Programa do Currículo Central da Formação
em Impacto Social (FIS Online)
10 de Março a 29 de Maio de 2021

O impacto social tem se tornado a cada dia um tema mais discutido, não é mesmo? Desde sempre as
organizações da sociedade civil falaram sobre impacto, a boa notícia é que hoje em dia elas já não estão
sozinhas nesta discussão que envolve muito mais atores da sociedade: empresas, governo, startups,
entre outros... Sem falar que o investimento de impacto já é uma realidade, que vai muito além dos
negócios de impacto, entre outros formatos possíveis para criar impacto social. Mas afinal: O que é
impacto social? E mais importante, como 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.
Mais de 150 estudantes de 14 estados do Brasil já participaram desta formação que desenvolveu
projetos para mais de 25 organizações relevantes no setor de impacto social. Se você quer conhecer as

principais ferramentas e atores do setor de impacto social de maneira dinâmica e adaptada à realidade
brasileira, este programa é para você!
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 para necessidades reais.

●

Conhecer e aplicar ferramentas de mensuração de impacto.

Metodologia
Algo essencial para o Amani Institute é aprender na prática. Por isso, durante todo o curso, os
participantes serão conduzidos a desenvolver uma solução para um desafio real de organizações
parceiras durante o 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
Problemas.
Além do Currículo Central, a FIS inclui 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 do certificado de conclusão da formação está vinculado ao comparecimento dos 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 (18h
às 20h30h).

●
●
●

Os encontros dos cursos intensivos têm três horas de duração cada um.
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 todes que quiserem se preparar
para 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, 10 de Março, 18h- 20:30h
●

Apresentação da jornada, dos facilitadores e dos participantes;

Acompanhamento 1 – Segunda-feira, 15 de Março - 18h - 19h
●
●

Dúvidas sobre a formação
Debate e aprofundamento.

Aula 2 – Quarta-feira, 17 de Março, 18h- 20:30h
●
●

Definição de Inovação Social
MOTIVAÇÃO

Acompanhamento 2 – Segunda-feira, 22 de Março, 18h - 20h
● Webinar opcional;

Aula 3 – Quarta-feira, 24 de Março, 18h- 20:30h
●

INVESTIGAÇÃO

Curso Intensivo – Sábado 27 de Março, 10h - 13h e Segunda-feira, 29 de Março, 18h - 21h
Aula 4 – Quarta-feira, 7 de Abril, 18h- 20:30h
●

QUESTIONAMENTO

Acompanhamento 4 – Segunda-feira, 12 de Abril, 18h- 20:30h
●
●
●

Debate e aprofundamento;
Mentoria de Projetos;
Mentoria Pessoal.

Aula 5 – Quarta-feira, 14 de Abril, 18h- 20:30h
●
●

ASSOCIAÇÃO
GERAÇÃO DE IDEIAS

Acompanhamento 5 – Segunda-feira, 19 de Abril, 18h- 20:30h
●

Webinar Opcional

Aula 6 – Quinta-feira, 22 de Abril, 18h- 20:30h
●

EXPERIÊNCIA

Curso Intensivo – Sábado 24 de Abril, 10h - 13h e Segunda-feira, 26 de Abril, 18h - 21h
Aula 7 – Quarta-feira, 5 de Maio, 18h- 20:30h
●

REDE DE IDEIAS

Acompanhamento 7 – Segunda-feira, 10 de Maio, 18h - 20:30h
●
●

Debate e aprofundamento;
Mentoria de Projetos;

Aula 8 – Quarta-feira, 12 de Maio, 18h - 20:30h
●
●

IMPACTO
Fechamento de ciclos

Curso Intensivo – Sábado 15 de Maio, 10h - 13h e Segunda-feira, 17 de Maio, 18h - 21h
Fomentando a Rede – Quarta-feira, 26 de Maio - 18h- 20:30h
Encerramento – Sábado, 29 de Maio - 10h - 13h
●
●

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 na construção de uma carreira para o
Impacto Social.
Raiana Lira:
Raiana é movida pelo desejo de deixar o mundo melhor do que o encontrou. Por isso, desde os 12 anos
de idade faz trabalhos voluntários em causas ligadas a pobreza e educação. Graduou-se em Biologia e
possui doutorado em Ecologia como resultado de sua curiosidade a vida. Dedicou-se ao ensino superior
em diferentes organizações por 7 anos. A partir de 2016 passou a dedicar-se parcialmente a co-gestão
de uma incubadora de negócios de impacto, duas vezes finalista em premiações brasileiras de iniciativas
de apoio ao empreendedorismo de impacto. Foi consultora independente para práticas gestão centrada
na pessoa. Atualmente compões o conselho deliberativo de uma Associação Nacional por uma Economia
de Comunhão (ANPECOM). No Amani, Raiana é Gerente de Programas, sendo responsável pelo desenho
de programas e facilitação de cursos relacionados a Liderança e inovação social. Em suas horas vagas,
gosta de desenvolver suas habilidades artísticas e viajar. Seu sorvete favorito é de limão.
Flavia Cerruti
Formada em Administração pelo Insper (2008), começou a carreira como estagiária no programa de
Aceleração de Negócios Sociais da Artemísia Brasil (2006) e, desde então vem traçando sua trajetória no
setor de impacto social tendo atuado em diferentes áreas. Morou dois anos e meio na cidade de
Manaus onde coordenou um projeto de desenvolvimento socioeconômico para cidade junto à
Prefeitura e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Foi aluna do Amani Institute em Nairobi
(2017) e, desde o início de 2020, faz parte da equipe como Gerente de Programas.

Observação: As ementas e datas podem ser atualizadas durante a Formação com aviso prévio aos participantes.

