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Educação é movimento e com essa premissa em mente, estamos trabalhando na Educação de

PALAVRA DO PRESIDENTE

Impacto. Essa ideia surgiu da vontade que temos de extrapolar as paredes da sala de aula e
encontrar caminhos novos para atingir nossos alunos, suas famílias e nossos educadores.
Durante o período de 2016 | 2017, além de nossos voluntários de longa data, tivemos a parceria de
empresas através dos programas da Junior Achievement, que certificaram grande parte de nossos

No nosso último relatório reafirmei o compromisso do iGMK com a educação, em

alunos e também educadores nos programas Conectado com o Amanhã e Economia Pessoal – os

nossa missão de transferir e adquirir conhecimento e sempre ajustar e melhorar

dois ligados ao tema Educação Financeira.

suas práticas.

Ainda dentro desse propósito da Educação de Impacto, lançamos a proposta que talvez seja a

No biênio 2016 | 2017, apesar da crise que atingiu o emprego no Brasil, conseguimos formar mais

mais querida do iGMK neste período, a Feira de Negócios. O piloto aconteceu na Pró-Morato e

de 4.600 adolescentes e jovens, mais de 2.500 deles já estão trabalhando e iGMK e parceiras

uniu alunos e suas famílias em um grande projeto de empreendedorismo. Ao longo do curso, os

continuam ativas na inserção dos demais formados.

alunos foram identificando as atividades de seus pais e trazendo para a sala de aula os desafios
da elaboração de planos de negócios para várias iniciativas. Os pais foram convidados para as

Em 2017 tivemos a oportunidade de iniciar uma parceria muito valiosa em São Paulo, com o Colégio

salas de aula e foram professores de seus filhos e colegas. O resultado foi aprendizado para pais,

Dante Alighieri. Logo no início do ano fomos recebidos e pudemos contar com os professores

alunos e educadores, numa feira verdadeira que movimentou a comunidade de Francisco Morato,

voluntários do Dante para palestras e visitas técnicas que foram oferecidas para nossos alunos

conectou empreendedores, promoveu pessoas e uniu famílias.

que frequentam o Pró-Formação na Colmeia. Com muita alegria estamos ampliando essa parceria
e teremos ainda mais novidades já em 2018.

Esse é o objetivo final do iGMK. É promover transformação pela educação e pelo conhecimento.
Mais uma vez agradeço aos nossos antigos parceiros financiadores Cinemark, e Fundação Prada,

Também em 2017 nosso Pró-Formação na parceira Pró-Morato passou a fazer parte da Carteira de

aos nossos parceiros institucionais, em especial à Avianca e ao KLA e à rede de Restaurantes,

Investimentos Sociais do Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo. O ICSHG é uma instituição que

Bares e Hotéis de Natal e dou boas vindas aos nossos novos parceiros, o Instituto CSHG e o

prima pela escolha criteriosa de seus projetos apoiados, e consideramos o início dessa parceria

Colégio Dante Alighieri e convido a todos a acompanhar nas próximas páginas o trabalho de nossa

um reconhecimento do trabalho que executamos.

equipe, voluntários e organizações parceiras.

Mantendo nosso plano de metas, intensificamos a presença em nossas parceiras, principalmente
para a formação da equipe de educadores. Neste período iniciamos o piloto que chamamos
Integração dos Educadores. A ideia é promover o intercâmbio dos professores entre todas as
parceiras executoras. Em 2017 vários educadores puderam estar com seus pares e com os alunos
de outras entidades, numa troca de experiências e compartilhamento de conhecimento. Esse
projeto continuará e crescerá, já que está no nosso horizonte próximo o lançamento do curso de
Educadores Sociais, que está sendo elaborado pela coordenação pedagógica do iGMK. Também é

“

“Se seu plano é para um ano, semeie arroz; se seu plano
é para uma década, plante árvores; se seu plano é para
100 anos, eduque pessoas.”

nossa meta sempre renovar o equipamento pedagógico, e nesse período lançamos novas apostilas
de Exercícios e Dinâmicas de Grupo. Em 2018 quem receberá apostilas novas serão a Qualificação

Confúcio

Profissional para Adolescentes e Matemática.
6
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INSTITUCIONAL

“

“A educação é um processo social, é
desenvolvimento. Não é a preparação
para a vida, é a própria vida.”

John Dewey | filósofo e pedagogo norte-americano

O iGMK
Próximo de completar 24 anos, o Instituto George Mark Klabin – iGMK – organização da sociedade
civil, sem fins lucrativos mantém como foco de seu trabalho a capacitação profissional de
adolescentes e jovens brasileiros em situação de vulnerabilidade.

