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SOBRE O iyd BRASIL
O maior movimento pelo

Dia Internacional da Juventu
de no mundo!

Acreditamos na juventude como potência para gerar impacto em escala e transformar o
mundo de maneira sustentável. Acreditamos no protagonismo jovem e na ação local com
impacto global.

Somos um movimento organizado por jovens para inspirar, engajar e apoiar jovens na realização
de atividades de impacto no dia 12 de Agosto, o Dia Internacional da Juventude criado pela ONU. 

2020
1122 eventos
3x mais que o mundo inteiro
27 estados do Brasil
100 mil jovens impactados

2019
152 atividades
50x mais que o ano anterior
2.5x o recorde mundial
16 mil jovens impactados

apoio da
onu e

unesco2021
Vamos ampliar o nosso

impacto juntos?



quem está com a gente



formas de atuar 
no dia da juventude

time nacional
Os voluntários do time nacional

trabalham o ano todo na estratégia
do IYD Brasil, cuidam da

comunicação, do relacionamento com
parceiros, estrutura jurídica e
programa de embaixadores.

Articulam e conectam desde a ONU
até os fazedores.

fazedor(a)
São os voluntários que fazem

acontecer! Atuam na janela de eventos
(5 a 18 de Agosto) realizando atividades

de impacto. Recebem apoio dos
embaixadores e do time nacional com

ideias, guias, manuais e dúvidas. 

embaixador(A)
Os Embaixadores são voluntários que

atuam como representantes do IYD
nas suas regiões e estados. Eles

passam por uma trilha formativa de 4
meses, mobilizam organizações locais
e apoiam fazedores das suas regiões.



sobre o programa
de embaixadores
Conhecimento + Mão na massa + Liderança + Impacto

O Programa de Embaixadores do IYD Brasil tem o objetivo de
desenvolver jovens lideranças para gerar impacto e transformação no
Brasil. Ao longo de 4 meses os Embaixadores irão percorrer uma trilha
de aprendizagem com conteúdos, ferramentas, missões e troca de
experiências com jovens lideranças de todos os estados brasileiros. 

Os Embaixadores são responsáveis por contatar, engajar e mobilizar
organizações e jovens de seus estados a serem Fazedores do Dia da
Juventude, ou seja, realizar os eventos em Agosto. Uma oportunidade
de se tornar um líder local, representando o IYD regionalmente e se
conectar com as diferentes Juventudes do Brasil.



atuação 
regional e local

Serão 15 embaixadores regionais, 3 de cada região do Brasil. 
O papel desses jovens será fortalecer o engajamento da Região
e conectar jovens e atividades que possam ter escala regional.
Além disso, irão comunicar ao time nacional as necessidades de
cada região e oferecer apoio aos embaixadores locais.

Serão pelo menos 4 jovens de cada estado do Brasil, totalizando
no mínimo 108 participantes. Estes serão líderes estaduais que
irão representar o seu estado fomentando atividades e
conectando jovens e organizações para atuarem na janela de
eventos.

Embaixadores regionais

Embaixadores locais

Essa é somente uma forma
de organizar o programa,
mas todos farão parte do

mesmo grupo. 
 

Você pode escolher no
formulário qual forma de

atuação se interessa mais,
mas a divisão final será feita

pelo IYD Brasil.



quem pode
participar?

Jovens de 16 a 29 anos

Jovens de todos os estados brasileiros

Disponibilidade de 5 a 10 horas semanais

Menores de idade serão autorizados pelos responsáveis
Candidates acima de 29 anos serão analisados caso a caso

 O programa será online



na prática
Como o programa acontece?

4 meses de duração
Durante todo o programa os jovens

participarão de encontros de conexão e
formação, além de desenvolver missões
e contatar organizações e jovens da sua

região.

