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Mensagem da Administração
Acreditamos no poder transformador da educação e nos mantemos firmes na nossa missão de promover a igualdade de 

oportunidades no Brasil por meio do ensino voluntário de inglês e da integração social. Permanecemos entusiasmados com as 

possibilidades que enxergamos e vamos compartilhar rapidamente por que o ano de 2017 foi muito especial para nós.

Fizemos 20 anos!!! Começamos em 1997 como um pequeno grupo de pessoas ensinando inglês voluntariamente no Capão Redondo e 

concluímos 2017 com uma operação que engloba 13 unidades em 6 cidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, contamos com a 

dedicação de mais de 1.000 voluntários ativos, temos mais de 2.000 estudantes de baixa renda matriculados em nosso curso de inglês e contamos 

com uma estrutura e profissionalização que eram impensáveis alguns anos atrás.

Mudamos nossa marca! Após um amplo projeto que coletou as percepções dos nossos voluntários, surgiu a nova logomarca e identidade visual, 

muito alinhadas à essência da Organização. Somos uma organização de Pessoas para Pessoas.

Começamos novos projetos. Para além do nosso tradicional curso de inglês com duração de 5 anos, em 2017 recebemos patrocínio para tirar dois 

projetos do papel. O primeiro é o CPM Qualify, que tem como objetivo certificar 3 turmas de estudantes concluintes do nosso curso no First

Certificate in English (FCE) da Cambridge de forma inteiramente gratuita. O segundo é o CPM Talents, que tem como objetivo construir uma base 

de dados dos nossos estudantes e oferecer atividades complementares para podermos agir mais efetivamente no apoio à inserção no mercado 

de trabalho. Mais oportunidades para nossos estudantes! Vamos detalhar isso nesse relatório. 

Os resultados obtidos nos deixam confiantes de que estamos no caminho certo, mas seguimos conscientes de que temos 

sempre muito a aprender e desenvolver

Deixamos aqui um agradecimento especial a todos os parceiros, voluntários e estudantes que nos acompanham nessa jornada!



Unidade Capão Redondo (ZS ZP)
Nossas aulas passaram a acontecer no 
espaço cedido pelo Centro 
Comunitário Mãe Admirável.

Parceria com Yázigi
Iniciada nossa parceria com o Yázigi.

Unidade Monte Azul (ZS SP)
Criada uma parceria com a 

Associação Comunitária 
Monte Azul.

Unidade João XXIII (ZO SP)
Criada em parceria com o 

Programa Escola da Família.

NOSSA HISTÓRIA

Fundação
Marcos Fernandes
Primeiro contato com a comunidade 
do Capão Redondo por intermédio 
da Ashoka. As aulas aconteciam na 
casa dos estudantes.

Unidade Real Parque (ZS SP)
Expandimos nossa atuação para a 
unidade Real Parque, em parceria 

com o Projeto Casulo.

Unidade Parque dos Estados (Bragança Paulista-SP)
Marcou nossa expansão para uma terceira cidade.

Unidade ILIS (Diadema-SP)
Criada em parceria com o Instituto Lira de Inclusão Social.

Unidade Tabajaras (RJ)
Nossa primeira unidade fora de 

São Paulo, na ladeira dos 
Tabajaras (ZS RJ)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Unidade IDE (RJ)
Nossa 8ª unidade 

e 2ª no RJ (Volta 
Redonda), em 

parceria com o 
Instituto de 

Desenvolvimento 
Estratégico



Implantação GDrive

Como sistema integrado 
da ONG, para melhor 
Gestão da Informação

Meta de 1500 
estudantes em 2017

Batemos a meta 1 ano 
antes do previsto!

