ACADEMIA AMAZÔNIA ENSINA
EXPEDIÇÃO AMAZÔNIA 21 CARNAVAL DE 2023

SOBRE A EXPEDIÇÃO AMAZÔNIA 21
A Expedição Amazônia 21 é um ciclo de formação pessoal e acadêmico oferecido pela
Academia Amazônia Ensina®.
Desta vez seremos até 60 pessoas, dividida em duas turmas diferentes. Uma turma terá
a temática de negócios, empreendedorismo e startup, enquanto a outra turma será mais voltada
às aulas especiais com temas relacionados a sustentabilidade, meio ambiente e ecologia.
Teremos duas programações distintas enquanto estivermos em Manaus, e ao embarcar,
as turmas se encontram e formaremos uma única turma, grande, para vivenciarmos a expedição
embarcados.
Nosso propósito é gerar e disseminar conhecimento em torno da Amazônia no contexto do
debate econômico e ecológico do século XXI, contribuindo com a formação de pessoas para
enfrentar o desafio da conciliação entre desenvolvimento econômico e conservação da Natureza.
O processo seletivo para as Expedições Amazônia 21 está aberto a partir de 02/06/2022 e
será encerrado em 02/02/2023 ou enquanto houver vagas.
Veja a tabela detalhada dos prazos respectivos a cada expedição. Antes de realizar sua
inscrição, leia este regulamento.

QUANTO À PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do processo seletivo para fazerem parte da Expedição Amazônia 21
oferecidas pela Academia Amazônia Ensina, estudantes em fase de graduação e pós-graduação,
empreendedores e startupers, maiores de 18 anos, residentes no Brasil e que falem português.
Poderá haver exceções conforme decisão do Comitê Avaliador.

ATIVIDADES E CUSTOS
Ao ser selecionado(a) para participar da Expedição Amazônia 21 o(a) participante pagará o
montante de R$7.950,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), o que inclui, a
partir da cidade de Manaus:

•
•
•
•
•
•

hospedagem,
alimentação,
traslados,
ingressos de parques e museus,
painéis, aulas especiais e palestras,
viagem de barco,
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•
•

visitas a comunidades indígenas e ribeirinhas e
seguro de viagem durante o período de realização da expedição.

Não estão inclusos gastos com passagens do(a) participante de seu local de origem até a
cidade de Manaus, bem como despesas pessoais não previstas.
A programação da Expedição Amazônia 21 é composta por: a) Visitas a instituições, b) Visita
a parques, c) Visitas a museus, d) Participação em painéis, aulas especiais e debates.

QUANTO AOS TEMAS
A combinação das atividades propostas na expedição, oferece um conjunto de elementos
mobilizadores para a ampliação da visão sobre ecologia e sociedade contemporânea no contexto
Amazônico do século XXI, por meio de vivências, aulas especiais, apresentações técnicas e
institucionais, visitas a sítios de pesquisa e comunidades tradicionais, acessando e gerando
conhecimento em torno dos temas:
a) Serviços Ecossistêmicos da Amazônia (SE);
b) Áreas Protegidas;
c) Economia Ecológica;
d) Biodiversidade;
e) Populações Ribeirinhas e Indígenas;
f) Negociações Internacionais em torno da conservação e do clima;
g) Papel das Florestas nas Mudanças Climáticas;
h) Biotecnologia e Desenvolvimento Econômico na Amazônia;
i) Modelo de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus;
j) Mecanismos de financiamentos por meio do Programa Prioritário da Lei da Informática e
Programa Prioritário de Bioeconomia;
k) Empreendedorismo e bioeconomia;
l) Biotecnologia e Desenvolvimento Econômico na Amazônia;
m) Polo Industrial & Zona Franca de Manaus;

QUANTO À SELEÇÃO E INSCRIÇÃO
A seleção acontecerá em 2 fases:
1ª Fase (Eliminatória):
Inscrição por meio de formulário de avaliação disponível no endereço eletrônico
https://www.academiaamazoniaensina.com/.
Os formulários serão analisados por um comitê avaliador da Academia Amazônia Ensina.
Após a análise do formulário, a equipe entrará em contato com o(a) participante para informar o
resultado e, em caso positivo, será marcada uma entrevista remota com representante do comitê
avaliador.
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2ª Fase (Eliminatória):
Entrevista remota com representantes do comitê avaliador da Academia Amazônia Ensina.
O(a)s participantes selecionado(s)s serão responsáveis por despesas pessoais e despesas
relacionadas ao deslocamento do seu local de origem até à cidade de Manaus, bem como seu
retorno.

QUANTO AOS PRAZOS E DATAS
PERÍODO DE INSCRIÇÃO

REALIZAÇÃO DA EXPEDIÇÃO

02/06/2022 – 02/02/2023*

19 a 26 DE FEVEREIRO DE 2023 - CARNAVAL

*Caso o Comitê Avaliador julgue necessário, estes prazos poderão ser prorrogados. Nesta situação, as novas
datas serão anunciadas no endereço eletrônico https://www.academiaamazoniaensina.com/.

QUANTO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O comitê avaliador considerará os seguintes critérios para avaliação:

Critério
1
2
3

Descrição

Pontos

Exposição de ideias e afinidades com os temas
propostos e que serão debatidos na Expedição
Amazônia 21
Atividades acadêmicas relacionadas aos temas
propostos pela Expedição Amazônia 21.
Experiências práticas relacionadas aos temas
propostos pela Expedição Amazônia 21.

De 0 a 4
De 0 a 4
De 0 a 2

A nota de avaliação poderá ser de 0 a 10 e será resultado da soma da pontuação dos
critérios descritos acima.
Os temas propostos pela Expedição Amazônia 21 estão descritos no item 3. Havendo
empate de notas entre candidato(a)s, o comitê avaliador decidirá por meio de voto. O comitê
avaliador é formado pelo Dr. João Batista Tezza (presidente) e pela Dra. Andrea Waichman
(avaliadora).

QUANTO ÀS VAGAS
A Expedição Amazônia 21 selecionará até 60 pessoas para cada expedição.
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QUANTO A OUTRAS INFORMAÇÕES E DÚVIDAS
Situações não previstas neste regulamento serão tratadas e decididas pelo Comitê
Avaliador. Consulte nosso site https://www.academiaamazoniaensina.com
Escreva para aae@academiaamazoniaensina.com. Em caso de dúvidas, ligue ou envie uma
mensagem de whatsapp para +55 (92) 98211-4787.
Saudações Amazônicas,
Equipe AAE.
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