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PREFÁCIO

Estou muito feliz de estar ao lado de nossos
parceiros, Grupo +Unidos e Instituto Lira de
Inclusão Social (ILIS), ao final desse ciclo.
Temos jovens excelentes, maravilhosos, muito
inteligentes, que conseguiram de fato mudar o
seu nível de inglês.
Todos os alunos têm vidas ocupadas, eu sei.
Muitas vezes por semana todos chegaram
na aula após um longo dia de trabalho com
o objetivo de melhorar o seu inglês e sua
rede. Fizeram um grande investimento e com
certeza vão colher os frutos. Todos os alunos
conseguiram priorizar a construção de sua
potência no idioma, pois sabem o quão poderosa
é a ferramenta. Eu agradeço muito por terem
aproveitado a oportunidade e hoje temos a honra
de recebê-los como alumnis e parceiros.
O inglês é muito importante para a missão
dos Estados Unidos no Brasil e também para
a comunidade afrobrasileira. Junto aos nossos
parceiros, celebramos a excelência desses
indivíduos que conseguiram alcançar um outro
nível no idioma. Sei que terão mais sucesso no
futuro e poderão trocar suas experiências com
as suas comunidades.

MADELINA YOUNG-SMITH
ADIDA CULTURAL
CONSULADO DOS EUA EM SÃO PAULO

Este relatório tem como finalidade
apresentar o contexto final do E2C - English
to Connect, Communicate, Catalyze.
Aqui, encontram-se detalhados os objetivos
do projeto e seu escopo de atuação, o perfil
dos alunos inscritos e selecionados para o
programa e informações sobre a organização
responsável pela sua execução. Apresentase também o cronograma que detalha a
execução das atividades pedagógicas na
primeira e segunda fase do projeto e os

indicadores utilizados para avaliá-lo. Este
documento serve de comparativo com
o relatório Marco Zero no apontamento
de resultados alcançados ao longo do
projeto com indicadores pedagógicos, de
gerenciamento e integrados.
Aqui, analisamos os resultados e impactos
obtidos com o projeto piloto em acordo com
seus objetivos principais e complementares.
BOA LEITURA!
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O Grupo +Unidos tem como premissa de
atuação a formação de jovens brasileiros para a
economia global e considera o domínio de inglês
como um diferencial competitivo no mercado de
trabalho. É o idioma mundial dos negócios, da
cultura e das ciências, e a língua mais falada do
mundo na soma de falantes nativos e pessoas
que a usam como segundo idioma. Tendo isso
em vista, em parceria com o Consulado Geral
dos EUA em São Paulo, foi desenvolvido o
E2C – English to Connect, Communicate and
Catalyze –, um projeto de ensino de inglês
direcionado ao público afro-brasileiro.

correlacionando-a diretamente à sua aplicação
prática. Um destaque do E2C foi incentivar a
inclusão social, pois o projeto foi desenvolvido
para jovens negros exclusivamente, grupo
historicamente marginalizado e com raras
oportunidades de ascensão.
De acordo com a Organização das Nações
Unidas (ONU), a população negra é a mais
afetada pela desigualdade e pela violência no
Brasil. No mercado de trabalho, pretos e pardos
enfrentam mais dificuldades na progressão
da carreira, na igualdade salarial e são mais
vulneráveis ao assédio moral.

(IBGE). Ademais, no terceiro trimestre de 2017
o rendimento médio de trabalhadores negros
foi inferior ao dos brancos: 1,5 mil ante 2,7 mil
reais. Ainda segundo o IBGE, mais da metade
da população brasileira (54%) é de pretos ou
pardos, sendo que a cada dez pessoas, três são
mulheres negras.

Sendo assim, o intuito deste projeto piloto foi
propiciar ferramentas para o desenvolvimento
profissional da juventude afro-brasileira. Para tal,
assume-se que o aprendizado em inglês poderá
representar um diferencial competitivo na busca
por melhores oportunidades no mercado de
O objetivo deste projeto piloto que teve 200
trabalho, bem como acesso a oportunidades de
Ainda, segundo o Atlas da Violência 2017 , a
horas de instrução direta, divididas em duas
população negra também corresponde a maioria estudos no exterior.
fases, foi capacitar jovens profissionais e
(78,9%) dos 10% dos indivíduos com mais
O Grupo + Unidos foi responsável pela
empreendedores a desenvolver habilidades
chances de serem vítimas de homicídios.
coordenação do projeto, estipulando critérios de
linguísticas que poderão trazer valor para suas
implementação, avaliação e monitoramento com
A crise econômica também atingiu com mais
respectivas carreiras.
base em métricas de impacto social. Em relação
força a população negra brasileira: eles são
Além da imersão em inglês que tem como
à operação, foi contratada uma organização
63,7% dos desocupados, o que corresponde
intuito principal aprimorar a proficiência do
que teve o papel de desenvolver o conteúdo
a 8,3 milhões de pessoas. Com isso, a taxa
grupo selecionado do nível equivalente a A2 para de desocupação de pretos e pardos ficou
pedagógico e realizar as aulas.
B1 de acordo com o CEFR, o projeto também
em 14,6% - entre os trabalhadores brancos,
Este projeto foi um piloto, de cunho experimental
promoveu diálogos com profissionais altamente o índice é menor: 9,9%. Os dados são da
e, considerando que alcançou as expectativas de
treinados e investiu em mentorias direcionadas Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
impacto social, foi renovado para 2020, em que
às carreiras profissionais de cada aluno. A
Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo
será formada uma nova turma de alunos, com o
intenção foi trazer tangibilidade à educação,
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
mesmo perfil socioeconômico.
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OBJETIVOS

I.

