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Nada substitui a necessidade urgente de os Governos adotarem medidas que possam 

minimizar tais impactos para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, 

mas é nesse momento também que a Sociedade Civil deve atuar mais fortemente do que 

nunca, agregando forças para suprir os jovens da capacitação necessária para iniciarem 

sua jornada produtiva. Essa é uma demanda urgente não apenas para os beneficiados 

diretamente, mas para a Sociedade como um todo, que sofrerá as consequências da perda 

de produtividade por muitos anos, se nada for feito.

Como poderá ser observado nas páginas seguintes desse relatório, o iGMK, em conjunto 

com nossas (os) parceiras (os), adaptou o Programa Pró-Formação ao longo de todo o ano 

de 2020, para o ensino à distância ou híbrido em alguns momentos, ajustou conteúdo e 

metodologia, de forma a continuar a suprir os nossos jovens das ferramentas necessárias 

para que pudessem estar melhor capacitados para iniciar sua jornada profissional. E 

seguimos firmes nesse propósito, buscando a cada dia alternativas e inovações que possam 

contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem dos jovens, e, por consequência, para 

uma Sociedade melhor. 

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 Instituto CSHG, aos nossos parceiros institucionais, em especial ao KLA, à IRKO, à RVC, 

ao Colégio Dante Alighieri, ao Colégio Dom Marcolino e à rede de restaurantes, bares e 

hotéis de Natal e convido a todos a acompanhar nas próximas páginas o trabalho de nossa 

equipe, voluntários e organizações parceiras.

O segundo semestre de 2019 correu dentro das expectativas, turmas 

cheias, atividades intensas, saídas técnicas, palestras, muita troca entre 

os alunos, enfim o Pró-Formação que conhecemos e que as comunidades 

atendidas validam e confiam ao longo de todos esses anos. Contávamos 

com a complexidade crescente da busca de postos de trabalho para os 

formados, mas igualmente sabíamos do empenho sempre observado 

das equipes de encaminhamento em cada uma das unidades nas 

parceiras do Instituto.

Entramos em 2020 com a energia e esperança que marcam todos os 

inícios de semestre, ainda sem visualizar a complexidade de um ano 

marcado tanto pelas cenas de desalento e desespero quanto pelas 

de esperança e solidariedade. E o abismo entre a educação pública e 

privada foi escancarado, seja pela lentidão com que o sistema público 

se adaptou à necessidade da educação à distância, pela dificuldade de 

acesso dos seus alunos a redes de dados e equipamentos adequados 
ou pela já identificada perda no aprendizado, muito superior à observada 
na rede privada.

Este cenário pode ter consequências enormes nas perspectivas futuras 

dos jovens vulneráveis, seja pela inatividade em função do cenário 

econômico, seja pela disponibilidade de postos de pior qualidade. 

Cristina Medeiros é  diretora presidente do 
Instituto George Mark Klabin, onde atua desde 
2018. Graduada em ciências contábeis pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), com MBA Executivo Internacional pela 
Universidade de São Paulo (USP), foi consultora 
tributária e sócia da Pricewaterhouse Coopers 
(PwC) por 17 anos, consultoria em que trabalhou 
por mais de 30 anos, tendo se retirado em junho 
de 2016.

PALAVRA DA
PRESIDENTE
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O iGMK, desde 1993, trabalha em parceria com 

organizações sociais dedicadas à capacitação profissional 

de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Nosso 

meio é o programa Pró-Formação, que é estruturado para adaptar-se 

às nossas organizações parceiras selecionadas, aproveitando seu reconhecimento na 

comunidade atendida, a demanda do público daquela região e as suas experiências em 

atendimento e capacitação de adolescentes e jovens. Esse formato promove a entidade 

parceira, otimiza a alocação de recursos, valoriza os talentos locais e permite ao iGMK 

estar presente em diferentes espaços. 

Dentro da gama de cursos elaborados e acompanhados pelo iGMK, cada parceira contribui 

com suas vivências, com isso podemos afirmar que todas as turmas Pró-Formação, apesar 

de manterem a mesma estrutura pedagógica, tem suas particularidades e identidades 

próprias. O desenho dos cursos oferecidos ano a ano é estabelecido pela equipe do 

iGMK e da instituição parceira, procurando adaptar a demanda do público beneficiado às 

reais possibilidades de inserção no mercado de trabalho de cada localidade. 

Nossas turmas têm média de frequência bastante alta, sempre superior a 90%, por 

conta disso também contamos com uma média de evasão abaixo dos 5%. As equipes 

pedagógicas acompanham de perto esses indicadores e são capazes de rapidamente 

identificar e mitigar alguma dificuldade apresentada semestre a semestre. Também é 

nosso compromisso acompanhar os índices de inserção que, apesar de representarem 

um grande desafio, têm se mantido superior aos 65% após um ano de formação dos 

alunos. O detalhamento desses números está nas páginas de resultados deste relatório.

Desde sua fundação, o Pró-Formação conta com mais de 30 mil formados e é responsável 

pela inserção de mais de 20 mil jovens no mercado de trabalho. No período de 2019|2020, 

o Pró-Formação contou com 132 turmas em suas instituições parceiras, com um total de 

4.772 capacitados no período. 

Por conta da pandemia da Covid-19, o ano de 2020 se mostrou desafiador para todos os setores, não foi 

diferente para o 3º Setor. Nossa metodologia tem sua base no presencial, numa troca muito próxima de 

experiências entre alunos e educadores.  A adaptação ao ensino remoto precisou acontecer, mesmo em 

face às dificuldades que o público vulnerável enfrenta na obtenção de acesso à internet. Neste relatório 

você poderá acompanhar os relatos de alunos e professores e perceber, que com criatividade e dedicação 

ao curso, as turmas tiveram êxito na conclusão do programa.

Comece de onde você está. Use o que 

você tiver. Faça o que você puder.”

Arthur Ashe
Tenista e ativista 
social norte-americano

“

Fornecer ferramentas para a formação pessoal e profissional de jovens 

brasileiros, através do curso Pró-Formação, e monitorar de perto a 

capacitação feita pelos parceiros.

MISSÃO

Contribuir para uma sociedade melhor, ampliando as opções de futuro do 

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

VISÃO

 • Qualidade metodológica;

 • Foco na capacitação profissional e empregabilidade;

 • Gestão de recursos em benefício do jovem;

 • Transparência financeira e operacional para parceiros.

VALORES

INSTITUCIONAL
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Nossa METODOLOGIA DE ENSINO baseia-se em três pilares:

CURSOS Pró-Formação oferecidos no biênio 2019 | 2020:

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 

 • Formação Básica: Contribuindo para o desenvolvimento das competências sociais 

e pessoais dos jovens.

