Formação em

IMPACTO SOCIAL

UM PASSO ADIANTE NA ÁREA E PARA SUA CARREIRA EM DE IMPACTO SOCIAL.
A partir de uma base sólida e profunda sobre Impacto Social, a Formação propõe percorrer
caminhos (como impactar), apresenta ferramentas (para impactar), e também tem o
diferencial de trabalhar a perspectiva pessoal como fundamento para o impacto social (eu
impactando).
A base que conecta e sustenta toda a jornada de aprendizado dos participantes é a “mão na
massa”, a execução real de um projeto de impacto junto a uma Organização Parceira em
São Paulo. Garantimos um aprendizado experiencial.
As aulas serão todas presenciais. Nossos encontros são todas Quintas-feiras de 6:30pm às
10pm E alguns Sábados de 9AM às 5PM. A Formação será integralmente em português e
dedicada para todo brasileiro que quer se preparar e impactar.
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MÓDULOS
facilitados por
especialistas

TODOS ALUNOS
participarão do planejamento
e execução de um Projeto
de Impacto

MÃO NA
MASSA

EXPERIÊNCIA PRÁTICA
em grupo com orientação de
especialista em Design Thinking

Cada aluno monta a sua
PRÓPRIA ESTRUTURA
CURRICULAR

ESTRUTURA DA FORMAÇÃO

Currículo Central
Introdução ao Impacto Social e Metodologia de Design para Inovação Social e Sustentabilidade.
Desenvolvimento de um projeto de “consultoria” em grupo com as Organizações Parceiras.

Pilar Eu Impactando
Dois Cursos Intensivos que têm
como base o pilar do Indivíduo
e os Músculos Internos
necessários para o trabalho de
Impacto Social

Pilar Caminhos
para impactar

Pilar Ferramentas
para Impactar
Dois Cursos Intensivos que têm
como base o pilar das
ferramentas disponíveis para
facilitar o trabalho de Impacto
Social

Dois Cursos Intensivos que têm
como base o pilar dos caminhos
possíveis na área de Impacto
Social

ESCOLHA SEUS CURSOS INTENSIVOS
Cada aluno do FIS, tem direito a participar de todos Cursos Intensivos enquanto participante
da Formação em Impacto Social. Para garantir a conclusão da Formação exigimos no
mínimo UM Cursos por Pilar e ao menos 80% de presença no Currículo Central.

SOBRE O SEU INVESTIMENTO:
Depois de preencher o Formulário de Inscrição, garanta sua vaga realizando o pagamento
da sua matrícula. Encontre informações sobre seu investimento e o passo a passo no
próprio formulário de inscrição.

O QUE VOCÊ GANHA COM UM APRENDIZADO MÃO NA MASSA
• Entender a complexidade e os desaﬁos dos projetos de
impacto social na prática;
• Experiência proﬁssional para começar uma carreira na área;
• Familiarizar-se com as tendências, realidade e
profundidade da área de impacto.

PARA QUEM:
• Para quem quer ter uma vida com impacto e propósito
• Para quem quer aprofundar sua atuação na área de impacto social através do âmbito
privado, público e social
• Para quem está comprometido com a melhoria do Brasil
• Para quem quer praticar o que é impacto social
• Para quem quer fazer parte da rede de impacto social do país
• Para quem quer estar ao redor de pessoas que estão em uma busca similar à sua

QUAL A DIFERENÇA ENTRE O PROGRAMA DE GESTÃO EM INOVAÇÃO SOCIAL E A
FORMAÇÃO EM IMPACTO SOCIAL DO INSTITUTO AMANI?
Primeiramente, o Programa em Inovação Social é internacional, sendo assim todo em inglês.
Já a Formação em Impacto Social é em Português e foi feita apenas para o público Brasileiro.
O Programa de Gestão em Inovação Social tem a carga horária de mais de 450 horas
divididas em nove meses, maior que um mestrado comum no Brasil. Tendo assim, uma
intensidade que demanda bastante, através de uma agenda ﬁxa. Cada Fellow passa por um
processo único e personalizado e é recomendado para aqueles que já constroem uma
carreira na area de impacto social e busca expandir e melhorar a sua atuação. O Programa
acontece em todos escritórios do Amani pelo mundo (Kenya, Brasil e Índia) e reúne
especialista globais.
A Formação em Impacto Social (FIS) é uma introdução profunda sobre impacto social que
garante o desenvolvimento do próprio agente de mudança por meio de ferramentas e
metodologias para criar impacto social sustentável. Para isso reunimos especialista locais
para participarem no currículo complementar e o currículo central garante uma experiência
prática e em grupo, que recomendamos para aqueles que querem iniciar a jornada na area
social de forma profunda e eﬁciente. Ao longo de uma carga horária ﬂexível de até 81 horas,
durante quatro meses em São Paulo, o FIS tem o Brasil como foco.

INSCREVA-SE
https://amaniinstitute.org/pt/what-we-do/formacao-em-impacto-social-2/
Preencha o Formulário de Inscrição, faça o pagamento da matrícula e
envie o comprovante para o email: mczemella@amaniinstitute.org
Para qualquer dúvida, escreva para inscricoes@amaniinstitute.org

