
                                                                     

 

                           Jovem Empreendedor Florestal  
                        JEF 2020 

Brasil 
Reforestamos México A.C. convida os jovens interessados no desenvolvimento 

sustentável a propor propostas com foco em empreendedorismo que assegurem 

mais e melhores florestas no Brasil. 

 

Regulamento 

1. O cadastro da proposta será por equipes formadas de 2 a 4 (no máximo) 

sendo apenas estudantes universitários vigentes. Ao menos um integrante 

da equipe deve estar cursando uma carreira florestal ou similar. Apenas 

podem candidatar-se estudantes de universidades brasileiras. 

2. A proposta deve estar alinhada a um dos quatro objetivos de 

REFORESTAMOS MEXICO A.C. Para mais informações entrar no site 

www.reforestamosmexico.org 

3. Cada equipe deverá ter um orientador (professor) da sua universidade. 

4. A proposta com foco em empreendedorismo florestal deve apresentar um 

impacto nas florestas ou reservas da sua região. 

5. Serão aceitas propostas com foco em empreendedorismo florestal em 

qualquer nível de implementação (desde ideais, projetos iniciais, startups até 

empresas). 

6. Não serão aceitas empresas de propriedade das faculdades e/ou 
universidades. 

7. Cada equipe poderá entregar apenas uma (01) proposta. 

8. O desenvolvimento da seleção de propostas se dará em 2 etapas. A primeira 

para a validação e a segunda para a avaliação. 

 

Calendário 

Início:  13 de setembro 

Cursos e conversas online: 20 de setembro a 31 de novembro 

Entrega de formato -  primeira etapa: 01 de dezembro 

Anúncio de semifinalistas: 16 de dezembro 

Capacitação online: 21 de janeiro a 15 de fevereiro 

Entrega de proposta final: março/2020 

http://www.reforestamosmexico.org/
http://www.reforestamosmexico.org/


                                                                     

 

Anúncio de finalistas: março/2020 
Capacitação dos finalistas  março/2020 
Capacitação presencial do finalista no México: 24-29 de maio/2020 
Evento final e premiação: 30 de maio/2020 

 

Reconhecimentos  

Serão selecionadas as cinco melhores propostas (uma de cada região do país). As 

cinco equipes brasileiras selecionadas receberão uma capacitação de dois dias com 

modalidade (presencial ou online) ainda indefinida. No último dia da respectiva 

capacitação, será conhecido o time que passará para a final do Jovem 

Empreendedor Florestal Latino-americano e apresentará sua proposta junto com os 

ganhadores das categorias México, Peru, Guatemala, América Central e América 

do Sul na cidade do México. 

Além da vaga para a apresentação final, a equipe finalista participará do bootcamp 

de uma semana na cidade do México. Nesse evento serão abordados temas sobre 

empreendedorismo junto a empreendedores de outros países.  

Os organizadores cobrirão os gastos de transporte, hospedagem e alimentação do 

orientador e de um estudante da equipe finalista brasileira. 

Observações 

Todos os assuntos relacionados ao processo de seleção das propostas serão 

resolvidos pelo comitê organizador que tomará a última decisão com 

manifestação pública do que foi resolvido. 

Brasil, Guatemala, México e Peru terão equipes finalistas independentes da região 

da América, pois os quatro países possuem uma base Reflorestamos. Os demais 

países que não têm base/escritório Reflorestamos também participarão, mas dentro 

do grupo continental e não por seu país. 

 

Mais informações 
kramos.wavegroup@gmail.com 

kpereira@wavegroup.be 
operaciones@wavegroup.be 
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