IV.

Estabelecer engajamento
bem-sucedido com vozes
emergentes da população
afro-brasileira

Fornecer 200h (duzentas
horas) de treinamento
intensivo em inglês e
obter êxito na seleção
final e retenção de 15
(quinze) estudantes;

II.

Aprimorar proficiência
em inglês, focada
em habilidades de
comunicação;

III.

Aplicar testes de
nivelamento e proficiência
para acompanhamento
de desempenho;

V.

Proporcionar aos
alunos maior acesso à
comunidade empresarial
e oportunidades de
orientação;

VI.

Oferecer aos alunos
oportunidades de
orientação e atividades
adicionais, como visitas
a empresas, entrevistas
e simulações de “pitch”,
sessões sobre cultura e
instituições educacionais
dos EUA, etc.

PROCESSO SELETIVO
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No que diz respeito à coordenação pedagógica, um edital de
fomento à projetos sociais foi realizado com o objetivo de
selecionar a organização que ficaria responsável por executar
o E2C. As propostas enviadas pelas organizações interessadas
deveriam se adequar ao orçamento máximo e ao calendário
geral de atividades pré-estabelecidos pelos parceiros do projeto.

Ainda, segundo os parâmetros estabelecidos pelo edital,
a organização seria responsável por realizar um teste de
nivelamento e proficiência para seleção dos candidatos
recrutados pelo Grupo +Unidos e pelo Consulado Geral dos EUA
em São Paulo.

Após a análise de todas as propostas enviadas, foi selecionado
o ILIS - Instituto Lira de Inclusão Social, instituição que
Deveriam, também, detalhar o cronograma de aulas,
atende, desde 2011, crianças, jovens e adultos com e sem
considerando 100 horas de atividades, com pelos menos 2
deficiência física e intelectual. O ILIS oferece gratuitamente
(duas) atividades extra-curriculares fora do horário das aulas,
acesso à prática esportiva, educativa e cultural, por meio de
sendo: (incluir) um período de aulas em formato intensivo
ações que promovem a melhoria na qualidade de vida e a
de 30h (trinta horas) de instrução de inglês durante 3 (três
inclusão social. No início de 2017, implementou o ILIS English
semanas - com 2h (duas horas) por dia, de segunda a sextafeira e um período maior em formato extensivo, com quase 70h Project, programa de ensino de inglês que já recebeu mais de
150 alunos. Todos os professores envolvidos nesse projeto são
(setenta horas) de aulas, 3 vezes por semana.

ORGANIZAÇÃO

voluntários e atuantes no mercado, de modo que a troca de
experiências e o compartilhamento de conhecimento são muito
valorizados enquanto instrumentos para aumentar a confiança
na relação aluno-professor.
Na metodologia adotada
pela instituição, utiliza-se
como suporte pedagógico as
ferramentas audiovisuais, além
dos livros e das atividades
extras. Acredita-se que todas as
competências comunicacionais
são importantes para o bom
desenvolvimento do idioma.
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PERFIL DOS
INSCRITOS

97
INSCRITOS

3,1%

4,1%
31 a 40

25 a 30

32%

18 a 24

25,8%

<18

GÊNERO

Após estas informações iniciais, os candidatos relataram sua experiência e conhecimento com o idioma inglês, se já haviam estudado e por quanto tempo e porque teriam
interesse em participar do E2C. Ao final, escreveram de modo livre um breve texto em
inglês, como forma de apresentação pessoal, para que fosse possível conhecer um
pouco mais do domínio do idioma daquele candidato. Como complemento da inscrição,
também foi solicitado que os candidatos enviassem um currículo para trazer maiores
informações e insumos para avaliação dos inscritos.

40+

IDADE

97 (noventa e sete) candidatos se inscreveram para participar do projeto, todos vindos
de indicações de organizações que atuam com causas de inclusão e igualdade racial.
Inicialmente, os candidatos (incluir) preencheram um formulário online, pelo qual foram
coletadas informações básicas, como: nome, idade, endereço, gênero, cor, ocupação,
escolaridade, etc.

MÉDIA DE IDADE

34%

28 ANOS

73,2%

26,8%

FEMININO

TRABALHO REGULAR

4,1%

EMPREENDEDOR(A)
PARDA/PARDO

NEGRA/NEGRO

95,9%

OCUPAÇÃO

ESTUDANTES

(AUTODECLARAÇÃO)

MASCULINO

COR

PROCESSO SELETIVO
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12,4%

DESEMPREGADO(A)
10,3%
4,1%

59,8%
13,4%

ESTAGIÁRIO(A)
ESTUDANTE

PROCESSO SELETIVO
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MAPEAMENTO DOS
INSCRITOS
O projeto abrangeu inscritos de quatro estados do território nacional: São Paulo,
Rio de Janeiro, Bahia e Alagoas. Considerando que as aulas do curso seriam
ministradas presencialmente e de modo intensivo em zona central da cidade
de São Paulo, a comissão responsável por selecionar os candidatos considerou
somente as inscrições efetuadas por residentes na Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP).
Observou-se que os 87 endereços localizados na metrópole não estão
concentrados em uma região específica, mas espalhados por todo o território,
como indica o mapa ao lado.

