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O Prêmio Laureate Brasil – Jovens Empreendedores Sociais surge com o propósito de consagrar iniciativas de
jovens empreendedores sociais que, como lideranças em suas respectivas comunidades de atuação, contribuem para
impactos de mudanças positivas no País.
A criação do Prêmio integra dois programas em um único reconhecimento nacional desses empreendedores: o
Programa Iam – Iniciativa Jovem Anhembi Morumbi e o Programa Iniciativa Jovem UnP. Cada um desses
programas articula ações e apoios regionais para as iniciativas locais, por meio da estrutura e da excelência acadêmica
da Universidade Anhembi Morumbi, no Sudeste, e da Universidade Potiguar, no Nordeste.
Além das duas universidades, os programas contam também com a parceria da Sylvan/Laureate Foundation e da
International Youth Foundation. Nos próximos anos, outras Universidades da Rede Laureate Brasil poderão integrar
essa articulação do Prêmio Nacional com seus respectivos programas locais.
Os 10 jovens selecionados desta edição serão acolhidos e contribuirão com uma rede global de jovens
empreendedores sociais, proporcionada pelo programa YouthActionNet®, da International Youth Foundation,
que hoje congrega uma comunidade com mais de 680 jovens premiados, localizados em 86 países e que
promovem impactos positivos na vida de mais de 1,2 milhão de pessoas.
Parabéns aos jovens selecionados na edição 2013 do Prêmio Laureate Brasil! Bem-vindos ao time de importantes
lideranças sociais, que fazem a diferença no mundo!
César Dinóla
Diretor do Prêmio Laureate Brasil
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Laureate Brazil Award - Social Entrepreneur Youngsters was created to recognize initiatives of social entrepreneur youngsters who, as
leaders in their communities of operation, contribute to impacts of positive changes in the country.
The creation of the Award includes two programs into a single national recognition of such entrepreneurs: the programs Iniciativa Jovem
Anhembi Morumbi (IAM - Anhembi Morumbi’s Youth Initiative) and Iniciativa Jovem UnP (UnP’s Youth Initiative). Each of these programs
articulate actions and regional support for local initiatives through the infrastructure and academic excellence of Anhembi Morumbi
University in the Southeast, and Potiguar University in the Northeast.
Apart from the two universities, the programs also rely on the partnership with Sylvan / Laureate Foundation and the International Youth
Foundation. In the coming years, other Universities from the Laureate Network Brazil may integrate this joint for the National Award with
their own local programs.
The 10 youngsters selected in this edition will be welcomed and will contribute to a global network of social entrepreneur youngsters,
provided by the program YouthActionNet®, of the International Youth Foundation, which today boasts a community of more than 680
awarded youngsters, located in 86 countries, who positively impact the lives of more than 1.2 million people.
Congratulations to the youngsters selected on the 2013 edition of the Laureate Brazil Award! Welcome to the team of important social
leaders who make a difference in the world!
César Dinóla
Director of the Laureate Brazil Award
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Prêmio Laureate Brasil
Desde 2005, a Laureate International Universities, considerada a maior rede mundial de instituições de ensino
superior sediadas em diversos países, possui parceria com o programa YouthActionNet®, por meio da Sylvan/
Laureate Foundation, com o intuito de estimular a criação de programas locais, a partir da articulação das
universidades de sua Rede.
O Prêmio Laureate Brasil surgiu nesse sentido, com o propósito de reconhecer jovens empreendedores sociais
que promovam mudanças significativas nas comunidades em que atuam. Na região Sudeste, está presente desde
2008, com a criação do Programa Iam – Iniciativa Jovem Anhembi Morumbi, sob a gestão da Universidade
Anhembi Morumbi, em São Paulo. Já na região Nordeste, desde 2012, quanto a Universidade Potiguar, sediada
em Natal, passou a integrar também essa articulação com o lançamento do Programa Iniciativa Jovem UnP.
Anualmente, o Prêmio seleciona 10 jovens candidatos dos programas regionais para participar de um curso de
Empreendedorismo Social e integrar uma rede internacional de empreendedores sociais, o programa global
YouthActionNet®. Criado em 2001 pela International Youth Foundation, esse programa global visa
reconhecer, apoiar e dar visibilidade às lideranças jovens que se dedicam ao empreendedorismo e ao negócio social.
Nos próximos anos, a perspectiva da Laureate Brasil é de que outras universidades da Rede passem a integrar
essa iniciativa, promovendo a criação de programas regionais nas demais localidades do País.

