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Cada vez mais escutamos falar sobre Impacto Social, não é mesmo? As organizações da sociedade civil                
sempre falaram sobre Impacto, o bom é que hoje elas não estão sozinhas. As empresas já são cada vez                   
mais convocadas a abordar o assunto. Sem falar em Investimento de Impacto que já é uma realidade,                 
além dos negócios de impacto, entre outros formatos de se criar impacto social. Mas afinal: O que é                  
impacto social? Como eu posso impactar positivamente?  
 
O Impacto Social é o tema central da Formação em Impacto Social (FIS Online) oferecida pelo Amani                 
Institute Brasil. Em uma jornada de cerca de quatro meses e 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 (e fundamental da metodologia Amani) de trabalhar a               
perspectiva pessoal como fundamento para o impacto social (eu impactando). 
 
O Currículo Central (Impacto Social) é o fio condutor de toda a jornada, os participantes colocarão a mão                  
na massa em projetos de Impacto em parceria com organizações sociais de todo o Brasil. Ao final da                  
Formação os participantes serão conscientes do impacto que provocam (e que podem seguir             
provocando) e entenderão como cada um pode gerar mais impacto positivo no mundo de forma               
responsável, sustentável e de longo prazo. 
 
Objetivos  
 

● Desenvolver o conhecimento sobre  impacto social (a teoria e a prática do impacto social). 
● Criar uma resposta eficaz e desenvolver uma estratégia para um problema real oferecido pelas              

organizações parceiras.  
● Aprofundar o conhecimento sobre o ecossistema do impacto social e os diferentes atores             

envolvidos. 
● Desenvolver habilidades e ferramentas para impactar positivamente o mundo. 

● Imergir de maneira  empática em contextos reais, por meio de vivência, observação e 
entrevistas em profundidade.  

● Definir desafios e valores para planejamento e construção de um projeto. 

● Cocriar e selecionar soluções para necessidades reais.  

● Realizar, ao menos, um protótipo de solução pra necessidades reais. 

● Conhecer e aplicar ferramentas  de mensuração  de impacto. 

 



 
 
 
Metodologia  
 
Algo essencial para o Amani Institute é aprender na prática. Por isto, durante todo o curso, os                 
participantes serão conduzidos a desenvolver uma solução para um desafio real de organizações             
parceiras, trata-se do Currículo Central. Nesse processo utilizamos o Passo a Passo para Inovação Social               
do Amani Institute, baseado no Design Thinking (DT), ou Human Centered Design (Design Centrado nas               
Pessoas) como metodologia, trabalhando com a combinação: Encontrar necessidades e Resolver de            
Problemas.  
Além do Currículo Central, a FIS inclui seis cursos teórico-práticos intensivos de sete horas que são                
divididos entre três principais pilares: "Eu impactando", "Caminhos para impactar" e “Ferramentas para             
impactar”. Cada estudante da FIS é convidado a participar de todos cursos intensivos, com isso o                
recebimento de certificado de conclusão da formação está vinculado ao comparecimento ao mínimo de              
TRÊS Cursos Intensivos e ao comparecimento de 80% em aulas relativas ao Currículo Central.  
 
 
Logística da Formação  

 
● Toda a comunicação, o conteúdo e o calendário do curso serão disponibilizados através de              

ferramentas online (Canvas e Zoom).  
● Os encontros referentes ao Currículo Central ocorrerão toda segunda-feira e quarta-feira           

(18:30h às 20h30). Com meia hora dedicadas a debate e aprofundamento às quartas (20:30h a               
21h). 

● Os encontros referentes aos cursos intensivos tem três horas cada. 
● Os cursos intensivos terão uma hora extra de conversa com as facilitadoras ao final da               

Formação. 
● Todas as aulas serão ministradas no link do Zoom, que estará disponível na plataforma do               

Canvas. Qualquer alteração será avisada previamente. 
● A Formação será integralmente em português e dedicada para todos que quiserem se preparar              

e impactar de maneira mais eficiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Programa  
 
A Formação está sujeita a alterações que serão imediatamente modificadas no calendário do Canvas,              
acessível a todos os estudantes e comunicadas via e-mail.  
 
Currículo Central (versão online) - Obrigatório 
 
Aulas: 
 
Aula 1 – Quarta-feira, 19 de Agosto - 18:30h- 20:30h 
 

● Apresentação da jornada, dos facilitadores e dos participantes;  
● Passo a passo das ferramentas online (Canvas e Zoom); 

 
Acompanhamento 1 – Segunda-feira, 24 de Agosto - 18:30h- 20:30h 
 

● Dúvidas sobre a formação 
● Debate e aprofundamento. 

 
Aula 2 – Quarta-feira, 26 de Agosto - 18:30h- 20:30h 
 

● Definição de Impacto 
● Introdução a metodologia Amani de Inovação Social 

 
Acompanhamento 2 – Segunda-feira, 31 de Agosto - 18:30h- 20:30h 

● Webinar opcional; 
● Debate e aprofundamento. 

 
Aula 3 – Quarta-feira, 2 de Setembro - 18:30h- 20:30h 
 

● MOTIVAÇÃO - Entendendo a ferramenta 
 
Acompanhamento 3 – Terça-feira, 8 de Setembro - 18:30h- 20:30h 
 

● Debate e aprofundamento; 
● Mentoria de Projetos; 
● Mentoria Pessoal. 

