
“Onde seus talentos e sua paixão se encontram com 
as necessidades do mundo, aí está sua vocação."

Aristóteles

Olá,

Este é o primeiro de três comunicados para a organização e a realização do V Encontro 

Nacional de Juventude e Meio Ambiente. 

Os encontros nacionais de juventude e meio ambiente são um espaço de formação, articulação 

e fortalecimento dos movimentos de juventude na perspectiva de convergir esforços para a 

construção de sociedades mais sustentáveis.

Com foco nos temas de participação política, educomunicação, tecnologias socioambientais, 

fortalecimento organizacional, tecnologias da informação e comunicação, mobilização social e 

educação  ambiental,  as  quatro  edições  anteriores  dos  encontros  de  juventude  e  meio 

ambiente, realizados desde 2003, possibilitaram a instrumentalização e a difusão dos Coletivos 

Jovens de Meio  Ambiente em todas as Unidades Federativas, bem como o fortalecimento de 

movimentos  socioambientais  de  juventude  e  das  Políticas  Públicas  de  Juventude  e  Meio 

Ambiente em âmbito nacional, estadual e municipal.

A se realizar no final da gestão 2003-2010, o V Encontro será uma oportunidade de avaliação, 

proposição e ação estratégica para a continuidade e o fortalecimento das políticas públicas de 

juventude e meio ambiente  ao longo das próximas gestões.  Configura-se assim como um 

encontro  de intenso diálogo,  aprendizagem e produção,  pois  seus encaminhamentos serão 

estruturantes para o futuro das Políticas Públicas de Juventude e Meio Ambiente no Brasil.

O V Encontro se realizará nos dias 08 a 12 de dezembro, em Brasília, com o total de 120 

participantes, sendo destes 4 jovens por Estado.   

Com base nos aprendizados metodológicos das suas edições anteriores e na consulta feita aos 

movimentos de juventude e meio ambiente em agosto deste ano, o V Encontro Nacional de 

Juventude e Meio Ambiente traz a proposta de autonomia total e construção colaborativa entre 

os jovens  participantes.  Desta  maneira  todos os  participantes  são também organizadores, 

inscrevendo-se em ao menos uma das equipes de organização das atividades.    

Comunicado I

Autonomia – A Proposta do V Encontro



Assim, com o objetivo de avaliar, propôr e fortalecer as políticas públicas de juventude e meio 

ambiente,  o  V  Encontro  será  composto  por  3  tipos  de  atividades,  cada  uma  sob 

responsabilidade de uma equipe: 

1 – Equipe de Formação e Produção de Conhecimento

- Grupos de Trabalho

- Oficinas

- Cine-Debate

2 – Equipe de Registro e Difusão dos Produtos do Encontro

- Educomunicação

- Webcidadania

3 – Equipe de Bem Estar 

- Atividades de Integração

- Atividades Culturais

- Trilhas, caminhadas, atividades externas

Todas as atividades serão organizadas pelos participantes em uma escala definida pela agenda 

do encontro que permita a todos participarem de ao menos uma atividade das outras equipes.

Para facilitar a comunicação, o acesso às informações e não sobrecarregar os participantes, 

cada equipe será apoiada por integrantes da equipe da CGEA/MEC desde os processos de 

organização anteriores à data do evento. 

Desta  maneira  a  agenda  parcial  sugerida  para  o  encontro  está  organizada  por  temas  e 

objetivos diários, nas quais se articulam as atividades organizadas por cada equipe:

Dia 08 – Quarta-feira

Objetivo: Chegada e Organização

Atividades: 

Tarde Credenciamento Equipe MEC

Noite

Abertura Equipe MEC

Reconhecimento e Organização das Equipes +montagem 
coletiva da agenda do encontro. 

Equipe 
MEC+Equipes

Confraternização Equipe Bem Estar
 

Sugestão de Programação



Dia 09 – Quinta-feira

Objetivo: Resgate Histórico e Avaliação das Políticas de Juventude e Meio Ambiente  

Atividades: 

Manhã

Atividade de Integração com foco na história dos participantes Equipe Bem Estar 

Atividade de Resgate Histórico das Políticas Públicas de 
Juventude e Meio Ambiente pelo olhar dos participantes Equipe Produção de 

ConhecimentoAtividade de Reconhecimento dos Atores no campo de 
Juventude e Meio Ambiente em âmbito nacional

Tarde Avaliação das Políticas Públicas de Juventude e Meio Ambiente 
pelo olhar dos jovens participantes

Equipe Produção de 
Conhecimento

Noite

Reuniões de equipe Equipe Produção de 
Conhecimento

Atividade Cultural/Cine-Debate
Equipe Bem 

Estar/Produção de 
Conhecimento 

Dia 10 – Sexta-feira

Objetivo:  Troca de saberes e experiências na perspectiva da continuidade das políticas de 

Juventude e Meio Ambiente.

