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Site: http://camp.org.br/ 

Facebook: https://www.facebook.com/CampCidadania 

Instagram: https://www.instagram.com/camp.cidadania/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqo6-evwlGjnqbjdCpkczLA 

Endereço: Praça Pereira Parobé, 130 – 9 andar – Centro Porto Alegre/RS

CENTRO DE ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL – CAMP  

 CNPJ nº89.270.656/0001-38

http://camp.org.br/
https://www.facebook.com/CampCidadania
https://www.instagram.com/camp.cidadania/
https://www.youtube.com/channel/UCqo6-evwlGjnqbjdCpkczLA
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1.HISTÓRICO E INFORMAÇÕES GERAIS

Fundada em 27 de março de 1983, o Centro de Assessoria Multiprofissional 

- CAMP é uma entidade civil, de caráter associativo e sem fins lucrativos, 

com o objetivo de promover a formação política das classes sociais po-

pulares para que as mesmas pudessem assumir seu papel transforma-

dor da sociedade brasileira numa ótica democrática e popular. Como entidade 

não governamental é autônoma em relação ao Estado, aos partidos e às igrejas, 

constituindo sua identidade como um centro de educação popular com atuação 

prioritária junto a organizações e movimentos sociais populares. Atua como sujeito 

político autônomo comprometido com as mudanças sociais, com radicalização da 

democracia, com o controle social do Estado, na luta contra as injustiças, contra as 

discriminações e todas as formas de exploração.

Tem uma qualificada e multidisciplinar Equipe de Educadores, incluindo os só-

cios, com experiência técnica e social nas áreas de pedagogia, administração, eco-

nomia, agronomia, direito, assistência social, psicologia e sociologia.

Desde 1999, centrou suas atividades no eixo aglutinador denominado Proje-

tos de Desenvolvimento Local Sustentável e Economia Solidária, atuando junto 

a comunidades pesqueiras, recicladores, cooperativas, juventude, mulheres, 

povos tradicionais e pessoas em situação de rua.
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O espaço de construção e deliberação das ações do CAMP é a ASSEMBLEIA DE SÓ-
CIOS, que ocorre ordinariamente duas vezes ao ano. O quadro de sócios é formado por 
65 pessoas. A cada dois anos é eleito um CONSELHO DIRETOR, formado por até seis in-
tegrantes, os quais se reúnem mensalmente para monitorar as diretrizes – definidas em 
Assembleia – e ações. Junto ao Conselho, há o CONSELHO FISCAL, que monitora e avalia 
as finanças da entidade. A responsável pela articulação entre estes espaços e o quadro 
funcional da organização é a SECRETARIA EXECUTIVA, que tem responsabilidades opera-
cionais, administrativas e político- pedagógicas.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CONSELHO DIRETOR
Bernadete Konzen, educadora
Mauri José Vierira Cruz, advogado
Rosimar de Mattos, educadora 
Selvino Heck, professor

CONSELHO FISCAL 
Carlos Roberto Winckler, professor
Janize Teixeira, Pedagoga
Jorge Leon, técnico em Administração

SECRETÁRIA EXECUTIVA 
Daniela Oliveira Tolfo, socióloga. Atua na enti-
dade desde 2011 e nesta função desde 2013.

3. CONSELHOS, COORDENAÇÃO E EQUIPE

COORDENADORA PEDAGÓGICA 
Márcia Falcão, geógrafa, especialista em Políti-
cas Públicas para a Igualdade na América Lati-
na, mestra e doutoranda em Geografia.

EQUIPE 
Gilciane Neves 
Kate Schmaedecke 
Fernanda Schutz 
Chirlei Fischer 
Daniela de Oliveira 
Paulo Becker
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4. EXPERIÊNCIAS | PROJETOS

PROJETO: PROMOVENDO CIDADANIA: EDUCAÇÃO PARA 
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AUTOGESTIONÁRIA. 
Objetivo Geral: Fortalecer coletivos de mulheres e jovens de co-
munidades da periferia da Região Metropolitana de Porto Alegre/
RS através da capacitação para geração de trabalho e renda.”. A 
atuação será em territórios das periferias de em três cidades: Por-
to Alegre, Canoas e Eldorado do Sul. Estimamos atingir ao menos 
200 pessoas com as atividades, envolvendo de 6 a 10 coletivos de 
trabalho. Para tanto, serão realizadas atividades de formação, ca-
pacitação, assessoria técnica, criação de materiais de divulgação, 
aquisição de insumos, desenvolvimento de plataforma online 
para divulgação dos coletivos e seus produtos e serviços. (TF Nº 
811963/2020). 
Em andamento até dezembro de 2021. 
Valor total: R$ 350.000,00.