MISSÃO
Fornecer ferramentas para a formação pessoal e profissional de

Nosso Programa Pró-Formação de Capacitação Profissional, no período de 2016 | 2017 contou

jovens brasileiros, através do curso Pró-Formação, e monitorar de

com 146 turmas em suas instituições parceiras. Ao longo desses 24 anos, já passaram por nossos

perto a capacitação feita pelos parceiros.

cursos mais de 23 mil jovens em diversas cidades do país. Trabalhamos sempre na busca de um
trabalho em rede com organizações do terceiro setor, parceiros da iniciativa privada e voluntários.
Sempre no sentido de promover e aperfeiçoar o Pró-Formação, seja obtendo novos recursos

VISÃO

financeiros, voluntários, espaços físicos e visitas técnicas para o desenvolvimento de atividades

Contribuir para uma sociedade melhor, ampliando as opções

educacionais.

de futuro do jovem e preparando-o para sua possível entrada no
mercado de trabalho.

O Pró-Formação sempre acontece em parceria com organizações sociais executoras e, além da
formação na área de escolha do beneficiado, já é responsável pela inserção de cerca de 15,5 mil
jovens no mercado de trabalho.

VALORES

Contamos com índices baixos de evasão anual, nunca superiores a 10% dos ingressantes. E também

•

Qualidade metodológica;

temos o compromisso de acompanhar os índices de inserção que, apesar de representarem um

•

Foco na capacitação profissional e empregabilidade;

grande desafio, têm se mantido superior aos 65% nos últimos três anos. Para saber como fazer

•

Gestão de recursos em benefício do jovem;

•

Transparência financeira e operacional para parceiros.

parte dessa história leia nas páginas 30 e 31.
8
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METODOLOGIA
Nossos cursos contam com uma carga horária que varia de 260 a 580 horas, todos eles certificados
pelas Organizações Parceiras e o iGMK, contando com algumas formações com dupla certificação.
Além de contribuir com a formação profissional do jovem e oferecer conteúdos de qualidade de
forma gratuita, um dos principais diferenciais do Pró-Formação iGMK é o trabalho que vai além
da sala de aula. Os alunos recém-formados são indicados, de acordo com o perfil, para processos
seletivos das empresas. Se contratados, eles recebem orientações para o primeiro emprego e
a partir daí são acompanhados por um período de três anos, para melhor avaliarmos o impacto
social do trabalho desenvolvido.
Os cursos Pró-Formação do iGMK têm seu
público alvo em adolescentes e jovens de
baixa renda em situação de vulnerabilidade

CURSOS

social, com idade entre 15 e 29 anos, que

Pró-Formação:

estejam cursando o Ensino Médio ou já o tenham
concluído. E cuja renda familiar seja de até um salário

• Assistente Administrativo

• Garçom

mínimo por pessoa, no domicílio do beneficiado.

• Atendimento ao cliente de cinema

• Hotelaria

• Atendimento ao cliente de restaurantes

• Turismo

• Agente de Limpeza Urbana e Ambiental

• Varejo e Vendas

• Gestão em Comércio
Nossa METODOLOGIA

•

DE ENSINO

baseia-se em três pilares:

Formação Básica que contribui para o desenvolvimento das

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS:

competências sociais e pessoais dos jovens;
•

Formação Específica com conteúdos direcionados a cada curso
oferecido;

•

Atividades extras que são palestras, saídas técnicas, feiras e
atividades culturais.
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•

Casa do Menor Trabalhador (RN)

•

Colmeia (SP)

•

Fundação Julita (SP)

•

Associação Cultural Comunitária Pró-Morato (SP)
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CURSOS

Vendas
No curso os jovens aprendem tanto da operação de vendas (transação) em si, como à quantidade
de coisas que se vendem. Nele estão inclusos todos os procedimentos, processos e atividades da
área. Com isso os jovens participam de dinâmicas de vendas, aprendem diferentes estratégias, o uso

Assistente administrativo

do marketing em vendas e entendem um pouco sobre concorrência. O curso tem dupla certificação
– incluindo a de Assistente Administrativo - e com isso amplia as possibilidades de ingresso no

A Administração é uma das áreas que mais oferece oportunidades para
quem pretende iniciar uma carreira profissional. Esse módulo possibilita
o aprendizado proativo sobre o funcionamento das áreas administrativas
como planejamento, organização, direção e objetivos de uma empresa. Os

mercado de trabalho, habilitando o participante a também trabalhar em lojas, quiosques, shoppings
e outros estabelecimentos comerciais. Carga horária: 80 horas.

