Resultado do processo de seleção dos representantes
Brasileiros para o 5º Treinamento Interamericano de Liderança

Os jovens selecionados como representantes brasileiros ao 5º Treinamento Interamericano de
Liderança foram:

Bruna Andrade e Felipe Bertoglio
O processo de seleção dos jovens foi coordenado por Maria Clara Marotti, Raphael de Taranto (jovens
participantes do 4º Treinamento Interamericano de Liderança) e Fernanda Soares, Comissária
Internacional Adjunta. O Comitê de Seleção foi composto por três pessoas, escolhidas de comum
acordo entre Equipe Internacional, Diretoria Executiva Nacional e Núcleo Nacional de Jovens Líderes,
sendo elas: Carmen Barreira, Diretora Nacional de Métodos Educativos; Carlos Frederico dos Santos,
Diretor Adjunto de Relações Institucionais e Mariana de Marchi, do Núcleo Nacional de Jovens Lideres.

A 5º edição do ILT acontecerá entre os dias 28 de dezembro de 2017 e 3 de janeiro de 2018, no
Equador, na cidade de Quito.

A partir de novembro, os jovens selecionados passarão por um período de preparação de modo a
viabilizar a participação dos jovens selecionados. Leituras definidas pelos responsáveis pela
preparação serão indicadas. Também neste mesmo período, será desenvolvido com os jovens
representantes, sob responsabilidade da Equipe Nacional de Relações Internacionais e apoio do
Núcleo Nacional e de possíveis convidados, um trabalho de capacitação. Seu objetivo é preparar
tecnicamente os membros da delegação, de forma a complementar os conhecimentos necessários à
participação no Treinamento Interamericano de liderança e ampliar os conhecimentos pré-existentes.
Esta capacitação se dará pela troca de experiências com os membros da delegação, leituras
recomendadas e discussões pela internet. Poderão, ainda, ser feitas reuniões prévias ao evento.

Após a participação no 5º Treinamento Interamericano de Liderança, os jovens representantes
brasileiros assumirão sua responsabilidade em gerar resultados.

Deverão elaborar um relatório completo até o dia 1º de fevereiro de 2018 e disponibilizar para a Rede
Nacional e os Escoteiros do Brasil documentos e informações úteis obtidas no evento. Este relatório
deverá conter relatos e avaliações sobre a participação da própria delegação jovem, das experiências
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trazidas das demais delegações, dos temas discutidos e acordos feitos. Esta delegação deverá ainda
apresentar esse relatório oficialmente no Fórum Nacional de Jovens Líderes de 2018, bem como se
comprometer a formatar e desenvolver uma oficina de trabalho junto ao 24º Congresso Nacional
Escoteiro, em Curitiba (PR). Tal oficina será aberta a todos os associados inscritos em quaisquer
modalidades do evento, como: Congressista, Congressista na categoria Jovem Líder, Fórum Nacional
de Jovens Líderes e Visitantes.

Fernanda Soares
Comissária Internacional Adjunta
Coordenadora do Processo de Seleção do 5º Treinamento Interamericano de Liderança
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