MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Básica
Diretoria de Currículo e Educação Integral
Coordenação Geral de Educação Ambiental e temas transversais

V CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE – V CNIJMA
“Vamos Cuidar do Brasil, Cuidando das Águas”

CHAMADA PARA A SELEÇÃO DE JOVENS FACILITADORES
PARA A ETAPA NACIONAL DA V CNIJMA

Há 15 anos atrás, um chamado foi emitido convocando os jovens ambientalista a
participarem da primeira Conferência Nacional InfantoJuvenil pelo Meio Ambiente para
serem os guardiões de um sonho: “Cuidar do Brasil “. Esses jovens aceitaram o convite e
assumiram a corresponsabilidade na construção desse processo que tinha como
princípios: Jovem escolhe jovem, jovem educa jovem e uma geração aprende com a
outra. Desde então, os Coletivos Jovens de Meio Ambiente têm participado de todas as
etapas das conferências.
Chegamos agora na quinta versão desse grandioso processo e os jovens estão
novamente sendo chamados a manter viva a chama desse sonho atuando em todos os
estados brasileiros para, de forma cooperativa e propositiva, construir a V CNIJMA.
Chamamos aqueles que possuem o entusiasmo e o talento necessários para atuar como
Guardiões em um jogo cooperativo, contribuindo para um momento de GRANDE
TRANSFORMAÇÃO, a partir do qual as crianças se identificarão com as nascentes e
terão a água como uma grande mestra para a sustentação da vida no planeta.
Chegou a hora, o jogo já começou, as missões estão sendo dadas e a transformação está
em curso.
Vamos fluir juntos?
Vamos Cuidar do Brasil cuidando das águas!

1. APRESENTAÇÃO

Convidamos membros/representantes dos Coletivos Jovens do Brasil, com idade
entre 18 a 30 anos, para participarem como facilitadores na Etapa Nacional da V CNIJMA.
“Reafirma-se a importância da mobilização e envolvimento dos Coletivos Jovens neste
processo, assegurando a inserção da juventude dentro dos princípios desta Conferência:
“Jovem Escolhe Jovem”, “Jovem Educa Jovem” e Uma Geração Aprende Com a Outra”.

2.FINALIDADE E OBJETIVOS

2.1 FINALIDADE
Selecionar 02 (dois) jovens representantes e 01 (um) suplente de cada Unidade
Federativa do país para atuar como facilitadores na etapa nacional da V Conferência
Nacional infantojuvenil pelo Meio Ambiente.

2.2 OBJETIVOS
Os 02 Jovens de cada Estado atuarão no processo da conferência com adolescentes de
11 a 14 anos que foram eleitos como delegados (as) em suas escolas. Para tanto,
participarão de dois momentos necessários: um de formação e outro de facilitação do
conteúdo na etapa nacional da V CNIJMA sendo:

1º Momento - 11/06/2018 a 14/06/2018 - Encontro de Facilitação:
Formação dos Jovens no âmbito das atividades que serão desenvolvidas com os
delegados (as). Os Jovens estarão acompanhados pela equipe do MEC e MMA, além de
instrutores responsáveis por elaborar e replicar o conteúdo das atividades.

2º Momento - 15/061/2018 a 19/06/2018 - Etapa Nacional da Conferência:
Replicação do conteúdo adquirido no momento de formação. Cada jovem ficará
responsável um grupo de adolescente que participarão nesta etapa.

3. QUEM PODE PARTICIPAR
Jovens de todo o Brasil, que atuam na área socioambiental, e que participaram no
processo de mobilização, formação e realização das etapas locais da V Conferência
Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.
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4. SELEÇÃO
Se houver consenso na escolha dos 02 (dois) jovens representantes da UF e do suplente,
a seleção será acatada pelo MEC, pois será de acordo com o princípio “Jovem escolhe
Jovem”. Caso exista mais de dois jovens por estado faremos uma seleção de acordo com
o perfil desejado. Esse perfil dos deve contemplar habilidades de comunicação, liderança,
mediação de grupos, além de conhecimentos das temáticas ambientais e participação em
processos de conferências.