Gestão em Comércio

alunos aprendem a identificar diferentes atividades, e a importância da função para

Realizado na Fundação Julita como curso noturno, dando oportunidades para pessoas que geralmente

o bom funcionamento das organizações. Desenvolvem novos comportamentos e competências para

perderam o emprego a se recolocarem no mercado de trabalho. É um curso aberto para várias faixas

executar um trabalho. Carga horária: De 320 a 580 horas.

etárias e geralmente destinado para aqueles que desejam ingressar no ramo do comércio tanto como
vendedores como gestores de seu próprio negócio. Seu foco principal está no empreendedorismo e

Atendimento ao cliente
Realizado em parceria com a rede de cinemas Cinemark, o curso além das competências desenvolvidas
na formação de Assistente Administrativo, pretende abrir o leque de opções dos alunos para a área de
serviços diretos de atendimento ao cliente. Carga horária: 320 horas.

Hotelaria
A hotelaria é sem dúvida uma indústria em constante expansão, sempre haverá uma imensa demanda
desse tipo de serviço. Dentro desse vasto universo que é a hotelaria, nosso curso é permanentemente

gestão. Carga horária: 264 horas.

Qualificação profissional
É um conteúdo direcionado ao público adolescente, visa mostrar uma visão sobre o mercado de
trabalho através de dinâmicas, saídas técnicas e textos. O QP é também um Pró-Formação. Após a
formatura, os alunos podem optar pelo ingresso no mercado de trabalho através da Lei do Aprendiz
ou pela participação em um dos Pró-Formação de conteúdo especifico. Carga horária: 260 horas.

Garçom

atualizado com auxilio de várias parceiras empregadoras. Os alunos aprendem toda a dinâmica de

A profissão de garçom, mais do que um nível de escolaridade, exige do profissional conduta

funcionamento de um hotel, por meio de aulas teóricas com funcionários de diversas áreas da rede

e comportamento exemplares e o domínio das técnicas do bem servir, pois esse profissional

parceira. É um curso realizado apenas na CMT-Natal, onde o curso tem o objetivo de proporcionar aos

desempenha um papel essencial no atendimento aos clientes. Daí surge a necessidade de cursos

alunos a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades para o planejamento e a

adequado, com a utilização de técnicas padronizadas e modernas, que atendam às exigências dos

execução das atividades do ramo hoteleiro. Carga horária: 380 horas.

estabelecimentos. Realizado na CMT-Natal, este curso é destinado a jovens a partir de 18 anos de
idade. Durante as aulas, eles adquirem conhecimentos em coquetelaria, atendimento ao cliente,

Turismo
É o conjunto de atividades que envolvem o deslocamento de pessoas de um lugar para outro, seja

12

alimentos e bebidas. Carga horária: 330 horas.

Agente de limpeza urbana e ambiental

ele doméstico ou internacional. Com essa visão os alunos aprendem a dinâmica da profissão. É um

Desenvolvido exclusivamente para atender a demanda de um grande grupo de beneficiados na CMT-

curso destinado principalmente aos jovens a partir de 18 anos. Os jovens realizam saídas técnicas

Natal, o curso além do conteúdo especifico da limpeza urbana e ambiental é focado nas competências

para diversos pontos turísticos da capital, a fim de praticar o aprenderam na teoria. Carga horária: 330

humanas. Damos ênfase à qualidade do trabalho, do atendimento e da permanência do aluno no

horas.

ensino regular. Carga horária: 320 horas.
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CURSOS

CASA DO MENOR TRABALHADOR

Localizada em Natal (RN), foi a primeira parceira

Administrativo, Hotelaria, Turismo, Garçom

do Instituto GMK fora do Estado de São Paulo.

e Agente de Limpeza Urbana e Ambiental.

Parceria foi iniciada no ano de 2002 com

Os

diversas formações para a grande demanda

o

de jovens que nos procuram semestralmente.

contém
os

A CMT-Natal oferece a maior variedade de

cursos
módulo

além
básico

noções

jovens

pequenos

a

de

de
e

contarem

com

específico,

ainda

vendas,

conseguirem

estabelecimentos

auxiliando

trabalho
da

em

oferecidos:

•

Assistente administrativo;

•

Garçom;

•

Agente de limpeza urbana e ambiental;

•

Hotelaria;

•

Turismo.

Em 2017

Em 2016

cidade.

cursos Pró-Formação, atualmente atende

1.296
881

1.481
655

um novo público com curso de agente de

O curso de hotelaria conta com o apoio dos

limpeza urbana e ambiental, para jovens que

hotéis, tais como: Resort Praia Bonita, Serhs

ainda não estão no Ensino Médio, mas que

Natal, Ocean Palace Beach, Hotel Pestana,

desejam trabalhar para voltar aos estudos.