PROJETO: MORADIA URBANA COM TECNOLOGIA SOCIAL 2015 
Desenvolvido em parceria com a Fundação Banco do Brasil no pe-
ríodo de abril de 2015 até julho 2017 nos municípios de Paranavaí 
e Rolândia, ambos no estado do Paraná com um total de 145 famí-
lias. 
Projeto finalizado com prestação de contas aprovada.
Valor total: R$ 155.00,00. 
Vídeo: Projeto Moradia Urbana com Tecnologia Social

http://camp.org.br/promovendo-cidadania-2/
http://camp.org.br/promovendo-cidadania-2/
http://camp.org.br/moradia-urbana/
https://youtu.be/9TmdvsLXT5k
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PROJETO: CONSTITUIÇÃO DA REDE UBUNTU DE 
COOPERAÇÃO SOLIDÁRIA  (TF Nº 852621/2017).

Objetivo geral do projeto é “Organizar e constituir a Rede 
Ubuntu de Cooperação Solidária no RS, garantindo a inserção 
dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, Quilombolas, Indíge-
nas, Pescadores, Camponeses no contexto e práticas da Economia 
Solidária, como forma da superação de desigualdades históricas, 
através da realização de processos formativos fundamentados na 
educação popular e de articulação com outros atores da economia 
solidária, visando o fortalecimento das cadeias produtivas, a ge-
ração de trabalho e renda, a constituição de arranjos econômicos 
territoriais de produção, comercialização e consumo solidário. Em 
andamento até junho 2022. 
Valor total: R$2.400.000,00.
Comercialização Virtual 
Vídeo aulas que estão em andamento e disponíveis  
no canal de youtube do CAMP. 

http://camp.org.br/rede-ubuntu-2/
http://camp.org.br/rede-ubuntu-2/
https://www.facebook.com/groups/redeubuntu
https://www.youtube.com/channel/UCqo6-evwlGjnqbjdCpkczLA
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PROJETO:  
PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO EM ECONOMIA SOLIDÁRIA
Financiado pelo Conselho Britânico com apoio de Christian Aid e 
MTE/Senaes. Foi executado no ano de 2016 e gerou uma platafor-
ma que disponibiliza gratuitamente o Curso Todas as Formas So-
lidárias de Fazer Economia com 22 vídeos aula e 40 depoimentos 
distribuídos em 6 módulos. Além disso, disponibiliza Videoteca e 
Biblioteca. 100% das atividades previstas realizadas. 
Projeto finalizado com prestação de contas aprovada.
Valor total:  R$334.00,00.
Canal do Youtube com as Vídeo aulas: Fazer Solidário
Documentário:  Fazer Solidário: a Economia Solidária na região Sul

PROJETO:  
MORADIA URBANA COM TECNOLOGIA SOCIAL 2019 
Desenvolvido em 2019 pelo CAMP em parceria com a Fundação 
Banco do Brasil. Objetivo: fomentar a organização dos moradores 
destes empreendimentos habitacionais e a articulação destes mo-
radores com parceiros locais (em especial prefeituras municipais 
e agências locais do Banco do Brasil), por meio da reaplicação de 
Tecnologias Sociais, como forma de impulsionar a promoção do 
desenvolvimento social nestes empreendimentos habitacionais.

PROJETO: EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E PROTAGONISMO 
SOCIOAMBIENTAL INFANTO-JUVENIL DO RES. AMAZONAS- 
PELOTAS/RS, 
desenvolvido em parceria com a Fundação Banco do Brasil, em 
andamento. Replicação da TS Educando com Valores e Cidadania; 
Etapa 3 - Replicação da TS Coleta Solidária e Reciclagem do Óleo de 
Cozinha Residual com crianças, adolescents e famílias residentes 
no Condomínio. 
Valor total: R$284.202,35. Em andamento. 

