Formulário de inscrição

Juventude brasileira

Sobrenome

Moldando o futuro

Nome
Endereço
E-Mail
Telefone
Organização/Grupo
Crianças (quantas e idade)

Sexta-feira – 16 de Novembro 2018
a partir17:00h

18:00h
19:00h
19:30h

Haverá acompanhamento para as crianças.
Gostaria de me hospedar em um quarto individual.
(Atenção: disponibilidade limitada, adicional de 30€)

Chegada
Jantar
Saudação de boas-vindas e abertura
Debate: Brasil pós-eleições
Adriano Martins (CAIS); Lana de
Souza (Coletivo Papo Reto)
Moderação: Fabian Kern (KoBra)

Gostaria de ajudar em tarefas como: inscrição,
elaboração de atas das plenárias, fazer caipirinhas, etc.

Sábado – 17 de Novembero 2018

Depositei a taxa de inscrição na conta da KoBra.
(Um abono/restituição de parte da taxa de inscrição só é
possível através do “Fundo Solidário” perante
requerimento por escrito à KoBra.).

08.00h
09:00h

Eu gostaria de propor um encontro/uma
apresentação na “oficina de oportunidades” (espaço livre
para troca de experiências e expansão de contatos
sociais)

A inscrição deve ser feita até terça-feira, 30 de outubro
de 2018 e enviada por correio ao seguinte endereço:
KoBra e.V. – Kooperation Brasilien, Kronenstr. 16a, 79100
Freiburg i. Br.,
ou pelo formulário online através do link:
https://kobra.typeform.com/to/wER7Fl
Em caso de cancelamento da inscrição até o dia 25 de
Outubro de 2018 será cobrado um valor de 10 euros e após
esta data um valor de 50% da taxa de inscrição

Favor pagar a taxa de inscrição previamente!
IBAN: DE54 4306 0967 8042 1808 00
BIC: GENODEM1GLS

10:30h
10:45h
11:00h
12:30h
14:00h
15.30h
16:00h
16:30h
18:30h
19:30h
20:30h

Café da Manhã
Plenária 1: Juventude entre
frustração e engajamento
Regina Leão (Pastoral do Menor);
Ricardo Rian (Serviço Pastoral dos
Migrantes/SPM)
Moderação: Martina Winkler (Brot für
die Welt)
Apresentação e divisão dos fóruns
Intervalo
1ª fase de trabalho nos fóruns
Almoço
2ª fase de trabalho nos fóruns
Plenária: Avaliação dos trabalhos nos
fóruns 1 ao 5
Intervalo
“Oficina de oportunidades”
Jantar
Momento religioso
Festa Brasileira

Domingo – 18 de Novembro 2018
08.30h
09:30h
10:30h

11:30h
12:30h

Fóruns disponíveis (Sábado):
FÓRUM 1: Favela – Jornalismo
CONFERENCISTA: LANA DE SOUZA (COLETIVO PAPO RETO)
MODERAÇÃO: AUDREY CHANGOE (FUNDACAO HEINRICH BÖLL)
(ALEMÃO/PORTUGUÊS)
FÓRUM 2: Educação: do método Paulo Freire até os dias
de hoje
CONFERENCISTA: DELCI FRANZEN (MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE
BASE/ CAIS) ADRIANO MARTINS (CAIS)
MODERAÇÃO: REGINA REINART (MISEREOR) (PORTUGUÊS)
FÓRUM 3: O projeto educacional Monte Azul em São
Paulo
CONFERENCISTA: TOBIAS DEBALD; TATIANE ANDRADE (MONTE
AZUL)
MODERAÇÃO: UTA GRUNERT (KOBRA) (ALEMÃO)
FÓRUM 4: A prevenção da violência através de ações
comunitárias com jovens
CONFERENCISTA: RICARDO RIAN (SPM)
MODERAÇÃO:
MANUEL
BRETTSCHNEIDER
(CARITAS
INTERNATIONAL) (PORTUGUÊS)
FORUM 5: O »pós-eleições« em um país dividido
OPORTUNIDADES
PARTICIPANTES

Data, Assinatura: ________________________________

Café da Manhã
Anúncio de campanhas e eventos
Plenária 2: A interligação política da
geração »Social Media«
Lana de Souza (Coletivo Papo Reto);
Suanny Martins (SPM); Através do
formato Fishbowl
Moderação: Felipe Bley Folly (FIAN
international)
Avaliação do evento e considerações
finais
Almoço e fim do evento

