CURSO YCL BRASIL 19
CONTEXTO

Dentre as principais transformações que ocorrem no mundo do trabalho atual está a crescente escolha dos jovens
profissionais por caminhos de carreira que conciliem a realização em todas as suas dimensões. Ainda que os jovens
profissionais cada vez busquem “algo mais” para as suas vidas, os espaços convencionais não demonstram estar
preparados para atender seus anseios. A insatisfação com as antigas formas de obter sucesso indica que há uma
mudança geracional de valores que se pauta por perspectivas mais amplas e inclusivas de ver a realidade.
Enquanto os valores mudam na esfera individual das aspirações de vida, no outro polo – na dimensão global,
planetária – há um outro conjunto de transformações que também colocam em xeque os valores, convenções e
estruturas existentes: as mudanças climáticas. Todas as sociedades e todos os setores da economia serão de alguma
maneira influenciados pelos efeitos destas mudanças, revelando um cenário altamente complexo. Como preparar
uma geração que liderará iniciativas que nos tornem aptos a lidar os desafios atuais e vindouros?
O programa YCL Brasil – Desenvolvimento de Lideranças para o Século XXI, acredita que as transformações
individuais e coletivas caminham juntas, e que a resposta para esta pergunta passa pelo desenvolvimento de
competências que não separam a teoria da prática. A iniciativa representa o capítulo brasileiro do programa
internacional YCL – Youth Climate Leaders e dialoga com a experiência e oportunidades oferecidas pelo programa.
Durante o curso, os participantes poderão contratar acompanhamento individual personalizado com os facilitadores,
bem como pedir sugestões de contatos nas áreas que mais os interessarem. Depois do encerramento do curso no
início de junho, os alunos formados passarão a integrar a rede internacional do YCL, tendo acesso exclusivo a
oportunidades de intercâmbios profissionais, vagas de emprego e mentoria. No momento da inscrição, candidatos
poderão indicar se têm interesse em participar de atividades complementares, como Delegações a eventos
internacionais e Field Placements no Brasil ou em outros países (que serão organizadas e cobradas à parte).

SOBRE YCL - YOUTH CLIMATE LEADERS
O Youth Climate Leaders (YCL) é uma organização fundada por brasileiros e que forma jovens do mundo todo com
potencial de assumir cargos de liderança (seja em empresas, governos ou organizações sociais) na agenda de
mudanças climáticas. Esses jovens passarão por formações online e offline, incluindo aulas, visitas de campo e
coaching. Para catalisar ação na área de clima, o YCL conecta jovens talentos entre si, com mentores e oportunidades
de iniciarem suas carreiras como líderes climáticos. Acreditamos que é possível catalisar a inserção profissional de
jovens na área das mudanças climáticas/sustentabilidade através da educação e fazendo a ponte com organizações
que já atuam no setor. Dessa forma, nosso diferencial é que, depois dos nossos treinamentos, iremos oferecer aos YCL
Fellows oportunidades concretas de atuar na área através da nossa rede internacional – a YCL Network. Para reforçar
nossa rede brasileira , estamos atualmente finalizando os preparativos para o lançamento dos YCL Hubs no Rio de
Janeiro e em São Paulo, que funcionarão como espaços de inovação onde YCL Fellows podem desenvolver seus
projetos e engajar mais jovens em ações locais, sempre conectadas à nossa rede internacional.
Em 2018, desenvolvemos uma imersão piloto que incluiu 10 dias de formações teóricas com profissionais da área em
Paris (em parceira com a Universidade de Columbia) e visitas técnicas seguidas por um mês de imersão em projetos
no Quênia. Depois, oferecemos opções de trabalho de campo para os participantes interessados em continuar sua
jornada de aprendizado. O projeto culminou com uma Delegação do YCL na COP-24, na Polônia. R
 ecebemos 500
inscrições de 95 países e 14 jovens participaram desta imersão internacional. Devido a grande demanda de candidatos
brasileiros, abrimos o “Curso YCL Brasil”, uma formação exclusiva no país, que também dá acesso à rede internacional
do YCL e às oportunidades exclusivas para YCL Fellows. Em 2018, o YCL Brasil formou 38 jovens de 10 estados
brasileiros e agora estamos abrindo inscrições para a segunda turma do curso. Participantes poderão participar
presencialmente em São Paulo, com atividades exclusivas também no Rio de Janeiro, e online de qualquer outro
estado brasileiro ou fora do país.