 • Formação Específica: Conteúdo direcionado a cada curso oferecido.

 • Atividades extras: Palestras, saídas técnicas, feiras e atividades culturais para 

ampliação de repertório cultural.

• Assistente Administrativo

• Atendimento ao Cliente

• Atendimento ao Cliente de Contact Center

• Vendas 

• Hotelaria

• Garçom

• Gestão para o Comércio

• Turismo

• Qualificação Profissional

• Agente de Limpeza.

 • Associação Cultural Comunitária Pró-Morato (SP)

 • Casa do Menor Trabalhador (RN)

 • Colmeia (SP)

 • Fundação Julita (SP)

 • Sociedade Beneficente Caminhando para o Futuro (SP)

Esse processo de ensino aprendizagem envolve o estudo de mais de uma temática ao mesmo tempo. Ou 

seja, nosso foco é o desenvolvimento de competências, para que o adolescente se torne capaz de somar 

conhecimentos e habilidades para desempenhar funções com qualidade.   O jovem é preparado, por meio 

de simulações e de atividades práticas, para que saiba como lidar com os acontecimentos rotineiros da área 

escolhida da maneira mais criteriosa, profissional e segura possível. 

Enquanto no ano de 2019 trabalhamos nossa metodologia com todos os recursos disponíveis, em 2020 

evidenciou-se um novo desafio: aulas remotas, o ensino a distância e híbrido. Passamos a viver uma 

nova rotina. Tivemos que estruturar nosso planejamento de ensino, promovendo a proatividade tanto de 

professores quanto de alunos com conhecimentos tecnológicos, gerenciando tempo e fornecendo motivação 

através de Interação por meio de chats, fóruns e grupos. Continuamos com conteúdo de qualidade e de 

forma gratuita, realizando os acompanhamentos que se fazem necessários. Nossos jovens recebem as 

orientações para o primeiro emprego, sendo observados e acompanhados por um período de um ano após 

o término do curso, avaliando assim o impacto social de todo um trabalho desenvolvido. 

METODOLOGIA

      A metodologia de ensino compreende todas as       ferramentas 

que os educadores utilizam para transmitir os seus conhecimentos aos alunos, é o meio utilizado para se 

alcançar determinado objetivo. Os cursos Pró-Formação do iGMK tem como objetivo proporcionar novos 

conhecimentos, ideias e competências ao futuro profissional, objetiva garantir o seu sucesso no mercado 

de trabalho.Seu público alvo é de adolescentes e jovens de baixa renda em situação de vulnerabilidade 

social, com idade entre 15 e 29 anos, que estejam cursando o Ensino Médio ou já o tenha concluído. E cuja 

renda familiar seja de até um salário mínimo por pessoa, no domicílio do beneficiado.

Com o intuito de pôr em prática o aprendizado e dar chances para o início de uma nova vida, os alunos 

recém formados são indicados de acordo com o perfil, para processos seletivos em empresas parceiras. 

Sempre acompanhando e reavaliando a necessidade de melhorar a formação do jovem, 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. 

Nesse contexto o adolescente se torna o protagonista de seu aprendizado. O educador, nesse cenário, é 

o responsável apenas por facilitar esse processo, oferecendo o necessário para que o discente aprenda.  

Entende-se que o jovem vai construindo o seu raciocínio lógico em sala de aula dia após dia. Participando 

de debates, expondo a sua opinião sobre os mais diversos assuntos, e é incentivado por meio da prática a 

aprender.
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A formação em Auxiliar Administrativo tem por objetivos específicos capacitar jovens nos aspectos 
profissionais das práticas administrativas gerando habilidades interpessoais e de lideranças, organização 
de arquivos, gerência de informações, revisão de documentos, organização, criatividade e interesse 
por tarefas de cunho administrativos e sociais que são planejadas para atender às demandas sócio 
educacionais de formação e qualificação profissional. A Administração é uma das áreas que mais 
oferece oportunidades para quem pretende iniciar uma carreira profissional, de modo que os alunos 
aprendem a identificar diferentes atividades, e a importância de cada função para o bom funcionamento 
das organizações. Configura-se em iniciativas que visam formar, qualificar, requalificar e possibilita 
tanto a atualização quanto o aperfeiçoamento profissional. Dessa forma, almeja-se propiciar uma 
formação humana integral em que o objetivo profissionalizante não tenha uma finalidade única 
em si, nem seja orientado apenas pelos interesses do mundo do trabalho, mas amplie-se e se 
constitua em uma possibilidade a mais para a construção dos projetos de vida dos participantes.  

Carga horária: De 320 a 580 horas.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Está implícito em todos os cursos do Pró-Formação e tem como objetivo apresentar noções de 
atendimento, suas diferentes formas e técnicas, e, principalmente, o que é preciso fazer para que uma 
pessoa se sinta bem atendida.  Prepara os jovens para o atendimento diferenciado, com eficácia e 
criatividade. 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.

ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Esse curso é oferecido como dupla certificação aos alunos que participam do Assistente 
Administrativo na parceira Pró-Morato. Ele foi desenvolvido a partir de demanda de empresas da 
região por jovens capacitados nesta área. Ele trata de técnicas específicas do atendimento em 
contact center e sua nomenclatura particular. O material também abrange situações de vida real, 
possíveis desafios e resolução de conflitos para um atendimento diferenciado e adequado ao cliente.  

Carga horária: 44 horas 

ATENDIMENTO AO CLIENTE DE CONTACT CENTER

O profissional de hotelaria atua principalmente nos meios de hospedagem, bem como nos 
serviços oferecidos, como alimentação, lazer, entre outros. Dentro desse vasto universo, 
nosso curso é permanentemente atualizado com auxílio de várias parceiras empregadoras. O 
aluno, através de aulas práticas e expositivas, passa a entender toda a dinâmica dos serviços 
necessários para o bom funcionamento de hotéis, pousadas e resorts, entre outros, tendo o 
apoio de funcionários de diversas áreas da rede parceira. É um curso realizado apenas na CMT-
Natal, onde o curso tem o objetivo de proporcionar aos alunos a aquisição de conhecimentos 
e o desenvolvimento de habilidades para o planejamento e a execução das atividades do ramo 
hoteleiro. O objetivo é formar profissional reflexivo, crítico e inovador, produzindo e aplicando 
conhecimentos técnico-científicos interdisciplinares e multidisciplinares, para atuar no mercado.  

Carga horária: 380 horas.