Holiday In Natal e Praia Mar Natal Hotel.

mercado de trabalho

mercado de trabalho

Os alunos desse curso, ao comprovarem

E dos Restaurantes: Cabanas, Visual Praia

(inserção ainda em

(inserção ainda em

permanência no ensino formal tem a opção

Hotel, Pinga Fogo, Camarões, Tábua de Carne,

andamento)

andamento)

de concorrerem a vagas do Pró-Formação.

Mangai , Bar Service, Mazzano e Picanha & Cia.
Esses

estabelecimentos

oferecem

jovens inseridos no

jovens capacitados
jovens inseridos no

aos

Os cursos Pró-Formação oferecidos no período

jovens uma oportunidade de observarem na

2016 | 2017 pela CMT foram: Assistente

prática o que veem na teoria em sala de aula.

“

jovens capacitados

“Foi de muita importância o curso – cada aula, cada
momento, todo o aprendizado. Se hoje estou trabalhando
é graças ao iGMK e à CMT. Agradeço de coração por
terem me aberto a porta para o mercado de trabalho.”
Franciele Oliveira
Turma de Turismo, 1º semestre de 2017
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CURSOS

COLMEIA

da

Está localizada no Jardim Europa, na cidade

Juventude. Criada em 1942 é uma instituição

de São Paulo, e atende gratuitamente

que

Assistência

jovens que buscam desenvolver atividades

promover

complementares à escola no contraturno e

Colmeia

–

Instituição

presta

Social

e

serviços

tem

atividades

por

a

Serviço

de

finalidade

educacionais,

culturais

e

oferecem também cursos de qualificação

desportivas, visando ao desenvolvimento

profissional

de

Os

crianças,

adolescentes

e

jovens.

cursos

como
oferecidos

o

Pró-Formação.
no

período

2016 | 2017 foram de dupla certificação:

apoio da Rede Cinemark e Fundação Prada.

Assistente

É uma organização social certificada com

Assistente Administrativo com atendimento

os títulos de Utilidade Pública nos níveis

ao

Municipal, Estadual e Federal, entre outras.

Administrativo com ênfase em Turismo.

“

cliente

de

cinema

e
e

•

Assistente Administrativo e Vendas;

•

Assistente Administrativo com atendimento ao cliente de cinema;

•

Assistente Administrativo com ênfase em Turismo.

Em 2017

Em 2016

de

É parceira do iGMK desde 2012, tendo

Administrativo

oferecidos:

Vendas,
Assistente

225
125

jovens capacitados
jovens inseridos no

234
60

jovens capacitados
jovens inseridos no

mercado de trabalho

mercado de trabalho

(inserção ainda em

(inserção ainda em

andamento)

andamento)

“Nada que passamos na vida é em vão, tudo tem um porquê. Fiz
o curso de Assistente Administrativo e ao final consegui uma vaga
de aprendiz. Antes do término do meu contrato eu fui promovido
e efetivado no mesmo setor onde eu era jovem aprendiz, hoje
trabalho em uma das maiores construtoras do país. Hoje deixo
um legado, o caminho pode ser árduo e penoso porém pense
no que você encontrará no fim dessa etapa...tudo que requer
sacrifício tem uma recompensa. Insista, persista e faça como eu:
nunca desista.”
Bruno Cintra Nunes
Aluno em 2017
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CURSOS

FUNDAÇÃO JULITA

•

oferecidos:

Assistente Administrativo para os jovens na busca pelo primeiro
emprego;

A Fundação Julita nasceu em 1951 no

para

Jardim São Luís, com o objetivo de promover

Lá contamos com os cursos de Assistente

ações socioeducativas com crianças, jovens

Administrativo para os jovens na busca pelo

e famílias em situação de vulnerabilidade

primeiro emprego, a Qualificação Profissional

social da comunidade. Está instalada em

para adolescentes na faixa etária de 14 a 16

uma antiga fazenda de café, conta com

anos e 11 meses para que já demonstrem

uma área total de 47 mil m², sendo 16 mil

amadurecimento

m² de Mata Atlântica secundárias, e atende

trabalho e o curso de Gestão em Comércio

diariamente cerca de 1,5 mil pessoas.

para adultos que buscam uma visão de

Parceira

empreendedorismo

Fundação

do

iGMK

Julita,

“

desde

desenvolve

2012,
os

a

cursos

adolescentes,

jovens

para

e

o

e

adultos.

mercado

qualidade

•

Qualificação Profissional para adolescentes;

•

Gestão em Comércio para adultos.