Planejamento Estratégico
Ter 1500 estudantes 
matriculados até o final de 
2017

Assinatura de parceria com a 
Cambridge University Press

Início Estrutura Matricial

Central-Unidades

Início do Programa de 
Trainee Social

Ampliação de 
patrocinadores

2a funcionária

(Gestão Unidades)

Unidade Campinas

Em parceria com o

Projeto Primavera

Profissionalização

Contratação do  3º e 4º 

funcionários 

(Financeiro/Jurídico e RJ)

Expansão Unidades
Consolação (Centro SP)

LeasePlan (in-company)

Nova marca

Desenvolvimento da 
nossa nova 
identidade visual! ☺

Desenvolvimento de 
novos Projetos

- CPM Qualify
- CPM Talents

+2000 estudantes 
matriculados

+1000 voluntários ativos

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Iniciativas e expansão de estado

São Miguel (ZL SP)

Corcovado (RJ)

Projeto IBASI

4 jovens foram 
escolhidos para fazer 1 
ano High School nos 
EUA

Profissionalização
Contratação da 1ª 
funcionária COM

Turmas corporativas

Reestruturação de 
processos

Inicio de auditoria

NOSSA HISTÓRIA



NOSSO IMPACTO

9,2 mil estudantes

~ 5h dedicação/ semana:

3h aula + 2h homework

3,8 mil voluntários

~ 5h dedicação/ mês:

3h aula + 2h preparação aula e feedback

Em 20 anos…

15,4 mil pessoas impactadas

928 mil horas dedicadas, sendo

814 mil horas de estudantes + 114 mil horas de voluntários

75 Estudantes formados nos últimos 2 anos



NOSSOS NÚMEROS

13
unidades

6
cidades

+2.000
estudantes

+1.000
voluntários ativos

3apenas   funcionários

136 turmas

3
projetos



NOSSOS ESTUDANTES

GÊNERO

33%67%

RENDA

Aproximadamente 25% dos nossos estudantes são filhos de 
pessoas que não concluíram o ensino fundamental.

(em salários mínimos)
IDADE

07-12 anos

8,7%

13-25 anos

60,4%

26-59 anos

30,3%

60-? anos

0,5%

Nenhuma

4,1%

Entre 1 e 3

64,7%

Acima de 
6

3,9%
Entre 3 e 6

16,4%

Único Requisito: estudar ou ter estudado na rede pública de ensino

Retenção em 2017
82%



NOSSOS ESTUDANTES

Começo falando sobre a CPM, onde descobri um novo 

mundo de infinitas oportunidades. E o que falar sobre 

o CPM Qualify? Eu não tenho nem palavras pra 

descrever essa experiência, onde estou sendo treinado 

por voluntários dedicados e preocupados com meu 

desenvolvimento, e uma estrutura incrível, onde são 

promovidos grandes eventos com diversas empresas 

mobilizadas, como nos Interview Days. Estou falando 

de um CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA DE CAMBRIDGE. 

Simplesmente AMAZING! Só tenho a agradecer. É o 

tipo de coisa que não se compra por dinheiro nenhum, 

pois existe sentimento envolvido, o de ajudar ao 

próximo, amor ao próximo. Obrigado, que Deus 

abençoe esse projeto. E espero que muitas outras 

pessoas possam ter essa sorte que eu tive.

Rafael Francisco da Rocha

estudante CPM Qualify

Através do inglês, eu pude adquirir habilidades 

que talvez eu não teria tão cedo. Minha visão do 

que me rodeia é totalmente diferente do que era 

há alguns anos. Pude ver, e agradeço por ter 

visto, minha tia de 65 anos estar indo, todos os 

domingos, assistir as aulas de inglês na Cidadão 

Pró-Mundo, por inspiração da sua neta de 12 

anos! Não quero colocar ênfase nas idades: o que 

mais me impressiona é ver que ela, mesmo não 

tendo completado seus estudos, ainda está lá 

persistindo e aprendendo.