ESTUDANTES
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Após o encerramento do período de inscrições, o Grupo Mais Unidos e a equipe do
Consulado Geral dos EUA em São Paulo realizaram a primeira triagem dos candidatos.
Cerca de metade dos inscritos foram eliminados, para priorizar aqueles que aqueles
que se enquadravam em alguns parâmetros iniciais: envio de currículo, cidade onde
mora (RMSP), nível de inglês (candidatos possivelmente abaixo ou acima do nível A2
foram desclassificados), idade (prioridade entre 18 e 35 anos).
Após a primeira triagem, elaborou-se um sistema de notas para 2 critérios, que
variavam entre 0 e 4: demonstração de interesse e disponibilidade (tempo) para
participar do programa e potencial de replicação do conteúdo/liderança. Um
ponto extra foi dado aos candidatos que: são empreendedores, possuíam cargos
interessantes em grandes corporações, ou então para aqueles que atuavam nas áreas
de STEM. Foi determinado que a participação no E2C teria grande potencial para
alavancar a carreira profissional de candidatos que cumprissem, ao menos, uma das
premissas estabelcidas. Ao final, os 31 candidatos com melhores pontuações foram
selecionados para realização do teste de nivelamento.

ESTUDANTES
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Foram 31 candidatos selecionados e comunicados para a realização do teste de
nivelamento, dos quais 23 estiveram presentes (taxa de presença = 74,2%).
O teste teve duração de 1h15 e iniciou com uma conversa inicial em português
para apresentação do formato da avaliação e do curso. Após essa primeira
abortagem, os avaliadores realizaram uma entrevista individual em inglês com os
candidatos para entenderem melhor as suas experiências, o seu conhecimento
do idioma (listening e speaking) e a sua disponibilidade para o curso. Por meio
de uma leitura de sentenças curtas foi feita análise do nível de conhecimento
gramatical na leitura e fala. Ainda, os candidatos foram submetidos à uma prova
escrita, na qual tiveram que elaborar um pequeno texto, e à uma prova com
questões de múltipla escolha, pela qual foram analisados o nível de leitura e a
compreensão do idioma.
Foram selecionados, ao final, 16 alunos para participação regular do curso, a
maioria enquadrada no nível A2, segundo o padrão internacional.

TESTE DE
NIVELAMENTO E
PROFICIÊNCIA
ESTUDANTES
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PERFIL
DOS SELECIONADOS

SELECIONADOS

IDADE
FEMININO

TRABALHO REGULAR

31 a 35

EMPREENDEDOR(A)

25 a 30

25%
18 a 24

<18

25,8%
19%

68,75%

40+

MÉDIA DE IDADE

OCUPAÇÃO

16

GÊNERO

12,4%

DESEMPREGADO(A)
10,3%
4,1%

59,8%

ESTAGIÁRIO(A)
ESTUDANTE

13,4%

28 ANOS

31,25%

ÁREAS DE
TRABALHO

MASCULINO

PARDA/PARDO
19%

81%

NEGRA/NEGRO

NÍVEL DE INGLÊS

ESTUDANTES

(AUTODECLARAÇÃO)

B2

COR

PROCESSO SELETIVO
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B1

SERVIÇOS

CULTURA
T E C N O LO G I A

A2

FINANÇAS

A1

ADMINISTRATIVAS

COMUNICAÇÃO

25%

PROJETOS
75%

SOCIAIS

SAÚDE

E N T R E O U T R AS
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PERFIL
SOCIOECONÔMICO
DOS SELECIONADOS
100%

60

53%
40

20

7%
0

GRADUAÇÃO

PÓS
GRADUAÇÃO

13%

MAIS DE 8 SALÁRIOS MÍNIMOS

DIVORCIADO

4 A 8 SALÁRIOS MÍNIMOS

CASADO

2 A 4 SALÁRIOS MÍNIMOS

13%

1 A 2 SALÁRIOS MÍNIMOS
27%
47%

ESTADO CIVIL

80

RENDA FAMILIAR

100

ESCOLARIDADE

7%

SOLTEIRO

7%

87%

MAIS DE DUAS
GRADUAÇÕES

ÁREAS DE FORMAÇÃO
EXATAS

7%
SIM

ESTUDANTES

ENGENHARIAS
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

13%

FILHOS
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NÃO

ADMINISTRAÇÃO

HUMANAS

86%

87%

ECONOMIA
DIREITO
PUBLICIDADE E MARKETING

0

20

40

60

80

1 00

BIOLÓGICAS

7%

P S I CO LO G I A
EDUCAÇÃO FÍSICA

FACULDADES
(GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO)

USP
FGV
UNIP
Insper
Unifesp
Uninove
Metodista
Mackenzie
São Judas Tadeu
Federal do Ceará
Facultade Impacta Tecnologia
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Para um efetivo plano pedagógico de longo prazo foi necessário consultar e entender as
expectativas dos alunos, proposta do curso e percepção dos professores. Dessa maneira,
considerando um melhor aproveitamento das horas de projeto, mapeou-se os principais pontos
necessários para um aluno ser classificado como B1.

do inglês, frustrações passadas, dificuldades com gramática, pronúncia, etc. e já introduzindo
os principais pontos citados. As demais aulas foram adaptadas, trazendo temas relevantes para
os alunos e também apoiando na inserção de novos conteúdos em inglês no seu dia-a-dia. As
principais fontes utilizadas foram:

De acordo com especialistas os principais pontos são:

– Sites de notícias, para discussão em sala de aula;
– Apresentação de vídeos em contexto profissionais;
– Entrevista de emprego;
– Técnicas de apresentação e de como se comunicar com outras pessoas pela primeira vez;

– Se expressar com boa desenvoltura a respeito de temas do seu cotidiano ou de seu interesse;
– Saber reportar situações do passado;
– Conseguir resumir principais pontos de um texto, vídeo etc;
– Conhecer e saber utilizar as estruturas gramaticais mais básicas.