HOTELARIA

CURSOS

Vendas é um termo usado para descrever as atividades que levam à venda de bens ou serviços. A 
proposta do “O que é vender no Mundo de hoje” não é só uma Atitude que vende e gera negócios, 
mas sim, um estilo de trabalho, que gera amigos, conhecimento e confiança.  No curso os jovens 
aprendem os aspectos relacionados às atividades ligadas ao setor comercial de uma empresa, tais 
como marketing, distribuição, controle de inventário, entre outros. O jovem através de dinâmicas 
passa a entender que não há nada mais importante do que a satisfação do cliente. Então, 
esse deve ser o ponto de partida para se planejar as aulas. Aborda e ensina técnicas e ações que 
contribuam para a criação de vínculos de fidelidade e lealdade entre clientes e marcas/empresas, 
valorizando o relacionamento a fim de superar expectativas. O curso tem dupla certificação e 
habilita o jovem a trabalhar em lojas, quiosques, shoppings e outros estabelecimentos comerciais.  

Carga horária: 80 horas.

VENDAS
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O QP é também um Pró-Formação. Trata-se de um conjunto de conhecimentos, habilidades e 
práticas obtidas por meio de uma formação. Assim como o ensino médio prepara o aluno para o 
vestibular, a graduação prepara o estudante para atuar no mercado de trabalho com excelência. 
Tem um conteúdo direcionado ao público adolescente, provendo visão sobre o mercado de trabalho 
através de dinâmicas, saídas técnicas e textos. O objetivo é agregar conhecimentos técnicos, 
teóricos e práticos. 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 específico.  

Carga horária: 260 horas.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Formar o cidadão profissional apto a atuar com responsabilidade socioambiental como operador de 
serviços no setor de restaurantes, bares e similares.  A profissão de garçom, mais do que um nível de 
escolaridade, exige do profissional conduta e comportamento exemplares e o domínio das técnicas do 
bem servir, pois esse profissional desempenha um papel essencial no atendimento aos clientes. 
Atualmente, espera-se que o garçom execute diversas tarefas, sendo capaz de se adaptar aos 
diferentes ambientes de trabalho. Daí surge à necessidade de um curso adequado, com a utilização 
de técnicas padronizadas e modernas, que atendam às exigências dos estabelecimentos. Aborda as 
competências necessárias e úteis para a capacitação do profissional da área de alimentos e bebidas. 
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, alimentos e bebidas.  

Carga horária: 330 horas.

GARÇOM

É a área que se relaciona com todas as transações do setor comercial de uma organização. Esse 
setor lida diretamente com atividades de compra e venda de produtos ou serviços. Dessa forma, 
o gestor comercial é responsável por tarefas como formação de preços, pesquisas de mercado, 
relacionamento com clientes e fornecedores, definição de pontos de vendas, entre outras. Realizado 
na Fundação Julita como curso noturno, dando oportunidades para pessoas que geralmente perderam 
o emprego se recolocarem no mercado de trabalho.  O jovem formado em Gestão Comercial pode 
atuar em diversas áreas e empresas de diferentes portes e setores de atuação. Em vendas, esse 
profissional pode ser responsável pela prospecção de clientes e pelo fechamento de negócios, o 
que pode implicar no desenvolvimento de estratégias de vendas e pesquisa de mercado. Também 
pode atuar na área de suporte ao cliente. É um curso aberto para várias faixas 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 gestão.  

Carga horária: 264 horas.

GESTÃO PARA O COMÉRCIO
É o profissional competente, para executar serviços operacionais de coleta de resíduos sólidos domiciliares, 
seletivos, serviço de saúde e especial, para transporte e destinação final, observando as normas técnicas, 
qualidade, trabalho em equipe, segurança e preservação do meio ambiente. É um curso desenvolvido 
exclusivamente para atender a demanda de um grande grupo de beneficiados na CMT-Natal, o curso além 
do conteúdo específico da limpeza urbana e ambiental é focado nas competências humanas, buscando 
respeitar e valorizar o próprio trabalho; o servir e ajudar, o ser proativo; ter iniciativa e responsabilidade. 
Damos ênfase à qualidade do trabalho, do atendimento e da permanência do aluno no ensino regular.  

Carga horária: 320 horas.

AGENTE DE LIMPEZA URBANA E AMBIENTAL

A formação em turismo abrange o trabalho em agências de turismo, operadoras, companhias 
aéreas, parques, transportes, eventos, e também os meios de hospedagem. O curso prepara 
o aluno para atuar com foco na prestação de serviços de qualidade. E objetiva prover os alunos de 
conhecimentos sobre os aspectos envolvidos na administração dos negócios de turismo bem como 
dar uma visão geral sobre as atividades ligadas a viagens e eventos, sejam elas de lazer ou negócios. 
É um curso destinado principalmente aos jovens a partir de 18 anos. Os jovens realizam saídas 
técnicas para diversos pontos turísticos da capital, a fim de vivenciar o que aprenderam na teoria.  

Carga horária: 330 horas.

TURISMO
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Esse trabalho teve início em 2018, tendo como objetivo principal melhorar o processo de aprendizagem 

do conteúdo do curso. A proposta inicial não só visava discutir uma melhor prática de ensino dentro da 

Educação Social, como de aproveitamento da diversidade de perfis de nossos alunos, para engajar esse 

jovem tornando-o protagonista de seu processo de aprendizagem. A idéia é que nossos professores 

aprimorem não apenas seu conhecimento formal, mas também as competências que facilitam o 

aprendizado e inspiram os alunos, com didática, empatia e colaboração. Essa formação prevê reflexão, 

sistematização e compartilhamento de conhecimentos. Uma formação de professores adequada serve 

como alicerce para construir escolas, cidadãos e profissionais mais competentes, éticos e humanos. 

A prática do programa trabalhada através de 

dinâmicas foi voltada para que os professores 

pudessem fortalecer os vínculos de confiança entre 

os alunos e consequentemente com as famílias.

Nosso foco é o professor como multiplicador do 

conhecimento adquirido no papel de mediador. O 

aprender contínuo é essencial para a profissão. 

Sabíamos que este seria o ponto de partida, antes 

mesmo de entrarmos nos temas da nossa apostila 

de módulo básico. A mediação desconstrói a figura 

do professor como único detentor do conhecimento 

e baseia-se no protagonismo do aluno. 

O programa de formação de professores veio com a 
proposta de trabalhar o reforço entre teoria e prática 
visando melhorar a estratégia do professor em sala de aula, 
discutindo como potencializar as relações de confiança e 
respeito para um aprendizado efetivo., assim como, para criar 
um espaço de troca e aprofundamento de conhecimentos.