Em 2017

Em 2016

de

maior

em atendimentos ao cliente no comércio.

329
257

jovens capacitados
jovens inseridos no

329
152

jovens capacitados
jovens inseridos no

mercado de trabalho

mercado de trabalho

(inserção ainda em

(inserção ainda em

andamento)

andamento)

“Antes eu queria fazer odontologia, e agora quero cursar
engenharia de produção, que envolve administração. Eu
me descobri nessa área. Pensei que o curso era só sobre
administração, mas também aprendi muito o ponto de vista
pessoal e de protagonismo. Eu me conheci melhor a partir
das aulas, ele me ajudou a entender o que eu quero fazer e
a ter paciência com cada obstáculo até chegar aonde quero”.

Danyelle Oliveira
aluna da turma de Assistente Administrativo 2º semestre 2017
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PRÓ-MORATO
CURSO
•

Pró-

destaque como o Brazil Foundation de 2007 e o

do

Fies – Fundo Itaú de Excelência Social de 2009.

movimento de moradores em busca de

É parceira do iGMK desde 2002, e atende

melhoria da qualidade de vida na cidade

uma média de 1.300 jovens e seus familiares

de Francisco Morato. A Instituição busca

por ano.

contribuir para o desenvolvimento local e para

Em

a transformação da comunidade, através do

Morato

acesso à educação e ao exercício da cidadania.

de

A Instituição detém o título de Utilidade

A Pró-Morato é referência na cidade de

Pública Federal além do registro no Conselho

Francisco Morato, sendo uma instituição

Municipal da Criança e do Adolescente

dedicada

(CMDCA). Em sua história tem prêmios de

formadora de aprendizes de toda a região.

A

Associação

Morato

nasceu

Cultural

Comunitária

em

a

“

1996,

partir

2017

o

foi

Pró-Formação

aprovado

investimentos

a

na

para

sociais

adolescentes

Pró-

a

carteira

do

ICSHG.

e

principal

oferecido:

Assistente Administrativo com dupla certificação em Vendas.

Em 2017

Em 2016

376
300

jovens capacitados
jovens inseridos no

383
139

jovens capacitados
jovens inseridos no

mercado de trabalho

mercado de trabalho

(inserção ainda em

(inserção ainda em

andamento)

andamento)

“Minha vivência prática foi no Cartório de
Registros, lá aprendi na prática o que os
professores me ensinaram na teoria – a
importância de um documento. Foi muito bom
tudo o que aprendi e melhor ainda, saber que
estou adquirindo novos conhecimentos”.

Luiz Henrique Ventura
aluno da turma A, 1º semestre 2017
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A primeira Feira de Negócios aconteceu no dia 09 de dezembro de 2017, na sede da Pró-Morato,

INSTITUCIONAL
INOVAÇÃO
IGMK

nela famílias e alunos puderam se informar sobre como abrir uma MEI (Micro Empresa Individual),
trocar informações e experiências, vender produtos e fazer negócios. Os alunos apresentaram
cartão de visitas, banners e planos de crescimento, ajudando os pais a mostrarem seu trabalho.
Além de conhecerem “novas” profissões os jovens fortaleceram os vínculos com a família,
tornando sua convivência mais harmoniosa. Na formatura do 2º semestre de 2017 todos os pais
Dentro do propósito da Educação de
Impacto o iGMK está trabalhando para
inovar em suas práticas. No período
2016 | 2017 tivemos dois projetos que

participantes foram chamados e reconhecidos como os empreendedores do ano de Francisco
Morato dando novo significado à proposta de mudança de vida, que procuramos levar a cada
turma Pró-Formação.

identificamos como grandes potenciais
de inovação que promoverão um salto
no impacto social impulsionado pelo
iGMK e suas organizações parceiras.

PROJETO PILOTO DE INTEGRAÇÃO DOS EDUCADORES
Em todos os meses letivos o iGMK realiza reuniões com os professores e coordenadores das
organizações parceiras com o objetivo de alinhar expectativas, trocar novas informações e
conhecimentos, além de discutir assuntos pertinentes aos alunos em cada uma das instituições.
Ao longo de tantos encontros, muito já se debateu e inúmeras ideias e talentos foram chamando

FEIRA DE NEGÓCIOS – EMPREENDEDORISMO

nossa atenção.
No ano de 2017 resolvemos dar destaque para professores formadores. Convidamos professores

A Feira de Negócios surge como uma nova abordagem da conclusão do curso e da Feira de

que teriam interesse em dar uma palestra em outra unidade, fazendo assim uma integração dos

Empreendedorismo. O desafio é o de transformar o trabalho de final de curso, quando os alunos

educadores nas organizações parceiras do iGMK.

criam empresas fictícias e apresentam seu plano de negócios, numa Feira de Negócios dos Pais

O resultado dessa integração apareceu em várias frentes. Alguns educadores puderam mudar de

e Familiares.

público. No lugar de aulas para os adolescentes e jovens, eles agora falavam para seus colegas.