Nessa experiência foi possível trabalhar com vocabulários necessários não somente para a
As primeiras aulas foram baseadas na avaliação da coordenação pedagógica sobre as principais evolução de nível, mas também possibilitando a interação entre os alunos.
necessidades dos alunos: interesses profissionais, aplicabilidade do idioma, necessidade do uso
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11
FEV

12 - 15
FEV

18 - 21
FEV

25 - 28
FEV

Primeiro dia de
aula

Aulas intensivas 2 a 5

Aulas intensivas 6 a 9 e Relatório Parcial I

Aulas intensivas 10 a 13

01
MAR

02 - 05
MAR

06 - 08
MAR

11 - 14
MAR

18 - 21
MAR

25
26
28
MAR

Relatório Parcial II

Carnaval

Aulas 14 e 16

Aulas 17 a 20

Aulas 21 a 24

Aulas 25 a 27

15
16
ABR

19 - 21
ABR

22
23
25
ABR

29
30
ABR

Aulas 34 e 35

Feriado

01
02
04
ABR

08
09
11
ABR

Aulas 28 a 30

Aulas 31 a 33

CRONOGRAMA

13
ABR
Atividade
extracurricular
I (Volunteer Day)

02
MAI

06
07
09
MAI

Aula 41

Aulas 42 a 44

Atividade extracurricular II
(Choice) e Aulas 36 e 38

11
MAI
Atividade
extracurricular
III (Design Thinking)

Aulas 39 e 40

13
14
15
MAI
Aulas 45 a 47 - Final
Assessment + Last Day

22
MAI
Cerimônia de
encerramento
Fase I
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11 FEV / 11 MAR

11 MAR / 11 ABR

11 ABR / 15 MAI

As primeiras aulas do projeto foram realizadas em formato
intensivo, com aulas de segunda a quinta-feira, durante
3 semanas. Isto possibilitou à coordenação pedagógica a
possibilidade de analisar, já nas primeiras semanas, as principais
necessidades dos alunos: interesses profissionais, aplicabilidade
do idioma, necessidade do uso do inglês, frustrações passadas,
dificuldades com gramática, pronúncia. Em seguida, as aulas
foram adaptadas para trazer os temas de maior interesse dos
alunos, apoiando-os também na inserção do idioma em seu
dia a dia. Diversos conteúdos foram recomendados aos alunos,
contendo vídeos, sites, páginas e/ou perfis em inglês.

Neste período, foram trabalhadas atividades mais comunicativas,
considerando ferramentas de aprendizagem como, por exemplo:
apresentação de estudos de caso em textos e vídeos, com
posterior discussão em pares. Além disto, um novo Assessment
foi aplicado para entender o desempenho dos alunos e quais
eram as áreas que mais necessitavam atenção. Novamente, o
Writing foi a competência com as maiores necessidades e, assim,
novas atividades práticas foram planejadas e executadas no
sentido de dar suporte aos alunos nesta habilidade.

Na reta final das aulas da Fase I do E2C, além de todo o conteúdo
programático planejado e avaliação com os alunos, 3 atividades
extra-curriculares foram executadas no período: Volunteer Day,
Movimento Choice e Design Thinking. As atividades serão
melhor explicadas adiante. Tais atividades, além de contribuir para
a carreira e experiência dos alunos, trouxeram também insumos e
conteúdos para as aulas pré e pós atividade.

Nas primeiras 32 horas de aula, foram trabalhados os seguintes
estímulos: interação entre os alunos em pares e pequenos
grupos; estudos de caso, leitura, escuta de áudios ou vídeos
e discussão em sala; tempos verbais; vocabulário voltado a
negócios, rotinas e preferências.
Alguns citaram o aumento de confiança para se comunicar já no
primeiro módulo do curso, o que foi comprovado em assessments
e atividades posteriores. Também foi realizado um teste mais
aprofundado, avaliando as 4 competências: Reading, Speaking,
Listening e Writing. O Listening foi a competência com maiores
resultados e Writing com os desempenhos mais baixos. As
atividades de Writing foram ampliadas para suprir esta carência.

Além disto, uma nova forma de atividade, o “Guest Speaker”,
foi introduzida nas aulas. Nesta atividade, convidados externos
- fluentes ou nativos do idioma - participavam de rodas de
conversas com os alunos. Duas convidadas de grande destaque
profissional participaram neste período: Madelina Young Smith
- Adida Cultural do Consulado Geral dos EUA em São Paulo e
Renata Afera Souza - Gerente de unidade da Cultura Inglesa.
Ambas convidadas são mulheres negras, e conversaram com os
alunos sobre sua trajetória de carreira.

Novos assessments também foram realizados no período, a fim
de se avaliar o estágio em que os alunos atingiram ao final da
primeira fase do E2C.