http://camp.org.br/eco-sol-em-ead/
https://www.youtube.com/channel/UC29zvdWVoTEH0QGkAEK1qDQ
https://youtu.be/AptSbeMBudY
http://camp.org.br/moradia-urbana-2019/
http://camp.org.br/moradia-urbana-2019/
http://camp.org.br/2021/08/23/educacao-para-o-protagonismo-socioambiental-infanto-juvenil-em-pelotas/
http://camp.org.br/2021/08/23/educacao-para-o-protagonismo-socioambiental-infanto-juvenil-em-pelotas/
http://camp.org.br/2021/08/23/educacao-para-o-protagonismo-socioambiental-infanto-juvenil-em-pelotas/
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PROJETO: AMPLIAR A RELEVÂNCIA, O RECONHECIMENTO 
E O IMPACTO DA ATUAÇÃO DAS OSCS NO BRASIL – 
RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA
Financiado pela União Europeia e realizado em parceria com 
ABONG (Associação Brasileira de ONGs), CFEMEA (Centro Feminis-
ta de Estudos e Assessoria) e CESE (Coordenadoria Ecumênica de 
Serviço).
Valor total: R$ 4.495.104,00. Prestação de contas aprovada.
Publicação: 
MROSC NA PRÁTICA – Guia de Orientações para Gestoras e 
Gestores Públicos e para Organizações da Sociedade Civil

PROJETO: FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DAS INICIATIVAS 
DE FUNDOS SOLIDÁRIOS NA REGIÃO SUL  
(Convênio Nº 792864/2013 – SENAES/MTE –CAMP). 
Valor total: R$ 1.632.578,28. Prestação de contas aprovada.
Publicações: 
• Fundos Solidários: passo a passo para a constituição de 

Fundos Comunitários
• Cartilha: Economia Solidária – Memória, Legislação e Finanças
• Sistematização da experiência do fundo de solidariedade da 

arquidiocese de Passo Fundo/RS
Vídeos: 
• Vida, Organização e Práticas em Transformação: FUNDOS 

SOLIDÁRIOS
• 3º Seminário Nacional de Fundos Solidários

http://camp.org.br/marco-ongs/
http://camp.org.br/marco-ongs/
http://camp.org.br/marco-ongs/
http://camp.org.br/files/2017/11/20171117_142501.jpg
http://camp.org.br/files/2017/11/20171117_142501.jpg
http://camp.org.br/fundos-solidarios/
http://camp.org.br/fundos-solidarios/
http://camp.org.br/files/2017/02/CARTILHA-FUNDOS-SOLIDARIOS-FINAL-WEB.pdf.pdf
http://camp.org.br/files/2017/02/CARTILHA-FUNDOS-SOLIDARIOS-FINAL-WEB.pdf.pdf
http://camp.org.br/files/2018/08/Cartilha-Memoria-e-Fundos-792864.pdf
http://camp.org.br/files/2015/02/Clique-aqui-e-acesse-a-cartilha-em-PDF.pdf
http://camp.org.br/files/2015/02/Clique-aqui-e-acesse-a-cartilha-em-PDF.pdf
https://youtu.be/b2VexXtWX64
https://youtu.be/b2VexXtWX64
https://youtu.be/fW_thl1GWHY
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PROJETO TECONOLOGIA SOCIAL DA FBB: 
FUNDOS SOLIDÁRIOS COLETIVOS
A criação de um Fundo Solidário inicia com a necessidade e vonta-
de de um determinado coletivo em constituir uma poupança em 
benefício das pessoas do grupo. Ao menos seis reuniões são ne-
cessárias para estudar outras experiências e construir as regras de 
funcionamento e o regimento interno. No qual devem ser consi-
derados elementos organizativos do grupo, formas de alimentar o 
fundo, instrumentos de controle sobre os recursos, dentre outros. 
A partir da formulação escrita das regras e aprovação do regimen-
to interno, começa a captação dos recursos e posteriormente os 
empréstimos. É importante que as decisões sejam coletivas, refor-
çando a autogestão e a autonomia do grupo.
Mais informações: Fundos Solidários Coletivos

PROJETO: CENTRO DE FORMAÇÃO E APOIO À ASSESSORIA 
TÉCNICA EM ECONOMIA SOLIDÁRIA NA REGIÃO SUL DO 
BRASIL – CFES REGIONAL SUL
(Nº do Convênio: 775707/2012). 100% das atividades previstas realizadas. 