O projeto piloto aconteceu na Pró-Morato, e para 2018 nossa proposta é levar a Feira para a Casa

Foi mudança de discurso, de postura e promoção de seu trabalho e de sua autoestima. Outros

do Menor Trabalhador de Natal.

educadores mantiveram o público jovem, mas em uma organização onde não atuam. Foi mudança
de ares para o educador e o desafio de em poucas horas ganhar uma audiência nova. Para os alunos

A ideia é dos alunos entenderem as motivações empreendedoras dos pais e montarem uma

foi igualmente vantajoso, pois eles tiveram a oportunidade de conhecerem um novo educador,

apresentação desse trabalho e um plano de negócios para eles.

com técnicas diferentes e com temas novos.

A preparação para esse projeto tem início na pesquisa feita pelos alunos sobre a profissão dos

O iGMK vai investir nessa inovação que aproxima suas parceiras, promove seus educadores e leva

pais, em seguida as turmas escolhem profissões ou ofícios com maior potencial de divulgação

mais conhecimento ao seu beneficiado. Para 2018 queremos ampliar a integração, envolvendo mais

na feira. Os pais então são convidados a falar em a sala de aula sobre como iniciaram o trabalho,

educadores e encontrando alunos interessados em trocar experiências pessoais e profissionais,

como o executam e a média de ganhos que tem durante o mês. Com esses dados, os alunos

é a rede de conhecimentos sendo criada e alimentada por todos os envolvidos no programa Pró-

partem para a elaboração do plano de negócios e apresentação desse trabalho ao fim do período.

Formação.
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INSTITUCIONAL
DESTAQUES
DO PERÍODO

PROGRAMAS JUNIOR ACHIEVEMENT

COLÉGIO DANTE ALIGHIERI
O Colégio Dante Alighieri é uma instituição de ensino renomada fundada

A Junior Achievement é uma das maiores organizações sociais

no ano de 1911, por imigrantes italianos, localizada no bairro de Cerqueira

dedicadas a adolescentes e jovens do mundo. Conhecida como JA,

César, na cidade de São Paulo.

seu foco está no estímulo e desenvolvimento do participante para

Nosso conselheiro Jack Terpins, ex-aluno do Dante, promoveu logo no começo

o mercado de trabalho. É pioneira no método “Aprender-fazendo”

de 2017, o encontro dos gestores do colégio e do iGMK.

em educação financeira, preparação para o mercado de trabalho

Foi uma união de ideais compartilhados e já neste ano iniciamos um piloto que contou

e empreendedorismo. A JA liga voluntários de empresas aos

com duas visitas técnicas ao Dante, sempre seguidas da palestra “Cidadania Digital”, da Profª

beneficiados com o objetivo de aproximar esse dois pólos, trocar

Verônica Cannatá, do departamento de Tecnologia Educacional do colégio.

informações, ideias e inspirar os dois grupos a investir no futuro.

O grupo de jovens escolhido para essa iniciativa piloto foi da organização parceira Colmeia. Foram

As empresas Met Life e Frankiln Templeton Investments ofereceram

60 vagas disponibilizadas por semestre para os alunos interessados em conhecer a estrutura do

os programas da Junior Achievement para nossas parceiras em São

Dante, seus inúmeros departamentos e vários postos de trabalho existentes em uma escola.

Paulo:

Sempre após a visita guiada por funcionários do Dante, os alunos Pró-Formação da Colmeia tiveram
a oportunidade de debater com a palestrante Verônica as oportunidades e os riscos vinculados ao
ambiente digital.
Começava em 2017 uma parceria que vamos manter e ampliar em 2018. As visitas e palestras

•

Amanhã (reflexão sobre o futuro e preparação para o mercado de trabalho),

serão mantidas e, além delas, os beneficiados da Colmeia terão a oportunidade de participar de
cursos de extensão educacional do Ensino Médio do Dante.
A movimentação para essa nova etapa já começou em dezembro de 2017, quando lançamos
a pesquisa de interesse e os temas escolhidos foram: Empreendedorismo, Habilidades
Computacionais e Cinema e Audiovisual. Os alunos selecionados terão transporte, aulas e
certificação oferecidos pelo Dante no contraturno de suas atividades na Colmeia.
Nossos agradecimentos especiais para o Dr. José Luiz Farina, presidente do Dante, à Profª Silvana

Na Colmeia os alunos receberam a formação do programa Conectado com o

oferecido pela Franklin Templeton;
•

Na Fundação Julita os alunos receberam a formação do programa Economia
Pessoal (valor da Educação e opções de carreira), oferecido pela Met Life;

•

Na Pró-Morato tanto os educadores quanto os alunos receberam a formação
dos programas Conectado com o Amanhã (oferecido pela Franklin Templeton) e
Economia Pessoal (oferecido pela Met Life).

