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A sobrevivência cultural defende os direitos 
dos Povos Indígenas e tem apoiado a 
autodeterminação política e cultural e a 
resistência dos povos indígenas desde 1972. 

O Projeto Youth Fellowship foi criado para 
apoiar jovens líderes indígenas entre 17-28 
anos de idade que criam e disseminam 
conhecimento através de formas criativas e 
pensamento crítico para avançar seu 
trabalho e, em última instância, levar a 
espaços transformadores impactantes em 
suas comunidades.

SOBRE NÓS



CONVOCATÓRIA 2023 PARA JOVENS

CRIADORES E AGENTES DE MUDANÇA INDÍGENAS

Durante nosso sexto ano, abriremos nossa convocação para inscrições de 18 
de janeiro a 1 de março de 2023. Os candidatos podem ser grupos 
individuais ou coletivos de jovens indígenas. O montante de cada subvenção 
é de 2500 (dólares americanos). Os projetos devem durar 6 meses e 
espera-se que os jovens tenham demonstrado como este projeto apoiará a 
liderança juvenil e o impacto positivo em sua comunidade. Os bolseiros de 
sobrevivência cultural anteriores não são elegíveis para esta chamada.



• Individual: Jovens indígenas de 17-28 
anos de idade; ou coletivo: Grupo de 
jovens indígenas entre 16-28 anos de 
idade. 

• Acesso à internet e outras formas de 
comunicação para colaborar de forma 
criativa com outros companheiros, a 
equipe da CS e poder participar de 
videoconferências.

• O candidato não deveria ter sido um 
ex-bolsista de Sobrevivência Cultural.

Quem é elegível?



PAÍSES
ELEGÍVEIS

México (prioridade na Península de 
Yucatán), Belize, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicarágua, Costa Rica, 
Panamá, Colômbia, Equador, Suriname, 
Guiana, Peru, Bolívia, Brasil (prioridade 
na Bacia Amazônica), Chile, Argentina, 
Paraguai, Uruguai, Namíbia, Botsuana, 
Nigéria, Tanzânia, Quênia, África do Sul, 
Nepal e Índia.



• Terras e meios de subsistência 
sustentáveis

• Defesa da terra e dos territórios

• Preservação e revitalização das línguas 
indígenas

• Soluções para a mudança climática

• Resgate da cosmogonia e da 
ancestralidade

• Empoderamento e liderança de 
mulheres, jovens e gêneros 
sub-representados

• Mídias comunitárias indígenas

• Resgate e proteção da medicina 
tradicional

• Igualdade e justiça de gênero

TEMAS



ÁREAS DE TRABALHO

COM FOCO COMUNITÁRIO
CRIATIVO

• Reforço de capacidades e de gestão de ferramentas técnicas e/ou digitais.
• Vídeos curtos de animação sobre a tradição oral indígena.
• Ilustrações gráficas de alto impacto.
• Software gratuito que facilite a edição e a criação de conteúdo informativo.
• Narrativas comunitárias (escrita criativa, histórias, lendas, poesia e jornalismo).
• Arte (muralismo, fotografia, pintura/tecelagem/cerâmica tradicional).
• Mídias comunitárias (rádio, audiovisual e plataformas digitais).
• Artes performativas (dança, teatro, marionetes).
• Música e canções tradicionais.
• Pesquisa cultural



COMO SE  
CANDIDATAR?



As apresentações conceituais podem ser enviadas nos seguintes formatos: escritas (máximo 2 
páginas), áudio ou vídeo (máximo 5 minutos), respondendo às seguintes questões:

• Nome completo
• Idade
• Pronome de gênero
• Povo indígena/Nação/Etnia/Afiliação tribal
• Comunidade e país de residência
• Contato (Email, WhatsApp/telegram/número do sinal)
• Breve descrição do seu projeto (objetivos, atividades e resultados esperados)

Se sua solicitação for em grupo, inclua informações de todos os membros. Aceitamos inscrições 
nos seguintes idiomas: espanhol, inglês, português, nepalês, Sunuwar, Hindi, K'iche' Maya, 
Kaqchikel, Poqomam, Didxazá, (Isthmus Zapotec), Ayuujk, africâner e francês.

Responda às questões indicadas acima e envie a inscrição ao adriana.hernandez@cs.org 

Se a proposta for selecionada, o coordenador entrará em contato com o candidato para solicitar 
o envio de uma proposta descritiva completa e de um orçamento. O período de seleção dura 3 
meses. O prazo para inscrição é 31 de março de 2023.



PERGUNTAS MAIS FREQÜENTES



• Existe um formato específico a ser aplicado?

• Não, não há um formato específico para apresentar seu conceito inicial; mas você deve 
incluir seus objetivos, atividades e resultados esperados. Somente se seu conceito for 
selecionado para apresentar uma proposta completa, então nós compartilharemos 
formatos específicos. 

• Se eu não tiver entre 17 e 28 anos de idade, ainda posso me candidatar? 

• O projeto de bolsas para jovens é voltado para jovens indígenas entre 17 e 28 anos; se 
você não estiver dentro dessas idades, poderá encontrar outras oportunidades de 
colaborar com a Sobrevivência Cultural, especialmente através de nossas comunicações. 

• Quando receberei uma resposta? 

• Após 1º de março de 2023, serão necessários pelo menos três meses para que os jovens 
selecionados tenham seus bolsistas.

PERGUNTAS MAIS FREQÜENTES
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