Award Laureate Brazil
Since 2005, Laureate International Universities, regarded as the world’s largest network of higher education institutions based in
different countries, has partnered with the program YouthActionNet®, through Sylvan/Laureate Foundation, in order to foster the
creation of local programs base on the articulation of the universities of its Network.
The Laureate Brazil Award was created accordingly in order to recognize social entrepreneur youngsters who promote significant
changes in the communities in which they operate. In the Southeast it exists since 2008, with the creation of the IAM (Iniciativa
Jovem Anhembi Morumbi - Anhembi Morumbi’s Youth Initiative) Program, under the management of Anhembi Morumbi University,
in São Paulo. In the Northeast, it exists since 2012, when the Potiguar University, based in Natal, joined this articulation with the
launch of the Iniciativa Jovem UnP (UnP’s Youth Initiative) Program.
Each year the Award selects 10 young applicants from regional programs to participate in a course of Social Entrepreneurship
and integrate an international network of social entrepreneurs - the Global Program YouthActionNet®. Created in 2001 by the
International Youth Foundation, this global program aims to recognize, support and provide visibility to young leaders who are
dedicated to social business and entrepreneurship.
In the coming years, Laureate Brazil expects that other universities of the Network join this initiative and promote the creation of
regional programs in other locations within the country.
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O Prêmio

Chegamos ao segundo ano do programa na região Nordeste, com cinco
jovens selecionados pela Iniciativa Jovem UnP. É contagiante o senso
de capacidade de realização destes jovens empreendedores sociais. A
Universidade Potiguar está muito feliz por poder fornecer o suporte a esses
excepcionais jovens, advindos de diferentes partes do nosso País, superando
diversos problemas críticos de forma criativa. Estamos orgulhosos por
apoiar estes jovens corajosos, que todos os dias mostram muita garra em
suas ações para o bem em nossa região e em nosso País.

“
“

Ana Tázia Cardoso
Coordenadora de Compromisso Social
Universidade Potiguar

O Programa impulsiona os negócios sociais entre jovens, e sua atuação
em rede gera continuidade, compartilhamento de experiências e de
oportunidades para que estes desenvolvam tecnologias sociais que, de fato,
impactem as comunidades. Sem dúvida, a integração com empreendedores
de outras regiões trará oportunidades marcantes a esses jovens, e o
reconhecimento nacional e internacional garantirá a abertura de novas
portas para a busca de investidores, parceiros e colaboradores.

Leila Novak
Presidente da Rede Papel Solidário
Fellow Ashoka

A iniciativa desperta nos jovens suas capacidades criativas para resolverem os
problemas em suas comunidades, além disso, alcança as regiões periféricas
das cidades, onde a política pública pouco consegue alcançar. Expandir
o programa para a região Nordeste é um grande desafio, pois existe um
com grande potencial criativo e empreendedor, mas com pouco poder
de viabilização. O Prêmio Laureate Brasil chega para coroar e reconhecer
esses talentos. Acredito muito e sei da importância de mostrar ao mundo o
talento dos jovens brasileiros por meio de experiências como esta.

Luis Fernando Guggenberger
Gerente Debate e Conhecimento
Fundação Telefônica
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“We reached the second year of the program in the Northeast with five
youngsters selected by the Iniciativa Jovem UnP (UnP’s Youth Initiative)
Program. The sense of ability to achieve of these social entrepreneur
youngsters is contagious. The Potiguar University is very happy for being
able to provide support for these exceptional youngsters who come from
different parts of our country to overcome many critical problems in the
most creative ways. We are proud to support these courageous youngsters
who every day show great determination in their actions directed to the
welfare of our region and our country.“
Ana Tázia Cardoso
Social Commitment Coordinator
Potiguar University

“The program encourages social business among young people, and its
performance as a Network generates continuity, sharing of experiences and
opportunities for them to develop social technologies that actually impact
the communities. Undoubtedly, the integration with entrepreneurs from
other regions will bring outstanding opportunities to these young people,
and the national and international recognition will ensure them the opening
of new doors in the search of investors, partners and collaborators.“
Leila Novak
President of Rede Papel Solidário (Solidarity Role Network)
Fellow Ashoka

“The initiative awakens the young people’s creative skills to solve problems
in their communities; moreover, it reaches the periphery of cities where
the public policy can achieve very little. Expanding the program to the
Northeast is a great challenge, because there is a great creative and
entrepreneurial potential there, but with little power of feasibility. The
Award Laureate Brazil arrives to crown and recognize these talents. I
strongly believe in it and know the importance of showing the world the
talent of young Brazilians through experiences like this one. “
Luis Fernando Guggenberger
Debate and Knowledge Manager (Debate e Conhecimento)
Telefônica Foundation

Impactos Sociais

Social Impacts

Com a virada do milênio, houve uma crescente conscientização sobre os assuntos ligados a inclusão social, consumo
responsável e questões ligadas a cidadania e cultura. Jovens lideranças políticas surgem para atenuar algumas das
necessidades da comunidade a qual estão inseridas e proporcionar uma visão ampliada do mundo aos seus.

With the turn of the millennium, there was a growing awareness of issues related to social inclusion, responsible
consumption, and other issues related to citizenship and culture. Young political leaders emerge to alleviate some of
the needs of the communities in which they operate and provide people with a broader view of the world.

O Prêmio Laureate Brasil, por meio do Programa Iam e da Iniciativa Jovem UnP, vêm ao auxílio desses jovens líderes
empreendedores sociais, que buscam por formação e reconhecimento para continuar na batalha pela inclusão social.

The Laureate Brazil Award, through the IAM Program and UnP’s Youth Initiative, come to the aid of these young
social entrepreneur leaders who seek training and recognition to continue the battle for social inclusion.