Atividades: 

Manhã

Atividade de Integração com foco nos próximos anos de movimento Equipe Bem 
Estar 

Inscrição/Organização das Oficinas e Gts (Metodologia Open Space)
Equipe 

Produção de 
Conhecimento
Equipe Bem 

Estar 

Oficinas e Grupos de Trabalho 

Tarde Oficinas e Grupos de Trabalho Equipe 
Produção de 

ConhecimentoNoite
Socialização das Oficinas e GTs

Lançamento da Revista Agenda 21 & Juventude (4a Edição)

Dia 11 – Sábado
Objetivo: Produção de conhecimento, registros, encaminhamentos, documentos, produtos de 

educomunicação.

Atividades: 

Manhã
Atividade de Integração com foco em produção coletiva, 

depoimentos, captação de imagens, áudios...
Equipe Bem Estar + 
Equipe de Registro 

e Difusão

Fechamento dos Produtos das Oficinas e Grupos de Trabalho Equipe Produção de 
Conhecimento+

Registro e Difusão
Tarde Fechamento dos Produtos das Oficinas e Grupos de Trabalho 

Noite
Socialização dos Produtos 

Confraternização Equipe Bem Estar 
+Registro e Difusão



Dia 12 – Domingo

Objetivo: Partida

Atividades: 

Manhã Check out – Traslado    Equipe MEC

A sugestão  da  Agenda  foi  pensada  a  partir  das  demandas  principais  para  o  V  Encontro, 

garantindo a realização de todas as etapas, mas desde que atendam todos os objetivos, as 

atividades podem ser remanejadas. Por exemplo, a integração e os registros acontecerem em 

outros momentos ou ao longo da formação.

A Agenda final do V Encontro será apresentada no terceiro comunicado após a inscrição dos 

participantes e das atividades. Com possibilidade de adequação no primeiro dia do encontro de 

acordo com a organização das equipes. 

O local do evento admite até 120 pessoas de modo que participarão 4 jovens por Unidade da 

Federação totalizando 108 participantes. As demais 12 vagas serão compostas pela equipe da 

CGEA/MEC,  MMA,  Secretaria  Nacional  de  Juventude,  GT  de  Meio  Ambiente  do  Conjuve  e 

convidados que possam contribuir com as temáticas do encontro.

• Os participantes do V Encontro  deverão ter  entre  16 e  29 anos,  e  ser  integrantes de 

Coletivos Jovens de Meio Ambiente1 e/ou parceiros, de modo que tenham acompanhado os 

processos das políticas de juventude e meio ambiente, formação dos CJ, Conferências, 

implementação de COM-VIDAs.

• Devem ter  perfil  de  trabalho  coletivo,  vontade  e  capacidade  de  planejar  e  realizar  as 

atividades que propuserem na ficha de inscrição. 

• Entre os quatro jovens participantes por UF recomenda-se que:

- Ao menos um tenha experiência de 5 anos ou mais, tendo participado dos processos 

locais  e  nacionais  de  formação  de  Cjs,  mobilização  e  facilitação  de  conferências, 

implementação de COM-VIDA, acompanhamento do Programa Juventude e Meio Ambiente.

- Ao menos um seja delegado da II ou III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente,  prioritariamente  que  tenha  participado  do  Circuito  de  Aprendizagem 

(www.circuitoconfint2010.net). 

- No V Encontro teremos o Lançamento da Revista Agenda 21 & Juventude, desta maneira 

recomenda-se que se priorizem também seus autores em cada Estado2. Os contatos dos 

autores se encontram ao final deste comunicado.

1 A concepção de Coletivos Jovens de Meio Ambiente adotada pelo Órgão Gestor da PNEA é de redes locais no qual 
“jovem forma jovem”, “jovem escolhe jovem” e “uma geração aprende com a outra”, participantes assim de um 
processo de mobilização e  formação continuada que envolve os encontros nacionais e locais, Conferências, o 
acompanhamento das políticas estaduais e municipais de Educação Ambiental, as políticas de juventude, etc.     

