Jovens Embaixadores Brasil,
você deve fazer o seguinte:
 
1. Grave um vídeo de 2 a 3 minutos respondendo as perguntas
abaixo: (use qualquer forma de gravação de vídeo que você
goste, por exemplo, Zoom, Youtube, Celular, etc)
 

2. Preencha o Formulário de Inscrição nesse link.
 

PRAZO PARA INSCRIÇÃO: 
10 de setembro de 2021 até as 23:59 do horário de Brasília

 

 
Estamos ansiosos para receber sua inscrição!

 

como se candidatar?

https://forms.gle/qeap48HA9tUh6zDU9


Logo após o envio dos documentos necessários, você receberá a
confirmação da inscrição por email. Dependendo do número de
candidatos, o resultado de sua inscrição poderá levar de 3 a 4
semanas para ser entregue.

1. Experiência de liderança;
2. Paixão e/ou interesse em ecologia / gestão sustentável do meio
ambiente;
3. Capacidade de trabalhar de forma independente ou em
equipe;
4. Curiosidade e vontade de aprender;
5. Candidatos de 18 a 34 anos.

https://yapearthproject.com
 

https://www.wy4cj.eco.br/yap
 

https://www.apontepronorte.org/yap-br
 

https://theearthproject.world/international-young-ambassadors-
program/

o que esperamos?

visite nossos sites:

https://yapearthproject.com/
https://www.wy4cj.eco.br/YAP
https://www.apontepronorte.org/yap-br
https://www.apontepronorte.org/yap-br
https://theearthproject.world/international-young-ambassadors-program/