IMPORTANTE: Os jovens deverão ter disponibilidade para participarem de forma
INTEGRAL da formação e da etapa nacional da V CNIJMA, no período de 11 a 19 de
junho.

5. DOCUMENTAÇÃO
Cada candidato (a) deve encaminhar os seguintes documentos:
 AUTORIZAÇÃO

PARA

DIVULGAÇÃO

DE

IMAGEM

E

DAS

OBRAS

PRODUZIDAS DURANTE A V CNIJMA (ANEXO I)
 CURRICULUM RESUMIDO (ANEXO II)
 CARTA DE INTENÇÕES A RESPEITO DO TRABALHO (ANEXO III)
 CARTÃO DE VACINA EM DIA INCLUINDO A FEBRE AMARELA
 FICHA DE SAÚDE (ANEXO IV)
 TERMO DE COMPROMISSO DO JOVEM FACILITADOR (ANEXO V)

5.1 ENVIO
Os

documentos

devem

vcnijma@gmail.com,

ser

identificando

encaminhado
o

assunto

via
da

e-mail

,

para

mensagem

o

endereço

eletrônica

como:

REPRESENTANTES DO CJ DO ESTADO XX PARA A ETAPA NACIONAL DA V
CNIJMA”, até o dia 02/05/2018.
A documentação deve ser enviada em formato PDF, Fonte Arial número 12. O e-mail
deve conter como anexos os documentos solicitados no item 5.

6. COMPROMISSOS
Durante todo o período de 11 a 19 de junho, no qual ocorrerá a formação e a etapa
nacional da V CNIJMA, não serão permitidos aos jovens se ausentarem do local do
evento e nem comportamentos impróprios, tais como envolvimento com drogas lícitas
e/ou ilícitas nas dependências do Centro de Treinamento, entre outros.
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Deve-se lembrar que estaremos envolvidos em um processo educador, o qual nos exige
responsabilidade e compromisso com terceiros. Dessa forma a coordenação geral da V
Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente – V CNIJMA contará com o apoio
e a cooperação de todos os envolvidos nesse processo.

7. CUSTEIO DAS DESPESAS
Cada jovem contará com o custeio, por parte do Ministério da Educação, de despesas
com deslocamento aéreo das capitais estaduais à capital federal, deslocamento do
aeroporto de Brasília/DF ao local do evento e do local do evento ao aeroporto Brasília/DF,
hospedagem, alimentação (servida no local do evento) durante o período de 11 a 19 de
junho.
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ANEXO I
AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE IMAGEM E DAS OBRAS PRODUZIDAS
DURANTE A V CNIJMA

Nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e da Lei 8.069, de 13 de julho de
1990, EU, (NOME COMPLETO), (NACIONALIDADE), portador da cédula de identidade
nº (NÚMERO DA INDENTIDADE), órgão expedidor (ÓRGÃO EXPEDIDOR), CPF nº
(NÚMERO CPF), residente na (ENDEREÇO COMPLETO E NÚMERO), complemento,
(COMPLEMENTO), bairro (BAIRRO), cidade (NOME DA CIDADE) - (SIGLA DO
ESTADO), AUTORIZO expressamente a título definitivo e gratuito: (i) o registro
fotográfico, a filmagem e a divulgação ao público da minha participação no processo
da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente – V

CNIJMA; e a

reprodução, a distribuição e a divulgação das obras produzidas coletivamente e com
a minha participação durante a V CNIJMA, desde que estas imagens e obras sejam
eventualmente usadas e divulgadas exclusivamente com fins pedagógicos pelo Ministério
da Educação e Ministério do Meio Ambiente, sem qualquer utilização econômica ou
exploração comercial do referido material.

