
Mudar o mundo começa com a sua escolha!



PROGRAMA DE 
EMBAIXADORES 
CHOICE 2.0 
ÚLTIMA TURMA

EMENTA



Agenda 2030, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Liderança, Propósito, 
Autoconhecimento, Design Thinking, Empatia, Escuta Ativa, Empreendedorismo, 
Protagonismo, Inovação, Impacto Social e Ambiental. 

Esses são alguns dos temas abordados no Programa de Embaixadores Choice 2.0, uma 
jornada de autoconhecimento, empreendedorismo e protagonismo para jovens 
inquietos(as), curiosos(as) e dispostos(as)  a colocar a mão na massa para transformar 
realidades e resolver desafios globais. 

Desde 2011, o Programa já formou mais de 1.200 Embaixadores e Embaixadoras em 26 
estados brasileiros. Os conteúdos trabalhados durante a jornada focam no 
desenvolvimento de hard e soft skills, a fim de formar jovens que sejam agentes de 
transformação local e global através do impacto social e ambiental. 

Durante o Programa, os participantes desenvolvem competências pessoais e 
empreendedoras por meio de ferramentas de ideação, prototipação, 
autoconhecimento, conexão entre grupos, empreendedorismo e inovação social, além 
de desenvolverem um projeto de uma solução real para um desafio global baseado nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU) da Agenda 2030, tais como escassez 
de recursos naturais, desigualdade de gênero, cidades sustentáveis, entre outros.

Para participar, os(as) interessados(as) devem ter disponibilidade para participar dos 
encontros ao vivo e online nas datas informadas. O investimento é de R$ 697 e pode 
ser pago por meio de boleto ou cartão de crédito (em até 18x).

Overview



Pessoas inquietas que acreditam que é possível viver 
em um mundo melhor e querem fazer parte desta 
mudança. 
Para quem:
• Busca orientação profissional e autoconhecimento
• Deseja empreender de forma consciente
• Busca transição de carreira para impacto 

socioambiental ou cogitando fazer transição para 
impacto socioambiental

• Possui interesse em diversidade, inclusão, 
sustentabilidade e, responsabilidade social e 
ambiental

• Deseja trabalhar com propósito
• Deseja gerar impacto positivo através do seu 

trabalho

Público-alvo



• Aprender sobre Negócios de Impacto 
Socioambiental,

• Se conectar com jovens de todo Brasil que, assim 
como você, acreditam que é possível viver em um 
mundo melhor,

• Aprender na prática como criar uma solução para 
um problema socioambiental,

• Aprender ferramentas de criação de negócios de 
impacto,

• Integrar a rede de Embaixadores Choice com mais 
de 1200 embaixadores em 26 estados brasileiros,

• Se conhecer melhor, através de dinâmicas, 
conversas e ferramentas de autoconhecimento...

Então, queremos você no Programa de Embaixadores 
2.0 Choice!

Se você quer...



O Programa de Embaixadores Choice é dividido em 3 
etapas: Imersão, Vivência e Apresentação Final, 
totalizando 30 horas de conteúdo ao vivo e online, 
somadas a mais 40 horas de mão na massa para criar 
uma solução para o desafio global junto do seu time e 
seu(sua) mentor(a).

Etapas



04 de Março (sexta feira), 19h - 22h
05 de Março (sábado), 9h - 12h e 14h - 18h
06 de Março (domingo),  9h - 12h e 14h - 18h 

Imersão

DATAS

Vivência

8 Semanas intensas com acompanhamento 
de um mentor(a) Choice e encontros 
semanais para apoiar na construção do seu 
projeto e da sua carreira.

Apresentação Final

30 de Abril (sábado), 9h - 12h

A participação nos 3 dias de Imersão e Apresentação 
final são OBRIGATÓRIOS para a conclusão do Programa 
de Embaixadores e integrar a Rede de Embaixadores 
Choice.



O Choice é o maior movimento de jovens engajados 
em impacto social do Brasil, e sua missão é formar 
líderes para empreenderem mudanças positivas no 
Mundo. Nasceu em 2011 como um programa da 
Artemisia, organização pioneira no fomento e 
aceleração de Negócios de Impacto no Brasil. Desde 
2017, o Choice é uma organização independente que 
trabalha capacitando pessoas para atuarem no 
mercado de impacto social.

Sobre o Choice



Para mais informações, acesse www.movimentochoice.com
entre em contato pelo e-mail choice@movimentochoice.com 
ou envie um mensagem no WhatsApp para (11) 99900-1669

Contatos

http://www.movimentochoice.com/