OBJETIVOS DO CURSO
Impulsionar a transição de carreira de jovens profissionais para atuação em projetos que expressem o seu Propósito.
●

Oferecer repertório predominantemente prático por meio de competências não priorizadas até o momento
pela educação acadêmica e corporativa e que estejam direcionadas às demandas socioambientais, em um
contexto de igualdade de oportunidades, respeito à diversidade e desenvolvimento sustentável.

●

Ampliar a Rede Internacional YCL a fim de interligar jovens profissionais em todo o mundo e co-criar uma
rede cada vez mais influente nos processos de mudanças globais.

www.youthclimateleaders.org | info@youthclimateleaders.org

PÚBLICO ALVO
Jovens profissionais na faixa etária dos 18 aos 30 anos que estejam no momento de iniciar ou repensar sua trajetória e
buscam um lugar de liderança na sociedade, já expressa ou em potencial. Candidaturas de outras faixas etárias
também são bem vindas, sobretudo de candidatos que estejam em transição de carreira. Buscamos jovens que
estejam dispostos a co-criarem o curso e a rede YCL conosco, que sejam pró-ativos e ávidos por transformarem a
sociedade na qual estão inseridos. O curso proporcionará ferramentas, contatos e acompanhamento, mas só será
possível atingir a meta final – iniciar ou expandir a carreira na área de clima – através da dedicação pessoal e abertura
do participante para descobrir seu caminho único. Como membro da nossa rede, cada YCL Fellow continuará
conectado com os facilitadores e colegas após o curso, construindo relações profissionais e pessoais para toda a vida.
Está com dúvidas sobre o curso? Mande um email para info@youthclimateleaders.org com o assunto “Dúvida – Curso
YCL Brasil 19” que responderemos assim que possível!

FUNDAMENTOS DO CURSO
●

Promoção das competências centrais ao exercício da liderança do século XXI.

●

Oferecimento de uma abordagem de desenvolvimento global, por meio do pensar a realidade a partir da
experiência, superando, dessa forma, a separação entre teoria e prática, discurso e ação.

●

Abordagem consistente do mundo contemporâneo, com ênfase nas mudanças de cultura, nas novas formas
do mercado de trabalho, inovação e novas tecnologias, tendo como cenário as mudanças climáticas e a
agenda do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

●

Ativação e participação em projetos dentro da rede internacional YCL – Youth Climate Leaders.
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METODOLOGIA
A metodologia do programa irá explorar as seguintes polaridades:
Experiência X Visão: ancoramento na reflexão sobre a experiência vivida pelas pessoas dedicadas à transformação,
expandindo caminhos para que o futuro desejável seja criado.

Interno X Externo: o processo de aprendizagem é trabalhado sob uma perspectiva que integra as dimensões
internas e externas da ação transformadora, onde o autoconhecimento está associado à ação coletiva e a
aprendizagem individual é observada de maneira conjunta ao contexto global das mudanças climáticas e do
desenvolvimento sustentável.

TRILHAS DE DESENVOLVIMENTO
O programa é formado por 3 trilhas de desenvolvimento.
●

Visão de Mundo: combina o aguçamento da percepção de mundo, por meio de alguns autores
contemporâneos, como Otto Scharmer, Zygmunt Bauman, Hannah Arendt, e Domenico de Masi, com
atividades voltadas ao cultivo da própria capacidade dos participantes de elaborarem sua visão de mundo. As
práticas terão como base um olhar fenomenológico sobre as dinâmicas sociais.

●

Prática Social Reflexiva: integração da capacidade de construção da visão de mundo com a reflexão sobre
práticas transformadoras. As práticas trabalharão uma competência essencial para um mundo complexo, a
“arte de fazer perguntas” e oferecerão um mergulho em diversas situações vividas por pessoas e iniciativas
que expressam as competências do século XXI. Serão realizadas visitas de campo de experiências-modelo,
contatos com membros da rede internacional YCL, conversas com jovens que já passaram pela transição de
carreira e entrevistas com líderes de projetos transformadores para troca de experiências.

●

Desenvolvimento Pessoal: as trilhas anteriores, voltadas para “o mundo”, encontrarão um pólo complementar
em atividades nas quais os participantes irão relacionar os conteúdos e processos vividos com as dinâmicas
vividas em sua realidade interior. Serão oferecidos momentos meditativos, exercícios de autoconhecimento e
atividades de conexão com o Propósito de cada um e sua Missão e Eu Superiores.
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DECLARAÇÃO DE FUTURO
Ao cursar as trilhas propostas pelo programa, os participantes irão construir uma Declaração de Futuro, onde
buscarão caminhos que respondam à seguinte pergunta:

