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A Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal teve sua estrutura
alterada pelo Decreto Nº 42.235, de 24 de junho de 2021, passando as atividades
de apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro para Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal e hoje possui a
seguinte força de trabalho:

A SEJUV-DF



RESULTADOS ALCANÇADOS



Os Centros de Juventude são equipamentos públicos de referência no
atendimento aos jovens do Distrito Federal. Nos locais são ofertados cursos de
qualificação profissional, atividades de convivência, saúde e lazer, inclusão
digital, cultura, formação para o empreendedorismo, acompanhamento
psicossocial, prevenção ao uso de drogas ilícitas e ações sociais e comunitárias. 

Os Centros de Juventude compõem a Política Distrital de Atenção ao Jovem do
Distrito Federal – PDAJ – Lei n º 5.142/2013 e a operacionalização de suas
atividades é executada pelo IECAP, ganhador do chamamento público n º
001/2017.

Atualmente existem três unidades dos Centros de Juventude, localizados em
zonas de extrema vulnerabilidade social de Brasília, são elas Estrutural, Ceilândia
e Samambaia. 

CENTRO DE JUVENTUDE
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CENTRO DE JUVENTUDE

TURMAS DE COZINHA DE SUCESSO

TURMAS DE OFICINA DE TEATRO

TURMAS DE EMPREGABILIDADE

TURMAS DE PRIMEIROS SOCORROS

TURMAS DE EMPREENDEDORISMO DIGITAL

TURMAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

TURMAS DE FUNCIONAL FIGHT

TURMAS DE OFICINA DE BIOJÓIAS
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CERTIFICADOS EMITIDOS



CENTRO DE JUVENTUDE

Entrega de certificados dos CJs.



ESPAÇO DA JUVENTUDE



O projeto tem o objetivo de implementar espaços com
estações de trabalho completas equipadas com CPU,
monitor, teclado e mouse com acesso à internet para que os
jovens da região possam utilizá-los para atividades
escolares, cursos online, dentre outros.

A Sejuv apresentou o projeto para as administrações
regionais com os equipamentos, que foram doados pelo
Banco de Brasília (BRB) e, em contrapartida, as
administrações se comprometeram a providenciar espaços
adequados para a realização das atividades, garantindo a
infraestrutura do local e o funcionamento dos aparelhos.

Atualmente existem 8 Espaços da Juventude no DF.

ESPAÇO DA JUVENTUDE



ESPAÇO DA JUVENTUDE

Espaço da Juventude do Riacho Fundo. Espaço da Juventude da Fercal.



O Projeto Jovem Protagonista nasceu com o propósito
de convidar os jovens a assumirem o protagonismo de
suas próprias vidas e das comunidades onde vivem.
 
Por meio de duas vertentes, Empreendedorismo e
Empregabilidade, com atividades divididas em três
pilares: Motivação, Capacitação e Oportunidade, o
Projeto contará com atividades virtuais e presenciais
dirigidas a jovens entre 15 e 29 anos de idade.

Estima-se alcançar entre mil e dois mil jovens com a
iniciativa, sendo que até setembro de 2021 os vídeos
somara 419 visualizações. 

JOVEM PROTAGONISTA



CULTURA



Com o objetivo de promover a cultura entre os jovens, a Sejuv, por meio dos
Centros de Juventude apresentou duas Semanas Culturais dos CJs, sendo uma em
dezembro de 2020 e outra em abril de 2021, oportunidade na qual os jovens das
oficinas de teatro apresentaram monólogos, documentários e até um curta
metragem. 

A programação, aberta ao público em geral, foi amplamente divulgada na imprensa
e nas redes sociais, e transmitida ao vivo pelo Youtube.

Até setembro de 2021, as duas Semanas Culturais somaram 2685 visualizações, 
 podendo ser assistidas até hoje.

CULTURA



SEMANA CULTURAL DOS CJS



EMPREENDEDORISMO



Com o objetivo de compartilhar casos de sucesso que inspirassem os jovens em
suas jornadas, entrando em contato com exemplos que os impulsionassem em
suas transformações pessoais e profissionais, a Sejuv, por meios dos Centros de
Juventude, realizou entre os dias 12 e 16 de abril de 2021, a 1ª Semana Inspire um
Jovem que contou com palestras de grandes nomes do empreendedorismo
brasileiro como Janete Vaz (Laboratório Sabin Imagem), a treinadora Janaína
Caputo, Pedro Fernandes (Beiramar Imóveis), o estrategista digital Rodrigo Bindes,
Luís Fula (Vai Bem Gelados e Look n’ Feel), Leo Aguiar (Parque Bambolim) e Beto
Pinheiro (Coco Bambu). 

A 1ª Semana Inspire um Jovem dos Centros de Juventude contou com a
participação de 483 jovens nos 5 dias de programação.

EMPREENDEDORISMO



1ª SEMANA INSPIRE UM JOVEM



COVID-19



Com o número crescente de casos de
covid-19 e internações de jovens,
entendendo seu papel de promover o
diálogo e a conscientização da
juventude para o atual momento que
estamos vivendo, a Sejuv lança a
campanha #jovemnãoéimune que foi
amplamente divulgada e compartilhada
nas redes sociais.

#JOVEMNÃOÉIMUNE



#JOVEMNÃOÉIMUNE



Fruto da campanha de conscientização
#jovemnãoéimune, os alunos dos Centros de
Juventude do Distrito Federal produziram o vídeo
#rolêdobem no qual os jovens mostram seus
cuidados durante a pandemia e marcam um “rolê
virtual”, sem aglomeração, sem festa clandestina,
curtindo em segurança sem colocar a própria
vida e a dos outros em risco.

O #rolêdobem foi amplamente compartilhado
pelos jovens nas redes sociais e também pelo
perfil oficial do Gov-DF nos stories do Instagram
e conta com quase 10 mil visualizações.

#ROLÊDOBEM



INCLUSÃO

Você sabe o que significa as 
#LegendaAcessível ou

#PraCegoVer?



Com o objetivo de conscientizar a
juventude a respeito da importância da
inclusão da pessoa com deficiência, desde
o dia 3 de dezembro de 2020, todo
conteúdo postado no Instagram da
Secretaria de Juventude passou a contar
com o recurso de #LegendaAcessível, que
é a descrição de imagens.

#LEGENDAACESSÍVEL



SEJUV NA MÍDIA

No site da Secretaria de Juventude do Distrito Federal, você encontra todas informações a respeito
da pasta, bem como contatos, ações, projetos, além da cobertura dos principais acontecimentos
da Sejuv-DF.



A Secretaria de Juventude se mantém ativa no Instagram @sejuvdf, gerando conteúdo
informativo sobre tudo o que acontece na pasta em tempo real, promovendo a interação com
seus seguidores.

INSTAGRAM



Mais de 300 matérias publicadas em blogs e sites de grande circulação como 
 Agência Brasília, G1, Correio Braziliense, Jornal de Brasília, Metrópoles, Record
entre outros.

IMPRENSA
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