A partir do curso de Empreendedorismo Social, ministrado pela Universidade Anhembi Morumbi e pela Universidade
Potiguar, esses jovens são motivados a interagirem por um ambiente de troca de experiências, aprendizagem e
ação coletiva. Baseados em seus valores e interesses, passam a ter uma visão mais estratégica de seus projetos,
potencializando o impacto de suas iniciativas sociais por meio da autossustentabilidade e da criação de novas
iniciativas. O curso contribui para o processo de desenvolvimento individual e fortalecimento destes jovens como
grupo, através dos Programas Regionais.

From the Social Entrepreneurship course, taught by Anhembi Morumbi University and Potiguar University, these
young people are motivated to interact for an environment of experience exchange, learning and collective action.
Based on their values and interests, they acquire a more strategic view of their projects, maximizing the impact of
their social initiatives through self-sustainability and the creation of new initiatives. The course contributes to the
process of individual development and empowerment of young people as a group, through the Regional Programs.
Besides that, through the virtual platform of global the YouthActionNet program, young people have the
opportunity to exchange experiences with other social entrepreneurs from Brazil and the world. After the
completion of the course of Social Entrepreneurship, the youth count on the support of Regional Programs, in order
to contribute to the development and strengthening of their initiatives.

Além disso, por meio da plataforma virtual do programa global YouthActionNet, os jovens têm a oportunidade
de trocar experiências com outros empreendedores sociais do Brasil e do mundo. Após a conclusão do curso de
Empreendedorismo Social, os jovens contam com o apoio dos Programas Regionais, de forma a contribuir com o
desenvolvimento e fortalecimento de suas iniciativas.

Since 2008, the IAM program recognizes youngsters who make a difference in their communities in the states of
São Paulo and Rio de Janeiro. In nearly five years of existence the program recognized 80 youngsters and had more
than 400 registered and impacted more than 50 thousand people in all its editions.

Desde 2008, o Programa Iam vem reconhecendo jovens que fazem a diferença em suas comunidades no estado de
São Paulo e Rio de Janeiro. Em quase cinco anos de atuação o Programa reconheceu 80 jovens, teve mais de 400
inscritos e impactou mais de 50 mil pessoas em todas as suas edições.

Starting in 2012, with the support of UnP’s Youth Initiative, conditions were created for an expansion plan
throughout Brazil through the Laureate Brazil Award - Social Entrepreneur Youngsters. The Award aims to recognize
and support good actions proposed by social entrepreneur youngsters so that they can continue to engage and
assist the social development of their communities, thus contributing to the country’s development.

A partir de 2012, com o apoio da Iniciativa Jovem UnP, criaram-se condições para um plano de expansão pelo
Brasil, por meio do Prêmio Laureate Brasil – Jovens Empreendedores Sociais. O Prêmio objetiva reconhecer e apoiar
boas ações desenvolvidas pelos jovens empreendedores sociais, para que estes continuem a se dedicar e auxiliar no
desenvolvimento social de suas comunidades, contribuindo para o desenvolvimento do País.

prêmio Laureate Brasil em números - 2008 ~ 2013
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Sylvan Laureate Foundation

Sylvan / Laureate Foundation

Com a missão de procurar e apoiar as melhores práticas em educação e treinamento, a Sylvan Laureate
Foundation tem desenvolvido parcerias com programas globais e organizações filantrópicas, como a International
Youth Foundation (IYF). Por meio dessa parceria, as instituições da Laureate International Universities no México,
Brasil e Espanha apoiam iniciativas, com base no programa modelo de apoio a iniciativas de desenvolvimento de
liderança da IYF, o YouthActionNet ™, um programa de formação para jovens empreendedores sociais, o qual já
beneficiou mais de 100 jovens líderes no mundo. Para saber mais, visite www.laureate.net.

With the mission of seeking and giving support to best practices in education and training, the Sylvan Laureate
Foundation has developed partnerships with global programs and philanthropic organizations such as the
International Youth Foundation (IYF). Through this partnership, the institutions of the Laureate International
Universities in Mexico, Brazil and Spain support initiatives, based on the model program to support leadership
development initiatives from IYF, the YouthActionNet™, a training program for young social entrepreneurs, which
has benefited over 100 youth leaders in the world. To learn more, visit www.laureate.net.

International Youth Foundation

International Youth Foundation

A International Youth Foundation (IYF) é uma organização global sem fins lucrativos dedicada exclusivamente
a preparar jovens para serem cidadãos saudáveis, produtivos e engajados. Desde 1990, a rede mundial de
organizações parceiras da IYF estendeu-se para 86 países, ajudando os jovens a moldarem seu futuro por meio
de programas comprovados que unificam a educação ao trabalho, melhorando a empregabilidade e inspirando
os jovens a desempenharem um papel positivo em suas comunidades. A IYF colabora com empresas, governos
e organizações da sociedade civil para construir programas eficazes, sustentáveis e passíveis de expansão que
causam um impacto positivo nas vidas de jovens em todo o mundo. Para saber mais, visite: www.iyfnet.org.

The International Youth Foundation (IYF) is a global nonprofit organization dedicated exclusively to preparing
young people to be healthy, productive and engaged citizens. Since 1990, the worldwide network of IYF’s partner
organizations has reached 86 countries, helping young people to shape their future through proven programs
that unify education to work, improving job opportunities and inspiring young people to play a positive role in
their communities. The IYF collaborates with businesses, governments and civil society organizations to build
effective and sustainable programs, capable of expansion that promote a positive impact on the lives of young
people around the world. To learn more, visit www.iyfnet.org.