2 Muitos autores já são integrantes dos CJs. Os demais autores também entrarão em contato com o CJ nos Estados 
para  avaliarem conjuntamente a possibilidade de participação como oportunidade de expansão e fortalecimento do 
CJ.

Perfil dos Participantes

http://www.circuitoconfint2010.net/


Para  que  haja  tempo  hábil  para  a  emissão  de  passagens,  os  Coletivos  Jovens  de  Meio 

Ambiente deverão encaminhar a ficha de inscrição dos participantes impreterivelmente até o 

dia 10 de novembro de 2010. 

Desta maneira, recomenda-se que o processo de seleção dos participantes seja em reuniões 

presenciais ou por outros meios de comunicação. Também recomendamos que seja feito um 

levantamento de arquivos,  fotos,  vídeos que representem um pouco da história  do CJ no 

Estado para ajudar na troca de experiências e resgate histórico do processo nacional.

O V Encontro é também uma  oportunidade para que aqueles CJs que se encontram com 

dificuldade de mobilização possam envolver novos atores, que entrarão em contato com os 

princípios, metodologias e com a história dos CJs, fortalecendo as ações locais e a rede nacional.

 

Nos  próximos  comunicados  seguirão  instrumentais  para  auxiliar  no  levantamento  de 

informações para o V Encontro, respeitando a realidade e a cultura de organização de cada 

Coletivo Jovem.

Comunicado 2 – 5/11:

− Perfil das Atividades

− Ficha de Inscrição de Participantes

− Ficha de Inscrição de Atividades

Comunicado 3 - 26/11: 

− Instrumental de mapeamento e registro histórico.

− Preparativos conceituais e metodológicos para o V Encontro. 

− Informações logísticas: Local, traslados, bagagem necessária, etc. 

É com grande alegria que damos juntos mais este passo para o fortalecimento das Políticas 

Públicas de Juventude e Meio Ambiente em parceria com os movimentos socioambientais de 

juventude organizados.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo e-mail juventude.meioambiente@mec.gov.br   

ou pelo telefone (61) 20229200. 

Grande Abraço, 

Próximos Comunicados

Contatos

Equipe V Encontro Nacional de Juventude e Meio Ambiente

Coordenação Geral de Educação 

Ambiental - CGEA/SECAD/MEC 

Rangel Mohedano – rangel.mohedano@mec.gov.br 
Mariana Santana – mariana.santana@mec.gov.br 
Naiara Campos – naiara.campos@mec.gov.br    

Organização e Atividades dos Estados

mailto:naiara.campos@mec.gov.br
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Lista dos autores da Revista Agenda 21 & Juventude número 4:

Texto: Juventude e os novos padrões de consumo: Agir local e pensar global
Autor(es): Diogo Damasceno Pires diogocj@gmail.com, Giivago Barbosa de Oliveira giivago.cjrv@gmail.com 
e Thaís Lourenço Cruvinel taloucru@gmail.com
CJ-GO

Texto:  Educação e Agenda 21 Escolar:  pressuposto para rever hábitos sociais,  vivenciando conceitos de 
consumo e desenvolvimento sustentável
Autor(es): Elineusa Silva elineusa23@hotmail.com
CJ-MA

Texto: Agenda 21 e Economia Solidária: políticas inovadoras para o desenvolvimento sustentável
Autor(es): Lucas Lopes Oliveira lucas_sakamoto@yahoo.com.br e Sara Dalila Reis Guimarães
saradalila2@yahoo.com.br
CJ- CE

Texto: Agenda 21 Escolar e sua Interface com o Consumo Sustentável
Autor(es): Cristhiane da Silva Cavalcanti cristhianecavalcanti@hotmail.com
CJ-PB

Texto: Uma história na Amazônia
Autor(es): Damaris Teixeira Paz damaris.paz@hotmail.com
CJ-AM

Texto: Agenda 21 na escola: fomentando o consumo sustentável
Autor(es): Anna  Patrícia  Ferreira  Araújo  anna_pfa@yahoo.com,  Larissa  Maria  Ramos  de  Albuquerque 
larissa_ramos_pb@yahoo.com.br, e Liliane de Jesus Silva Lourenço lilijesus@gmail.com 
CJ-PB 

Texto: Juventude e Consumo: realidade, desafios e alternativas para um consumo responsável
Autor(es): Fernanda Rodrigues Machado Farias fernanda@alternativaterrazul.org.br
 e Katiane Farias Teixeira katiane@alternativaterrazul.org.br
CJ-CE