“Qual a realidade futura que eu hoje escolho criar,
e como a manifestarei na prática?”.
AGENDA E ESTRUTURA DO CURSO
O programa terá duração de 8 semanas, sendo 2 encontros aos finais de semana e 6 encontros nos dias de semana,
sempre às quintas-feiras.
O primeiro encontro será dia 06 de abril, das 09:30 às 17:30, em São Paulo com transmissão online para participantes
de outros estados. O último encontro será uma experiência imersiva entre 31 de maio a 02 de junho (local a definir).
As aulas ocorrerão às quintas-feiras entre 11 de abril à 23 de maio na cidade de São Paulo (com transmissão online e
gravação), das 19h00 às 22h30.
Os participantes serão convidados a dedicarem até 6 horas adicionais por semana às atividades de leitura, reflexão
em grupo, visitas de campo e escrita.
●

Proposta de agenda: sempre iniciar os encontros semanais por uma breve conversa com jovens que já
fizeram essa transição de carreira, ou com líderes transformadores já renomados.

●

Apoio teórico: Teoria U, Sociedade Líquida e Futuro do Trabalho, entre outras abordagens e práticas
reflexivas que, aos poucos, transformar-se-ão num plano de ação e conexão com o propósito individual.

●

Componentes opcionais pagos: acompanhamento individual personalizado com os facilitadores; análise
baseada na numerologia; Field Placements e participação em Delegações a eventos internacionais.
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PROGRAMAÇÃO
DIA

DESCRIÇÃO

06/04

Aula de Abertura: 09:30-17:30
Acolhimento / Apresentação + Logística Curso
A experiência YCL - propósito: Apresentação + perguntas
Almoço
Formação de trios: propósito, missão superior
Distribuição de formulário sobre plano de carreira e declaração de futuro

07/04

Dinâmica de abertura: "Walk the Talk"

18/04

Teoria U - Aula + aplicação
Apresentação dos trabalhos em grupo

25/04

Parte 1: Sustentabilidade no Sec XXI
>> Webinar adicional: Ciência e Clima + Análise Acordo de Paris e Implementação Nacional:
NDC e LTS Brasileiras

02/05

Parte 1: Análise Científica sobre Mudanças Climáticas/ Conceitos Básicos

09/05

Parte 1: Negócios Sociais e Mudanças Climáticas
Parte 2: ODS
>> Visita de campo: Empresa SP
>> Visita de campo: Empresa RJ

SP
RJ
16/05

Parte 1: Migração e Clima
Parte 2: Convidado + Justiça Social

23/05

Parte 1: Clima e Economia - Instrumentos de mercado
Parte 2: Negociações UNFCCC

30/05 a 02/06

Imersão de Encerramento: 2 a 3 noites (a confirmar)
Atividades Complementares:
+ 15min de coaching inicial antes de começar até o final da primeira semana de curso
+ 60min de coaching em até 2 semanas após encerramento do curso
+ 30min de conversa sobre mapa numerológico (opcional)
+ Encontros semanais com o trio para discutir declaração de futuro, plano de carreira,
perguntas norteadoras da semana e "salto individual" de cada um
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FACILITADORES
Cassia Moraes (Fundadora e CEO - Youth Climate Leaders)
Atua há anos na área de cooperação internacional e meio ambiente, com foco em mudanças climáticas, agricultura e
desenvolvimento sustentável. Depois de formada, trabalhou em organizações como a Missão Permanente do Brasil
Junto à ONU, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Rede De Soluções para o
Desenvolvimento Sustentável (SDSN) e a CIVICUS. Atualmente, ela é Coordenadora Executiva Adjunta no Fórum
Brasileiro de Mudança do Clima e fundadora do Youth Climate Leaders. Cassia é Mestre em Administração Pública e
Desenvolvimento pela Universidade de Columbia (Nova York) e Bacharel em Relações Internacionais pela UNESP.
Mais  info

Fábio Moraes (Educador e Executivo)
Educador corporativo e acadêmico, executivo do setor educacional. Criou o Instituto FEBRABAN de Educação – INFI
que já capacitou milhares de lideranças do setor financeiro brasileiro. Implantou o programa de educação financeira
Meu Bolso em Dia que já atendeu milhões de famílias brasileiras no uso dos produtos financeiros, na solução do
superendividamento e na promoção à poupança. Doutor em Administração pela FEA-USP, pesquisador sobre novos
sistemas educacionais, especialista em transdisciplinariedade, como modelo educacional e na construção de
conteúdos educacionais que promovam o equilíbrio socioambiental e a busca pelo transcendente no aprendizado.
Mais info