William Camargo, 

estudante CPM Qualify & unidade João XXIII



NOSSOS VOLUNTÁRIOS

IDADE

< 24 anos

25%
40-49 anos

5%

ESCOLARIDADE

Superior

completo

46%

Superior

incompleto

12%

Pós-
graduação

42%
25-39 anos

66%
> 50 anos

4%

RETENÇÃO EM 2017

Novatos

36%
Veteranos

64%



NOSSOS VOLUNTÁRIOS

Mariângela Pinton

Volunteacher no CPM Qualify e na 

unidade Real Parque

A CPM possui um poder impressionante de 

transformar pessoas através da educação, que 

vai de encontro aos meus valores pessoais. Já 

percebia isso na unidade em que dava aula, 

mas no CPM Qualify esse poder foi ainda 

maior. Durante um ano, professores, 

coordenadores e alunos construímos juntos o 

que parecia impossível, e por isso ficamos 

+ Unidos.

Paulo Guimarães

Volunteacher no CPM Qualify e 

unidade Capão Redondo

Através do CPM Qualify pude notar, ainda mais, 

o incrível trabalho realizado em cada uma das 

unidades da CPM. O mais legal é que o 

trabalho realizado, além de formá-los em 

inglês, os forma como cidadãos capazes de 

buscarem seus sonhos independentemente 

das barreiras que enfrentem!!



TREINAMENTOS

Treinamentos pedagógicos/motivacionais semestrais

Iniciamos todo semestre com um grande evento para os 

voluntários que irão atuar no projeto conosco. O objetivo é 

apoiá-los com suporte pedagógico, uma vez que a maioria 

deles não é professor e nunca deu aula. Além de motivá-

los a iniciar o semestre com a energia super positiva e 

muito engajados em mudar a realidade do Brasil por meio 

da educação e da troca de experiências!

No treinamento de Julho, aproveitamos para comemorar 

nosso aniversário de 20 anos!

Foi uma festa muito bonita que contou com a presença 

dos fundadores de cada uma das 13 unidades, os 3 

presidentes que passaram pela organização e a ilustre 

participação do fundador da CPM, o Marco Fernandes, que 

compartilhou sua história e emoção em ver os rumos que a 

organização tomou nessas 2 décadas de existência!
Treinamento Extra

Plug Brooklin

44 participantes

Treinamento Central SP
2º sem. 2017

Fundação Cásper Líbero

498 participantes

Treinamento Central RJ
2º sem. 2017

Auditório da PGE
(Procuradoria Geral do Estado)

50 participantes



TREINAMENTOS CPM QUALIFY
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O projeto CPM Qualify representou um desafio para nossos estudantes, mas também 

para nossos professores!

Um time de professores, não profissionais da área de ensino, altamente engajado em 

aprender conteúdos especializados e desafiadores sobre como preparar estudantes 

para prestar um exame de certificação internacional!

7 workshops

de formação de

professores

28 horas

de treinamento



CPM QUALIFY
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Aulas de Inglês preparatórias para Certificação Internacional FCE (nível 

CEFR B2), na FATEC SP  - Agosto 2017 a Junho 2018

- Simulações de entrevistas de emprego 

- Assessment de Objetivos de Vida dos estudantes

- Guest Speaker: Roda de conversa e troca de experiências em inglês com 

o Cônsul Geral da Austrália no Brasil



CPM QUALIFY: Our numbers so far…

48 Estudantes matriculados

70% Retenção estudantes

30 Aulas

23 Voluntários

135 Horas de voluntariado

120 Horas de mentoria

Média de satisfação dos estudantes com o projeto (1 a 5) 4
Média de satisfação dos participantes nos eventos (1 a 5) 4
Média dos estudantes no simulado 2 (nota inicial 130/nota 
buscada 160)

140



Augusto Corrêa

Grupo +Unidos

Acreditamos que o impacto social da Cidadão Pró-Mundo possui duplo alcance: Por um lado, permite que jovens que dispõem 

de poucos recursos possam aprimorar seus conhecimentos em inglês de forma gratuita. Permite-se, assim, galgar oportunidades 

mais consistentes no mercado de trabalho. Por outro, mobiliza e engaja empresas e voluntários para que disponham de seu 

tempo, energia e conhecimento em prol de uma importante temática na educação.