RESUMO
DAS AULAS (*)
(*) Para saber mais, acesse os relatórios periódicos por meio deste link.
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As atividades extras executadas pelo Movimento Choice e Voa
lá, focaram-se em apresentar o conceito de empreendedorismo
social aos alunos e as formas de se analisar e criar projetos
de impacto socioambiental. Ambas atividades foram
complementares e aconteceram em dias diferentes.
Primeiramente, no dia 22/04 aconteceu a atividade com a
participação do Movimento Choice, que tem como objetivo ser
o maior movimento de jovens empreendedores de impacto do
Brasil.
O foco da atividade foi mostrar aos alunos que todos podem
criar um projeto de impacto social e/ou ambiental, trazendo
também cases de sucesso na área. Ao final, apresentou-se os

MOVIMENTO
CHOICE E
VOA LÁ
ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), e os
alunos interagiram em grupos, discutindo possíveis causas e
soluções para cada desafio. http://www.agenda2030.com.br/
No dia 11/05, a última atividade extra foi executada, com
facilitadores da organização Voa lá. Em um primeiro momento
os alunos discutiram sobre os temas abordados na atividade
anterior, relembrando também os ODS. Depois de uma
rápida rodada de conversas, uma ODS foi escolhida para ser
trabalhada na atividade: ODS 10 - Redução das desigualdades.
Após estabelecido o foco de trabalho os alunos foram divididos
em dois grupos e, durante toda a manhã, passaram pelas

diversas etapas e ferramentas do Design Thinking: Definição
do Desafio, Mapa de Atores, Dores x Objetivos, Definição da
Persona, “E se…”, entre outras. Uma etapa sobre Storytelling
também foi trabalhada durante a atividade. O objetivo das
etapas e ferramentas era fornecer reflexões e insumos para
maior entendimento do problema, concluindo com uma busca e
elaboração de possíveis soluções.
Ao final da manhã, cada grupo apresentou sua solução
desenvolvida ao longo do processo e receberam feedbacks dos
outros grupos.
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No dia 13/04 aconteceu o Volunteer Day, atividade de voluntariado promovida
semestralmente pelo +Unidos. Neste semestre, os voluntários (todos executivos
das empresas membro do Grupo +Unidos) simularam uma entrevista para uma
vaga fictícia de trabalho, onde os alunos do E2C seriam os candidatos.
Três horas de aula foram dedicadas para preparar os alunos para a atividade de
entrevista no Volunteer Day. A vaga em questão foi trabalhada entre os alunos,
com o intuito de praticarem vocabulário e questionamentos normalmente feitos
em entrevistas. Uma das aulas foi focada em pronúncia, e o retorno dos alunos
sobre esta aula foi muito positivo. Nesta seção, compilamos os feedbacks dos
entrevistadores voluntários.

VOLUNTEER
DAY
ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES
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Os feedbacks dos entrevistadores voluntários foram compilados como a seguir:
As notas para cada item avaliado variavam de 1 a 5 (sendo 1 a menor e 5 a maior),
e outros aspectos qualitativos também foram avaliados. Ao final da atividade, os
voluntários realizaram um feedback individual com cada aluno entrevistado.
A maioria dos alunos ficou com nota 2 na percepção de pronúncia, e nenhum
recebeu nota 1. A Ficha de Avaliação previa como nota 2 o seguinte: “Is mostly
inteligible, despite limited control of phonological features”. Os principais pontos
de melhoria citados, foram com relação a entonação e estruturas gramaticais
mais complexas.
A maioria dos comentários dos voluntários são positivos e refletem o que também
é notado em sala de aula: maior uso de vocabulário, habilidade em expressar
opiniões e desejos, ocasionalmente uso de estruturas mais complexas.

VOLUNTEER
DAY

23
67%
DOS ALUNOS

75%
DOS ALUNOS

VOLUNTÁRIOS
MOBILIZADOS

receberam nota máxima
sobre o autoconhecimento
demonstrado durante a
entrevista, relacionando
seus pontos fortes as
necessidades da vaga.

INFORMATION
AND POSTURE

receberam nota máxima
com relação ao nível de
informação e preparação
para a vaga em questão.

LANGUAGE
ASSESSMENT

ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES

GRAMMAR &
VOCABULARY
50% dos alunos obtiveram
nota máxima.

PRONUNCIATION

INTERACTIVE

33% dos alunos obtiveram
nota máxima.

COMMUNICATION
85% dos alunos obtiveram
nota máxima.

NÚMEROS
GERAIS

4

10O

HORAS/AULA

4

ATIVIDADES

BENEFICIADOS

BENEFICIADOS

ALUNOS

PROFESSORES

O PROJETO - FASE II

11

EXTRACURRICULARES
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7
AGO

9
AGO

Primeiro dia de
aula

Aula 2

CRONOGRAMA

12
AGO

14
AGO

16
AGO

19
AGO

21
AGO

23
AGO

26
AGO

28
AGO

30
AGO

Preparação para Guest Speaker:
o TOEIC Benjamim Walker

Aula 5

Guest Speaker:
Maher

Atividade
extracurricular
(Design Thinking)

Aula 8

Início Mentoria
Projeto Joule

Aula 10

Aula 11

02
SET

04
SET

06
SET

09
11
13
SET

1st Speaking Test

1st Assessment

Aula 14

Aulas 15 a 17

07
OUT

07
OUT

11
OUT

14
16
18
OUT

Aulas 24 e 25 2nd Speaking Test

2nd Assessment

Aula 28

Aulas 29 a 31

02
04
OUT

01
NOV

04
NOV

05
06
07 - 08
NOV

Aula 37

Guest Speaker

Aulas 39 a 42

09
NOV

11
NOV

Teste TOEIC Final Assessment

12
13
14
NOV
Aula 45, Pitch
Day e Palestra
Education USA

16
18
20
SET

23
25
27
SET

Aulas 18 a 20

Aulas 21 a 23

21
23
25
OUT

28
OUT

30
OUT

Aulas 32 a 34

3rd Assessment

Aulas 36

15
NOV

18
19
NOV

Feriado

Aulas 48 e 49

20
NOV
Cerimônia de
Encerramento
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07 AGO / 30 AGO
Com o avanço do nível de inglês dos alunos, as aulas da fase II foram
elaboradas para incluir um maior número de aulas comunicativas.
Neste mês foi dado início às mentorias do Projeto Joule, em que os
alunos eram assistidos por profissionais em momentos extra-classe.
Também no mês de agosto, os alunos tiveram duas aulas com Guest
Speakers. Um dos convidados foi Benjamin Walker, americano da
Pensilvânia, em que foi realizada uma roda de conversa e também
um treinamento em Human Centered Design. Uma outra roda de
conversa aconteceu com Maher, convidado equatoriano que já foi
professor de inglês no seu país.