Essa desconstrução de forma alguma inibe ou diminui o papel do professor, mas como em todo processo 

de descontrução, há a necessidade de munir esse agente de uma grande diversidade de estratégias 

para que este possa construir um processo de parceria em sala de aula com o aluno, deslocando o 

foco da ação docente e do ensino para a aprendizagem, mantendo sempre um fluxo positivo de ideias 

e garantindo a apreensão dos conteúdos, aproveitando características únicas de cada sala de aula.  

 

Daí a importância de que os educadores estejam sempre bem preparados e atualizados, tanto para promover 

questionamentos sobre o mundo quanto para apresentar soluções a partir de diferentes pontos de vista. 

Para o tema inicial do nosso curso de professores chamamos o especialista em aprendizagem mediada, 

Prof. Marcelo Clemente, Mestre em Educação e Saúde pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP.

No ano de 2019 contamos com o tema “Gestão em Educação”, ministrado por Marisa Donatiello, psicóloga, 

com especialização em Antroposofia na saúde pela UNIFESP e diversos cursos de capacitação gerencial 

para gestores do terceiro setor.

No ano de 2020, contamos com a temática Competências Essenciais do Profissional Atual, ministrado 

por Paula Molina e Inês Correia. Paula Molina é formada em Psicologia, pós-graduada em RH e tem MBA 

pelo COPPEAD, UFRJ.   Tem Formação em Coaching pelo ICI e pela Universidade de Columbia (EUA).” 

Profissional de Recursos Humanos com 25 anos de experiência (sendo 18 destes em posições de liderança) 

em empresas multinacionais de médio e grande porte e de diversos segmentos (Farmacêutico, tecnologia, 

Óleo e Gás e Mineração). Inês Correia é formada em Comunicação Social com Pós Graduação em Gestão 

de RH pela Fundação Dom Cabral e vivência em Gestão de Equipe na África e América co Sul.

Sabemos que a formação continuada exerce um papel essencial, sendo instrumento de motivação 

para o aprendizado dos alunos e de engajamento para os professores, que se sentem estimulados e 

conseguem inspirar os jovens. Na prática, esse profissional deve desenvolver habilidades cognitivas, 

sociais e emocionais para que visualize e implemente 

respostas criativas às demandas do dia a dia. Mais do 

que nunca, o educador deve estar sempre atualizado 

e bem informado, não apenas em relação aos fatos e 

acontecimentos do mundo, mas, principalmente, em 

relação aos conhecimentos curriculares e pedagógicos 

e às novas tendências educacionais.  

A formação continuada de professores tem sido 

entendida como um processo permanente de 

aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade 

profissional, realizado após a formação inicial, com o 

objetivo de assegurar um ensino de melhor qualidade 

aos educandos. 

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES
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A Casa do Menor Trabalhador, localizada em Natal, foi idealizada em 1987. Foi a primeira parceria do iGMK 

fora do Estado de São Paulo, desde o ano de 2002. Uma parceria que cresce sempre com novas formações 

para a grande demanda de jovens que nos procuram semestralmente.

Em 1987, a instituição foi construída para apoiar o trabalho com meninos de rua, realizado pelas irmãs de 

caridade Lúcia Montenegro e Hilda Santana. Possui as certificações do Conselho Nacional da Assistência 

Social (CNAS), Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), e Conselho Municipal dos Direitos das 

Crianças e Adolescente (COMDICA). É considerada uma ONG com Utilidade Pública Municipal, Estadual e 

Federal. 

A CMT – Natal trabalha com a formação de jovens com idade entre 16 a 22 anos, onde os mesmos são 

inseridos no mercado de trabalho. Por ano capacitamos cerca de 1400 jovens. A profissão de Assistente 

Administrativo é focada em realizar atividades fundamentais em empresas públicas e privadas.

Suas principais funções estão relacionadas com o trabalho de escritório, sendo estas:

 • Tramitar entrada e saída de correspondência.

 • Recepção de documentos.

 • Atender chamadas telefônicas.

 • Atender ao público.

 • Arquivar documentos.

Além de manter atualizada a agenda, tanto telefônica como de pendências e ter conhecimento de uso de 

máquinas de escritório, de calculadoras a fotocopiadoras, computadores e os programas usados.

Já os cursos de Hotelaria e Turismo são responsáveis por coordenar os serviços necessários para o 

bom funcionamento de hotéis, pousadas e resorts, entre outros. Além disto, cuidam do planejamento, 

divulgação e promoção de eventos e atividades de lazer. O auxiliar de limpeza é o profissional voltado 

para a higienização e a conservação de ambientes comerciais e organizacionais.Já no curso de garçom 

trabalhamos a boa comunicação, como ser proativo, gentil e acima de tudo como atender o público. Os 

cursos, além de contarem com o Módulo Básico e Especifico, contém noções de vendas, possibilita do 

aos jovens dupla certificação e a alternativa de se empregarem em estabelecimentos comerciais da cidade. 

CURSOS oferecidos:

 • Assistente Administrativo com noções em Vendas

 • Auxiliar de Limpeza 

 • Hotelaria

 • Garçom

CASA DO MENOR  
TRABALHADOR

1.632
1.240

jovens capacitados

jovens inseridos no 
mercado de trabalho
(inserção ainda em                       
andamento)

1.481 
1.008 

jovens capacitados

jovens inseridos no 
mercado de trabalho
(inserção ainda em                       
andamento)

20202019 

“A Feira de Negócios do Pró-Formação - o evento 

mais esperado pelos alunos. Foi incrível pelos 

conhecimentos postos em prática e para a 

realização do TCC. Ajudar o próximo a alavancar 

seus empreendimentos foi SENSACIONAL, 

além de também podermos aprender como 

empreender na nossa vida, administrar e driblar 

as dificuldades e barreiras. GRATIDÃO é a palavra 

que resume meus sentimentos nesse momento.  

Ser CMT e iGMK é ter a vida TRANSFORMADA!”

“

Miguel Café  |  Aluno 2019
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Em 2002 foi iniciada a parceria com o iGMK, com a capacitação de jovens para o mercado de 

trabalho, principalmente nas áreas de vendas e rotinas administrativas. Os jovens contam com 

a dupla certificação obtendo assim maiores chances de inserção no Mercado de Trabalho. Em 

2017 o Pró-Formação iGMK na Pró-Morato passou a fazer parte da carteira de investimentos 

sociais do ICSHG.

A atuação e os resultados dos projetos realizados fizeram da Pró-Morato uma organização 

reconhecida por sua comunidade e também pela Brazil Foundation (2007) e pelo Prêmio Itaú de 

Excelência Social (2009), além de receber a Medalha Barão de Mauá da Prefeitura de Francisco 

Morato.

A Pró-Morato valoriza o potencial das pessoas e acredita na transformação através da 

solidariedade, da ajuda mútua e da disseminação do conhecimento, respeitando a diversidade, 

valorizando o saber e a autonomia individual.

