
SUBSECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS 
PARA JUVENTUDE - SUBJUVENTUDE

Relatório das Atividades de 2020



APRESENTAÇÃO
2020 foi um ano de desafios, mesmo começando o ano com as capacitações de forma presencial, tivemos de parar devido a
pandemia do COVID-19. Essas poucas capacitações demonstraram sucesso total e por causa da pandemia antecipamos nosso
planejamento de lançamento de uma plataforma EAD de capacitação para que pudéssemos atingir a maior quantidade de
jovens. Também focamos nas ações internas, utilizando as plataformas digitais de comunicação, fizemos rodadas de reunião
com vários Agentes de Políticas Públicas para Juventude, além de realizarmos alinhamento das metas de Governo do Estado
com os desejos da sociedade sul-mato-grossense.

Neste relatório apresentamos os trabalhos de maior relevância feitos por esta Subsecretaria de Políticas Públicas para
Juventude – Subsjuventude/SEGOV, quais sejam: demos continuidade na aplicação do eixo de empregabilidade e
participação social, iniciamos o planejamento da aplicação dos eixos de empreendedorismo e ciência e tecnologia e, além de
sermos um órgão de execução, executamos a missão de articulação, principalmente, com as entidades de maior expertise
nas áreas.

Este ano foi um ano desafiador e, principalmente, um ano de plantio rumo a mudança de cultura que queremos implantar, a
qual desde de o início da juventude, nossos jovens possam ter uma qualificação profissional, oportunidade de maior
competitividade no mercado de trabalho ou na geração de renda, participação nos processos de construção de políticas
públicas e nos espaços de tomada de decisão e o maior interesse na área das ciências e tecnologia, pois onde há maior
produção há também muita pesquisa e tecnologia.

Ian Odara Araujo Leal

Subsecretário de Políticas Publicas para Juventude



EIXOS DE TRABALHO

Em 2019, ao assumirmos a Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude –
Subsjuventude/SEGOV, elencamos quatro direitos do no Estatuto da Juventude (Lei n°
12.852/13) como prioritários, a partir da análise do cenário estadual e que fossem ao
encontro do plano de governo proposto em 2018, são os eixos prioritário de trabalho
desta gestão:

Empregabilidade – Postos de Trabalho e renda;
Participação Social;
Empreendedorismo, e;
Ciência e Tecnologia.



Empregabilidade – Postos de Trabalho e renda (2019)

Qualificar o jovem para que ele esteja pronto para ser inserido no mercado de trabalho,
auxiliar na busca de postos de trabalho e incentivar a abertura de vagas de trabalho,
principalmente para jovens que estão em busca do primeiro emprego.

Implantamos, no ano de 2019 por meio do Programa Capacita Juventude e em 2020 em
parceria com a Fundação Escola de Governo de MS,

a modalidade EAD do Capacita Juventude.



Adesão ao Sistema Nacional de Juventude -
SINAJUVE

• Mato Grosso do Sul foi o primeiro
estado a aderir ao Sistema Nacional
de Juventude criado em 2013 através
do Estatuto da Juventude. Esse
sistema tem como objetivo:
Fortalecer o federalismo contratual;
otimizar a comunicação entre os
entes federados; facilitar a
transferência de recursos; promover
a transparência e a padronização dos
órgão de juventude nos estados.



PROGRAMA CAPACITA JUVENTUDE
Tem como objetivo qualificar o jovem (15 a 29 anos) para que ele esteja apto a
concorrer com mais qualidade as vagas de trabalho disponíveis no estado de Mato
Grosso do Sul, atendendo sempre a realidade local, ouvindo as necessidades de
mercado e das prefeituras para aplicar o curso dentro daquilo que é estratégico e
eficiente. Em 2020 nossos instrutores foram voluntários. Em alguns casos, quando
há vagas, conseguimos encaminhar o jovem para o mercado de trabalho e ficamos
acompanhando o desenvolvimento dos participantes por 2 meses.

• Parceiros:

• CIEE

• FUNTRAB

• SED

• CDL

• Super Nova

• Fundação Escola de Governo de MS

• Agraer



ENTREGAS DO CAPACITA JUVENTUDE
• Campo Grande – E. E. Arthur de

Vasconcellos – 13 á 17 de janeiro –
Curso de Vendas – 44 jovens

• Campo Grande – E. E. Amando de
Oliveira– 27 á 31 de janeiro – Curso de
Vendas – 68 jovens

• Sidrolândia – 12 e 13 de fevereiro –
Curso de Fotografia e Edição de imagens 
– 24 jovens

• Agua Clara – 10 a 12 de março - Curso 
de Fotografia e Edição de imagens – 30 
jovens 

