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SOBRE O 
RELATÓRIO

Este relatório tem como finalidade
apresentar os resultados do programa
E2C - English to Connect, Communicate, 
Catalyze do ano de 2020. Aqui, 
encontram-se detalhados os objetivos do 
projeto e seu escopo de atuação, o perfil
dos alunos inscritos e selecionados. 
Apresenta-se também o cronograma, o 
desenvolvimento dos alunos, a equipe de 
profissionais responsáveis pela execução
do projeto e o planejamento pedagógico. 

Este documento serve de comparativo 
em relação ao 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 do
projeto 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. Nesse sentido, realiza - em 
parceria com o Consulado Geral dos EUA em 
São Paulo - um projeto de ensino de inglês 
direcionado ao público afro-brasileiro.

O  objetivo deste projeto de 200 horas de 
instrução direta, divididas em dois semestres, é 
capacitar jovens profissionais e empreendedores 
a desenvolver habilidades linguísticas que 
poderão trazer valor para suas respectivas 
carreiras. Além da imersão em inglês que visa 
aprimorar a proficiência do grupo selecionado do 
nível equivalente a A2 para B1, de acordo com o 
CEFR, o projeto também visa promover diálogos 
com profissionais altamente treinados por meio 
de mentorias, além de convidar nativos para a 
participação como guest speakers. A intenção é 
trazer tangibilidade à educação, correlacionando-a 
diretamente à sua aplicação prática. Não menos 
importante, o projeto incentiva práticas de 
inclusão social.

Segundo dados do IBGE de 2018, mais da 
metade da população brasileira é composta por 
pessoas negras (56%), no entanto, esse grupo é 

o que mais sofre a desigualdade social na prática. 
Quando olhamos para os números relacionados 
ao mercado de trabalho, observamos que brancos 
ganham, em média, 74% mais do que pretos 
e pardos. Enquanto a média salarial de uma 
pessoa branca no Brasil é de R$2.796, pretos 
e pardos têm, em média, salários de R$ 1.608. 
As desigualdades também são gritantes quando 
olhamos para os cargos de gerência: menos de 
30% deles são ocupados por pretos e pardos, 
enquanto pessoas brancas ocupam cerca de 
68%. Outro dado alarmante é de que pretos e 
pardos são maioria quando olhamos para as taxas 
de desemprego, eles representavam 64% dos 
desocupados em 2018. 

Tendo como base essas informações, o principal 
objetivo desse projeto é o de contrariar essas 
estatísticas e apoiar jovens negros profissionais 
com um dos pilares importantes para o 
desenvolvimento de suas carreiras que é o 
idioma da língua inglesa. Assume-se isso diante 
do fato de que o aprendizado em inglês poderá 
representar um diferencial competitivo na busca 
por melhores oportunidades no mercado de 
trabalho, bem como acesso a oportunidades de 
estudos no exterior.

O Grupo + Unidos é responsável pela 
coordenação do projeto, estipulando critérios de 
implementação, avaliação e monitoramento com 
base em métricas de impacto social. Em relação 
à operação, foram contratados três professores 
uma coordenadora pedagógica que tiveram o 
papel de desenvolver o conteúdo pedagógico e 
realizar as aulas.

Este é o segundo ano em que o projeto está 
sendo implementado. Considerando que vêm 
alcançando as expectativas de impacto social, já 
está sendo desenhada uma estratégia de escala 
para que possa ser replicado em instâncias do 
meio corporativo e com o objetivo de alcançar sua 
sustentabilidade.
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I.

IV.

II.

V.

III.

VI.

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

Fornecer 200h (duzentas 
horas) de treinamento 
intensivo em inglês, 
com oportunidades de 
orientação e mentoria;

Aprimorar proficiência 
em inglês, focada 
em habilidades de 
comunicação;

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

Aplicar testes de 
nivelamento e proficiência 
para acompanhamento 
de desempenho;

Oferecer aos alunos 
oportunidades de 
orientação e atividades 
adicionais, como 
entrevistas e simulações 
de “pitch”, sessões sobre 
cultura e instituições 
educacionais dos EUA, etc.
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No total, 430 candidatos se inscreveram para participar do 
projeto, quase 5 vezes mais que no ano anterior. O aumento é 
consequência de alguns fatores como indicação de ex-alunos, 
maior engajamento das organizações sociais convidadas, bem 
como maior alcance do Grupo +Unidos nas redes sociais. Para 
a seleção, os candidatos preencheram um formulário online, que 
era composto de perguntas de identificação pessoais básicas, 
vida profissional e acadêmica, experiência e conhecimento com o 
idioma inglês, e a justificativa do interesse em participar do E2C. 
Uma das questões solicitava uma breve apresentação pessoal 
em inglês, de forma livre, 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.

Após o encerramento do período de inscrições, o Grupo 
+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 filtros 
iniciais como residência na Região Metropolitana de SP, foram 
eliminados os que fizeram a descrição pessoal em português 
e quem assinalou “nulo” para qualquer uma das competências 
(Speaking, Listening, Writing e Reading). Após essa primeira 

triagem, o número de inscrições diminuiu para pouco menos 
de 200, foi o momento de avaliar as respostas por meio de um 
sistema de notas, que variavam de 0 a 4, segundo dois critérios: 
demonstração de interesse e disponibilidade para participar do 
programa e potencial de replicação do conteúdo/liderança. Um 
ponto extra foi dado aos candidatos empreendedores ou que 
possuíam cargos com potencial de crescimento em grandes 
corporações, ou ainda para aqueles que atuavam nas áreas de 
STEM, pois julgou-se que sua participação no E2C teria grande 
potencial para alavancar sua carreira profissional.