01 SET / 30 SET
O mês de setembro foi marcado pelo início do uso do livro
BusinessEnglish. O material foi utilizado em 60% das aulas, a fim de
oferecer suporte adicional para estudo em casa, já que o livro conta
com uma sessão de exercícios adicionais para estudo individual.
As mentorias do Joule avançaram no mês de setembrochegando a
alcançar 6 semanas de projeto.

01 OUT / 31 OUT
Em outubro, os alunos fizeram bastante uso do livro, o que
contribuiu para que aprendessem conteúdos compatíveis com o
nível almejado.
Além do simulado do TOEIC aplicado em sala, os alunos
realizaram um outro simulado online fornecido pela instituição
aplicadora do teste oficial. Tiveram boa performance, dos 7 alunos
que realizaram, 6 se encontram no nível B1 e uma aluna teve
nota B2.
Um destaque desse mês foi o Speaking, em que os alunos
apresentaram notas mais altas do que nos meses anteriores. O
motivo do alto desempenho foi uma combinação de fatores. Só
foi possível um foco maior em conversação depois de formada
uma boa base para elaborar frases, ter vocabulário e pensamento
crítico para se comunicar.

01 NOV / 20 NOV
O mês de novembro, como esperado, foi um mês de encerramento.
A atividade final de speaking foi um Pitch, apresentado para
representantes do Consulado e do Grupo +Unidos. Os alunos foram
preparados em 2 aulas anteriores com o material Find your Voice,
desenvolvido pelo programa de departamento de estado YLAI Young
Leaders of the Americas Initiative.
Também no mês de novembro, os alunos realizaram o Teste
TOEIC. Como resultado das semanas anteriores de intenso
preparo, a maior parte atingiu o nível equiparável ao B1.
No dia 20 de Novembro ocorreu a cerimônia de encerramento e a
entrega dos certificados aos 10 alunos que obtiveram frequência
e desempenho para aprovação.

As mentorias com o Projeto Joule também contribuíram dada a
importância de praticar com pessoas diferentes e não somente
com o professor. Até o fim do mês de outubro, o projeto tinha
completado 12 semanas e 80% das aulas.

RESUMO
DAS AULAS
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Foi realizado, em parceria com o Instituto Joule, mentorias
individuais para os alunos. O projeto teve duração oficial de 10
semanas, tendo estendido esse período em alguns casos.

“O projeto Joule foi muito importante para melhorar a minha
percepção profissional e planejar minha carreira. Um projeto
super válido e enriquecedor.”
PAMELA SANTIAGO

PROJETO
JOULE
ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES
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Os alunos tiveram acesso a profissionais experientes no
mercado de trabalho, atuantes em grandes empresas no Brasil
e também no exterior (40% dos mentores atuam fora do país).

uma reflexão e auto avaliação e entendimento do perfil
profissional. Nas três semanas seguintes foram desenvolvidos
o plano de carreira, o currículo e o LinkedIn em inglês. Nas
quatro semanas restantes, foram trabalhados o “Pitch” e o
branding pessoal, assim como a preparação e simulação de
entrevista de emprego e Networking.

As sessões foram divididas de modo a englobar diversos
aspectos de preparação profissional e pessoal. Nas primeiras
três semanas foram trabalhados os objetivos com a mentoria,

As sessões de mentoria contribuíram para o desenvolvimento
dos alunos em relação ao aprendizado do idioma em um
contexto relevante.
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No dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, ocorreu a
Cerimônia de Encerramento do curso. O evento ocorreu nas
dependências do Consulado dos Estados Unidos em São Paulo
e contou com a presença do Cônsul-Geral Adam M. Shub, da
Adida Cultural Madelina Young-Smith e do Diretor Executivo do
Grupo +Unidos Augusto Corrêa.
Após o café da manhã, com a presença de todos os alunos
concluintes e seus convidados, foi dado início às solenidades.
A abertura foi realizada por Madelina Young-Smith, mestre de
cerimônias. Na ocasião, ela deu as boas-vindas e parabenizou
os alunos pela conclusão do curso com tanta dedicação. Em
seguida, foi a vez do Cônsul-Geral Adam Shub reconhecer o

esforço dos alunos nos 8 meses de aulas intensivas e de enfatizar
a importância de seus familiares e da sua rede de apoio nesse
processo. A última fala institucional foi de Augusto Corrêa, que
trouxe reflexões acerca do desemprego que assola grande parte
da população brasileira e da importância de políticas públicas
que enfrentem essa questão, mas sobretudo de políticas públicas
que capacitem o jovem brasileiro para o mercado de trabalho,
destacando a relevância de projetos como o E2C.
Na sequência, foi a vez dos alunos darem seus depoimentos e
Lia Lopes e Gabriel Oliveira foram os representantes da turma.
Falaram sobre os desafios enfrentados e sobre o impacto
positivo que o acesso à língua inglesa poderá ter em suas