O encontro destes dois grupos certamente é a maior virtude de todas. Estabelecer uma rede onde os cidadãos possam trocar 

experiencias e se desenvolveram juntos, nos parece ser a melhor alternativa para dirimir as problemáticas que enfrentamos 

como sociedade. Para o Grupo +Unidos, é um privilégio poder apoiar e fazer parte desta iniciativa. Estar ao lado da Cidadão Pró-

Mundo só reforça a premissa de que a atuação colaborativa é aquela que traz mais significado e força para transformar a 

realidade, tornando o mundo um lugar mais justo.

Com a palavra, os patrocinadores



DIRETORIA ESTATUTÁRIA

DIRETOR PRESIDENTE

Duval Guimarães

presidencia@cidadaopromundo.org

DIRETOR FINANCEIRO

Arthur Dassan

diretoria.financeira@cidadaopromundo.org

DIRETOR INSTITUCIONAL

Emilio Munaro

diretoria.institucional@cidadaopromundo.org

EQUIPE DE DEDICAÇÃO INTEGRAL

GESTORA DE OPERAÇÕES E PROJETOS

Renata Kawabe

renata.kawabe@cidadaopromundo.org

GESTORES ESTRATÉGICOS E FINANCEIROS

Henrique Terada

Ticiane Midori Shiki

ticiane.midori@cidadaopromundo.org

GESTOR DE OPERAÇÕES RJ

Marlon Sousa

Apoio:

ESTAGIÁRIA

Catarina Caricati

catarina.caricati@cidadaopromundo.org

EQUIPE 2017



DIRETORIA DE ÁREAS

DIRETORA DE COMUNICAÇÃO

Camila Krohling Colnago

DIRETORA JURÍDICA

Karine Ribeiro

DIRETOR PEDAGÓGICO

Daniel Ferro

DIRETORA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Patrícia Aires

DIRETORA DE RH

Isabela Damatto

DIRETORA DE STUDENTS

Laís Galrão Silveira

DIRETOR DE TI

Fábio Nunes

DIRETORIA DE UNIDADES

DIRETORA UNIDADE CAMPINAS

Luciene Nascimento

DIRETORA UNIDADE CAPÃO REDONDO

Mayra Correa e Ludmilla Fregonesi

DIRETORES UNIDADE CONSOLAÇÃO

Felippe Nobis Gontier e Rodrigo Blas

DIRETOR UNIDADE CORCOVADO

Marlon Sousa

DIRETORA UNIDADE DIADEMA

Fabíola Hatsumura Sato

DIRETORES UNIDADE JOÃO XXIII/ BUTANTÃ

David Takeshi e Thaís Rissato

DIRETOR UNIDADE MONTE AZUL

Rafael Di Gianantonio Lopes

DIRETORA UNIDADE PARQUE DOS ESTADOS/

BRAGANÇA PAULISTA

Ana Carolina Perina de Oliveira

DIRETORA UNIDADE REAL PARQUE

Daniela Franco

DIRETOR UNIDADE SÃO MIGUEL

Anderson Mendes

DIRETORA UNIDADE TABAJARAS

Laura Costa Mattos Soares

EQUIPE 2017



CPM QUALIFY

COORDENADORA DO PROJETO

Flora Ariza

flora.ariza@cidadaopromundo.org

Professores: 

Arthur Dassan

Ana Laginha

Beatriz Arbex

Daniel Oliva 

Danilo Passos

Debora Sobrino

Eduardo Gomes 

Eliabe Freitas 

Flavia Bedicks

Francisco Senandes

Guilherme Bergamo 

Juliana Abate 

Keren Kaczelnik

Maira Ruiz 

Mariângela Pinton

Paulo Guimarães

Priscila Signori 

Sergio Rossi 

Stephanie Tanaka

Equipe de apoio: 

Camila Colnago (Comunicação) 

Diana Arakaki (Comunicação) 

Mariana Semerjion (Professora substituta)

EQUIPE 2017



CPM & +UNIDOS

Proposta 2018-2019



CPM 2.1



Contexto

21

A Cidadão Pró Mundo (CPM) segue firme em sua missão de promover a igualdade de 

oportunidades no Brasil por meio do ensino voluntário de inglês e da integração social.

