Bolsa de Estudos em Conservação para Líderes Indígenas 2016-2017
CONVOCATÓRIA PARA A APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS

A Conservação Internacional convida os povos indígenas interessados a apresentar suas candidaturas
para o Programa de Bolsas de Estudos em Conservação para Líderes Indígenas 2016-2017. Esta bolsa de
estudos, com duração de sete meses, oferece oportunidades para novos líderes de comunidades
indígenas e de povos tradicionais, assim como organizações de diferentes partes do mundo. Agora em
seu quinto ano, este programa de bolsas permitirá que os candidatos selecionados desenvolvam suas
habilidades de liderança, interajam com líderes e organizações indígenas em sua região, e prestem
assistência à sua comunidade e/ou organização através de um projeto específico.
O tema da bolsa de estudos deste ano será: "Povos Indígenas e Conservação: Como os esforços de
conservação podem contribuir para a realização e/ou fortalecimento dos direitos dos povos indígenas
aos seus recursos." Os bolsistas serão convidados a desenvolver estudos de caso sobre as estratégias
que os povos indígenas implementam para conservar os recursos específicos em seus territórios, e
como essas estratégias são desenvolvidas. Os estudos ajudarão a informar os processos associados à
realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e devem ser validados
pelas comunidades envolvidas. Além disso, os bolsistas serão convidados a desenvolver notas
conceituais para projetos que podem ser implementados pelas comunidades após a conclusão do
estudo; tais conceitos devem tratar uma ou várias recomendações provenientes do estudo.
Lembre-se que esta bolsa de estudos terá como base a própria comunidade de cada indivíduo e não os
EUA ou outros países. Os trabalhos se iniciarão em 15 de dezembro de 2016 e serão concluídos em 30
de junho de 2017.
Pede-se aos candidatos que enviem suas candidaturas ao endereço
indigenousfellows@conservation.org até 30 de setembro de 2016. Mais informações sobre o programa
de bolsas, incluindo uma lista de países qualificados e outros requisitos, podem ser encontradas em:
http://www.conservation.org/projects/Pages/indigenous-leaders-conservation-fellowship.aspx.

Contato:
Minnie Degawan
Diretora - Programa de Povos Indígenas e Tradicionais
Conservação Internacional
mdegawan@conservation.org

Bolsa de Estudos em Conservação para Líderes de Comunidades Indígenas e
Tradicionais

A Bolsa de Estudos em Conservação para Líderes de Comunidades Indígenas e Tradicionais é
patrocinado pela Conservação Internacional e pela Secretaria do Convênio sobre a Diversidade
Biológica, e tem por objetivo oferecer oportunidades a acadêmicos e líderes de comunidades e
organizações indígenas e de povos tradicionais de explorarem soluções aos problemas identificados pela
comunidade que afetam suas terras, comunidades e meios de subsistência. O programa se concentra
em duas áreas muito importantes: 1) apoio para um projeto de pesquisa em estratégias de
conservação aplicadas por comunidades indígenas para fortalecer seus direitos de terra e recursos sobre
sus territórios; 2) apoio para o desenvolvimento de uma nota conceitual para um projeto que
responderá às recomendações oriundas da pesquisa e que serão implementadas pela comunidade.

Detalhes da bolsa de estudos
Serão oferecidas duas bolsas de estudos, com duração de sete meses, dependendo do número de
candidatos.
Para o componente do projeto de pesquisa da bolsa de estudos, cada um dos bolsistas elaborará um
projeto de pesquisa e um relatório sobre o tema ‘Povos Indígenas e Conservação: Como os esforços de
conservação podem contribuir para a realização e/ou fortalecimento dos direitos dos povos indígenas
aos seus recursos.’
Para realizar esta pesquisa, os bolsistas trabalharão diretamente com suas próprias comunidades ou
organizações indígenas locais/tradicionais. O projeto de pesquisa tem como objetivo demonstrar onde
as estratégias indígenas de conservação funcionaram ou não, e identificar quais foram os fatores
contribuintes. Os resultados da pesquisa serão compartilhados com organizações indígenas, grupos de
conservação e governos.
Os bolsistas indicarão também as formações, oficinas ou seminários que gostariam de participar e/ou
reuniões nacionais que gostariam de participar em prol do seu desenvolvimento profissional. Tais
formações ou reuniões devem aumentar a capacidade pessoal do bolsista de usar os resultados da sua
pesquisa para promover as aspirações da sua comunidade. A Conservação Internacional pode auxiliar na
organização de reuniões nacionais com instituições relevantes onde o projeto de pesquisa possa ser
apresentado.
Para o desenvolvimento de uma nota conceitual, dependendo das recomendações e necessidades da
comunidade, o bolsista receberá ajuda para desenvolver uma nota conceitual para uma proposta de
projeto que poderá ser enviada a vários financiadores. O projeto deve ser implementado na
comunidade do bolsista e trazer benefícios para ela.