Leporace, diretora geral-pedagógica e às professoras Valdenice Minatel e Verônica Cannatá, da
Tecnologia Educacional.
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RESULTADOS

ANO

CAPACITADOS

INSERIDOS

INCLUSÃO (%)

1993

28

0

0%

1994

56

0

0%

1995

45

0

0%

1996

47

34

72%

1997

64

44

69%

1998

77

46

60%

de formação e inserção do iGMK ao

1999

150

88

59%

longo dos anos.

2000

218

141

65%

2001

378

155

41%

2002

499

257

52%

2003

570

279

49%

2004

658

349

53%

2005

906

453

50%

2006

1019

662

65%

2007

1122

856

76%

2008

1215

911

75%

2009

1370

877

64%

2010

1610

1143

71%

2011

1543

1096

71%

2012

1200

780

65%

2013

1572

1164

74%

2014

2058

1686

82%

2015

2131

1500

70%

2016

2260

1528

68%

2017

2427

1006

41%

23.223

15.055

Acompanhe a evolução dos resultados

A inserção de 2016 e 2017 continua
em

andamento

em

todas

as

organizações parceiras.

Capacitados

Inclusão

TOTAL
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 2017

Saldo Inicial Disponível

R$ 9.888.878

Entrada de recursos

R$ 3.872.190

Captação

Rendimentos Financeiros

Saída de recursos

Despesas Administrativas

Despesas dos Projetos

SALDO FINAL Disponível

28

R$ 2.905.090

R$ 967.100

- R$ 1.227.768

- R$ 51.428

- R$ 1.176.340

R$ 12.533.300
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EMPREGADOR

COMO PARTICIPAR?
INSTITUCIONAL

A partir do perfil profissional solicitado pelas empresas parceiras, indicamos grupos de alunos
para o processo seletivo da empresa. A negociação e a contratação ocorrem diretamente entre
empresa e candidato ou empresa e organização social formadora. Existem as seguintes formas
de contratação:
•

Lei do Aprendiz

trabalho

•

Estágio

desenvolvido pelo iGMK e suas instituições parceiras.

•

Contratação direta CLT

Há

várias

maneiras

de

fazer

parte

do

Você transforma a realidade de milhares de adolescentes
e jovens em situação de vulnerabilidade social e se
associa

a

um

trabalho

de

qualidade

reconhecida.

PALESTRANTE
Você gostaria de participar de um projeto social como o nosso, contribuindo com uma palestra
para as turmas? Envie sua proposta para nossa coordenadora pedagógica: contato@igmk.org.br.

BENEFÍCIOS DA PARCERIA
FINANCIADOR
Entre as formas de financiamento direto para

•

de alunos adequados ao perfil solicitado;

colaborar com o iGMK, existem as seguintes
opções:

Facilidade de contratar jovens capacitados: proximidade empresa-aluno, indicação

•

Participação na formação dos beneficiados indicando conteúdo relevante a ser
desenvolvido nos cursos apoiados;

•

Patrocínio de turmas de 30 alunos

•

Retorno de imagem (associação à causa da capacitação profissional)

•

Doação de recursos para a formação de

•

Banner com logo da empresa em eventos do Pró-Formação, no caso de parceiros

grupos de jovens
•

Doação de produtos ou serviços

•

Pessoa jurídica que adota o lucro real pode
deduzir até 1% do imposto devido sem

financiadores e de conteúdo;
•

Inserção do logo e nome da empresa na comunicação do iGMK: website,
materiais impressos, aparições em mídias – sempre à escolha do apoiador;

•

Mobilização do voluntariado da empresa em atividades dos nossos cursos.

qualquer ônus – informações: contato@
igmk.org.br

Saiba mais: (11) 2614-2602 | contato@igmk.org.br
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PARCEIROS
INSTITUCIONAL