Universidade Anhembi Morumbi

Anhembi Morumbi University

A Universidade Anhembi Morumbi, localizada na região Sudeste, integra a Rede Internacional de Universidades
Laureate desde 2005. A Instituição oferece programas de graduação, graduação tecnológica, pós-graduação lato
e stricto sensu, ensino a distância e extensão nas áreas de Artes, Arquitetura, Design e Moda; Ciências da Saúde;
Comunicação; Direito; Educação; Engenharia e Tecnologia; Negócios; Turismo e Hospitalidade. Seus seis câmpus
estão localizados na cidade de São Paulo e contam com uma infraestrutura de ponta, com laboratórios de última
geração. Para saber mais, acesse www.anhembi.br.

Anhembi Morumbi University, located in the Southeast region, has been part of the International Network of
Universities Laureate since 2005. The institution offers programs of undergraduate, technological graduate,
postgraduate, long distance education and extension courses in the areas of Arts, Architecture, Design and
Fashion, Health Sciences, Communication, Law, Education, Engineering and Technology, Business, Tourism
and Hospitality. Its six campuses are located in the city of São Paulo and are equipped with a cutting edge
infrastructure, with state of the art laboratories. To learn more, visit www.anhembi.br.

Universidade Potiguar

Potiguar University

A Universidade Potiguar (UnP), com sede em Natal, é a única universidade privada do Rio Grande do Norte e a
única universidade internacional do Nordeste. Seu compromisso com a cidadania está apoiado em valores éticos,
sociais, culturais e profissionais. Com 30 anos de existência, a Universidade Potiguar possui mais de 50 cursos
de graduação e mais de 100 cursos de pós-graduação, além de possuir mestrados em duas diferentes áreas do
conhecimento: Odontologia e Administração. Para saber mais, acesse www.unp.br.

Potiguar University (UnP), based in Natal, is the only private university in Rio Grande do Norte and the only
international university in the Northeast. Its commitment to citizenship is supported by ethical, social, cultural and
professional values. With 30 years of existence, Potiguar University has more than 50 undergraduate and over
100 postgraduate courses, in addition to master’s degrees in two different fields: Dentistry and Administration. To
learn more, visit www.unp.br.
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Programa IAM – Iniciativa Jovem Anhembi Morumbi
O Programa Iam – Iniciativa Jovem Anhembi Morumbi, promovido na região Sudeste, nasceu em 2008 com a
proposta de reconhecer e apoiar projetos de jovens empreendedores sociais que desenvolvem ações de impacto
em comunidades, a fim de conquistar mudanças positivas para o bem-estar social.
Sua filosofia de atuação está apoiada na missão de reconhecer e apoiar jovens com potencial para o
empreendedorismo social no desenvolvimento de projetos sociais inovadores, proporcionando-lhes formação
complementar, acompanhamento e estímulo necessários à obtenção de mudanças positivas em comunidades.
Os interessados em participar do Programa Iam precisam ter entre 18 e 29 anos e manter, há pelo menos um ano,
projetos sociais em benefício de uma comunidade na região Sudeste do Brasil. Os projetos podem ter como foco
qualquer área de atuação, desde que os respectivos jovens autores demonstrem que têm obtido resultados de
impacto significativos nas comunidades onde atuam.
As inscrições são feitas por meio do Prêmio Laureate Brasil e, uma vez selecionado e premiado, o candidato passa
a integrar a comunidade de jovens empreendedores sociais e participar das atividades e oportunidades geradas
pelo Programa Iam.

IAM Program – Anhembi Morumbi Youth Initiative
The IAM Program– Anhembi Morumbi Youth Initiative, promoted in the Southeast, was born in 2008, with the
proposal to recognize and give support to projects for young social entrepreneurs who develop impact actions in
communities, in order to achieve positive change for their social welfare.
The action philosophy of the program is supported by the mission of recognizing and supporting the youth with
the potential for social entrepreneurship in the development of innovative social projects, providing them the
additional training, monitoring and encouragement necessary to achieve positive changes in their communities.
Those interested in participating in the IAM Program must be between 18 and 29 years old and have maintained,
for at least a year, social projects for the benefit of a community in the southeastern region of Brazil. The projects
can focus on any area of action, provided that their young authors show that they have obtained results of
significant impact in the communities where they act.

Bianca Simãozinho Carvalho

27 anos
Projeto: ONG Mundo Novo
Site: www.ongmundonovo.org.br
Região: Rio de Janeiro / RJ

Aos 16 anos, a jovem Bianca Carvalho resolveu colocar
em prática seu sonho de criar uma instituição que
levasse, por meio de oficinas culturais, oportunidades
à comunidade do bairro de Chatuba, na cidade de
Mesquita (RJ). Assim nasceu, em janeiro de 2003, a ONG
Mundo Novo, com as atividades sendo realizadas em sua
própria casa.
Atualmente, com sede própria, a instituição sem fins
lucrativos leva oportunidades e uma nova visão de
mundo para crianças, adolescentes, jovens e adultos
da comunidade de Chatuba, por meio de programas
educacionais, culturais e profissionalizantes. Além
de agregar conhecimento e formação à população
da região, o projeto também contribui para o
desenvolvimento da própria comunidade.