16 encontros online
15 missões práticas

Os encontros são semanais e se dividem
em palestras, workshops, dinâmicas,
mão na massa e rodas de conversa,

uma oportunidade de trocar experiência
com jovens de todos os estados do
Brasil e as principais organizações

juvenis do país.

janela de eventos
Em Agosto acontece a janela de eventos
do Dia da Juventude, com mais de 1000

atividades durante 14 dias para todo
mundo participar!

Certificado de 80 horas!



o que você vai aprender
ao longo da da jornada

Comunicação

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável -
Agenda 2030

Estatuto da
Juventude

Liderança e
protagonismo

Diversidade e
Direitos Humanos

Gestão de redes e
criação de
comunidades

Co-construção de
documento para a

ONU

Criação de projetos
sustentáveis

Desenvolvimento de
habilidades para a

vida

Papel do jovem nos
diferentes pilares

da sociedade

Impacto
socioambiental

Ferramentas para
transformação

social



Andaraí - BA

" Participar do programa de Embaixadores IYD Brasil
2020 foi uma experiência única. Primeiro porque eu
pude despertar para uma luta já existente, mas
sobre a qual eu pouco conhecia. Parece que foi um
choque de realidade, sabe? Eu fiz amigos, aprendi
sobre trabalho voluntário, entrei em contato com
visões de mundo, e, sobretudo, fui chamado à ação
consequente e transformadora de fato.

O QUE DIZEM DO PROGRAMA?

"

SONHO
OPORTUNIDADE

LIDERANÇA Ser embaixadora em 2020 me fez conhecer
diversas pessoas e instituições que trabalham
com a juventude em temas desde artes até
ciências. Além disso, pude trabalhar em conjunto
com as que existem no meu estado. Ser
embaixadora foi sobre retribuir os projetos me
ajudaram na minha jornada de protagonista com
visibilidade e destaque.

"IMPACTO
JUVENTUDE

AMIZADES

CONEXÕES
POTENCIAL

POSSIBILIDADES

Wendal do Carmo

Fortaleza - CE

Sabrina Cabral

"



alguns participantes 
dos encontros em 2020

Lynn Pinugu

Liderança jovem de destaque
na Ásia e fundadora da ONG

Mano Amiga Filipinas

Christian Busch
Professor da Universidade de
Nova York (NYU) e da London

School of Economics (LSE)

Marcus Barão

Presidente do Conselho
Nacional da Juventude e uma
das maiores referências em

Juventude no Brasil

Marquinhos Truká

Representante da REJUIND -
Rede de Jovens Indígenas do

Brasil

Urica Primus e
Shabnam Shafa

Urica, da Guiana e Sahbnam, da
Austrália, falaram com nossos

embaixadores sobre suas
trajetórias como líderes jovens e

as dificuldades no caminho

Felipe Rigoni

Deputado Federal participante
do evento nacional do IYD

Brasil

Joshua Weiss

Professor e fundador do
Programa de Negociação da

Universidade de Harvard

Fernanda Concon

Atriz e influenciadora,
participante do evento
nacional do IYD Brasil



14 de março
Após a avaliação dos formulários,
divulgaremos por e-mail nesta data
os aprovados para a segunda fase.

14/03  até  21/03
Nessa data os candidatos aprovados
terão 1 semana para enviar um vídeo
conforme instruções recebidas por e-
mail.

inscrições

resultado da
1ª fase

2ª fase
vídeos

01/02  até  07/03
Nesse período os candidatos devem
preencher o formulário de inscrição
no link ao final do edital.

processo
seletivo

As datas e etapas do processo

*Cronograma sujeito à alteração pelo IYD Brasil.
Caso haja alteração informaremos aos participantes via e-mail e redes sociais.

Quanto antes se inscrever,
melhor



04/04 até  09/04
Os candidatos aprovados efetuarão o
pagamento da inscrição, com
possibilidade de bolsa, conforme
descrito abaixo neste edital.