A Instituição detém o título de Utilidade Pública Federal além do registro no Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente (CMDCA). O Pró-Formação é referência na cidade de Francisco 

Morato como grande oportunidade de inclusão no mercado de trabalho para jovens da cidade.

Em 1996, um grupo de moradores de Francisco Morato criou um movimento que buscava a 

melhoria da qualidade de vida em Francisco Morato, principalmente nos aspectos relacionados 

ao exercício pleno da cidadania, à discussão e busca de soluções para os problemas que a 

cidade enfrentava naquele ano. Realizaram fóruns de discussão sobre diversos temas como, por 

exemplo, educação, segurança pública e saúde, com a participação expressiva da comunidade 

moratense. A adesão e participação da comunidade foram determinantes para que em 1998, 

esse grupo de líderes do Movimento Pró-Morato fundasse a Associação Cultural Comunitária 

Pró-Morato. Desde este início a Organização tem como objetivo principal criar e incentivar a 

realização de projetos culturais e comunitários, fomentando o desenvolvimento local. Uma das 

primeiras e mais importantes decisões tomada pela Diretoria da Pró-Morato foi investir nos 

jovens da cidade, uma vez que para estes as oportunidades de emprego, educação, lazer e 

cultura eram bastante restritas. Em 2000 foram realizados os primeiros projetos de Educação 

para o Trabalho.

PRÓ-MORATO
CURSOS oferecidos:

 • Assistente Administrativo com dupla certificação 

em Vendas 

 • Assistente Administrativo com dupla certificação 

em Atendimento em Contact Center

371
180

jovens capacitados

jovens inseridos no 
mercado de trabalho
(inserção ainda em                       
andamento)

346 
80 

jovens capacitados

jovens inseridos no 
mercado de trabalho
(inserção ainda em                       
andamento)

20202019 

“O Pró-Formação foi um curso que eu entrei (sic) 

com muita expectativa, sempre quis muito realizá-

lo. Em 2018 eu tentei e não passei na prova pela 

idade, mas quando passei em 2020 foi uma alegria 

só! Botei todo meu empenho e força de vontade 

ali e fiquei feliz por ter participado de algo tão 

real, bom e interessante. (...) O Pró-Formação me 

ensinou muitas coisas importantes e uma delas 

foi que sempre devemos lutar e prosseguir no 

nosso maior desejo e sou grata por isso”. 

Priscila Santana  |  Aluna

“
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A Fundação Julita foi criada em seis de dezembro de 1951 em uma área de mais de 50 mil m², 

no Jardim São Luís, Zona Sul da cidade de São Paulo. Naquela época, o objetivo principal era 

abrigar famílias de migrantes rurais no modelo de cooperativa, no qual as famílias moravam, 

plantavam, colhiam e aprendiam a ler e a escrever. Ainda era oferecida assistência em relação 

à educação, alimentação, saúde e orientação profissional.

Afim de atender novas demandas, em 1993, o Estatuto da Fundação Julita foi reescrito, e 

com o novo Estatuto Social, a Fundação passa a beneficiar crianças, adolescentes, jovens 

e idosos em vulnerabilidade social. Hoje, atende diariamente cerca de 1.200 pessoas, com 

idades entre quatro meses e mais de 60 anos.

Hoje, uma das organizações mais antigas do país, a Fundação tem seu trabalho reconhecido 

por meio de certificações e diversas premiações.

A Fundação tem parceria com o iGMK desde 2012 onde desenvolve cursos para adolescentes, 

jovens e adultos. O objetivo dessa parceria é desenvolver habilidades e potencialidades, 

além de fortalecer a cidadania e os vínculos familiares e comunitários dos atendidos. 

Na Julita temos a oferta de três cursos: o de Assistente Administrativo para jovens com idade 

superior aos 16 anos buscando o primeiro emprego, o curso de Qualificação Profissional, 

voltado para adolescentes na faixa etária de 14 a 16 anos e o curso Gestão para o Comércio, 

no período noturno, destinado a jovens e adultos com foco no empreendedorismo e no 

atendimento ao cliente. 

FUNDAÇÃO JULITA
CURSOS oferecidos:

 • Assistente Administrativo

 • Qualificação Profissional 

 • Gestão para o Comércio 

332
234

jovens capacitados

jovens inseridos no 
mercado de trabalho
(inserção ainda em                       
andamento)

307 
181 

jovens capacitados

jovens inseridos no 
mercado de trabalho
(inserção ainda em                       
andamento)

20202019 

“Participei do CCA da Fundação Julita e do curso 

profissionalizante de Assistente Administrativo, 

em parceria com o iGMK. Nas entrevistas 

de trabalho, eu me destacava pelo leque de 

experiências extracurriculares que o curso me 

proporcionou. A Fundação auxiliou muito no meu 

primeiro emprego como jovem aprendiz no Banco 

do Brasil. Depois ingressei na General Electric 

(GE) como estagiária até que fui efetivada e, 

mais tarde, promovida a Analista Contábil Pleno, 

convidada a trabalhar em Monterrey, no México, 

aos 23 anos.” 

“

Monique Mendes de Oliveira  |  Aluna
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A Colmeia se intitula Instituição a Serviço da Juventude. Ela foi 

fundada em 14 de agosto de 1942, em plena II Guerra Mundial, 

por Marina Cintra e um grupo de assistentes sociais e educadores.

Para mantê-la e administrá-la, essas pessoas decidiram concentrar 

esforços e recursos em direção a um objetivo fundamental: formar 

as novas gerações, tornando-as aptas a construir um mundo 

melhor, onde imperem os princípios da igualdade, da justiça, 

do amor ao próximo e do respeito ao bem comum. Já, então, 

a Colmeia se colocava como pioneira e germe das propostas de 

organizações estudantis, com o seguinte lema: “Aqui se luta por 

um mundo melhor.” 

Sua missão está assim definida: Contribuir para a realização 

pessoal e profissional do jovem com orientação e desenvolvimento 

de suas potencialidades.

A parceria com o iGMK foi de 2012 a 2019, tendo apoio da Rede 

Cinemark e Fundação Prada. 

Os cursos oferecidos nos dois semestres de 2019 foram de dupla 

certificação: Assistente Administrativo e Venda e Assistente 

Administrativo com enfoque em atendimento ao cliente.