O Projeto CPM Qualify teve como objetivo capacitar 3 turmas avançadas da CPM para obterem 

proficiência em inglês em 1 ano, e alcançarem a certificação Cambridge English: First (FCE).

Como melhorar o que foi feito e ampliar o impacto?

Projeto CPM 2.1 surge como uma evolução do CPM Qualify, e como um projeto mais robusto 

para aproximar os beneficiários da CPM da educação do século 21 e prepará-los para que 

tenham mais acesso a oportunidades.  



Objetivos do Projeto
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• Implantar um processo gradual e regular de avaliação de aprendizagem dos alunos da CPM, 

e assim ampliar certificações Cambridge oferecidas de FCE para KET, PET e FCE

• Revisar a metodologia CPM seguindo critérios de formação e avaliação previstos pelas 

examinações de Cambridge/CEFR

• Inserir ferramentas digitais na metodologia CPM - curso regular e preparação para 

certificações - e na formação de professores

• Formar professores e time pedagógico alinhado às necessidades da educação do século 21

• Engajar parceiros em atividades relacionadas ao acesso a oportunidades



Certificações KET, PET, FCE
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KET - Cambridge English: Key - avalia nível A2

PET - Cambridge English: Preliminary - avalia nível B1

FCE - Cambridge English: First - avalia nível B2

A2

Habilidade de usar o inglês em 

situações simples  do dia-a-dia, 

comunicação básica em 

viagens, e interação com 

nativos num nível básico.

B1

Qualificação intermediária, 

para alunos que dominaram o 

nível básico, e que 

desenvolveram habilidades 

práticas para  realizar tarefas no 

cotidiano. pessoal ou 

profissional.

B2

Qualifica alunos com 

habilidades para viver e morar 

de forma independente no 

exterior, além de participar de 

cursos e formações ministrados 

em Inglês.



Proposta
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Duração total de  2 anos, dividido em 2 fases

FASE 1  (ago 2018 - jul 2019)

• Continuação do CPM Qualify

• Projeto Piloto em 2 unidades CPM: 

nivelamento dos alunos, avaliação e formação 

de professores, revisão das trilhas de 

aprendizagem, com aderência ao Sistema 

Cambridge de Avaliação 

FASE 2 (ago 2019 - jul 2020)

• Expansão e implantação do nivelamento, 

formação de professores e trilhas revisitadas em 

outras unidades CPM

• Ampliação da oferta de preparação para outras 

certificações: KET, PET, FCE



Entregas
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FASE 1 (ago 2018 - jul 2019)

● Formação e certificação  de nova turma do CPM 

Qualify – FCE

● Projeto Piloto em duas unidades - Monte Azul e Real 

Parque

➢ Turmas E a J avaliadas de acordo com 

parâmetros do Sistema Cambridge

➢ Trilhas de aprendizagem revisitadas, atualizadas 

e alinhadas com o Sistema Cambridge e com a 

Educação para o Século 21

➢ Equipe de professores e time pedagógico 

preparados para lidar com os desafios de 

aprendizagem a partir das trilhas revisitadas

➢ Ferramentas digitais integradas aos nossos 

processos pedagógicos

● Realização de atividades de integração social em 

inglês, alinhadas ao projeto pedagógico, com 

colaboradores +Unidos



Impacto 
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Indicador Descrição Periodicidade Meta

# de estudantes que farão testes de 

certificação e nivelamento CPM

Número de estudantes certificados 

no nível CEFR B1 ou B2 e nivelados 

nos níveis A2 e B1

Ao final do projeto 170 - 200

# de voluntários dedicados ao longo 

do projeto

Número de voluntários dedicados 

às aulas e gestão das unidades 

impactadas pelo projeto

Semestral 90 - 120

Índice de horas/aula
Quantidade total de horas 

despendidas em aula
Semestral

aprox. 1170 hs/aula

(90 hs/aula por turma)

