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O LAB Jovens 2022 – Defensoras e Defensores do Oceano e dos Rios – é um programa de mobilização da
juventude brasileira para a preservação da biodiversidade nos rios e no oceano. De maio a outubro,
participantes de 18 a 26 anos se beneficiarão de um programa de formação em duas fases, com
webinários, ateliês e encontros virtuais, para desenvolver e apresentar um projeto-ação de luta pela
biodiversidade aquática. Ao final deste programa, 10 projetos-ações serão selecionados para receber um
fundo semente de R$ 5000.

O LAB Jovens deseja apoiar o comprometimento da juventude com o meio ambiente, promover a igualdade
de gênero e celebrar a diversidade de identidade, experiências e soluções, abordando o ativismo de
diferentes perspectivas.   

O LAB Jovens é uma realização da Embaixada da França no Brasil, organização do Fundo Casa
Socioambiental, Instituto Ecológico Aqualung, Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento, Rare Brasil,
Viração Educomunicação e WWF, com o apoio da Câmara de Comércio França-Brasil, Delegação da União
Europeia no Brasil, Engajamundo, Fondation Tara Océan, e L’Oréal Brasil.

 
 

Inscrições abertas

          As inscrições para o LAB Jovens estarão abertas no dia 2 de maio 2022, e irão até o dia 8 de
maio de 2022 ou até alcançar 500 pessoas inscritas. O link de inscrição estará disponivel no site
www.labjovens.com.br.
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Você mora no Brasil?  
Você tem entre 18 e 26 anos no dia 1 de julho 2022?
Você já verificou seu calendário e tem disponibilidade para participar dos encontros e ateliês?  
E você tem acesso a internet e a equipamento, como smartphone, notebook, computador, ou tablet?

1. Para quem é o LAB Jovens? 
 

O LAB Jovens é para 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 programa acolherá até 500 participantes na
primeira fase do programa e 50  participantes na segunda fase.  

1.1. Como saber se posso participar
  

Então, bora se inscrever!

Além dos requisitos acima, somente as pessoas que preencherem completamente o formulário de
inscrição terão sua inscrição confirmada. 

O LAB Jovens dá prioridade a jovens que têm interesse ou engajamento pela defesa do meio ambiente,
jovens que moram em territórios vulneráveis ou diretamente afetados pela crise ambiental. O programa se
reserva o direito de selecionar participantes para garantir a representatividade e paridade da turma 2022.

1.2. O que é esperado da minha participação?

Quando se inscrever, você se compromete a assistir aos webinários, participar ativamente dos encontros e
das oficinas online, e responder aos questionários do LAB Jovens. 

Você também deverá se comunicar com a equipe do LAB Jovens no caso de qualquer problema ou dúvida
relacionada ao programa; esses contatos serão disponibilizados quando confirmarmos sua inscrição.   

Importantíssimo, você deve respeitar os direitos humanos em todas suas propostas, diálogos e encontros,
e em qualquer outra relação que se estabeleça entre os participantes. Não será  permitida qualquer forma
de violência e intolerância.  

Você mora no Brasil? 
Você tem entre 18 e 26 anos no periodo de inscrição?
Você não participou da segunda fase do LAB Jovens em 2021?
Você já verificou seu calendário e tem disponibilidade para participar dos encontros e ateliês? 
E você tem acesso a internet e equipamento, como smartphone, notebook, computador, ou tablet?
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2. O que é o LAB Jovens ? 

2.1. O LAB é um programa de formação

O LAB Jovens está dividido em duas fases de formação que vão de maio a outubro de 2022:  a fase de
conscientização e a fase de capacitação.

Essa primeira fase prevê dois encontros participativos e três webinários temáticos sobre a defesa da
biodiversidade dos rios e oceanos, acessível para a turma de pessoas inscritas. Na fase seguinte, as novas
e os novos ativistas aprenderão como planejar e colocar em prática um projeto, criar conteúdo de
comunicação e responder a um edital. O LAB Jovens capacitará a turma de 50 pessoas selecionadas,
fornecendo as ferramentas e o acompanhamento  necessários, com apoio de mentores, troca de
experiências e criação de uma comunidade de jovens ativistas. 
 
 Fase 1 - Conscientização  

Participantes :  Até 500 pessoas de 18 a 26 anos inscritas;  
Datas :   21 a 28 de maio 2022 (ver detalhes no documento de programação)
Formação :  Três webinários temáticos sobre a defesa da biodiversidade dos rios e oceanos e dois
encontros participativos
Metodologia :  Vídeos no Youtube, encontros no Zoom, e questionários no Google Form. 
Fase 2 - Capacitação  

Participantes :  Até 50 pessoas selecionadas no final da fase 1 dentro do grupo  inicial de até 500
participantes;  
Datas :  4 de julho a 28 de agosto 2022 (ver detalhes no documento de programação)
Objeto :  Em torno de 15 horas de oficinas gerais e 3 horas de oficinas opcionais  sobre o ativismo
ambiental, a criação de conteúdo, a elaboração e apresentação de um projeto-ação. 