DE

DEBATE

E

INTERCÂMBIO

ENTRE

OS

MODERAÇÃO: THOMAS FATHEUER (KOBRA), PAULA F.LIMA (BROT
FÜR DIE W ELT (ALEMÃO)

Juventude brasileira
Moldando o futuro
„Hoje a aula é na rua!“: Não apenas as jornadas de junho de
2013 e as posteriores ocupações escolares de 2016, mas
também o ano eleitoral de 2018, demonstram que os/as jovens
estão exigindo cada vez mais seus direitos democráticos.
Porém, para serem ouvidos, é necessário que eles/elas falem
por si mesmos/mesmas. Desse modo eles/elas levantam suas
vozes nas ruas e articulam-se através da internet e das mídias
sociais.
Em termos demográficos o Brasil é um país predominantemente
jovem. Atualmente, 51,3 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos
vivem no Brasil, 84,8% delas em aglomerados urbanos e 15,2%
em áreas rurais. Diante de números tão expressivos, é óbvio
que seus modos de vida sejam consequentemente diversos.
Todavia nem todos/todas os/as jovens têm acesso satisfatório à
uma educação de qualidade. Os recursos financeiros, o gênero,
a origem social e a cor da pele são fatores que determinam os
limites e as possibilidades de ascensão. Ao mesmo tempo, a
oferta inadequada na rede pública de educação dificulta a
entrada dos/das jovens no mercado formal de trabalho. Logo a
taxa de desemprego juvenil é alta. A estigmatização e a
discriminação
como
infratores/infratoras
aumentam
substancialmente as chances de jovens negros/negras sofrerem
violência policial. A falta de oportunidades, a discriminação e o
medo da exclusão levam à emigração e/ou à politização e
resistência.
Os/as jovens são particularmente afetados pela crescente
desigualdade social do país e pelas atuais medidas de
austeridade no setor público. Em um estudo realizado em maio
de 2018, a Fundação Abrinq mostrou que 40% das crianças
menores de 14 anos vivem na pobreza. Especialmente em
contextos marginalizados, os jovens muitas vezes não se
sentem suficientemente representados.
Na »Mesa Redonda Brasil 2018«, os/as jovens protagonistas
terão a oportunidade de compartilhar suas experiências sobre a
democratização de direitos e participação ativa na política.
Como a possível renovação política do Brasil obterá êxito? Qual
o papel da participação política dos/das jovens na formação do
futuro do país? Como eles/elas enfrentam as consequências dos
levantes políticos, sociais e econômicos dos últimos anos?
Serão também analisados os resultados do pleito de 2018, as
condutas e conclusões políticas pós-eleição.
Além dos impulsos científicos, haverá ainda oportunidades de
debate, networking e intercâmbio. A conferência é bilíngue e
será traduzida simultaneamente. Para as crianças presentes na
conferência, haverá acompanhamento exclusivo. No sábado
será aberto um espaço chamado “oficina de oportunidades” para
apresentação institucional e expansão de contatos.

Taxa de inscrição, incluindo pernoite e alimentação
por pessoa (mediante pagamento prévio):
•
•
•

Quarto duplo:100 €/Pessoa (+35 €
para representantes de instituições)
Adicional para quarto individual: 30 €
Só alimentação sem pernoite: 50 € (+35 € para
representantes de instituições)

•
Crianças até 12 anos: 50 €
Os 35 € adicionais para representantes de instituições,
serão direcionados para o “Fundo Solidário”, onde
participantes com dificuldades financeiras obtém abono de
uma parte da taxa de inscrição.

Juventude brasileira
Moldando o futuro

Com apoio de ENGAGEMENT GLOBAL em nome do:

A Mesa Redonda Brasil é uma realização de:

Congresso de jovens no Rio Grande do Sul
Foto: Claudio Fachel/Palácio Piratini (CC BY-NC 2.0)

Mesa Redonda Brasil 2018
de 16 a 18 Novembro

Local do Evento: Haus Venusberg e.V.
Haager Weg 28-30, 53127 Bonn
http://www.haus-venusberg.de
Inscrições até o dia 30 Outubro de 2018
KoBra, Kooperation Brasilien e.V.
https://kobra.typeform.com/to/wER7Fl

