
PROGRAMAÇÃO 2022



INSCRIÇÃO
2 a 8 de maio de 2022
ou até 500 inscritos

www.labjovens.com.br

O LAB Jovens (Laboratório Ambiental Brasil Jovens)
é um programa de formação e de apoio a projetos-
ações para jovens de 18 até 26 anos que querem
atuar em prol do meio-ambiente e do
desenvolvimento sustentável no Brasil.  Nosso
compromisso é apoiar o ativismo da juventude,
celebrar a diversidade de experiências e empoderar
soluções criativas.

O QUE É O LAB JOVENS?

Preservar a biodiversidade 
do oceano e dos rios

Formação e edital 2022: 



500 participantes

canal Youtube do
Instituto Ecologico
Aqualung

Fase 1 - Conscientização

Bem-vindas no LAB Jovens!

3 webinarios temáticos2 encontros participativos

21 de maio 
10h - 12h30

Apresentação do programa
Dinâmicas em grupos
Projetos-ações 2021
Marcos legais da biodiversidade

Papos pós-webinarios
28 de maio 
10h - 12h30

Apresentação d@s convidad@s
Dinâmicas em grupos

Mudanças climáticas e biodiversidade,
que onda é essa?
23 de maio 
19h - 20h30

Marie-Paule Bonnet, IRD
Helena Falkenberg, Jovens pelo Clima
Leandro Nolé, UFRPE

Quem cuida da nossa mãe água?
Biodiversidade em risco!
24 de maio 
19h - 20h30

Txai Suruí, Kanindé
Guilherme Tavares, UFRGS
Micaela Valentim, Ame o Tucunduba

As águas são garimpo? A pesca e a
biodiversidade 
25 de maio 
19h - 20h30

Willian Fernandes, CEPNOR/ICMBio
Renata Machado, IRD
Carlos Alberto, CONFREM

Moderadora : Amanda Costa, Perifa Sustentável

Webinarios noEncontros no

link zoom
exclusivo para
participantes



50 participantes

Fase 2 - Capacitação

Como criar seu
projeto-ação de
preservação da
biodiversidade?

Ativismo e criação de projetos

9 de julho e
16 de julho,
10h - 12h30

Artivismo
12 de julho, 19h - 20h30

Encontros no

link zoom
exclusivo para
participantes

Mais detalhes em breve!!

Educomunicação Boas práticas

Mobilizar os poderes publicos
13 de julho, 19h - 20h30

+ OFICINAS OPCIONAIS:

O que é a
educomunicação?

23 de julho
10h - 12h30

Criação de conteúdo gráfico
26 e 27 de julho, 19h - 20h30

Criação de vídeos
2 e 3 de agosto, 19h - 20h30

+ OFICINAS OPCIONAIS:

Como comunicar
sobre seu projeto?

30 de julho
10h - 12h30

Como apresentar
seu projeto-ação?

6 de agosto
10h - 12h

Como gerenciar seu
projeto-ação?

13 de agosto
10h - 12h

OFICINAS GERAIS OFICINAS GERAIS OFICINAS GERAIS



Seu projeto-ação

As etapas de seleção

Inscrições2 - 8 de maio

Entrega da sua proposta de
projeto-ação

8 de junho

Resultados da seleção dos 50
participantes

1 de julho

Fase 1 de formação

Apresentação do seu projeto-ação28 de agosto

Anuncio dos 10 projetos-ações
premiados

16 de setembto

Fase 2 de formação 

A mentoria

Um mentor ou uma mentora
acompanhará você no desenvolvimento
do seu projeto-ação ao longo da
segunda fase de formação.

11 de julho -
28 de agosto

Projeto individual ou coletivo?
Este ano, o LAB Jovens lhe dá a oportunidade de
apresentar um projeto-ação coletivo. Este projeto deve
ser criado com outros participantes da segunda fase 
de formação do LAB Jovens, em um grupo de 3 a 5
jovens. 



Realização

Organização

Apoio

Quem está atrás do LAB Jovens?

@labjovens www.labjovens.com.br


