
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é a Jornada Motriz?  

                  

É um programa de desenvolvimento pessoal e profissional para ciências do mar. Na 

jornada  vamos compartilhar metodologias e ferramentas  para impulsionar suas 

habilidades socioemocionais,  seu autoconhecimento e te estimular a lidar com a gestão 

do seu tempo e te auxiliar no desenho de sua projeção de carreira.   

A jornada motriz é uma iniciativa da bloom.ocean e faz parte da comunidade motriz. 

        

 Para quem se destina?  

 

• Graduandos do últimos semestre de cursos relacionadas às ciências do mar e 

ambiental; 

• Profissionais que já atuam nas ciências do mar e/ou ambiental, ou que estão 

pensando em transitar para carreira nessas áreas; 

• Pessoas que buscam momentos de autoconhecimento para alavancar sua jornada 

pessoal e profissional; 

• Pessoas que já estão atuando profissionalmente, mas ainda estão inseguras 

quanto a suas potencialidades e habilidades. 

• Você não precisa ter uma graduação ou educação formal para participar da 

jornada, o que importa é a sua jornada profissional ou seu foco em desenvolver 

sua projeção de carreira; 

 

Para quem não se destina esse programa?  

 

• Graduandos cursando os primeiros anos do curso; 

• Pessoas que não estão abertas a um processo de autoanálise e disponíveis para 

encontrar lacunas e demandas para se autodesenvolver; 

               

O que vou aprender? 

 

Exercícios Práticos | Desenvolvimento de planos, acesso a metodologias e ferramentas 

| Mapeamento de habilidades e competências | Autoapresentação e autocomunicação 

|Treinamento e prática de gestão do tempo e produtividade | Produto final: Canvas de 

Carreira 

 

Qual a carga horária da jornada?  

 

Serão realizadas cerca de 9 horas de capacitação online e será disponibilizado material 

complementar exclusivo para os participantes da jornada. 

• Ebook e aulas gravadas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto tempo dura a Jornada Motriz?  

 

A jornada tem duração de 3 semanas, com encontros online uma vez por semana. As 

videochamadas tem duração de até 3 horas. Uma turma terá aula às terças e outra 

aos sábado, você escolhe em qual se matricular. 

 

Os encontros são tipo aulas expositivas?   

 

Não. A Jornada Motriz é muito mais prática do que teórica. Em todos os encontros 

você será convidada(o) a exercitar diversas ferramentas de autoconhecimento e projeção 

de carreira. 

 

Quanto custa a jornada motriz?  

 

Nós trabalhamos com três valores de investimento para o programa, que poderão ser 

parcelados em até 6x. Ao preencher o formulário de inscrição você deve escolher um 

deles:  

 

Acessível: R$490,00    

Nesse valor, você está colaborando com os custos mínimos de execução e um valor 

simbólico as facilitadoras.  

Dupla | Até 12/03 : R$775,00  

Você pode chamar outra pessoa para se inscrever junt@s e aproveitar esse descontão! 

Os dados serão de apenas uma pessoa e vamos entrar em contato para fazer o 

cadastro da segunda no sistema :)  

Abundante: R$ 600,00 

Você está contribuindo com os custos de execução, com uma remuneração justa as 

facilitadoras e ainda ajudando a alimentar e nutrir bolsas para pessoas interessadas, 

mas sem real condição financeira para contribuir. 

  

Existe alguma modalidade de participação via bolsa de inclusão?   

 

A Jornada Motriz prevê o oferecimento de bolsa em caso de vulnerabilidade social. 

Para solicitar a sua, entre em contato pelo e-mail bloom.motriz@gmail.com especificando 

sua condição 

Estamos sempre abertos a conversar sobre formas de flexibilização para incluir sua 

participação.  

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como faço para me inscrever?  

 

É só preencher o formulário de inscrição através do link e nós entraremos em contato 

com você via e-mail e/ou whatsapp 

 

É emitido certificado de apresentação?  Sim!  

   

Em qual plataforma acontecem as videoschamadas? 

 

Optamos pela plataforma Zoom (https://zoom.us/) para realização das vídeochamadas. 

Com ela não é necessário fazer nenhum tipo de cadastro ou baixar aplicativo para o 

computador, além de possibilitar a gravação dos encontros. Para uso mobile, o aplicativo 

está disponível para android e IOS. 

 

Os encontros online serão para compartilhamento de experiências? 

 

Além de ser um ambiente de conhecimento e aprendizagem, o ambiente online também 

proporciona a conexão entre todos que estão na videochamada. Tudo na Jornada Motriz 

funciona como um convite, então sim, eventualmente, todos serão convidados a 

compartilhar experiências, vai de cada um aceitar ou não este convite. Sempre dizemos 

que o silêncio também é parte da conversa. Fique à vontade! 

 

Não tenho uma internet muito estável, posso participar mesmo assim? 

Para a Jornada Motriz a estabilidade da internet é um fator a ser levado em 

consideração, então cabe a você decidir se será viável sua participação. 

 

E se eu não puder participar de todos os encontros? 

 

Todos os encontros ficarão gravados e serão disponibilizados quando você não puder 

participar. Ao solicitar o acesso ao encontro gravado, você terá o prazo de uma semana 

para assistir. 

                

  

 

https://www.bloomocean.com.br/jornada-motriz