Valor total: R$ 2.631.986,47. Prestação de contas aprovada.
Publicações: 
• A Política Pública de Educação em Economia Solidária através 

do CFES – Sul
• Cartilha Educação Popular e Economia Solidária
• Cartilha Economia Solidária: alguns conceitos básicos

https://transforma.fbb.org.br/tecnologia-social/fundos-solidarios-coletivos
http://camp.org.br/2017/07/31/tecnologia-social-fundos-solidarios-coletivos-do-camp-e-certificada-pela-fundacao-bb/
http://camp.org.br/cfes-sul/
http://camp.org.br/cfes-sul/
http://camp.org.br/cfes-sul/
http://camp.org.br/files/2017/11/Sistematiza%C3%A7%C3%A3o-CFES-Sul-Pol%C3%ADtica-P%C3%BAblica-Educa%C3%A7%C3%A3o-EcoSol.pdf
http://camp.org.br/files/2017/11/Sistematiza%C3%A7%C3%A3o-CFES-Sul-Pol%C3%ADtica-P%C3%BAblica-Educa%C3%A7%C3%A3o-EcoSol.pdf
http://camp.org.br/files/2017/11/Cartilha-Educa%C3%A7%C3%A3o-Popular-e-EcoSol-CFES-Sul.pdf
file:///C:/Users/beto_fagundes/Desktop/C%20A%20M%20P/2021/CAMP%20APRESENTA%c3%87%c3%83O/Cartilha%20Economia%20Solidária:%20alguns%20conceitos%20básicos
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PROJETO: ECONOMIA SOLIDÁRIA E POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA: ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO DO 
SABER-FAZER A PARTIR DA INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA E 
DA AUTONOMIA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NA 
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE  
(convênio nº811902/2014 – SENAES/TEM/CAMP). 100% das atividades 
previstas realizadas. 

Valor total: R$ 1.598.471,90. Prestação de contas aprovada.
Publicações: 
• Mapeamento da População em Situação de Rua na região 

metropolitana de Porto Alegre
• Cartilha Eco Sol e Pop Rua: Formação em Economia Solidária 

com Pessoas em Situação de Rua
Vídeos: 
• “Morador de Rua também trabalha” - legenda inglês
• Projeto Economia Solidária e População em Situação de Rua - 

CAMP
• Encontro dos Coletivos de Trabalho e Economia Solidária com 

População em Situação de Rua

PROJETO:  
FOMENTO ÀS FINANÇAS SOLIDÁRIAS – REGIÃO SUL  
(Nº no Siconv 749630/2010). 100% das atividades previstas realizadas. 
Valor total: R$ 558.510,63. Prestação de Contas aprovada.
Publicações: Cartilha dos Fundos Solidários: construção sobre 
histórico, constituição e gestão
Vídeo: Fundos Solidários na Região Sul: Fortalecendo a 
Organização Popular

http://camp.org.br/ecosol-e-poprua-conectando-vivencias/
http://camp.org.br/ecosol-e-poprua-conectando-vivencias/
http://camp.org.br/ecosol-e-poprua-conectando-vivencias/
http://camp.org.br/ecosol-e-poprua-conectando-vivencias/
http://camp.org.br/ecosol-e-poprua-conectando-vivencias/
http://camp.org.br/files/2017/12/Mapeamento-da-Popula%C3%A7%C3%A3o-em-Situa%C3%A7%C3%A3o-de-Rua-FINAL.pdf
http://camp.org.br/files/2017/12/Mapeamento-da-Popula%C3%A7%C3%A3o-em-Situa%C3%A7%C3%A3o-de-Rua-FINAL.pdf
http://camp.org.br/files/2017/07/Cartilha-Pop-Rua-Formacao-Coletivos-Eco-Sol.pdf
http://camp.org.br/files/2017/07/Cartilha-Pop-Rua-Formacao-Coletivos-Eco-Sol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DKFPEXVFA8g&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=WgNuDyVFcWw
https://www.youtube.com/watch?v=WgNuDyVFcWw
https://www.youtube.com/watch?v=_TvhdP1TBnU
https://www.youtube.com/watch?v=_TvhdP1TBnU
http://camp.org.br/fundos-solidarios/
http://camp.org.br/files/2014/07/Cartilha-Fundos-Solidarios-Reg-Sul.pdf
http://camp.org.br/files/2014/07/Cartilha-Fundos-Solidarios-Reg-Sul.pdf
https://youtu.be/1g2tYCvOFNg
https://youtu.be/1g2tYCvOFNg
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PROJETO: E-DHESCA EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DIREITOS 
HUMANOS - Conectando Redes e Saberes: fortalecendo a 
RECID - Rede de Educação Cidadã  
(Nº no Siconv 778677/2012). 100% das atividades previstas realizadas. 