DIA DA
CONSCIÊNCIA
NEGRA
CERIMÔNIA
DE ENCERRAMENTO

carreiras. Maria do Socorro, representante do ILIS, agradeceu
pela oportunidade de fazer parte do projeto e, em seguida, foi
realizada uma homenagem aos professores.
Por fim, os alunos foram chamados individualmente para
receberem os certificados e tirarem a foto oficial da Cerimônia.
O evento foi finalizado com a palestra de Elizabeth Cotton,
Diretora de Parcerias Estratégicas das Blacks in Technology,
que falou sobre sua trajetória e sua atuação em promover
diversidade nos EUA, o processo de seu aprendizado do
português e a importância de se falar um outro idioma.
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CERIMÔNIA
DE ENCERRAMENTO
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I.

IV*.

FREQUÊNCIA
O aluno deveria atingir
a freqüência mínima
mensal de 90% de
aulas assistidas.

FEEDBACK DO
PROFESSOR
Os professores
escreveram pareceres
sobre o desenvolvimento
dos alunos nos conteúdos
aplicados em aula.

II.

TAXA DE
EVASÃO
Semanalmente, foi
avaliada a taxa de evasão
do projeto.

III.

AUTOAVALIAÇÃO
DO ALUNO
Os alunos preencheram
rubricas de avaliação
com o intuito de aferir
seus níveis de inglês
e engajamento.

V.

EVOLUÇÃO DO
ALUNO
Foi monitorada a
evolução dos nível de
inglês dos alunos, com
vistas a garantir que
atingissem o nível B2.

VI.

FOTOS E
DEPOIMENTOS
Foram feitos registros
visuais e colhidos
pareceres qualitativos
de alunos e professores
envolvidos no projeto.

(*) Os feedbacks foram realizados de maneira específica para cada aluno, sendo que as informações obtidas não se fazem relevantes para esse relatório.
(**) Todos os indicadores foram avaliados no decorrer do projeto e apresentados nos relatórios periódicos.
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FREQUÊNCIA

TAXA DE
EVASÃO

AUTOAVALIAÇÃO
DO ALUNO

74,85%

31,25%

100%

(média final)

(5 alunos)

DOS ALUNOS
acreditam que tiveram
evolução em seu nível de
inglês após o E2C.

50%
EM NÚMEROS

“

Passei a me comunicar
melhor com os nossos clientes,
fornecedores e colegas que também
falam inglês... A melhora na
fluência do idioma me trouxe mais
oportunidades.”

ANDRÉ ANDRIGO

DOS CONCLUINTES
conseguiram um emprego
ou foi promovido,
aumentando sua renda,
e acreditam que o inglês
teve influência
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Para fins de avaliação, utilizou-se a escala do CEFR com
subdivisões criadas pelo coordenador pedagógico do curso.
Cada nível de proficiência (A1, A2, B1, B2, etc), foi subdividido
em três sub-níveis, conforme gráfico abaixo. Esta escala
permite a visualização da evolução do aluno, mesmo que ainda
não tenha atingido o próximo nível de proficiência.

A11

A12

A2
A13 A21

A22

A23

B1
B11

B12

EVOLUÇÃO
DO ALUNO

(POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA)

(POR COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA)

6

B2
B13 B21

B22

Writing
B1-1

5
B23

4
Nº DE ALUNOS

RESULTADOS

A1

EVOLUÇÃO
DO ALUNO

A1-3

3

Reading B1-1

A2-1

B1-1

Speaking

2
A2-1

1
0

B1-1

A1-3 A2-1 A2-2 A2-3 B1-1 B1-2 B1-3 B2-1
Início
INÍCIO

EM NÚMEROS

A2-1

Fim

Fim

TÉRMINO

Nível de
proficiência

Início
E2C fase I

Término
E2C fase II

A13

1 (10%)
5 (50%)
2 (20%)
2 (20%)
0
0
0
0

0
0
1 (10%)
1 (10%)
3 (30%)
3 (30%)
0
2 (20%)

A21
A22
A23
B11
B12
B23
B21

Listening

Início

TÉRMINO

INÍCIO

Nível de
proficiência

Início
E2C fase I

Término
E2C fase II

READING

A21

B11

WRITING

A13

B11

LISTENING

A21

B11

SPEAKING

A21

B11

Obs.: Dados referentes à média geral da turma.
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“O curso me deu mais confiança para falar e isso com certeza

abrirá muitas portas.

RESULTADOS

DEBORA LIMA

“Evolui bastante... Por conta do curso eu estou conseguindo

“Me sinto mais confiante para dar passos mais precisos no

âmbito profissional com o meu atual nível de inglês. Pretendo fazer
2 ações: 1) utilizar inglês nos meus projetos sociais/profissionais;
2) lecionar inglês para outras pessoas que ainda não tiveram
nenhuma experiência. Assim, posso dar continuidade aos estudos
e ajudar outras pessoas a aprender inglês.”

LIA LOPES

entender praticamente tudo o que eu leio e escuto, estou
elaborando frases com mais qualidade tanto na hora de escrever
quanto falar.

ANDRÉ ANDRIGO

“Todas as ferramentas foram desenvolvidas em inglês onde

a Noemi teve a oportunidade de aprender novas palavras e se
expressar melhor. Observei na Noemi uma melhoria no desenvolver
de frases em inglês comparando o primeiro encontro e agora.”