(NOME DA CIDADE), (DIA) de (MÊS) de 2018.
________________________________________
(ASSINATURA) – COM FIRMA RECONHECIDA

5

ANEXO II
CURRICULUM RESUMIDO

I – IDENTICAÇÃO
Nome:
CPF:
Data Expedição:

RG:
Data

Órgão expedidor/UF:

de

nascimento:
Endereço
completo:
CEP:
Estado/UF:
E-mail(s):
Telefone(s):

II - FORMAÇÃO ACADÊMICA
( ) Ensino Médio ( ) Graduação ( ) Pós-graduação ( ) Mestrado

III – HISTÓRICO PROFISSIONAL

IV – INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES
Relacione aqui outras informações como cursos realizados, artigos publicados, etc.
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V – PARTICIPAÇÃO EM EDIÇÕES ANTERIORES DA CONFERÊNCIA NACIONAL
INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE
Você já participou como delegado (a) de alguma edição da CNIJMA? SIM ( )

NÃO ( )

Em caso afirmativo, qual (ais)?
Você já participou como jovem facilitador (a) de alguma edição da CNIJMA? SIM ( )

NÃO ( )

Em caso afirmativo, qual (ais)?

VI – PARTICIPAÇÃO NA V CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO
MEIO AMBIENTE
Relacione abaixo objetivamente como foi a sua participação até o momento presente no
processo de mobilização, formação e realização da V CNIJMA no estado, descrevendo em
quais atividades você se inseriu /está inserido (a) e de que forma contribuiu/está contribuindo.
Ex.: reuniões da COE, formações, acompanhamento de conferências nas escolas, conf.
Municipais, conf. Regionais, etc.)
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ANEXO III
CARTA DE INTENÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO

Sua indicação para facilitação da V Conferência parte de uma decisão Coletiva?
SIM ( ) NÃO ( )
Em caso afirmativo favor inserir a cópia da ata com os dados dos participantes e data.
Informe aqui resumidamente, o seu histórico de atuação em movimentos de juventude, descreva
como você tem atuado no seu estado, que ações têm sido realizadas nesta área e de meio
ambiente.
Caso já tenha atuado em alguma etapa da Conferência Nacional, Estadual, Municipal ou Escolar,
ou se está envolvido no processo atual da Conferência, descreva aqui como foram essas
experiências.
Descreva porque você deseja participar como facilitador da V CNIJMA e de que forma você acha
que poderia contribuir com ações no pós-conferência.
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ANEXO IV
FICHA DE SAÚDE DO (A) JOVEM FACILITADOR (A)

Nome:

UF :

CidadeE/Estado:
E-mail:
wahtsApp

Celular do
responsável (com
DDD):

Tem convênio de saúde? ( ) Sim (
) Não

Qual?

Grupo sanguíneo: ( ) A ( ) B ( )
AB ( ) O

Fator RH ( ) Positivo ( ) Negativo

Usa medicamento regular?

Qual?

( ) Sim ( ) Não
Motivo:
Possui alguma recomendação médica que necessite de cuidados especiais?
( ) Sim ( ) Não
Qual?
Possui alguma alergia a medicamentos / alimentos / outros? ( ) Sim ( ) Não
Qual?
**Anexar cópia do Cartão de Vacina atualizado incluindo a vacina de
Febre Amarela**
Preenchida
por:

Data:
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ANEXO V
TERMO DE COMPROMISSO DO ACOMPANHANTE

Declaro, para os devidos fins, que eu, (nome) __________________________________,
(nacionalidade)___________________, portador do CPF nº ______________________,
residente
no
(endereço)____________________________________________,
representante
da
(nome
da
instituição
ou
organização)_________________________________________ tenho ciência das
obrigações inerentes à qualidade de facilitador (a) no evento final da V CNIJMA, e nesse
sentido, COMPROMETO-ME a respeitar às seguintes atribuições:
 Zelar pela integridade física e psicológica de todos os participantes, em especial
dos adolescentes;
 Participar do processo formativo a ser realizado antes da etapa final da V
Conferência Nacional Infantojuvenil, em Brasília ou em local a ser definido pela
organização da CNIJMA;
 Durante a Conferência, acompanhar os delegados nas atividades propostas.
 Responsabilizar-se por seus atos.
 Colaborar de forma cooperativa com a integração das delegações e seus
acompanhantes.
 Colaborar para o clima de cordialidade entre os jovens facilitadores e também entre
os demais adultos participantes.
 Cumprir com os acordos de convivência estabelecidos no evento.
 Guardar os comprovantes das passagens aéreas e preencher o formulário para
prestação de contas da viagem em até cinco dias após o evento final
__________________, ____ de____________ de 2018.

______________________________________
(ASSINATURA) – COM FIRMA RECONHECIDA
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