New World NGO
At 16, young Bianca Carvalho decided to put into
practice her dream of creating an institution that would
lead - through cultural workshops - opportunities for
the community of Chatuba neighborhood, in the city of
Mesquita (RJ). This was how, in January 2003, the New
World NGO was founded, with activities being carried out
in her own home.
Currently, with its own headquarters, the nonprofit
institution provides opportunities and a new world
perspective for children, teenagers, youngsters, and adults
of Chatuba community through educational, cultural and
professional programs. Besides adding knowledge and
training to local population, the project also contributes to
the development of the community.

Applications are made through the Award Laureate Brazil and, once the candidate is selected and awarded,
he or she will join the community of young social entrepreneurs and participate in activities and opportunities
generated by the IAM Program.
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Elisangela Lopes Felix

29 anos
Projeto: Resgatando Nossa Cultura
Site: www.filhosdacorrente.blogspot.com
Região: São Paulo / SP

25 anos
Projeto: Persona
Região: São Paulo / SP

O Projeto Persona surgiu em 2007, como resultado da
união de quatro empreendimentos sociais atuantes na
região do Campo Limpo, São Paulo, e adjacências. A partir
da realização de ações sociais, são desenvolvidos trabalhos
nas áreas de artes visuais, cênicas, esportes, cultura lazer,
sensibilização ecológica, humana e pedagógica.

Com foco no resgate da capoeira (angolana e regional),
da musicalidade e da percussão, com sua origem
matriz afro, o projeto Resgatando Nossa Cultura atua
na reformulação e no desenvolvimento sociocultural
da região de Parelheiros, São Paulo. A iniciativa propõe
reduzir a vulnerabilidade social e cultural de jovens
entre 07 e 29 anos, advindos das regiões de Parelheiros,
Grajaú e Interlagos, que são encaminhados pelo
conselho tutelar, sendo grande parte em situação de
liberdade assistida e vítimas de violência doméstica.
O projeto propõe criar vias de acesso para a produção
cultural, valorizando e fortalecendo a identidade e o
patrimônio cultural brasileiro, por meio do resgate e da
preservação das raízes afro descendentes. Seu principal
propósito é gerar uma participação mais efetiva dos
envolvidos na iniciativa, provocando a mudança da
realidade local, por meio do exercício da cidadania.

Jerônimo Gregório Frazão Neto

Recovering Our Culture
Focusing on recovering the Capoeira - both from Angola and
Local, the musicality and percussion with its African origin, the
project Recovering Our Culture operates in cultural and social
reshaping and development in the region of Parelheiros, São
Paulo. The initiative proposes to reduce the vulnerability of
social and cultural youngsters aged between 7 and 29, living
in the regions of Parelheiros, Grajaú and Interlagos, which are
forwarded by the child protection agency - a large portion of
who are living in a state of assisted freedom and were subject
to domestic violence.
The project aims to create access for cultural production,
enhancing and strengthening the Brazilian cultural identity
and heritage through restoring and preserving our afrodescendant roots. Its main purpose is to foster a more effective
participation of those involved in the initiative, causing a
change in the local reality through the exercise of citizenship.
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Atualmente, o Projeto Persona realiza cerca de 200
atendimentos, no período de oito meses, a crianças e
adolescentes das comunidades da região do Campo
Limpo, zona sul de São Paulo. Suas ações são voltadas
ao desenvolvimento da personalidade e da criação de
caráter de cada indivíduo, auxiliando-o a lidar com as
diversas “máscaras” criadas ao longo da vida, sem
perder o seu eixo e foco principal, uma vez que já se
conhece por completo.

Persona
The Persona Project began in 2007 as a result of the
union of four social enterprises operating in the region of
Campo Limpo, São Paulo, and surrounding areas. From the
realization of social actions, works are developed in the areas
of visual and scenic arts, sports, culture and entertainment,
and human, pedagogical and environmental awareness.
Currently, Project Persona performs about 200 calls, within
eight months, to children and teenagers living at the
communities of Campo Limpo, southern area of São Paulo.
Its actions are focused on the development of personality
and the character formation for each individual, helping
them to deal with the various “masks” created throughout
life, without losing their main focus, since they already
known themselves completely.
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Mariane Ravagio Catelli

23 anos
Projeto: O Turismo para além dos Olhos
Região: Ourinhos / SP

O projeto O Turismo para além dos Olhos surgiu a
partir de pesquisa de iniciação científica “A Cartografia
Tátil como forma de incentivo ao turismo inclusivo nas
instâncias turísticas de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê
– SP”, realizada por Mariane Catelli na Universidade
Estadual Paulista (UNESP) de Ourinhos e financiada pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP). O objetivo da pesquisa era compreender de
que forma as representações gráficas táteis poderiam
contribuir com um melhor entendimento do espaço
turístico das duas cidades.
Foi por meio desse estudo, que Mariane teve um
grande e enriquecedor contato com as pessoas com
deficiência das cidades analisadas e de outras localidades,
possibilitando compreender melhor sua realidade,
vontades, desejos e necessidades. Assim, o projeto O
Turismo para além dos Olhos propõe promover a inclusão
social efetiva, por meio da transformação dos espaços
físicos e da mentalidade da sociedade, garantindo o
empoderamento das pessoas com deficiência.