• Total de 166 jovens qualificados



CAPACITA JUVENTUDE EAD
• Através de parceria com o Fundação

Escola de Governo de MS (proc.
51/940009/2020) foi disponibilizado
por essa Fundação o acesso a
plataforma de cursos online através
do link: www.cursos.ms.gov.br/subjuv,
nos quais os jovens têm acesso aos
cursos de: Atendimento ao Público,
Liderança e Gestão de Pessoa, Excel e
Primeiros Socorros. Durante o ano de
2020 mais de 4.000 jovens passaram
pela plataforma.

http://www.cursos.ms.gov.br/subjuv


Auxílio no processo de seleção do Programa de 
Primeiro Emprego da BTCC – Campo Grande

• No dia 30 de janeiro de 2020 foi   
realizado o processo seletivo para 
Jovem  Aprendiz  para  a empresa  
BTCC. O processo ocorreu na 
faculdade Estácio de Sá e foram 
ofertadas 30 vagas para jovens de 18 a 
22 anos.

• Participaram do processo seletivo  
mais de 200 jovens, sendo que 61 
deles  passaram da primeira fase, e, 
posteriormente, as 30 vagas foram 
preenchidas.



Participação Social (2019)

Incentivar os jovens a participarem dos processos de decisão no tocante as
políticas públicas para juventude.

Esta ação foi implantada em 2019 por intermédio da reativação da Rede
Estadual de Gestores Municipais de Juventude, do Conselho Estadual de
Juventude e do Programa Diálogos com a Juventude.



Reunião com os Representantes dos Conselho 
Municipais de Juventude

• No mês de maio/20 foi realizado o
encontro com os presidentes ou
representantes dos Conselho
Municipais de Juventude por meio
virtual. Participaram os seguintes
municípios: Campo Grande,
Corumbá, Ribas do Rio Pardo, Nova
Andradina e Dourados, na
oportunidade ouvimos as demandas
locais principalmente neste período
de pandemia.



Programa Juventude em Pauta

• Em parceria com a Assembleia
Legislativa de Mato Grosso do Sul
através da TV Assembleia foi criado o
Programa Juventude em Pauta, no ano
de 2019. Neste programa são
apresentados assuntos pertinentes à
juventude.

• Em 2020 foram 11 programas gravados
falando sobre: esporte,
empreendedorismo, gravidez precoce,
combate às drogas, econômia,
prevenção ao suicídio, juventude e
política e entrevistas com gestores.



Reunião com os representantes estudantis do 
ensino superior

• No mês de maio/20 foi realizado o
encontro virtual com os
representantes dos diretório
acadêmicos das seguintes
instituições: UNIDERP, UFMS, UEMS e
UFGD, onde os assuntos em pauta
foram a aproximação do Governo do
Estado com as instituições de
representação estudantil do ensino
superior.



Eleição e posse da mesa diretora do Conselho 
Estadual de Juventude

• Em 2020 foi feita a primeira reunião
do Conselho Estadual de Juventude,
após a sua reorganização e a posse
da mesa diretora, cuja composição é:
Governamental na presidência
(SEDHAST) e na vice presidência e
secretaria geral ficou a sociedade
civil. Com a reativação do
CONJUV/MS e a posse da diretoria foi
dado autonomia, dentro dos termos
da lei, para o funcionamento do
mesmo.



Diálogos com a Juventude
• Foi realizado no dia 05 de junho/20,

por vídeo conferência, em razão da
pandemia do COVID-19, a ação
Diálogos com a Juventude – Edição
Jovens LGBT em parceria com
Subsecretaria de Políticas Públicas
LGBT.



Eixos a serem implantados em 2021

Ciência e Tecnologia 
Incentivar o jovem a produzir pesquisa científica e tecnológica, principalmente 
para atender as demandas de mercado (comércio, indústria, serviços e outros) e 
ampliar a cultura da  pesquisa.

Empreendedorismo 
Difundir em Mato Grosso do Sul a cultura empreendedora, com foco prioritário
no interior do estado. Incentivar o jovem empreendedor, tanto iniciante quanto
em estágio avançado e proporcionar meios para que se fortaleça a atitude
“empreendedora”



Propostas para 2021

 Implantação do Observatório Estadual da Juventude

Implantação do Centro Estadual de Referência para Juventude

Lançamento do Programa JOVEM EMPREENDEDOR

Conferência Estadual de Juventude

Atualização do Plano de Políticas Públicas para Juventude

Lançamento da extensão do Programa Capacita Juventude: Edição 
Rural.
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Maria Aparecida da Cruz



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reinaldo Azambuja Silva

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

Eduardo Correa Riedel

Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

Ian Odara Araujo Leal

Subsecretário de Políticas Publicas para Juventude



OBRIGADO!

Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica

Subsecretaria de Políticas Publicas para Juventude
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