COLMEIA
CURSOS oferecidos:

 • Assistente Administrativo com enfoque em Vendas

 • Assistente Administrativo com enfoque em 

Atendimento ao Cliente

177
88

jovens capacitados

jovens inseridos no 
mercado de trabalho
(inserção ainda em                       
andamento)

2019 

“Faltando alguns meses para concluir o curso 

de Assistente Administrativo consegui uma 

oportunidade de participar de um processo 

seletivo onde consegui ser aprovado em todas 

as fases e ingressar no programa jovem aprendiz. 

Passados cerca de 7 meses veio a tão esperada 

efetivação. Antes do término do meu contrato eu 

fui promovido e efetivado no mesmo setor onde 

eu era jovem aprendiz. Tudo que requer sacrifício 

tem uma recompensa.  Insista, persista e faça 

como eu - nunca desista”. 

Bruno Nunes  |  Aluno

“
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A Sociedade Beneficente Caminhando Para o Futuro é uma organização não 

governamental, sem fins lucrativos e de utilidade pública com sede em São 

Paulo que oferece serviços socio-educacionais a adolescentes e jovens.

Iniciou suas atividades no dia 11 de julho no ano de 1975.  A inciativa surgiu 

de movimentos de moradores de bairro do Jd. Carombé para abertura de um 

núcleo que tivesse a proposta de atender à crianças e adolescentes de famílias 

que residem na região e assim as famílias poderiam ficar mais tranquilas, pois 

seus filhos estariam em um local seguro.

Tem sido um espaço de oportunidades de desenvolvimento para crianças 

e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social, fomentando o 

desenvolvimento humano para que dessa forma a sociedade se transforme 

em um lugar melhor.

Além de contar com cinco   CEI (Centro de Educação Infantil) a Sociedade 

Caminhando para o Futuro conta com CCA (Centro da Criança e Adolescente), 

realizando o Programa Aprendiz em parceria com a Petrobrás e Banco do Brasil.

A parceria com o iGMK aconteceu nos anos de 2018 e 2019, sempre no curso 

de Assistente Administrativo.

CAMINHANDO PARA 
O FUTURO

CURSOS oferecidos:

 • Assistente Administrativo

“O curso de assistente 

administrativo em parceria 

com o iGMK abriu novas 

possibilidades de participação 

na comunidade. Foi um 

aprendizado que levaremos 

para outras frentes na 

instituição.” 

“

Mariana Rodrigues  |  Educadora

126
63

jovens capacitados

jovens inseridos no 
mercado de trabalho
(inserção ainda em                       
andamento)

2019 
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Após a visita, como nos períodos anteriores, todos os alunos participam da palestra “Cidadania Digital”, 

da Profª Verônica Cannatá, gestora do departamento de Tecnologia Educacional do colégio, que discute o 

ambiente digital, com foco nas redes sociais e os riscos e oportunidades deste ambiente.

No ano de 2020 nossas visitas foram programadas, porém, devido às restrições necessárias perante à 

pandemia da Covid-19, as mesmas não puderam acontecer. Por todo esforço e dedicação às nossas turmas 

agradecemos ao corpo de voluntários liderados pela professora Verônica Cannatá, ao presidente do Dante, 

Dr. José Luiz Farina e sua diretora-geral, Profª Valdenice Minatel que mantém a confiança no nosso trabalho.

Assim como as visitas ao Dante em 2019, as visitas às parceiras IRKO e RVC Advocacia foram oferecidas 

às turmas do Pro-Formação. 

A IRKO, além das visitas dos jovens, proporciona ao iGMK a participação em encontros com outras entidades 

do 3º Setor. São encontros no formato Café da Manhã e Palestras, sempre com temas pertinentes aos 

desafios do setor com presença de organizações sociais parceiras da IRKO.

A RVC Advocacia também esteve ao lado do iGMK com visitas e palestras em 2019 – aqui destacamos a 

palestra de Ética com Edison Corazza e a palestra sobre Oportunidades no trabalho e na vida, de Luciana 

Reis. Foi também com a RVC que tivemos a oportunidade, no início do ano de 2020, de um curso aos 

sábados para um grupo de 15 de nossos alunos. Essa atividade foi aos sábados, dos dias 18 de janeiro a 

08 de fevereiro, com os temas ca0rreira e desenvolvimento profissional, noções básicas de Contabilidade, 

Direito e Direito Tributário, concluindo os encontros com o tema Transformação Digital. 

O Colégio Dante Alighieri é um dos mais reconhecidos e completos da cidade de São 

Paulo. Localizado próximo à Av. Paulista tem uma imensa infraestrutura para atender 

seus cerca de 4.500 alunos e desde 1911 cresce junto com a maior metrópole do país.

A IRKO é uma empresa brasileira que atua junto a empresas nacionais e multinacionais 

de diferentes portes e segmentos, oferecendo um leque de serviços profissionais tais 

como auditoria, contabilidade e consultoria em diversas áreas.

A RVC é uma empresa de Advocacia e consultoria tributária empresarial. É um grupo 

de especialistas que trabalham de forma colaborativa e complementar nas áreas 

tributária, corporativa, trabalhista e de seguridade social. 

Agradecemos às empresas pela contribuição valiosa para nossa equipe e alunos.

SOBRE NOSSOS PARCEIROS:

DESTAQUES DO 
PERÍODO

A parceria com o Colégio Dante 
Alighieri seguiu forte, com a realização 
de visitas técnicas em 2019 para 
200 alunos do Pró-Formação da Pró-
Morato. Os alunos foram divididos 
em grupos, e puderam conhecer todo 
o complexo da escola, que ocupa uma 
área de cerca de 20 mil m². 
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O ano de 2020 começou como os anteriores. Últimas matrículas fechando em 

janeiro, reuniões pedagógicas para recarregar as baterias, turmas iniciando o período 

de adaptação nos primeiros dias de fevereiro. Nada de muito diferente no horizonte.  

Mas março chegou trazendo a notícia de que uma pandemia tinha de fato 

se instalado no país, não estávamos blindados e precisaríamos acatar a 

ordem das secretarias de saúde e os alunos não poderiam frequentar 

presencialmente as aulas, tanto da Educação formal, quanto da Educação 

complementar ou Assistência, conforma a nomenclatura de cada região. 

Parar o atendimento sempre era impensável, estaríamos deixando de cumprir 

com um dos nossos papéis fundamentais e isso não era opção. 

Todas as equipes vão para casa, e de casa se traçam planos de emergência. 

Cada uma das parceiras com suas características próprias, mas com um objetivo 

comum: nenhum aluno deixaria de ter aula. O curso iria continuar.

Várias reuniões de alinhamento, longas horas trabalhadas, ninguém olhava para 

os relógios, não havia tempo a perder. Não sabíamos o que daria certo, mas o 

empenho dos educadores, que foram os primeiros heróis na pandemia, fez fluir 

uma enxurrada de ideias, uma incrível abundância de criatividade e muita mão na 

massa.