 
Aula 4 – Quarta-feira, 9 de Setembro - 18:30h- 20:30h 
 

● INVESTIGAÇÃO 
 
Acompanhamento 4 – Segunda-feira, 14 de Setembro - 18:30h- 20:30h 

 



 
 

● Debate e aprofundamento; 
● Mentoria de Projetos; 
● Mentoria Pessoal. 

 
Curso Intensivo – Quarta-feira, 16 e 23 de Setembro - 17h- 20h  
ATENÇÃO, ESSE CURSO TEM UM HORÁRIO DIFERENTE 
 

● Comunicação Não Violenta e Impacto Social 
Facilitadora: Diana Bonar 
 

Curso Intensivo – Sábados, 19 e 26 de Setembro - 10h- 13h 
 

● Captação de Recursos 
Facilitador: Marcos Pinheiro 

 
Aula 5 – Quarta-feira, 30 de Setembro - 18:30h- 20:30h 
 

● QUESTIONAMENTO 

Acompanhamento 5 – Segunda-feira, 5 de Outubro - 18:30h- 20:30h 
 

● Debate e aprofundamento; 
● Mentoria de Projetos; 
● Mentoria Pessoal. 

 
Aula 6 – Quarta-feira, 7 de Outubro - 18:30h- 20:30h 
 

● ASSOCIAÇÃO 
 
Acompanhamento 6 – Terça-feira, 13 de Outubro - 18:30h- 20:30h 
 

● Debate e aprofundamento; 
● Mentoria de Projetos; 
● Mentoria Pessoal. 

 
Aula 7 – Quarta-feira, 14 de Outubro - 18:30h- 20:30h 
 

● GERAÇÃO DE IDEIAS 
 
 
 
Acompanhamento 7 – Segunda-feira, 19 de Outubro - 18:30h- 20:30h 
 

● Debate e aprofundamento; 
● Mentoria de Projetos; 

 



 
● Mentoria Pessoal. 

 
Aula 8 – Quarta-feira, 21 de Outubro - 18:30h- 20:30h 
 

● EXPERIÊNCIA 
 
Acompanhamento 8 – Segunda-feira, 26 de Outubro - 18:30h- 20:30h 
 

● Debate e aprofundamento; 
● Mentoria de Projetos; 
● Mentoria Pessoal. 

 
Curso Intensivo – Quarta-feira, 28 de Outubro e 4 de Novembro - 18h- 21h 
 

● Métodos Ágeis 
Facilitador: Theo Nery 

 
Curso Intensivo – Sábados, 7 e 14 de Novembro - 10h- 13h 
 

● Storytelling 
Facilitadora: Clariza Rosa 

 
Aula 9 – Quarta-feira, 18 de Novembro - 18:30h- 20:30h 
 

● REDE DE IDEIAS 
 
Acompanhamento 9 – Segunda-feira, 23 de Novembro - 18:30h- 20:30h 
 

● Debate e aprofundamento; 
● Mentoria de Projetos; 
● Mentoria Pessoal. 

 
Aula 10 – Quarta-feira, 25 de Novembro - 18:30h- 20:30h 

 
● IMPACTO 

 
Acompanhamento 10 – Segunda-feira,  30 de Novembro - 18:30h- 20:30h 
 

● Debate e aprofundamento; 
● Mentoria de Projetos; 
● Mentoria Pessoal. 

 
Curso Intensivo – Sábados, 28 de Novembro e 5 de Dezembro - 10h- 13h 
 

● Mensuração e Avaliação de Impacto 
Facilitadora: Jacqueline Oliveira 

 



 
 
Curso Intensivo – Quarta-feiras,  2 e 9 de Dezembro - 18:30h- 21h 
 

● Pensamento Sistemico 
Facilitadoras: Andrea Santos 
 

Horas Extras dos Cursos Intensivos – Segunda-Feira, Quarta-Feira e Sexta-feira, 14, 16 e 18 de               
Dezembro - 18h - 19h e 19h30h - 20h30 
 
Encerramento – Sábado, 20 de Dezembro - 10h - 13h 
 

● Apresentação dos projetos finais 
● Encerramento 
● Celebração 

 
 
Time Amani: 
 
Julia Melo: 
Gerente Nacional do Amani Institute no Brasil, Julia Melo é uma mineira Pós Graduada em Inovação                
Social, formada em Comunicação e apaixonada por educação. Com valiosas experiências com educação             
internacional para a paz e em escolas rurais nos interiores da Amazônia, hoje o foco é inspirar pessoas e                   
motivar a Equipe Amani Brasil na busca de seu Propósito e construção de uma carreira para o Impacto                  
Social. 
 
Jadson Santoli: 
Jadson é um baiano curioso que dedicou sua carreira ao Design e Inovação Social. Sua experiência passa                 
por Formação de jovens líderes, Agências de Design e Publicidade, Interface, Design Centrado no              
Usuário e de Serviços. Nos últimos anos tem se dedicado a facilitação de processos de design voltados a                  
organizações sociais. Acredita no Design como meio para projetar a vida e na inovação como meio de                 
catalisar transformação. Sua jornada é por equilíbrio entre propósito e carreira, físico e mental, projetos               
e pessoas. No Amani Jadson é responsável pela gestão da Formação em Impacto Social em São Paulo e                  
pela expansão do programa no Brasil e América Latina.  
 
 
Observação: As ementas e datas podem ser atualizadas durante a Formação com aviso prévio aos participantes.  

 