Paola Prandini

28 anos
Projeto: AfroeducAÇÃO
Site: www.afroeducacao.com.br
Região: São Paulo / SP

Fundado em 2008, o AfroeducAÇÃO é um projeto social
que remete à trajetória de luta pela consciência negra no
Brasil, tendo já impactado mais de 1.500 pessoas, entre
crianças, jovens, educadores e interessados na temática
racial. Paola Prandini lidera a produção de conteúdos e
a promoção de ações culturais para a difusão da cultura
negra a partir da Educomunicação.

Tourism beyond the Eyes
The project Tourism beyond the Eyes was created from
the scientific initiation research “A Cartografia Tátil como
forma de incentivo ao turismo inclusivo nas instâncias
turísticas de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê – SP” (Tactile
Cartography as a way to encourage inclusive tourism in
the touristic spots of Barra Bonita and Igaraçu do Tietê
- SP), performed by Marianne Catelli at Universidade
Estadual Paulista (UNESP) in Ourinhos, funded by the
Foundation for Research Support of the State of São Paulo
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- FAPESP). The objective of the research was to understand
how the tactile graphic representations could contribute to
a better understanding of the touristic space in both cities.
It was through this study that Mariane had a great and
enriching contact with people with disabilities living in
the analyzed cities and in other locations, enabling her
to better understand their reality, desires, wishes, and
needs. Thus, the project “Tourism beyond the Eyes” aims
to promote effective social inclusion by transforming the
physical spaces and the mentality of society, ensuring the
empowerment of people with disabilities.
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O intuito do AfroeducAÇÃO é ser referência nos
mercados educacional e etnicorracial brasileiros, sob
a perspectiva educomunicativa, buscando estabelecer
ambientes que promovam o diálogo, o respeito
e a possibilidade de ouvir e ser ouvido, por meio
das tecnologias da informação e da comunicação.
Nesse sentido desenvolve a produção de conteúdo
educomunicativo para educadores que acessam o site
da consultoria, a promoção de formação continuada a
profissionais da educação e a produção cultural voltada
à disseminação das temáticas de negritude, promovendo
cineclubes, palestras, encontros e debates.

AfroeducAÇÃO
Founded in 2008, AfroeducAÇÃO is a social project that
refers to the path of struggle for the black awareness in
Brazil, having already impacted more than 1.5 thousand
people, including children, youngsters, educators and other
stakeholders of the race issue. Paola Prandini leads the
content production and the promotion of cultural activities for
spreading the black culture as from the “Educommunication”.
The purpose of the AfroeducAÇÃO project is to be a
benchmark in the Brazilian educational and ethnic-racial
markets, from an educommunication perspective, seeking
to establish an environment that fosters discussions, respect
and the ability to hear and be heard through the use of
communication and information technologies. In this sense,
the project develops the production of educommunicative
contents for educators who access the site of the consultancy,
the promotion of continued education to education
professionals, and the cultural production dedicated to the
dissemination of themes regarding black topics, promoting
film clubs, lectures, meetings and debates.
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Iniciativa Jovem UnP

|

UnP Youth Initiative

Programa Iniciativa Jovem UnP
O Programa Iniciativa Jovem UnP configura-se como uma oportunidade para os jovens do Rio
Grande do Norte e região Nordeste do Brasil, que desenvolvem atividades empreendedoras de
impacto social positivo. Ao integrar o Prêmio Laureate Brasil – Jovens Empreendedores Sociais, o
Programa tem como objetivo reconhecer os jovens que promovem mudanças significativas nas
comunidades em que atuam, com projetos sociais de destaque local e regional.
A iniciativa é voltada a jovens entre 18 e 29 anos, autores ou coautores de projetos sociais em suas
comunidades ou em comunidades as quais não pertencem. Desta forma, os jovens têm a chance
de receber reconhecimento e, principalmente, de se integrar a outros jovens com projetos que
compartilham de objetivos semelhantes.
Apesar da característica regional, o Programa Iniciativa Jovem UnP faz parte de uma rede global,
servindo como polo de nucleação, seleção e acompanhamento dos projetos executados por jovens
empreendedores sociais, tornando essas atividades acessíveis à esfera internacional do projeto.

UnP Youth Initiative Program
The UnP Youth Initiative Program represents an opportunity for the young people of Rio Grande do
Norte and the Northeast of Brazil who develop entrepreneurial activities of positive social impact.
By integrating the Award Laureate Brazil - Young Social Entrepreneurs, the Program aims to
recognize young people who promote significant changes in the communities in which they work,
with prominent local and regional social projects.
The initiative is aimed at young people between 18 and 29 years old, authors or coauthors of social
projects in their communities or in communities which they do not belong to. This way, young
people have the opportunity to receive recognition and, especially, to integrate other youth’s
projects who share similar goals.
Despite its regional characteristic, the UnP Youth Initiative Program is part of a global network,
serving as a pole of nucleation, selection and monitoring of projects performed by young social
entrepreneurs, making these activities accessible to the sphere of international projects.
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Edilane Kelly Lima de Brito Ferreira

