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Edital para seleção de estudantes de pós-graduação 
 

 
Maio de 2022 

 
O Diálogo Florestal é uma iniciativa pioneira e independente que facilita a interação entre 
representantes de empresas, associações setoriais, organizações da sociedade civil, grupos 
comunitários, povos indígenas, associações de classe e instituições de ensino, pesquisa e extensão. 
Nasceu destinado a ser um espaço qualificado para o diálogo entre setores historicamente 
antagônicos, como, por exemplo, empresas do setor de base florestal e organizações ambientalistas. 
 
Dentro dos objetivos e metas do Diálogo Florestal (DF) até 2022 temos o Objetivo 5 que visa “Assegurar 
a participação e a interação do DF com o meio acadêmico”.  Neste sentido o Diálogo Florestal está 
selecionando 2 estudantes de pós-graduação para apoiar a: 

1) Promoção da participação e interação do DF com instituições de ensino e pesquisa no Brasil, em 
especial nas áreas de abrangência do Fóruns Florestais e territórios estratégicos; e, 
2) Implementação das iniciativas do Diálogo do Uso do Solo no Brasil. 

 
Objetivos e atividades principais 
 
As principais atividades a serem desenvolvidas são listadas a seguir. Todo o trabalho contará com apoio 
e coordenação da secretária executiva do Diálogo Florestal, Fernanda Rodrigues. 
 

1) Promoção da participação e interação do DF com instituições de ensino e pesquisa 

A(O) estudante vai ajudar a elaborar e realizar uma pesquisa rápida junto as instituições de ensino e 
pesquisa que participam do Diálogo Florestal para levantar temas de interesse e possíveis áreas 
correlatas com linhas estratégicas de ação dos FF DF. Esta pesquisa dará elementos para a revisão do 
planejamento estratégico quadrienal do DF, possíveis recortes temáticos dos seminários, e/ou a 
temática das campanhas de comunicação. Após a compilação da pesquisa será realizada uma reunião 
online com representantes de instituições de ensino e pesquisa e Fóruns Florestais para discutir e 
promover o engajamento. O apoio se dá a partir da elaboração da pesquisa até o desdobramento em 
ações do novo planejamento estratégico do Diálogo Florestal. Em resumos as atividades / produtos a 
serem entregues são os seguintes: 

● Formulário online para pesquisa elaborado e aprovado com base em orientações recebidas do 

Comitê Executivo do DF; 

● Envio, articulação para obtenção de respostas e compilação dos resultados em formato de 

relatório; 

● Organização e apoio na facilitação de reunião para discussão dos resultados; 

● Participação no Encontro Nacional do Diálogo Florestal dias 20 e 21 de setembro, onde será 

elaborado o plano estratégico por participantes do DF; 

● Apoio para definição de ações com base nos objetivos e demais informações obtidas no 

processo de planejamento estratégico. 

 
2) Diálogo do Uso do Solo no Brasil 

Internacionalmente, a iniciativa do Diálogo do Uso do Solo (LUD, sigla em inglês para Land Use 
Dialogue) é realizado pelo The Forests Dialogue (TFD), organização que inspirou há 17 anos a criação 

https://dialogoflorestal.org.br/quem-somos/iniciativas/dialogo-do-uso-do-solo-brasil/
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do Diálogo Florestal. O TFD lançou recentemente o Guia LUD, onde a metodologia desenvolvida vem 
sendo aplicada e aprimorada desde 2016, tendo sua primeira área piloto sido no Brasil. 
O Diálogo Florestal tem a paisagem como um dos temas centrais de seu trabalho no Brasil. Neste 
sentido vem desde 2019 realizando o projeto Diálogo do Uso do Solo Brasil. Já foram realizadas edições 
no Alto Vale do Itajaí (SC), no Centro de Endemismo Belém (Amazônia), na região do Parque Nacional 
do Pau Brasil e entorno da Estação Veracel (Bahia) e na região da cuesta (São Paulo). Estão em 
desenvolvimento novas edições em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e no Espírito Santo. A(O) 
estudante vai dar apoio às atividades do projeto no Brasil. Em resumos as atividades / produtos a 
serem entregues são os seguintes: 

● Apoio para organização de reuniões, redação de textos e realização de pesquisas relacionados 

ao tema; 

● Apoio para articulação de partes interessadas; 

● Participação em atividades relacionadas (mediante disponibilidade); 

● Relatório final. 

 
Dedicação e remuneração 
São oferecidas duas vagas, uma para cada um dos objetivos e atividades descritas acima, sendo: 
 

1) Promoção da participação e interação do DF com instituições de ensino e pesquisa 

Período de colaboração: 3 meses, a partir de julho. 
Carga horária: compatível com pós-graduação, flexível, de acordo com disponibilidade e tempo 
necessário para realizar as atividades. Não é necessária dedicação todos os dias e semanas. A 
dedicação vai variar de acordo com a disponibilidade informações / fluxos de trabalho, estimada em 
cerca de 10h/semana. 
Valor da remuneração: R$ 4.200,00 (valor total líquido, já descontados impostos e taxas, dividido em 
3 parcelas na modalidade de pagamento RPA – recibo de pagamento de autônomo(a)). 
 

2) Diálogo do Uso do Solo 

Período de colaboração: 3 meses, a partir de setembro. 
Carga horária: compatível com pós-graduação, flexível, de acordo com disponibilidade e tempo 
necessário para realizar as atividades. Não é necessária dedicação todos os dias e semanas. A 
dedicação vai variar de acordo com a disponibilidade informações / fluxos de trabalho, estimada em 
cerca de 10h/semana. 
Valor da remuneração: R$ 4.200,00 (valor total líquido, já descontados impostos e taxas, dividido em 
3 parcelas na modalidade de pagamento RPA – recibo de pagamento de autônomo(a)). 
 
Local de trabalho 
Remoto, modalidade home office. Caso alguma atividade tenha a possibilidade de participação 
presencial, caso tenha disponibilidade e o DF orçamento, os custos de participação serão cobertos pelo 
DF. 
 
Perfil desejado 

● Estudante de pós-graduação com interesse nos temas acima citados, preferencialmente 
desenvolvendo pesquisa relacionada; 

● Experiência em organização de eventos, redação de artigos / relatórios; 
● Inglês (não obrigatório, desejável). 

https://dialogoflorestal.org.br/wp-content/uploads/2021/04/publicacao-guia-lud-portugues.pdf
https://dialogoflorestal.org.br/quem-somos/iniciativas/dialogo-do-uso-do-solo-brasil/
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Candidaturas e seleção 
As candidaturas deverão ser realizadas através deste formulário até dia 14 de junho. O resultado será 
divulgado até final de junho. 

Dúvidas podem ser enviadas para fernanda.rodrigues@dialogoflorestal.org.br. 

 

mailto:fernanda.rodrigues@dialogoflorestal.org.br