Flávia Bellaguarda (Advogada e COO do YCL)
Coordenadora Jurídica de Mudanças Climáticas no Legal Response International - América Latina. É mestre em
Desenvolvimento Internacional - Sustentabilidade, Política e Meio Ambiente na Universidade de Birmingham, UK,
com sua tese em Justiça Climática. Ela também estudou sustentabilidade no Schumacher College. Flávia trabalhou
como gerente de projetos na United Way Brasil, desenvolvendo e implementando projetos educacionais para jovens.
Atualmente é membro da Rede de Ação Política Sustentável (RAPS) e Global Shapers, rede jovem do Fórum
Econômico Mundial.
Mais info

Petrina ( Consultora e Gerente de Projetos)
Petrina tem grande expertise em impacto social, educação empreendedora e desenvolvimento sustentável. É gestora
ambiental com formação em gestão de negócios de impacto pela Fundação Dom Cabral e atuou como gerente de
projetos no Impact Hub, na Ekantika Brasil e como Gerente Executiva do Movimento Agora!. Atualmente, trabalha
como CEO na Ageeo e também atua como membro líder do Comitê de Jovens Empreendedores da FIESP e Global
Shapers, rede jovem do Fórum Econômico Mundial.
Mais info
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Evelyn Araripe ( Diretora Executiva da Plant-for-Planet Brasil)
Diretora executiva da Plant-for-the-Planet Brasil, gerenciando a organização e coordenando parcerias e captação de
recursos. É jornalista com pós-graduação em educação ambiental e mestranda na Universidade Federal de São Carlos
(UFSCAR), onde pesquisa como envolver crianças e jovens nas mudanças climáticas. Evelyn também é bolsista do
programa Líderes do Amanhã do governo alemão.
Mais info

Gael Moraes ( Ponto Focal - Rio de Janeiro)
Formado em relações internacionais pela UNESP, tem duplo mestrado em negócios internacionais pela Sciences Po e
Johns Hopkins University. Especializado em Finanças e sustentabilidade, trabalhou recentemente junto à ONG
Partners of the Americas (Washington DC) e ao escritório de comunicações da ONU no Rio de Janeiro. Gael
coordenou as atividades do YCL em Paris em 2018 e, atualmente, é um dos nossos pontos focais no Rio de Janeiro.
Mais info

Manuella Cantalice (Ponto Focal - Rio de Janeiro)
Manuella é Líder de Engajamento do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, trabalhando com a implementação
nacional dos compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris. Formada em Relações Internacionais pela UFF
com uma passagem pela Sorbonne. Vem acumulando experiências em diferentes setores, desde multinacional de
energias renováveis até como Consultora de Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas na Missão do Brasil
junto à ONU em NYC. Manuella foi participante do Curso YCL Brasil 18 e hoje é ponto focal do rede no Rio de Janeiro.
Mais info

Gabriel Camargo (Facilitador e Comunicação)
Neurocientista e especialista em dados e designer de experiências com experiência em marketing, publicidade e
entretenimento. Coach certificado, participou do desenvolvimento e é facilitador do programa “6 lentes criativas Blue Brain”, um workshop para potencializar lideranças criativas a partir do framework concebido pelo Blue Man
Group. É membro da rede YCL e participou da turma anterior do Curso YCL Brasil.
Mais info

Flavia Gasciarino (Comunicação)
Co-fundadora da Lamate Consultoria em Marketing Digital, que apoia estrategicamente empreendedores, empresas e
fundações que atuam com impacto socioambiental positivo. Publicitária, pós-graduada em Comunicação com o
Mercado pela ESPM. Está no mercado de comunicação e marketing digital há mais de 10 anos, e liderou projetos
digitais em grandes agências de comunicação, portais de conteúdo e empresas. É membro da rede YCL e participou
da turma anterior do Curso YCL Brasil.
Mais info
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INSCRIÇÕES
Inscrições poderão ser feitas através deste LINK até 31/03/2019. Candidatos poderão ser chamados para
entrevista individual com os facilitadores do programa antes de terem suas vagas confirmadas.
Incentivamos que os candidatos interessados enviem o formulário assim que possível, já que o número de
vagas é limitado e os preços irão aumentar a partir de 29/02/2019.

INVESTIMENTO (À VISTA OU PARCELADO)
PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL (São Paulo) + participação na imersão final:
Lote Promocional R$ 2.400 até 2 8/02/2019.
Segundo lote R$ 2.600 de 01 a 31/03/2019.

PARTICIPAÇÃO ONLINE* (webinar) + participação na imersão final:
Lote Promocional R$ 1.500 até 28/02/2019.
Segundo lote R$ 1.700 de 01 a 31/03/2019.

*Disponível apenas para participantes que residem fora de São Paulo
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