22 de abril
Até esta data haverá a possibilidade
de uma segunda chamada de
candidatos que não passaram na
segunda fase. Após o início do
programa não chamaremos novos
candidatos.

resultado da 
2ª fase

pagamento

início do
programa

4 de abril
Após a análise dos vídeos, nesta data
anunciaremos os aprovados para o
Programa de Embaixadores 2021.

processo
seletivo

As datas e etapas do processo

*Cronograma sujeito à alteração pelo IYD Brasil.
Caso haja alteração informaremos aos participantes via e-mail e redes sociais.



cronograma

*Cronograma sujeito à alteração pelo IYD Brasil.
Caso haja alteração informaremos aos participantes via e-mail e redes sociais.



cronograma

*Cronograma sujeito à alteração pelo IYD Brasil.
Caso haja alteração informaremos aos participantes via e-mail e redes sociais.



quanto custa essa experiência?
valor
total bolsasr$ 299 parcial ou Integral

O pagamento será feito após a aprovação no programa, então a inscrição no
formulário é gratuita! Não deixe de se inscrever! Caso precise de bolsa,
informaremos sua aprovação para a bolsa junto com a aprovação para o programa.

Pagamento via PagSeguro:
Boleto, Pix ou em até 18x no cartão de crédito 

Parcial: você paga R$ 99
Integral: você não paga nada!

O IYD pretende formar um grupo diverso, que
represente as diferentes Juventudes do Brasil, e por
isso oferecemos bolsas para os participantes que
necessitem de apoio financeiro. No momento da
inscrição você pode indicar seu interesse em
concorrer a uma bolsa total ou parcial.

A cada 2 jovens pag
antes, 

1 jovem recebe bo
lsa!



valores abertos

Time IYD Brasil
35%

Bolsas
35%

Impostos e taxas
12%

Custo operacional IYD Brasil
10%

Infraestrutura e ferramentas online
8%

35% TIME NACIONAL

35%Bolsas

Custo operacional

12%

Impostos e taxas

10%

Infraestrutura e

ferramentas online

8%



Preciso ter experiência para
participar?

Não! Basta ser um jovem com
vontade de colocar a mão na massa

e se engajar com o seu estado e
região, representando o IYD Brasil

localmente.

Por que o programa
é pago?

Todo o trabalho do IYD Brasil é feito
somente por voluntários, e não temos
outras fontes de recursos para custos
estruturais, como a plataforma Zoom
para o programa, manutenção do site,

contabilidade, além de alocar uma pessoa
remunerada para coordenar os 4 meses

do programa.

Se eu for embaixador(a),
também posso realizar

atividades como fazedor(a)?
Sim! Pela carga horária de dedicação,

recomendamos focar em mobilizar fazedores
do seu estado, mas você também pode

realizar o seu próprio evento. Em 2020 alguns
embaixas se reuniram para criar projetos e

atividades em conjunto na janela de eventos.

Como funcionam as bolsas?

Para se candidatar a uma bolsa, você
deve indicar no formulário de inscrição

se precisa de uma bolsa e justificar o
motivo. Ela pode ser parcial, em que

você paga apenas R$ 99, ou uma bolsa
total, participando gratuitamente do

programa.

Os Embaixadores 2020
podem participar

novamente do processo?

Sim! Mas serão avaliados no mesmo
processo e critérios de todos os candidatos,

sem benefícios por já terem participado
anteriormente.

E se eu não passar?

O IYD tem muitas oportunidades pra
se engajar! Você pode ser um Fazedor
na janela de eventos, se inscrever para

o Time Nacional, ou, caso faça parte
de uma organização, ser parceiro do

movimento.

Dúvidas?

Para demais dúvidas envie um e-mail para embaixadores.iydbrasil@gmail.com



inscrições até 07/03
bit.ly/sejaembaixa2021

http://bit.ly/sejaembaixa2021


faça parte do  maior  movimento
pelo dia internacional da
juventude no mundo!

Qual vai ser o seu papel?

A gente tem um dia pra unir 
toda a juventude do planeta.

@iyd.brasil

http://instagram.com/iyd.brasil

