
	

																																																											 	

Embaixadores 2018: diversidade em campo 
Os cinco escolhidos para representar suas regiões na Brazil Conference at Harvard & MIT 

têm uma coisa em comum: a determinação. 
  
O Programa de Embaixadores selecionou os cinco universitários brasileiros que irão 
representar as suas respectivas regiões do país na próxima Brazil Conference at Harvard 
& MIT. Como um Embaixador, eles devem ajudar na parceria com as universidades da sua 
localidade, para que transmitam ao vivo as palestras, e se responsabilizam por levar de 
volta para o país todo o conteúdo visto. Além disso, receberão mentoria liderada pelos 
Embaixadores da última edição do programa e têm a oportunidade de se expor e apresentar 
seus projetos a grandes líderes. 
  
O Programa de Embaixadores 2018 teve mais de 16 mil inscritos e os cinco escolhidos 
virão ao evento com todos os custos pagos pela organização. 
  
Região Centro-oeste 
Jessica Campos Ramos, 26 anos 
Ceilândia, DF 
Universidade Anhanguera 
 
Jessica é graduanda pelo curso de Serviço Social por intermédio do Programa Universidade 
para Todos, e estagiou na área de direitos da criança e adolescente e na coordenação de 
ações sociais nas comunidades. Participa do Justiça Comunitária – um programa do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal que tem como objetivo democratizar a Justiça e 
promover à cidadania e a efetivação dos direitos humanos –, e do Movimento Estudantil do 
Serviço Social do Distrito Federal – que tem uma articulação política de caráter contestador 
da ordem social vigente e que desenvolve debates de caráter coletivo. Além disso, faz parte 
do espaço acadêmico da escola de música de Brasília e é Embaixadora da Juventude pela 
UNODC. 
  
Região Nordeste 
Bárbara Ferreira, 20 anos 
Salvador, BA 
Universidade Salvador (UNIFACS) 
 
Bárbara é formada como técnica em logística, estudante de engenharia de produção e 
empreendedora. Começou a desenvolver projetos através da robótica educacional e desde 
então já realizou pesquisa de iniciação científica, desenvolveu produtos, projetos de lei e 
projetos voluntários, cujo um deles transformou a realidade de um colégio público através 



	

																																																											 	

da reativação da biblioteca escolar e da conquista de recursos para o laboratório de 
ciências. Bárbara também é engajada na causa de combate à seca no semiárido nordestino 
e é sócia-fundadora de uma startup que visa utilizar energia solar para a dessalinização de 
água. Além disso, é Embaixadora da Juventude pela UNODC. 
  
Região Norte 
Jeferson Almeida de Oliveira 
Belém, PA 
Universidade Federal do Pará (UFPA) 
 
Jeferson sempre estudou em escola pública e cursou técnico agrícola no IFPA. É aluno de 
Direito na UFPA, em Belém, onde aproveita todas as oportunidades que a universidade 
proporciona para devolver para a sociedade com ações positivas. Além disso, é estagiário 
da ONG Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), desenvolvendo 
atividades no programa “Direito e Sustentabilidade”. Foi Bolsista Pibic/CNPq na Clínica de 
Direitos Humanos da Amazônia (CIDHA/UFPA), atuando em projetos ligados ao Direito 
agroambiental e socioambiental, com ênfase no Direito ao território das populações 
tradicionais. Participa como colaborador de extensão da Liga Acadêmica de Direito “Verde 
Cabanagem” e fez parte do grupo de estudos sobre Direito Agrário. Interessado em direito 
agroambiental, direito socioambiental, governança fundiária e educação Ambiental, 
acredita que precisamos pensar novos mecanismos que protejam a Amazônia e as 
populações tradicionais dos retrocessos socioambientais que enfrentamos atualmente. 
Acredita também que precisamos direcionar nossa atenção para a regularização fundiária 
na região, combatendo as violências e as injustiças derivadas de um desenvolvimento não 
sustentável.  
 
Região Sudeste 
João Vitor Araújo Costa, 20 anos 
Taboão da Serra, SP 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 
João é bolsista na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde estuda Arquitetura e 
Urbanismo e está trabalhando para criar uma escola de programação que pretende mudar 
o cenário da educação em tecnologia no Brasil. Chegou até aqui devido ao seu bom 
desempenho na escola pública, pois foi aprovado no processo seletivo do ISMART e 
recebeu uma bolsa de estudos para cursar o Ensino Médio num dos colégios particulares 
mais renomados da capital paulista. 
Nasceu e cresceu na periferia da Grande São Paulo e aos 16 anos, decidiu co-criar o 
Descobrindo o Sonho Jovem (DSJ) no qual hoje é diretor executivo. A iniciativa é um 
negócio social que ajuda jovens de periferia a descobrir propósito de vida, e que em 2015 



	

																																																											 	

foi convidada para representar o Brasil no Fórum Civil dos BRICS em Moscou. No início de 
2017, João foi um dos 36 brasileiros selecionados para o Programa ProLíder, que reúne 
jovens com alto potencial de liderança para debater o cenário brasileiro e criar 
empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do país. 
 
Região Sul 
Adonias Moraes, 20 anos 
Foz do Iguaçu, PR 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
Adonias sempre foi estudante de escola pública, o que lhe permitiu vivenciar a realidade do 
ensino público no país. Aos 16 anos, começou a fazer estágio de nível médio na Justiça 
Federal do Paraná. Visando uma universidade pública, conseguiu então uma bolsa integral 
em um cursinho pré-vestibular e durante um ano dividiu sua atenção entre a escola, estágio 
e o cursinho. Passou em Direito na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE. Hoje é estagiário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Presidente do 
Centro Acadêmico de Direito da Unioeste, professor voluntário de Filosofia e Sociologia no 
Curso Pré-Vestibular da Unioeste – o qual é destinado exclusivamente para estudantes de 
baixa renda oriundos de escolas públicas –, participante do grupo de pesquisa em 
Hermenêutica Jurídica e Novas Tendências do Direito Contemporâneo e membro-fundador 
da Clínica de Direitos Fundamentais e Trabalho de Foz do Iguaçu. É uma pessoa que vê a 
educação como uma fonte de transformação e acredita em um futuro melhor. 
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