BARBARA SANTOS, MENTORA DA NOEMI LIMA

DEPOIMENTOS
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Para avaliação dos alunos sobre o projeto como um todo (aulas,
professores, autoavaliação, etc), foi utilizado um formulário
online, contendo perguntas abertas e fechadas sobre tópicos
diversos. O formulário também continha espaço para feedbacks
e depoimentos abertos dos alunos.

REFLEXOS DO
PROJETO

Os principais resultados e comentários podem ser encontrados
nas páginas a seguir.
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REFLEXOS DO E2C NAS CARREIRAS PROFISSIONAIS DOS PARTIFICIPANTES:

REFLEXOS DO
PROJETO

50%
DOS ALUNOS
concluintes disseram ter conseguido um emprego
ou recebido uma promoção e 100% acredita
que o inglês teve muita influência nisso.

“O 6 meses depois que estava fora do mercado, recebi

uma proposta para assumir uma nova vaga em uma
empresa multinacional. Fiquei apavorada, pois se tratava
de uma posição global e precisava do inglês. Mesmo
com medo, me candidatei. Pois, recebi muito incentivo da
mentoria do Joule e dos professores do E2C. Fiz todos os
testes em inglês que a vaga exigia. Fiz uma entrevista em
inglês, de surpresa, e me saí bem. Bem o suficiente para
assumir a vaga que, duplicava o salário do meu último
emprego. Não conseguia me imaginar há alguns meses
atrás me candidatando a uma vaga que exigia inglês
e, muito menos, fazendo os testes e me saindo muito
bem neles. Devo muito ao curso, aos meus colegas e
professores pelo ensino e incentivo.

ANGÉLICA SOUZA

50%

DOS ALUNOS
concluintes disseram ter tido aumento de
renda e 80% acredita que o inglês teve
influência nisso.

“Passei a me comunicar melhor com os nossos

clientes, fornecedores e colegas que também falam
inglês... A melhora na fluência do idioma me trouxe mais
oportunidades.
ANDRÉ ANDRIGO

“Eu assumi uma posição LATAM, reportando para uma

líder global na India e com pares nos EUA e Europa, era
imprescindível falar inglês.
NOEMI LIMA
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REFLEXOS DO E2C NAS CARREIRAS PROFISSIONAIS DOS PARTIFICIPANTES:

“Com certeza irá me ajudar nos objetivos profissionais

que envolve proeficiência no idioma.

LIA LOPES

“É totalmente possível realizar um conversa ou até

REFLEXOS DO
PROJETO

mesmo entrevistas em inglês e isto não consegui em
lugar nenhum antes.
PAMELA SANTIAGO

“

Deu-me segurança para participar de editais, como
Ylai, e também fazer a prova do mestrado na USP, no
qual eu passei!
DAIANY SALDANHA

“

Hoje eu trabalho numa empresa multinacional,
então sem dúvidas, a imersão que tive no E2C foi
fundamental para esses primeiros passos já que todas
as ferramentas utilizadas na firma são em inglês.

GABRIELLA CUSTÓDIO PEREIRA

100%
DOS ALUNOS

acreditam que o atual nível de inglês poderá
abrir novas oportunidades de carreira, mesmo
ainda com aspectos a desenvolver.
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“O estudo do inglês me deu confiança em participar

de processos seletivos, me comunicar com pessoas
de outras culturas e obter novos conhecimento sobre
minha formação.
PEDRO MIRANDA
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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A maior parte da população brasileira se define como negro ou
pardo, entretanto eles estão longe de serem a maioria no mercado
de trabalho altamente qualificado, normalmente porque muitos
não têm acesso à formação educacional exigida. Os movimentos
em busca de maior representatividade para minorias étnicas no
Brasil vêm obtendo conquistas em vários campos da sociedade,
contudo ainda é necessário relevante esforço para garantir o
direito a educação de qualidade a todos.

Por meio desta iniciativa, foi possível não só proporcionar
um ambiente profissional mais diverso e igualitário, mas,
principalmente, manifestar o compromisso do Grupo +Unidos com
a redução das desigualdades e com a criação de oportunidades
educacionais reais para que juventude brasileira se desenvolva
profissionalmente de forma plena.
Todavia, para superar as desigualdades estruturais e valorizar
a multiplicidade étnica do Brasil, é necessário ir mais adiante,
tanto no aprimoramento de políticas públicas em todas as frentes
quanto no fortalecimento de iniciativas da própria sociedade civil.
Sem dúvidas, o projeto E2C representa uma destas assertivas
irrupções de transformação social.

A baixa presença de profissionais qualificados negros é
reflexo do acesso desigual à educação formal e do histórico
de discriminação racial inerente à sociedade brasileira, o que
infere que a população negra (mormente mulheres) apresente
condições de vida inferiores às da população branca no que
se refere a quase todos os direitos sociais: educação, saúde, Por fim, unicamente quando mulheres e homens negros puderem
desempenhar o direito básico de participar das decisões políticas,
trabalho e moradia, entre outros.
sociais e econômicas, ou seja, o direito de participar de forma
Tendo em vista a inclusão de minorias raciais no mercado de digna e incondicional de instituições públicas ou privadas, haverá
trabalho e a necessidade de uma formação complementar que condições de afirmar que convivemos em uma sociedade diversa
as tornem mais competitivas, o Grupo +Unidos em parceria com e genuinamente democrática.
o Consulado dos Estados Unidos no Brasil celebrou, em 2019, o
início do projeto E2C: English to Connect, Communicate and
Catalyze.
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