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CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO NO COLETIVO JOVEM ALBATROZ E NO CURSO  

“DÉCADA DO OCEANO: A JUVENTUDE NA TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE” 

 

 O Instituto Albatroz, no âmbito do projeto intitulado “ALBATROZ”, objeto do Contrato de 

Patrocínio entre PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. E INSTITUTO ALBATROZ Nº. 5900.0116835.20.2, 

solicita aos interessados em participar do Coletivo Jovem Albatroz e do Curso “Década do Oceano: 

a juventude na transformação da sociedade” uma carta de interesse.  

 Os critérios de avaliação, atendidas as exigências contidas no Termo de Referência, serão: 

real interesse em participar do coletivo e do curso; presença no curso de no mínimo 75%. 

Solicitamos o envio da carta até às 20h horas do dia 01 de junho de 2021 para o e-mail 

tlopes@projetoalbatroz.org.br, com o assunto “PROPOSTA EDITAL 2021 – CURSO DÉCADA DO 

OCEANO”, contendo nesse e-mail:  

 

• Carta de interesse com:  

- Apresentação pessoal; 

- Justificativa do interesse em participar do Curso e do Coletivo Jovem Albatroz;  

- Disponibilidade de tempo e acesso a internet. 

 

Obs.: caso queira, a(o) candidata(o) pode fazer uma apresentação pessoal em formato livre 

para complementar a carta de interesse.  

 

• Comprovante de residência;  

• Contatos telefônicos e e-mail.  

 

Serão selecionados até 20 jovens com faixa etária entre 18 e 29 anos de diversas áreas do 

conhecimento. As pessoas selecionadas serão avisadas via e-mail e/ou contato telefônico no dia 08 

de junho de 2021. 

Todo o curso será realizado em ambiente virtual, via Zoom, e a atividade inaugural do Curso 

ocorrerá no formato de uma live no instagram do Projeto Albatroz na quinta feira, dia 10 de junho, 

das 19h00 às 20h00. As pessoas não selecionadas serão avisadas por e-mail. 
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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

Curso “Década do Oceano: a juventude na transformação da sociedade” 

 

1. Objetivo geral  

 

Convocação de até 20 jovens para o Curso “Década do Oceano: a juventude na 

transformação da sociedade”. 

 O Coletivo Jovem Albatroz no decorrer deste curso visa promover a reflexão sobre a 

importância do oceano para a vida na terra e o papel das juventudes para sua conservação. 

 

1.1 Objetivos específicos  

 

- Realizar um processo de formação (não formal) com jovens para atuarem na 

transformação dos ambientes marinhos e costeiros por meio da educação ambiental;  

- Fomentar a criação de ações colaborativas e transformadoras utilizando a arte como fio 

condutor deste processo; 

- Produzir uma intervenção artística colaborativa correlacionando as temáticas de educação 

ambiental em ambientes costeiros e marinhos ampliando a voz do oceano na década do oceano. 

 

2. Atividades a serem desenvolvidas  

 

O curso será ministrado pelo Coletivo Jovem Albatroz e será composto por atividades 

virtuais práticas e ativas a partir das quais os jovens poderão se familiarizar com os princípios 

teóricos e metodológicos da educação ambiental crítica na década do oceano. Além disso, o curso 

terá como fio condutor para a construção de uma intervenção artística colaborativa relevante para a 

conservação marinha a ser planejado, executado, divulgado e avaliado pelas (os) jovens com o 

objetivo de possibilitar o aprendizado durante a prática. Para isso, serão realizadas oficinas virtuais 

síncronas e momentos individuais assíncronos, de forma que as(os) jovens serão os protagonistas 

do processo educador, sugerindo alterações no planejamento e propondo novas oficinas e 

atividades. Os encontros virtuais do curso ocorrerão às quintas-feiras das 19h00 às 21h00 na 

plataforma Zoom. Todos os participantes receberão certificado de conclusão de curso e de 

membros do Coletivo Jovem Albatroz, expedido pelo Projeto Albatroz.  

 

3. Critérios de seleção dos(as) participantes.  

 

• Paridade de gênero;  

• Diversidade etária (jovens com perfis etários diversos dentre as idades de 18 a 29 anos);  

• Acesso a internet;  

• Real interesse em participar do curso;  

• Comprometimento na presença do curso (limite mínimo de 75% de presença).  
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4. Procedimentos da seleção  

 

A seleção será realizada através da análise da Carta de interesse, a qual deverá ser 

enviada para o email tlopes@projetoalbatroz.org.br, com o assunto “PROPOSTA EDITAL 2021 – 

CURSO DÉCADA DO OCEANO”. Além da Carta, a(o) candidata(o) deve enviar no mesmo e-mail 

um comprovante de residência e contatos telefônicos e de e-mail. O Prazo de inscrição se encerra 

no dia 01 de junho de 2021, às 20h, horário de Brasília. As 20 pessoas selecionadas serão 

avisadas por e-mail no dia 08 de junho de 2021. 

  

5. Prazos 

  

As atividades presentes neste Termo de Referência estão previstas para serem realizadas 

nos meses de junho, agosto e setembro de 2021, sendo que a primeira atividade do Curso 

começará no dia 10 de junho de 2021, às 19h00, no Instagram do Projeto Albatroz 

(@projetoalbatroz).  

 

6. Remuneração e/ou do investimento  

 

Este curso tem caráter educativo e gratuito e não requer qualquer tipo de investimento por 

parte do jovem (inscrição ou mensalidade), também não havendo nenhum tipo de remuneração 

(bolsa) por parte do Projeto Albatroz para o candidato aprovado. Materiais, equipamentos, locais 

dos encontros e as saídas a campo serão subsidiados pelo Projeto Albatroz por meio do patrocínio 

da Petrobras. 

 