Texto:  Projeto  Cidadania  Socioambiental  e  Agenda  21:  formação  de  lideranças  jovens  comunitárias, 
Salvador – Bahia
Autor(es):  Iala Serra Queiroz iala.queiroz@gmail.com e André Luis Nascimento dos Santos
an-santos@uol.com.br
CJ-BA 

Texto: Leitura  do  Brasil  e  do  Mundo  na  perspectiva  da  Produção  Sustentável,  Empregos  Verdes  e  o 
Capitalismo Moderno.
Autor(es): Adenevaldo Teles Junior adenevaldo.jr@gmail.com
CJ-GO

Texto: Programa Preservando Para o Futuro: experiências de produção e consumo sustentável
Autor(es): Iranildo de Sousa Ferreira iranildo.prefuturo@gmail.com
CE - Com-vidas
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Texto: Agenda 21 Escolar Fayal: protagonismo juvenil em Itajaí/SC

Autor(es):  Caio  Floriano  dos  Santos  caio_floriano@yahoo.com.br e   Fabio  Alexandre  da  Silva  Toniazzo 
fabio@fayal.com.br
SC

Texto:  Reflexões sobre a produção e consumo sustentáveis: do deslocamento de paradigma à busca de 
estratégias  alternativas
Autor(es): Juliana Rosa Pimentel julianarosa@uniabeu.edu.br e Rejane Martins dos Santos 
rejanemartins2004@yahoo.com.br
RJ

Texto: A experiência dos jovens organizados no Movimento dos Trabalhadores Desempregados – MTD/RS
Autor(es): Antônio Lima trabalhosantonio@yahoo.com.br
RS

Texto: Mudança de hábitos no Restaurante Universitário da Universidade de Brasília: canecas duráveis no 
lugar de copos descartáveis
Autor(es): Anderson Paz, Evellyn Bernardes, Diogo L.O. de Carvalho, Ana Carolina Cabral M. Netto e Larissa 
K. Douto tomeconsciencia.unb@gmail.com
DF

Texto: Juventude Universitária e Sustentabilidade: pensando e praticando a gestão ambiental num campus 
universitário
Autor(es): Wanderson Maia Nascimento e Luís Felipe Lino Rocha luis.felipe@cdt.unb.br
wanderluta.ambiental@gmail.com
DF

Texto: Relato de experiência: O reaproveitamento sustentável do açaí na Ilha do Murutucu – Belém/PA
Autor(es): Ercilene Gomes dos Santos  ercilene_gomes@hotmail.com, Maicon Silva Farias e Renan Satiro 
Miranda maykonjhon@hotmail.com, renansami@hotmail.com
PA

Texto: Projeto Sintonia – Transformando pessoas para um mundo sustentável
Autor(es): Victor Daniel de Oliveira e Silva victoroliveir@hotmail.com
PA

Texto:  Novas tecnologias  para o tratamento de resíduos sólidos  urbanos:  uma visão socioeconômica  e 
ambiental
Autor(es):  Luiz Carlos de Santana Ribeiro  luca_ufba@hotmail.com  e Otávio Augusto Nascimento da Silva 
otavio.nascimento@ecaambiental.com.br
SE

Texto: Desenvolvimento Sustentável
Autor(es): Eduardo Araujo Teixeira,  Alessandro Rodrigues e  Jennifer Jeane Orza
acamartibagi@yahoo.com.br
PR

Texto: Viver Consciente 
Autor(es): Eduardo Amorim duduamorim@yahoo.com.br
MG
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Texto: Jovens, Política e Meio Ambiente
Autor(es): Bruno Dias Soares bruno.dias.soares@hotmail.com
MG

Texto: Projeto Pastorinhas e Consumo Solidário integram política ambiental da Escola Balão Vermelho
Autor(es):  Ana  Katz,  Júlia  Catão,  Letícia  Fiúza,  Silvia  Fortini  e  Alice  Faria  amarandrade@hotmail.com 
(Contato da coordenadora pedagógica da Escola Balão Vermelho, autoras são alunas de até 18 anos).
MG

Texto: Terras tradicionalmente ocupadas: experiência de produção e consumo sustentáveis e efetivação de 
princípios da Agenda 21 Global
Autor(es): Ana Cristina Carneiro de Souza ana.carneiro@ufv.br
MG
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