Valor total: R$ 20.959.940,01. Prestação de contas aprovada.
Publicações: 
• Relatório Final da Pesquisa Nacional das Percepções em 

Direitos Humanos no Brasil, 2014
• Caderno Educação Popular e Direitos Humanos
• Recid 10 anos: sementes plantadas e frutos da Educação 

Popular – Cartas Memória
Vídeos:
• Direitos Humanos e Educação Popular: educadores da Recid 

produzindo cidadania
• Direitos Humanos e Educação Popular: Recid Centro Oeste 

produzindo cidadania
• Direitos Humanos e Educação Popular: Recid Sudeste 

produzindo cidadania
• Direitos Humanos e Educação Popular: Recid Sul produzindo 

cidadania
• Direitos Humanos e Educação Popular: Recid Norte 

produzindo cidadania
• Direitos Humanos e Educação Popular: Recid Nordeste 

produzindo cidadania

http://camp.org.br/recid-edhesca/
http://camp.org.br/recid-edhesca/
http://camp.org.br/files/2016/06/Rel-Pesq-Direitos-Humanos-Proj-EDHESCA-CAMP.pdf
http://camp.org.br/files/2016/06/Rel-Pesq-Direitos-Humanos-Proj-EDHESCA-CAMP.pdf
http://camp.org.br/files/2014/08/Caderno-DH-e-EP-778677-Edhesca.pdf
http://camp.org.br/files/2016/06/Recid-10-anos-cartas-memoria.pdf
http://camp.org.br/files/2016/06/Recid-10-anos-cartas-memoria.pdf
https://youtu.be/fEuktCuVMKk
https://youtu.be/fEuktCuVMKk
https://youtu.be/73tz_vVwhLw
https://youtu.be/73tz_vVwhLw
https://youtu.be/x-0X0Bf4BA4
https://youtu.be/x-0X0Bf4BA4
https://youtu.be/vxKkEUf2l6w
https://youtu.be/vxKkEUf2l6w
https://youtu.be/zku470hT-U4
https://youtu.be/zku470hT-U4
https://youtu.be/qvqKs0VKdj0
https://youtu.be/qvqKs0VKdj0
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PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA 
EM DIREITOS HUMANOS NAS REGIÕES GLÓRIA, CRUZEIRO E 
CRISTAL EM PORTOALEGRE/RS 
(Convênio nº 817769/2015 SDH/CAMP). 

Valor total: R$ 737.480,25. Prestação de contas aprovada.

PROJETO: MEMÓRIA VISUAL DA RESISTÊNCIA À DITADURA 
NO RIO GRANDE DO SUL  
(Nº no Siconv 756133/2011). 100% das atividades previstas realizadas. 

Valor total: R$ 146.062,33. Prestação de contas aprovada.
Publicação:  
Não Calo, Grito: Memória Visual da Ditadura Civil-Militar no RS

PROJETO: EDUCAÇÃO POPULAR, DIREITOS HUMANOS E 
POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL  
(Nº Siconv 750364/2010). 100% das atividades previstas realizadas. 
Valor total: R$ 14.400.342,62. Prestação de contas aprovada.

PROJETO: CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL
Realizado pelo CAMP entre 2004 e 2010, com apoio da Mise-
reor e da Avesol, e teve como objetivo capacitar lideranças na 
temática do desenvolvimento local para fomentarem experiên-
cias de articulações locais de modo a criarem alternativas de su-
peração das desigualdades e de promoção do bem comum.  
Prestação de contas aprovada.
Publicação: Olhares sobre a Experiência da RECID – 2011/2014
Vídeos: 
• Recid - Educação Popular
• Projeto Popular para o Brasil