Sem o contato em sala de aula será que as turmas andariam? O conteúdo, que 

é tão dinâmico nos encontros presenciais, poderia ser reproduzido no ambiente 

virtual? Os alunos teriam acesso à internet? Tantas dúvidas foram levantadas. Mas 

lembramos que para quem trabalha no 3º Setor nada vem fácil, portanto, passado 

o susto, sabíamos que encontraríamos a solução.

Aulas foram dadas por Zoom, por Google 

Meets, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Foram 

aulas ao vivo, aulas gravadas, exercícios 

passados e corrigidos até por foto de celular. 

Quem não conseguiu acesso à internet, 

recebeu apostilas impressas. Todas as 

dúvidas foram tiradas, foi muita troca entre  

 

As palestras foram um desafio que ficou um 

pouco para depois, já que não tínhamos estrutura 

nem conhecimento suficientes para grandes 

eventos online, mas não levou tanto tempo 

assim e elas também voltaram a acontecer. 

Tivemos Feira de Negócios, apresentação de 

TCC e até formatura. Sim as formaturas foram 

online e foram recheadas de muita emoção e 

muita garra.

DESTAQUES DA 
PANDEMIA

A REINVENÇÃO NA CRISE 

Dividimos com vocês alguns dos relatos dos 

participantes dessa grande reinvenção:

“A educação a distância teve um 

papel fundamental como objetivo 

de minimizar o impacto da pandemia 

na falta das aulas presenciais e 

tivemos que nos adaptar a esse novo 

mundo. O que tiraremos de lição? 

Talvez tenhamos uma geração mais 

disposta a valorizar os contatos reais 

e os espaços de integração social. O 

que presenciei e tenho vivido, é uma 

mudança necessária para podermos 

passar o que tanto queremos, afinal, a 

educação não pode parar.”

“

Aldine Teixeira  |  Educadora da CMT 

“É notório que a educação passou 

e está passando por uma revolução 

em suas práticas pedagógicas, pois o 

formato de aulas nunca mais será na 

prática de: quadro, aluno, professor, 

atividade. Ainda que voltemos às aulas 

presencias, creio que continuaremos 

no formato hibrido que veio 

justamente para a transformação das 

práticas pedagógicas. Diante desse 

cenário de descobertas e anseios 

percebemos o quão é sacrificante e 

desafiadora, porém transformadora a 

missão que é ensinar com muito amor 

envolvido!”  

“

Verônica Brito  |  Educadora da CMT
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“A transição do presencial para 

o híbrido no primeiro semestre 

de 2020 foi um processo de 

aprendizagem e adaptação, 

para nossos alunos não foi 

fácil, pois muitos não tinham 

os recursos para assistirem 

as aulas e nem o hábito de 

fazer cursos EAD, mesmo com 

todo suporte sentiram muita 

dificuldade, porém até o final 

do semestre conseguiram 

acompanhar as aulas, realizar 

as atividades e absorver o 

conteúdo trabalhado. No 

segundo semestre eles já 

estavam adaptados e com os 

recursos necessários para as 

aulas online, a transição para 

o sistema híbrido foi tranquila 

no aspecto da frequência e 

os alunos ficaram felizes com 

a possibilidade das aulas em 

grupos, porém com medo 

do contagio. O modo como 

voltamos proporcionava a um 

grupo a aula presencial e a 

outro a aula EAD permitindo a 

repetição semanal do conteúdo 

não afetando o conteúdo 

aplicado para os que optaram 

ou não poderiam retornar para 

as aulas devido a pandemia.” 

“

Elaine Almeida Bruno    
Educadora Pró-Morato

“O formato que acabamos adotando 

foi síncrono, com algumas inferências 

assíncronas também, com o uso da 

plataforma google classroom, a modalidade 

que optamos foi ensino remoto, neste 

sentido vou aqui trazer a definição de 

ensino remoto e a distância, visto que a 

todo momento citamos a modalidade: Na 

modalidade de ensino remoto, o educando 

acessa uma plataforma de estudos no 

mesmo dia e horário de sua grade curricular 

presencial, e tem suas aulas por meio de 

ferramentas síncronas – termo que se 

relaciona com a palavra sincronia, ou seja, 

professores e educandos devem estar 

presentes sincronicamente, no mesmo 

horário e plataforma.” 

“

Renata Moura  |  Coordenadora da Fundação Julita

“Agradeço aos professores por terem me 

ensinado muito além do esperado e a toda a 

equipe por serem tão acolhedores e fazerem 

eu me sentir tão capaz de tudo, obrigada por 

terem feito meu 2020 ter algum sentido e 

por deixá-lo tão especial e marcado em meu 

coração. Aldine, Lilian e Epitácio, estarão 

sempre em meu coração por não serem apenas 

professores, mas por serem seres humanos 

incríveis e tão especiais.” 

“

Hallana Thayane Guedes Soares   
Aluna da CMT

Por fim, ficamos com as palavras de uma aluna, que 

sabemos representar os sentimentos de todos os outros:

Com as empresas fechadas ou até mesmo encerrando suas operações, 

muitos perderam seus meios de sustento e um grande mutirão de solidariedade 

começou a se formar. 

Pró-Morato: 

 • Cerca de 360 famílias atendidas

 • 291 Cestas básicas

 • 234 Cartões-alimentação

 • 166 Cestas de limpeza e higiene pessoal

 • 12.000 Máscaras de TNT

 • 100 Cobertores

CMT:

 • Cestas básicas – Doação do Supermercado Nordestão desde maio – Cerca de 

300 famílias beneficiadas;

 • Cestas básicas – Doação da Secretaria Municipal da Assistência Social de Natal 

desde abril - Cerca de 100 famílias beneficiadas

 • Sopão do SESC distribuição regular desde março –Atendimento aberto ao 

público em geral

Fundação Julita:

 • Cerca de 1.400 cestas básicas distribuídas desde maio/20 

 • 200 famílias atendidas mensalmente desde o início da pandemia

AUXÍLIO COVID 19

Ainda impactados com a avalanche de 

mudanças na metodologia do Pró-Formação, 

olhamos nosso entorno e percebemos que muitas 

das famílias de nossos alunos iriam precisar de uma 

ajuda com alimentação e higiene. 
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ANO CAPACITADOS INSERIDOS INCLUSÃO (%)

1993/2003 2.132 1.044 49%

2004 658 349 53%

2005 906 453 50%

2006 1.019 662 65%

2007 1.122 856 76%

2008 1.215 911 75%

2009 1.370 877 64%

2010 1.610 1.143 71%

2011 1.543 1.096 71%

2012 1.200 780 65%

2013 1.572 1.164 74%

2014 2.058 1.686 82%

2015 2.131 1.505 71%

2016 2.260 1.592 70%

2017 2.427 1.788 74%

2018 2.523 1.620 64%

2019 2.638 1.805 68%

2020 2.134 1.269 59%

TOTAL 30.518 20.600

Acompanhe a evolução dos resultados de 

formação e inserção do iGMK ao longo dos anos.  