*Obs: Os números podem ser alterados, dependendo da quantidade de turmas, que será definida após o encerramento dos processos de Matrículas de 

estudantes e Recrutamento de voluntários

FASE 1 (ago 2018 - jul 2019)



Cronograma

FASE 1 (ago 2018 - jul 2019)

ATIVIDADES

2018 2019

jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul

Recrutamento Voluntários Gestão CPM Qualify

Acompanhamento Voluntários Gestão CPM Qualify

Recrutamento Volunteachers

Teste de nível para seleção de estudantes CPM Qualify

Matrículas Estudantes

Recrutamento coord. pedagógicos

Aulas CPM Qualify 2a. edição

Seleção e Adaptação de ferramenta de Teste de 
Nivelamento

Curadoria de materiais digitais

Atividades de Formação de professores: digital e placement

Avaliação de necessidades das Equipes de Pedagógicos

Atividades de Formação das Equipe de Pedagógicos

Organização Logística Teste de Nivelamento

Aplicação do Teste de Nivelamento

Revisão das trilhas de aprendizagem

Etapas de testes das novas ferramentas didáticas

Atividades de Formação de professores: certificações 
Cambridge

Atividades de Formação de professores: novas trilhas de 
aprendizagem

Assessment professores e estudantes

Atividades de Integração estudantes CPM com +Unidos

Avaliação e Planejamento 2a fase

Prova FCE - CPM Qualify 2a edição

Reports



* Para o ano 2 será apresentado orçamento detalhado no final 

do segundo semestre do ano 1, que terá como premissas o 

presente orçamento e a ampliação do atendimento para outras 

unidades CPM

Budget

FASE 1 (ago 2018 - jul 2019)

APOIO + UNIDOS
CONTRAPARTIDA 

CPM

Gestão Pedagógica R$ 57.600,00 R$ 14.400,00

Especialista Pedagógico R$ 0,00 R$ 9.000,00

Gestão Operacional CPM R$ 9.575,12 R$ 80.000,00

Diretor voluntário de Unidade R$ 0,00 R$ 20.713,44

Coord. Pedagógica, Students, Comunicação, Financeiro, TI 
voluntários na unidade R$ 0,00 R$ 47.203,20

Diretoria Central CPM voluntária R$ 0,00 R$ 75.859,02

Coord Central CPM voluntária R$ 0,00 R$ 59.402,34

Material Didático Cambridge UP Students Unidade CPM Qualify R$ 0,00 R$ 12.300,20

Material Didático Cambridge UP Teachers Unidade CPM Qualify R$ 0,00 R$ 6.192,65

Prova de Certificação R$ 16.600,00 R$ 0,00

Testbanks R$ 0,00 R$ 3.330,00

Placement Tests turmas J e formados R$ 2.750,00 R$ 0,00

Placement Tests Turmas E - J R$ 13.200,00 R$ 0,00

Transporte Placement Tests R$ 1.400,00 R$ 0,00

Alimentação Placement Tests R$ 1.560,00 R$ 0,00

Formatura CPM Qualify R$ 3.000,00 R$ 1.000,00

Materiais de escritório e identificação das salas R$ 300,00 R$ 300,00

Cópias e impressões de materiais aulas e seleção de estudantes R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

Laptop R$ 0,00 R$ 2.000,00

Outros Custos R$ 600,00 R$ 600,00

Custo Total antes de imposto R$ 109.785,12 R$ 332.900,85

ITCMD - 4% do total doado no ano, desde que ultrapasse 2.500 
Ufesps (unidade Fiscal do Estado de SP ) que em 2017 
correspondem a R$ 62.675,00. Considerar possível aumento 
deste valor de ref. para 2018. R$ 4.567,06

TOTAL FINAL considerando imposto R$ 114.352,18 R$ 332.900,85



# WE LOVE CIDADÃO PRÓ MUNDO

https://www.youtube.com/watch?v=8rHRgg3A42A