http://camp.org.br/crdh/
http://camp.org.br/crdh/
http://camp.org.br/crdh/
http://camp.org.br/memoria-visual-da-ditadura/
http://camp.org.br/memoria-visual-da-ditadura/
http://camp.org.br/files/2016/05/nao-calo-grito-visualizacao.compressed.pdf
http://camp.org.br/recid-edhesca/
http://camp.org.br/recid-edhesca/
http://camp.org.br/files/2018/12/778677-Meta-4-E-1-Sistematiza%C3%A7%C3%A3o-Final-01-1.pdf
https://youtu.be/Rvq7D_zdwPk
https://youtu.be/zU1BnFgCLJ8
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PROJETO: PROJETOS DE RECICLAGEM
Destacamos a parceria com o Instituto Vonpar, que, através do 
acompanhamento de unidades de triagem apoiadas pelo instituto, 
nos permitiu viabilizar avanços em cadeias produtivas com trans-
ferência de tecnologia para beneficiamento de plásticos. Também 
destacamos o trabalho com a Prefeitura Municipal de Canoas e a 
Fundação La Salle, onde assessoramos a constituição e monitora-
mento de um processo de “Coleta Seletiva Compartilhada”. O apoio 
financeiro da Christian Aid permitiu a sistematização das práticas 
do CAMP na relação com fundações e empresas privadas.
Publicação: 
Caderno Vento Sul, nº 4 – Reciclagem em Debate: projetos e 
parcerias do CAMP da área da reciclagem

PROJETO:   ARQUIPÉLAGO TERRITÓRIO DE DIREITOS
  Programa Arquipélago Território de Direitos teve apoio da Misereor 
(www.misereor.org) e, entre 2007 e 2013, atuou num dos bairros 
de maior vulnerabilidade social de Porto Alegre. Ao longo desses 
anos, desenvolvemos vários projetos locais, articulamos ações com 
as políticas públicas que incidem no território, apoiamos mobili-
zações na defesa dos direitos da comunidade, divulgamos as con-
dições de vida das populações locais, capacitamos atores sociais 
para o conhecimento dos seus direitos e para o desenvolvimento 
de atividades de trabalho e renda e articulamos agentes públicos e 
privados em prol de um desenvolvimento sustentável. O Programa 
incidiu na melhoria das condições de vida da população das ilhas, 
envolvendo diferentes atores da comunidade: pescadores, crian-
ças e adolescentes, jovens, grupos de mulheres, empreendimentos 
solidários e recicladores.

http://camp.org.br/projeto-recicla/
http://camp.org.br/files/2014/07/Caderno-vento-sul-4-Reciclagem.pdf
http://camp.org.br/files/2014/07/Caderno-vento-sul-4-Reciclagem.pdf
http://camp.org.br/informativo-ilhas/
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PROJETO: LENTE JOVEM
Executado de 2008 a 2013, com patrocínio da Petrobrás, nas duas 
últimas edições e do Fé e Alegria na primeira. As três edições 
capacitaram mais de 100 jovens e adolescentes moradores das 
comunidades do Arquipélago – Ilhas Pintada, Mauá, Flores e Pavão 
– e do Morro da Cruz, bairro Partenon, ambos no município de 
Porto Alegre. Durante o Projeto foram realizadas oficinas sobre 
história do cinema, leitura da realidade, musicalização, técnicas de 
filmagem, elaboração de roteiro e edição.
Vídeos:
• Ilha das Flores (ponto de vista dos ilheus)
• Levante Popular da Juventude Internacional
• Carroceiros 2
• Carroceiro! Por que não?
• Gravidez na adolescência - música
• Futebol
• Marcas da juventude
• Jovens em busca de emprego
• Moradores de rua
• Polêmica do Guaíba: lago ou rio?

http://camp.org.br/lente-jovem/
https://www.youtube.com/watch?v=kBEnS2GJQH8
https://www.youtube.com/watch?v=ff2UXuTmfoU
https://www.youtube.com/watch?v=9HnqYdwjkT4
https://www.youtube.com/watch?v=NbTu7P-qYSA
https://www.youtube.com/watch?v=vG2JMXy0QfM
https://www.youtube.com/watch?v=rEqL1iAiPx0
https://www.youtube.com/watch?v=beGx_uORAXA
https://www.youtube.com/watch?v=rVpnZsREzzw
https://www.youtube.com/watch?v=9CZa5TAgg7M
https://www.youtube.com/watch?v=jS1zD3r2tzA
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