30 anos
Projeto: Centro Cultural Gingráfica
Região: Natal / RN

Em 2009, o Contra Mestre Café (Neuber Lima)
promoveu o evento Gingráfica, com o objetivo de
reforçar o Dia da Consciência Negra por meio de
apresentações culturais. O evento foi bem aceito pela
comunidade e incentivou os idealizadores do projeto
– Contra Mestre Café, Edilane Kelly Lima e Olavo
Fernandes – a desenvolverem uma ação continuada.
Assim, em 2012, o Centro Cultural Gingáfrica passou a
existir de fato, com uma sede própria.
Atualmente, o Gingáfrica atende até 200 pessoas
mensalmente em grupos de hip hop, taekwondo,
danças, percussão, arte circense e capoeira. As oficinas
são ofertadas de forma gratuita por profissionais
voluntários e abertas ao público em geral. O objetivo
principal do projeto é a manutenção da cultura
afro brasileira e o incentivo ao aumento no capital
cultural dos participantes do Gingáfrica, visando o
desenvolvimento sociocultural da comunidade ÁfricaRedinha, em Natal, no Rio Grande do Norte.

Gingráfica Cultural Center
In 2009, Contra Mestre Café (Neuber Lima) promoted the
Gingráfica event with the aim of strengthening the Black
Awareness Day through cultural presentations. The event was
well accepted by the community, which encouraged the creators
of the project - Contra Mestre Café, Edilane Kelly Lima, and Olavo
Fernandes - to develop an ongoing action. Thus, in 2012, the
Gingáfrica Cultural Center was created with its own headquarters.
Currently, Gingáfrica serves 200 people monthly with groups
of hip hop, taekwondo, dance, percussion, circus arts, and
Capoeira. The workshops are offered free of charge by volunteer
professionals and are open to the general public. The project’s
main objective is to preserve the Afro-Brazilian culture and
stimulate the increase of the cultural capital of the Gingáfrica
participants, targeting the cultural and social development of the
“África - Redinha” community in Natal, Rio Grande do Norte.
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Higor Leonardo Melo Silva

20 anos
Projeto: Grupo Sociocultural JovenSapiens
Região: Goianinha / RN

O desejo de fazer algo pelas pessoas sempre esteve
presente na vida de Higor Melo. Assim, em 2011, Higor
captou recursos e reuniu uma equipe de 40 jovens, de
cinco cidades diferentes, para discutir ideias e planejar
ações voltadas para a criação de um projeto social.
Após quatro meses de visita a diversas comunidades
do interior da cidade de Goianinha, o projeto teve
início na comunidade Lagoa do Poço, levando para
180 crianças oficinas de teatro, roda de leitura, violão,
capoeira, fantoche, pintura e futebol, além de uma ação
voltada ao ativismo comunitário para 20 adolescentes
da localidade.
Atualmente, o Grupo Sociocultural JovenSapiens
envolve a comunidade na discussão de problemas locais
pertinentes e na elaboração de soluções democráticas
para tais. O grupo se utiliza das oficinas como meio
de transmitir valores a crianças e adolescentes; de
palestras, campanhas e eventos culturais na comunidade
para gerar envolvimento dos moradores na melhoria
da qualidade de vida local; e da realização de eventos
em cidades vizinhas para inspirar outros jovens a
iniciar projetos sociais. O grupo funciona como um
convite ao envolvimento social e como despertador
das capacidades dos moradores locais, atendendo 200
pessoas diretamente e 75 famílias indiretamente.

Josevaldo de Almeida Silva

26 anos
Projeto: Santo Antônio de Música
Site: www.blog.projetosantoantonio.org
Região: Conceição de Coité / BA

Liderado pelo maestro autodidata Josevaldo Silva, o
projeto Santo Antônio de Música é, atualmente, uma
das mais importantes iniciativas desenvolvidas no
semiárido baiano, oferecendo ensino de música a cerca
de 130 crianças. Quarenta alunos oriundos do projeto e
que tocam violino, violoncelo e flauta doce, entre outros
instrumentos, formam a Orquestra Santo Antônio, que
conta com um repertório diversificado, o qual prioriza a
música regional nordestina.

JovenSapiens Cultural and Social Group
The desire to do something for people has always been present
in the life of Higor Melo. Thus, in 2011, Higor raised funds and
gathered a team of 40 youngsters from five different cities to
discuss ideas and plan actions for the creation of a social project.
After four months of visiting different communities in the
countryside of the city of Goianinha, the project finally started
in the community of Lagoa do Poço, taking theater workshops,
reading groups, guitar classes, Capoeira, puppet, painting and
soccer to 180 children, in addition to an action focused on
community activism for 20 local teenagers.
Currently, the JovenSapiens Cultural and Social Group involves
the community in the discussion of relevant local issues and
the development of democratic solutions for such issues. The
group uses the workshops as a way of transmitting values to
children and teenagers; lectures, campaigns and cultural events
in the community to foster the engagement of residents in
improving the local quality of life; and the realization of events
in neighboring cities to inspire other youngsters to initiate social
projects. The group serves as an invitation to social involvement
as an alarm clock to the capacities of local residents, serving 200
people directly and 75 families indirectly.
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O projeto surgiu por iniciativa da professora Maria
Valdete, com apoio de seu irmão, o padre coiteense
Antônio Ferreira, pároco da comunidade de Nossa
Senhora de Fátima, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos,
onde realiza feijoadas anuais, além de rifas, doações e
mobilização social, que geram renda para a compra de
instrumentos e para a construção da escola de música e
de um teatro para o projeto.