O esforço de inserção de 2019 e 2020 continua em 

andamento em todas as organizações parceiras.   

RESULTADOS



34 35

iGMK
iGMK combinado  

com outras 
contribuições*

Saldo inicial disponível R$ 13.107.233 R$  13.140.531

Entrada de recursos R$ 393.036 R$ 694.172

    Captação R$ 258.560 R$ 559.199

    Rendimentos Financeiros R$ 134.476 R$ 134.973

Saída de recursos - R$ 1.373.883 - R$ 1.643.046

    Despesas Administrativas - R$ 31.004 - R$ 31.875

    Despesas dos Projetos - R$ 1.342.878 - R$ 1.611.170

SALDO FINAL em 2020 R$ 12.126.387 R$ 12.191.658

(1) Esta coluna incorpora os valores das contribuições ao Programa Pró- Formação realizadas por empresas 

parceiras, diretamente às Instituições parceiras executantes do Programa, sob nossa coordenação.

INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS

2020
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FINANCIADOR

Entre as formas de financiamento direto para 

colaborar com o iGMK, existem as seguintes 

opções:

 • Patrocínio de turmas de 30 alunos

 • Doação de recursos para a formação de 

grupos de jovens

 • Doação de produtos ou serviços

 • Pessoa jurídica que adota o lucro real 

pode deduzir até 1% do imposto devido 

sem qualquer ônus adicional

EMPREGADOR

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:

PALESTRANTE

Você gostaria de participar de um projeto social como o nosso, contribuindo com uma palestra para as 

turmas? Envie sua proposta e nossa coordenadora pedagógica entrará em contato para viabilizá-la. 

VISITAS TÉCNICAS

Sua empresa pode oferecer uma visita às turmas Pró-Formação. Essas visitas são muito importantes para 

a vivência dos alunos, que muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de conhecer o interior de um local 

de trabalho. Tanto faz se sua empresa é grande ou pequena, sempre teremos interesse em apresentá-la 

para nossos alunos.

BENEFÍCIOS DA PARCERIA

 • Lei do Aprendiz

 • Estágio

 • Contratação direta CLT

 • Facilidade na contratação de jovens capacitados: proximidade empresa e aluno, indicação 

de alunos adequados ao perfil solicitado;

 • Participação na formação dos beneficiados, através da indicação de conteúdo relevante 

a ser desenvolvido nos cursos apoiados;

 • Retorno de imagem (associação à causa da capacitação profissional)

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

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.

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

COMO
PARTICIPAR

São várias as maneiras de ajudar e participar do Pró-Formação.

Seja você uma empresa, uma organização social ou pessoa física sempre haverá 

uma forma de fazer parte da mudança e transformação dos nossos cursos.  E 

não precisa ser de uma única forma. Uma pessoa física pode fazer uma doação 

direta e ser um palestrante, uma empresa pode financiar uma turma ou um 

aluno e também abrir suas portas para uma visita técnica. Escolha e participe!

QUERO AJUDAR...
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 • Marcos Alves 
 • Paula Nunes Miguel

 • Lourdes Luzzim
 • Thais Schavaroski

 • Paula Molina
 • Inês Correia
 • Dr. Manuel Lafer
 • Luciana Reis
 • Célia Leão
 • Edison Corazza
 • Dr. Raimundo Nunes
 • Dr. José Ricardo Aranha
 • Verônica Cannatá
 • Paula Nunes Miguel
 • Wladimir Stein
 • Giovanni Mileo
 • Styvenson Valentim
 • Ludmila Monteiro
 • Lindamar Peixoto
 • Alair Martins
 • Ana Carolina de Paula Moura
 • Priscila Lopes Gengo

VOLUNTÁRIOS 2019 | 2020

AGRADECIMENTOS

Mais um período se passou sempre podendo contar com uma equipe de voluntários que 

nos apoia todos os dias. Nosso muito obrigado especial!

VOLUNTÁRIOS
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DIRETORIA

Diretora Presidente e Vice-Presidente Financeira: 
 • Cristina Medeiros

Diretora Executiva: 
 • Fernanda Levy

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: 
 • Edgar Gleich

Membros:
 • Jack Leon Terpins 

 • Jorge Fernando Koury Lopes 

 • Luiz Stuhlberger 

 • Marcelo Bertini

 • Paula Tortolo

 • Renata Brunetti

 • Ilan Ryfer

EQUIPE DE OPERAÇÕES

Gerente Administrativa e Financeira: 
 • Ana Vial

Coordenadora Pedagógica: 
 • Marisa Marquez

EXPEDIENTE

Projeto editorial e design: Doisemum | Branding + Comunicação

Fotografias: Acervo iGMK, Ju Neumann, Eduardo Merege, Acervo CMT, 

Acervo Fundação Julita, Acervo Pró-Morato

EQUIPE +
EXPEDIENTE
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 • KLA – Koury Lopes Advogados Associados
 • Deloitte Brasil
 • Colégio Dante Alighieri
 • RVC 
 • IRKO 
 • Escola Dom Marcolino Dantas
 • Junior Achievement São Paulo
 • Junior Achievement Rio Grande do Norte
 • Escola Sagrada Família
 • Colégio Nossa Senhora das Neves
 • Cemure - Natal
 • Bar Service

 • Restaurante Camarões
 • Restaurante Camarão do Tuca
 • Serhs Natal
 • Ocean Palace Beach
 • Hotel Pestana
 • Holiday Inn Natal
 • Praiamar Natal Hotel & Convention
 • Visual Praia Hotel
 • Cabanas
 • Pinga Fogo
 • Camarões
 • Tábua de Carne

 • Cinemark
 • Klabin SA
 • Instituto CSHG

 • Fidelity
 • Jota Eme Fitafer
 • PwC
 • Ibrain
 • Guararapes
 • Cosern
 • Lojas Don Paco
 • Construcap
 • Honda

 • Coats Corrente
 • Gaspar Engenharia
 • Dixie Toga
 • Hospital do Coração (Natal)
 • Coteminas
 • Drogaria Globo
 • Distribuidora Rio Grandense
 • Hotel Serhs
 • Hospital São Lucas

EMPREGADORES

APOIADORES INSTITUCIONAIS

FINANCIADORESPARCEIROS