FINANCIADORES
•

Cinemark

•

Klabin SA

•

Fundação Prada

•

Instituto CSHG

APOIADORES INSTITUCIONAIS
•

Avianca

•

Cabanas

•

KLA – Koury Lopes Advogados Associados

•

Pinga Fogo

•

Resort Praia Bonita

•

Camarões

•

Serhs Natal

•

Tábua de Carne

•

Ocean Palace Beach

•

Mangai

•

Hotel Pestana

•

Bar Service

•

Holiday Inn Natal

•

Mazzano

•

Praiamar Natal Hotel & Convention

•

Picanha & Cia

•

Visual Praia Hotel

EMPREGADORES
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•

Fidelity

•

Gaspar Engenharia

•

Jota Eme Fitafer

•

Dixie Toga

•

Ibrain

•

Hospital do Coração (Natal)

•

Guararapes

•

Coteminas

•

Cosern

•

Drogaria Globo

•

Lojas Don Paco

•

Distribuidora Rio Grandense

•

Construcap

•

Hotel Serhs

•

Honda

•

Hospital São Lucas

•

Coats Corrente
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Todos

VOLUNTÁRIOS
INSTITUCIONAL

e

nós

solidário,

somos
menos

responsáveis
desigual

e

por
com

um

mundo

mais

mais

humano,

oportunidade

para

justo
todos.

O voluntário atua para promover o desenvolvimento social, que transforma
nossos beneficiados em cidadãos mais conscientes, com valores internos
mais consistentes, agrega valor para o alunos, para o iGMK e para si próprio.
Somos gratos a todos os voluntários do Pró-Formação, que reconhecem o
valor do voluntariado e com isso contribuem para um mundo mais justo.
Nosso especial obrigado à Célia Leão pela palestra de “Apresentação Pessoal”,
a José Ricardo Aranha pela palestra de “Saúde Bucal”, a Ilan Ryfer pela palestra
de “Educação Financeira”, a Raimundo Nunes pela palestra “Planejamento
Familiar”; a Giovanni César M. Mileo pela palestra sobre “Direitos Trabalhistas”,
Paula Nunes Miguel pela palestra “Importância da Educação” e a Wladimir
Stein pelas palestras de “Alimentos e Bebidas” e “Atendimento ao Cliente”.

VOLUNTÁRIOS 2016 | 2017

“

“Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa
que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então

Célia Leão

•

Isabel Cristina Lopes

•

Rafael Costello

•

Dr. Raimundo Nunes

•

Aline Albardeiro Carvalho

•

Marcio Ferricini

•

Dr. José Ricardo Aranha

•

Aline Silva do Nascimento

•

Cesar Dammous

•

Verônica Cannatá

•

Anderson Bezerra Lopes

•

Luciana Motta

•

Paula Nunes Miguel

•

Bernardo Felipe Abrão

•

Cláudia Leme

•

Ilan Ryfer

•

Carolina Cavenaghi

•

Ana Fontes

•

Giovanni Mileo

•

Valentina Cumo

•

Barbara Endo

•

Wladimir Stein

•

Luís Fernando Affonso

•

Henrique Uyeda Amaral

•

Malu Caruso

•

Debora Pires

•

Adriano Leonel

AGRADECIMENTO

que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade

O iGMK gostaria de agradecer a um grupo especial de voluntários que nos apoia diariamente.

e amizade...”

Seu apoio enriquece nosso trabalho. Muito obrigado:

Cora Coralina
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•

•

Marcos Alves

•

Lourdes Luzzim

•

Paula Nunes Miguel

•

Thais Schavaroski
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EQUIPE
INSTITUCIONAL

Diretoria
Diretor Presidente: Edgar Gleich
Diretora Vice-Presidente Financeira: Dulce Saito
Diretor Administrativo: Ilan Ryfer
Diretora Executiva: Fernanda Levy

Conselho Deliberativo
Presidente:
Edgar Gleich
Membros:
Jack Leon Terpins
Jorge Fernando Koury Lopes
Luiz Stuhlberger
Marcelo Bertini
Maria Araújo
Paula Tortolo
Renata Brunetti

Equipe de Operações
Gerente Administrativa e Financeira: Ana Vial
Coordenadora acadêmica: Marisa Marquez

Diretoria Fundadora
Diretor Presidente: Edgar Gleich
Diretor Vice-Presidente: Jorge Fernando Koury Lopes
Diretora Administrativa: Maria Isabel Savoia
Diretora Executiva: Cleo Franco

Expediente
Projeto editorial e design: Doisemum
Impressão: PRINTI
Fotografias: Acervo iGMK, Ju Neumann, Eduardo Merege e Milena Freitas
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“

“O

curso

foi

uma

experiência

única que fez mudar minha visão,
melhorando minhas habilidades e
ajudando meu sonho a se tornar
realidade.”

Thallyson de Araujo
aluno da CMT-Natal
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