CHAMADA
LAB Jovens 2021 - Defensoras e Defensores do Oceano e dos Rios

Publicada em 1° de Julho 2021

O LAB Jovens – Defensoras e Defensores do Oceano e dos Rios – é um programa de
mobilização da juventude brasileira contra a poluição das águas e os micro-plásticos. De
junho até novembro, participantes se beneficiarão de webinarios, ateliês e encontros
virtuais, compartilhando experiências entre pares e com profissionais inspiradores,
abordando o ativismo de diferentes perspectivas: comunitária, científica, artística,
jornalística, e internacional.
O compromisso do LAB Jovens é de apoiar o engajamento da juventude pelo meio
ambiente, promover a igualdade de gênero e celebrar a diversidade de identidade,
experiências e soluções.

O LAB Jovens é organizado pela Embaixada da França, Câmara de Comércio França
Brasil, Delegação da União Europeia no Brasil, Fondation Tara Océan, Fundo Casa,
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IRD), Instituto Serrapilheira, Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), UNESCO Brasil;
Com o apoio da Aliança Francesa de Florianópolis, Engajamundo, Fundação Amazônia
Sustentável (FAS), Instituto Ecológico Aqualung, Liga das Mulheres pelo Oceano, LMI
Tapioca, Oceana, RARE, RUAS, SDSN Amazônia, Viração;
E o patrocínio de L’Oreal Brasil.

Inscrições abertas
As inscrições para o LAB Jovens estão abertas do dia 1° até o dia 10 de Junho.

1. Destinatários
Jovens de 18 a 26 anos de todo o Brasil que queiram iniciar ou aprofundar seu
compromisso como defensores do oceano e dos rios.
O LAB Jovens acolherá até 200 participantes na primeira fase do programa e 50
participantes na segunda e terceira fase.
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A. Critérios de elegibilidade
• Ter entre 18 e 26 anos;
• Residir no Brasil;
• Ter disponibilidade para participar de ateliês e encontros aos sábados;
• Ter acesso a internet e equipamento, como smartphone, notebook, computador,
ou tablet. Jovens que não tenham acesso a internet podem se beneficiar do
apoio dos organizadores e parceiros para participar do LAB Jovens.
B. Critérios de seleção
• Preenchimento completo da ficha de inscrição;
• Interesse ou engajamento pela defesa do meio ambiente aferido pela ficha de
inscrição;
• Prioridade para participantes de territórios vulneráveis e/ou diretamente afetados
pela poluição do oceano e dos rios;
• Representatividade e paridade do grupo.
C. Responsabilidade dos participantes
• Assiduidade na participação dos webinarios, ateliês e encontros;
• Utilização da plataforma educativa Instituto Ecológico Aqualung para ter acesso
aos webinarios, ateliês e encontros gravados, material adicional e questionários
rápidos;
• Comunicação com a equipe do LAB Jovens no caso de qualquer problema ou
dúvida relacionada ao programa;
• Respeitar os direitos humanos em todas as propostas, diálogos e encontros, e
em qualquer outra relação que se estabeleça entre os participantes. Não será
permitida qualquer forma de violência e intolerância.

2. Objeto
A. Estrutura do LAB Jovens
O LAB Jovens está dividido em três fases que se estendem de Junho até Outubro
de 2021 :
1) Conscientização; 2) Capacitação; 3) Encontros.
A primeira etapa prevê uma série de seis webinarios temáticos sobre a poluição e a
proteção dos rios e oceanos. Nas etapas seguintes, que se estendem até o fim do
ano, os novos ativistas aprenderão como planejar e colocar em prática um projeto,
como buscar financiamento e defender sua ideia em público. O LAB Jovens
capacitará os participantes, fornecendo as ferramentas e o acompanhamento
2 de 4

necessários, com apoio de mentores, troca de experiências e criação de uma
comunidade de jovens ativistas.

1) Conscientização
• Participantes : grupo de até 200 jovens inscritos;
• Datas : Sábados do 19 de Junho até o 24 de Julho.
• Objeto : 6 webinarios temáticos sobre a defesa do oceano e dos rios e a luta
contra a poluição aos sábados.
• Metodologia : Gravações, conteúdo adicional e questionários disponíveis na
plataforma educativa Instituto Ecológico Aqualung.
2) Capacitação
• Participantes : até 50 jovens selecionados no final da Fase 1 dentro do grupo
inicial de 200 participantes;
• Datas : Sábados 14 e 28 de Agosto, 11 e 25 de Setembro, 9 de Outubro
• Objeto : 5 ateliês de elaboração de projetos na defesa do oceano e dos rios
com atividades metodológicas e conversas entre pares.
• Metodologia : Ateliês online ao vivo de 1h30, gravações e conteúdo adicional
disponíveis na plataforma educativa Instituto Ecológico Aqualung.
3) Encontros
• Participantes : mesmo grupo de até 50 jovens.
• Datas : Sábados 28 de Agosto, 11 e 25 de Setembro, 9 de Outubro
• Objeto : Encontros em pequenos grupos com profissionais, defensoras e
defensores inspiradores de cada um dos campos de atuação : jornalismo e
sensibilização, engajamento comunitário, propostas artísticas, soluções
científicas e cooperação internacional.
• Metodologia : Encontros online ao vivo de 1h em grupos de 5 até 10 jovens.
B. Mentoria e acompanhamento
A partir da Fase 2 do LAB Jovens, participantes tem a oportunidade de se
beneficiar de um mentor ou uma mentora para acompanhá-los no desenvolvimento
de um projeto-ação. O pareamento dos jovens e mentores será feito no final da
Fase 1, com base nos interesses demonstrados na ficha de inscrição.
Participantes terão também a oportunidade de se tornarem Jovem mentor ou
mentora para apoiar classes do ensino fundamental ou do ensino médio da sua
área que participem do concurso escolar de FrancEcoLab Brasil sobre a poluição
dos oceanos.

C. Projeto-ação e premiação
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O objetivo do LAB Jovens é oferecer apoio aos participantes para iniciar ou
desenvolver um projeto-ação em defesa do oceano e dos rios em um ou mais
campos de atuação : jornalismo e educação, engajamento comunitário,
soluções científicas, propostas artísticas e cooperação internacional.
Os projetos-ações podem ser iniciativas individuais ou em grupo. O LAB Jovens
articula ateliês de capacitação e mentoria para apoiar o desenvolvimento das
iniciativas.
Ao final das três fases do LAB Jovens, 10 projetos serão selecionados por um júri
de defensores e defensoras do oceano e dos rios e patrocinadores. Os finalistas
serão convidados para um evento final em Novembro de 2021 para apresentar
seus projetos e poderão se beneficiar de um fundo semente de até R$ 5000 e
convites para pesquisas de campo.

3. Cronograma
Inscrições ao LAB Jovens
Encerramento das inscrições

10 de Junho

Confirmação da participação

até 15 de Junho

Fase 1 - Conscientização
Encontro de apresentação

18 de Junho

Webinarios

19 de Junho - 24 de Julho

Encontro de transição

31 de Julho

Fase 2 e 3 - Capacitação e Encontros
Seleção dos participantes

até 7 de Agosto

Ateliês e encontros

14 de Agosto - 9 de Outubro

Encerramento do LAB Jovens
Seleção dos finalistas

Outubro

Evento final de celebração

Novembro

4. Links e contatos
• Ficha de inscrição
• Mais informação e programação : debatesideias.com.br/labjovens
• Contato : labjovens@gmail.com
• Instagram
• Youtube
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