Metodologia :  Oficinas online ao vivo de 1h30 ou 2h30, gravações e conteúdo adicional
disponíveis na plataforma educativa Instituto Ecológico Aqualung.  
2.2. O LAB Jovens é um programa de apoio a projetos-ações

O objetivo do LAB Jovens é oferecer apoio aos jovens participantes para iniciar ou  desenvolver um projeto-
ação em defesa da biodiversidade do oceano e dos rios em vários campos de atuação como a
educomunicação, ciências, artes, jornalismo, ou recuperação ambiental, com um foco na mobilização
comunitária. Em outubro, dez projetos serão selecionados por um júri  de defensores e defensoras do
oceano e dos rios e patrocinadores : oito projetos individuais e dois projetos coletivos. Os finalistas serão
convidados para participar de um seminário de encerramento em outubro de 2022 para apresentar seus
projetos e poderão se beneficiar de um fundo semente de R$ 5.000 ou R$ 10.000 para torná-lo realidade.

Participantes : Até 500 pessoas de 18 a 26 anos inscritas; 
Datas : 21 a 28 de maio 2022 (ver detalhes no documento de programação)
Formação : Três webinários temáticos sobre a defesa da biodiversidade dos rios e oceanos e dois
encontros participativos
Metodologia : Vídeos no Youtube, encontros no Zoom, e questionários. 

Participantes : Até 50 pessoas selecionadas no final da fase 1 dentro do grupo inicial de até 500
participantes; 
Datas : 4 de julho a 28 de agosto 2022 (ver detalhes no documento de programação)
Formação : Em torno de 15 horas de oficinas gerais e 3 horas de oficinas opcionais sobre o ativismo
ambiental, a criação de conteúdo, a elaboração e apresentação de um projeto-ação. 
Metodologia : Oficinas online ao vivo de 1h30 ou 2h30, gravações e conteúdo adicional disponíveis na
plataforma educativa Instituto Ecológico Aqualung. 



Ter participado dos webinarios e dos dois encontros da primeira fase de formação, inclusive ter
respondido aos questionários
Enviar uma proposta de projetos-ações para a preservação da biodiversidade dos rios e do oceano
no Brasil até o dia 8 de junho

A seleção das propostas de projetos-ações é progressiva e segue o calendário de formação:

Primeira seleção: de 500 para 50 participantes

Após a primeira fase de formação, se você quiser continuar com o programa do LAB Jovens e
desenvolver um projeto-ação individual ou coletivo, você deve atender a esses dois requisitos :

O formato da proposta será compartilhado durante o primeiro encontro, no dia 21 de maio. O comitê de
avaliação e seleção das propostas é composto pelos organizadores e apoiadores do LAB Jovens. 

Segunda seleção: de 50 para 10 projetos-ações

Após a segunda fase de formação, você deve apresentar seu projeto-ação detalhado. O comitê de
avaliação e seleção dos projetos-ações é composto pelos organizadores e apoiadores do LAB Jovens.

A ficha de apresentação de projetos-ações e os critérios de avaliação serão compartilhados durante a
segunda fase de formação e detalhados durante oficinas de apoio à apresentação de projetos. 

Mentoria e acompanhamento 

Se você for selecionada ou selecionado para a segunda fase do LAB Jovens, se beneficiará de um
mentor ou uma mentora para acompanhá-le no desenvolvimento de seu projeto-ação. O pareamento
com seu mentor ou mentora será feito no final da primeira fase com base na sua proposta de projeto e
campo de atuação.

         Novidade de 2022 - Projetos-ações coletivos 

Se durante o programa, você decidir unir forças com outro/as participantes, você pode desenvolver um
projeto coletivo! Um projeto coletivo tem que ter entre 3 a 5 participantes e ser desenvolvido
coletivamente durante a segunda fase do LAB Jovens. Até 2 projetos coletivos serão selecionados e
receberão um fundo semente de R$ 10 000. 
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2 - 8 de maio INSCRIÇÕES
ou até 500 inscritos

21 a 28 de maio FASE 1 - CONSCIENTIZAÇÃO

8 de junho ENTREGA PROPOSTA

RESULTADOS DA SELEÇÃO1 de julho

9 de julho - 
13 de agosto FASE 2 - CAPACITAÇÃO

28 de agosto ENTREGA PROJETO-AÇÃO

RESULTADOS DA SELEÇÃO16 de setembro

5

Confirmação da sua inscrição até 13 de
maio por email

1° Encontro: 21/05, 10h - 12h30
1° Webinario: 23/05, 19h - 20h30
2° Webinario: 24/05, 19h - 20h30
3° Webinario: 25/05, 19h-20h30
2° Encontro: 28/05, 10h - 12h30

Oficinas ativismo e criação de
projetos: 9 a 16 de julho

Oficinas educomunicação: 23 de
julho a 3 de agosto

Oficinas boas praticas: 6 a 13 de
agosto

3. Cronograma 

Este cronograma é indicativo. As datas, horas e temas dos eventos estão sujeitos a mudanças. O
documento de programação sera atualizado ao longo do ano.

+ Mentoria

Ver a programação detalhada no
labjovens.com.br

Ver a programação detalhada no
labjovens.com.br

Resultados comunicados por email

Resultados comunicados por email

Seminario de encerramento 
do LAB Jovens 2022 
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