Quem pode candidatar-se?
1. Os candidatos deverão ser membros de uma comunidade indígena ou tradicional, de
preferência ligada a uma organização indígena em nível regional/nacional.
2. Os candidatos devem focar suas propostas nas seguintes áreas: manejo de terras/territórios
indígenas conservados pela comunidade e/ou áreas marinhas geridas pela comunidade,
conhecimento tradicional, ou desenvolvimento de protocolos comunitários para questões de
acesso e repartição de benefícios.
3. Não há limites de idade ou gênero para se candidatar.
4. Os candidatos selecionados devem ter flexibilidade para viajar em âmbito nacional e
internacional.
5. Não há limites educativos para se candidatar. No entanto, os candidatos selecionados deverão
ser capazes de transmitir as suas ideias de forma clara e concisa, oralmente e por escrito.

Requisitos
Durante o processo de seleção, o comitê de revisão considerará a perícia, experiência no terreno e os
antecedentes educativos dos candidatos em cada área temática ( conservação da diversidade biológica e
mudança climática). O comitê também considerará a capacidade dos candidatos de se beneficiar de
atividades de desenvolvimento profissional adicionais e recursos para crescer e transformar-se em um
líder/especialista na área identificada. Durante o processo de seleção, os membros do comitê também
considerarão as prioridades geográficas e a igualdade de gênero.
Os candidatos selecionados deverão demonstrar interesse no crescimento pessoal e na formulação do
projeto. Ao final da vigência da bolsa de estudos, os bolsistas terão tido novas experiências,
desenvolvido novas relações profissionais e adquirido novos conhecimentos que deverão capacitá-los
para contribuir efetivamente com as suas comunidades no futuro.
Além disso, os candidatos selecionados deverão possuir conhecimentos avançados nas habilidades e
atividades relevantes aos seus projetos de pesquisa e à comunidade ou organização na qual trabalham.
Isto inclui, mas se não limita a, um conhecimento das terras, territórios e manejo dos recursos naturais
onde se aplicam o conhecimento e as práticas tradicionais.
Os bolsistas devem se comprometer a compartilhar o aprendizado com sua comunidade ou organização
patrocinadora, e trabalhar com os membros da comunidade ou pessoal da organização na pesquisa,
sempre que possível e apropriado. Devem, além do mais, realizar no mínimo duas reuniões com a
comunidade ou organização patrocinadora. Uma reunião para apresentar o plano de pesquisa e outra
para apresentar um relatório sobre os resultados do trabalho.
Por último, os candidatos à bolsa de estudos devem apresentar uma carta de recomendação, assinada
pelo presidente da comunidade ou organização na qual trabalham, a fim de demonstrar apoio ao
projeto.

Benefícios
1. O valor total da bolsa de estudos é de $ 8.000 USD. Esse valor cobre os gastos durante a pesquisa e a
participação em todas as reuniões nacionais consideradas pertinentes para a pesquisa e para a
comunidade.
2. Acesso aos dados e pesquisas de CI sobre mitigação, adaptação e conservação da diversidade
biológica e contato com os profissionais da CI na sede e nos escritórios regionais, assim como contato
com importantes associados, incluindo sessões de orientação com os membros do Grupo de
Aconselhamento Indígena da CI.
3. Uma reunião com o pessoal da CI na sede da CI para apresentar os resultados da pesquisa e
desenvolver notas conceituais para as propostas de financiamento. Outras reuniões poderão ser
organizadas dependendo do interesse e disponibilidade dos parceiros.
Processo de Seleção
O comitê de revisão entrevistará os finalistas a partir de novembro de 2016. A lista de selecionados será
divulgada até dia 15 de novembro de 2016 e os bolsistas iniciarão seu trabalho em 15 de dezembro de
2016 ou posteriormente, conforme for necessário.
Como se candidatar?
O prazo final para as candidaturas é dia 30 de setembro de 2016. Os seguintes documentos deverão ser
incluídos no dossiê de candidatura:
1. Curriculum Vitae, assim como um cópia do documento de identificação;
2. Carta de nominação da comunidade patrocinadora e/ou organização indígena, demonstrando o
apoio da comunidade na qual o projeto será realizado;
3. O formulário completo de candidatura, incluindo uma proposta de plano de trabalho e uma
tabela de previsão de orçamento.
4. Resumo de 2 a 3 páginas da proposta de projeto de pesquisa, explicando a área de trabalho
desejada. Trata-se de um resumo detalhado, não de uma completa proposta de projeto. O
resumo tem como objetivo dar uma ideia do projeto ao comitê de seleção. Não serão
considerados os resumos de mais de três páginas;
Tanto a carta de nominação quanto o assunto do e-mail de candidatura devem indicar claramente
“Bolsa de Estudos em Conservação para Líderes de Comunidades Indígenas e Tradicionais’’.
Envie todos os documentos à indigenousfellows@conservation.org, anexados em formato Word ou
PDF.
Dúvidas?
Entre em contato com:
Minnie Degawan
Programa de Povos Indígenas e Tradicionais
Conservação Internacional
mdegawan@conservation.org