Santo Antônio of Music
Led by the autodidact maestro Josevaldo Silva, the project
Santo Antônio of Music is currently one of the most important
initiatives in the semiarid region of Bahia, offering music
education to about 130 children. Forty students from the project
and who play violin, cello and flute, among other instruments,
form the Santo Antônio Orchestra, which has a diverse repertoire
that prioritizes regional Northeastern music.
The project was created by an initiative of Professor Maria
Valdete, with the support of her brother, the Coiteense priest
Antonio Ferreira, parish priest of the community of Our Lady
Fatima, in New Jersey, United States, where he conducts annual
Feijoadas, in addition to raffles, donations and social mobilization
actions that generate income for the purchase of musical
instruments and construction of the music school and a theater
for the project.
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Manassés Araújo de Lima

24 anos
Projeto: Programa Especial de Capoeira
Região: Natal / RN

Manassés Araújo começou a frequentar as aulas de
capoeira do Mestre Nivaldo Freire em 2004 e, por
meio de seu esforço e vontade de aprender, sentiu a
necessidade de contribuir para a inclusão da pessoa
com deficiência na capoeira. Em 2006, iniciou um
trabalho voluntário na Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Natal, ministrando aulas
lúdicas e interativas de capoeira, com a utilização de
instrumentos musicais e movimentos específicos, sem se
preocupar com a perfeição formal dos golpes e saltos,
mas priorizando a participação prazerosa dos indivíduos
nas diversas atividades da vida diária.
Assim nasceu o projeto Programa Especial de Capoeira,
com o objetivo de: promover o respeito mútuo entre
os cidadãos; incluir crianças, jovens e adultos com
deficiência física, mental e/ou intelectual na capoeira,
despertando neles a autovalorização; e proporcionar
bem-estar físico, mental e social, desenvolvendo
atividades coerentes com cada limitação de seus
participantes. O projeto busca, por meio da prática da
capoeira, a inclusão social da pessoa com deficiência
intelectual ou múltipla junto à comunidade na qual
está inserida, permitindo entre outras coisas a elevação
da autoestima e o respeito ao próximo com base nos
valores humanos.

Vitor Gomes Lopes

24 anos
Projeto: Motivar
Site: www.projetomotivar.blogspot.com.br
Região: Natal / RN

Vitor Gomes Lopes, engajado em iniciativas de
inclusão social com ações voltadas ao combate da
violência, a gestão cultural, aos direitos humanos e ao
desenvolvimento comunitário, promove a educação de
crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social
por meio do Projeto Motivar, na comunidade de Vila de
Ponta Negra, em Natal, Rio Grande do Norte.

Special Program of Capoeira
Manassés Araújo began attending Capoeira classes with the
Master Nivaldo Freire, in 2004, and for his persistence and
willingness to learn, he felt the urge to contribute to the inclusion
of persons with disabilities in the Capoeira groups. In 2006,
he started a volunteer job at the Association of Parents and
Friends of Exceptional Children (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE) of Natal, lecturing playful and interactive
classes of Capoeira, with the use of musical instruments and
specific movements, without worrying about the plastic perfection
of the moves and jumps, but prioritizing the pleasurable
participation of individuals in various activities of daily living.
So was born the Special Program of Capoeira project, which aims
to: promote mutual respect among citizens; include children,
youngsters, and adults with physical, mental and / or intellectual
disabilities in Capoeira groups, awakening in them the self-worth;
and provide the participants with physical, mental and social
wellbeing, developing activities consistent with the limitation
of each participant. The project aims, through the practice of
Capoeira, at the social inclusion of people with intellectual or
multiple disabilities in the community in which it resides, allowing
among other things an increase of self-esteem and the respect for
others based on human values.
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O projeto conta com o apoio da Associação Brasileira
Feminina de Bodyboarding (ABFBB), entidade sem
fins econômicos e lucrativos, que tem entre suas
finalidades promover a cultura, a arte e o lazer. Sendo
assim, por meio da prática do Bodyboarding e de
aulas de educação ambiental, yoga, reforço escolar e
encaminhamento para o primeiro emprego, o Projeto
Motivar tem como proposta o combate às desigualdades
sociais, violência e consumo de drogas, assim como a
formação esportiva e educativa dos jovens beneficiados
pela iniciativa.

Motivate
Vitor Gomes Lopes, engaged in social inclusion initiatives with
actions aimed at combating violence, cultural management,
human rights and community development, promotes
the education of children and youth in social vulnerability
situations through the Motivate Project, in the community of
Vila de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte.
The project has the support of the Brazilian Women’s
Bodyboarding Association (Associação Brasileira Feminina de
Bodyboarding - ABFBB), a non-profit organization that aims
to promote culture, art and recreation. Therefore, through
the practice of Bodyboarding and classes of environmental
education, yoga, tutoring and referral for the first job, the
Motivate Project aims to fight against social inequalities,
violence and drug abuse, as well as sports and education
training for the youngsters who benefit from the initiative.
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