Ao final, os 50 candidatos mais bem pontuados foram 
selecionados para realização do teste de nivelamento.

No total, 430 candidatos se inscreveram para participar do 
projeto, quase 5 vezes mais que no ano anterior. O aumento é 
consequência de alguns fatores como indicação de ex-alunos, 
maior engajamento das organizações sociais convidadas, bem 
como maior alcance do Grupo +Unidos nas redes sociais. Para 
a seleção, os candidatos preencheram um formulário online, que 
era composto de perguntas de identificação pessoais básicas, 
vida profissional e acadêmica, experiência e conhecimento com o 
idioma inglês, e a justificativa do interesse em participar do E2C. 
Uma das questões solicitava uma breve apresentação pessoal 
em inglês, de forma livre, 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.

Após o encerramento do período de inscrições, o Grupo 
+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 filtros 
iniciais como residência na Região Metropolitana de SP, foram 
eliminados os que fizeram a descrição pessoal em português 
e quem assinalou “nulo” para qualquer uma das competências 
(Speaking, Listening, Writing e Reading). Após essa primeira 

triagem, o número de inscrições diminuiu para pouco menos 
de 200, foi o momento de avaliar as respostas por meio de um 
sistema de notas, que variavam de 0 a 4, segundo dois critérios: 
demonstração de interesse e disponibilidade para participar do 
programa e potencial de replicação do conteúdo/liderança. Um 
ponto extra foi dado aos candidatos empreendedores ou que 
possuíam cargos com potencial de crescimento em grandes 
corporações, ou ainda para aqueles que atuavam nas áreas de 
STEM, pois julgou-se que sua participação no E2C teria grande 
potencial para alavancar sua carreira profissional.

Ao final, os 50 candidatos mais bem pontuados foram 
selecionados para realização do teste de nivelamento.
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PERFIL DOS
INSCRITOS430

INSCRITOS
quase 5x MAIS do que em 2019
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33,5%
MASCULINO

66,5%
FE MIN IN O

GÊNERO
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RENDA MÉDIA

número médio de
pessoas por casa = 3

R$2.600,00

R$866,66

RENDA MÉDIA
PER CAPITA

40+

35 A 39

30 A 34

25 A 29

20 A 24

18 E 19

<18

249
118

39
8 4 1

< 1 s.m.

Entre 1 e 2 s.m

Entre 2 e 3 sm

Entre 3 e 4

Entre 4 e 5

> 5
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ARUJÁ (1)

FRANCO DA 
ROCHA (1)

GUARULHOS (8)

ITAQUAQUECETUBA (9)

ITAPECERICA
DA SERRA (1)

S. BERNARDO 
DO CAMPO (5)

DIADEMA (11)

SANTO ANDRÉ (8)

EMBU DAS 
ARTES (1)

TABOÃO DA
SERRA (3)

COTIA (3)

CARAPICUÍBA (5)

ITAPEVI (2)

OSASCO (8)

NORDESTE DE 
SÃO PAULO (35)

SUL DE SÃO 
PAULO (51)

CENTRO-SUL DE
SÃO PAULO (34)

SUDESTE DE
SÃO PAULO (30)

LESTE 1 DE
SÃO PAULO (42)

LESTE 2 DE
SÃO PAULO (25)

MOGI DAS
CRUZES (2)

RIO GRANDE
DA SERRA (4)

MAUÁ (1)

FERRAZ DE
VASCONCELOS (3)

CENTRO DE
SÃO PAULO (35)

OESTE DE
SÃO PAULO (40)

NOROESTE DE 
SÃO PAULO (14)

SANTANA DE 
PARNAÍBA (1)
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MAPEAMENTO DOS 
INSCRITOS

O projeto abrangeu inscritos de 12  estados do território nacional: Acre, Alagoas, 
Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. 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 383 endereços localizados na metrópole não estão 
concentrados em uma região específica, mas espalhados por todo o território, 
como indica o mapa ao lado.



E2C - ENGLISH TO CONNECT, COMMUNICATE, CATALYZE | RELATÓRIO PARCIAL 9

TESTE DE 
NIVELAMENTO E 
PROFICIÊNCIA

Dos 50 candidatos selecionados e comunicados para a realização do teste de nivelamento, 44 
estiveram presentes (taxa de presença de 88%). O teste teve duração de 1h30min e começou com 
uma rápida conversa inicial em português para apresentação do formato desta avaliação e do curso.

Após essa primeira abordagem, os examinadores realizaram uma entrevista individual em inglês 
com os candidatos para entenderem melhor as suas experiências, o seu conhecimento do 
idioma (listening e speaking) dentro do nível de inglês do CEFR – Common European Framework 
of References for Languages . Por meio de um diálogo, os candidatos responderam perguntas 
sobre o seu cotidiano, trabalho, últimas férias e seus planos para o futuro. Em seguida, os 
candidatos foram submetidos à uma prova escrita. Na primeira etapa,  fizeram uma prova com 
questões de múltipla escolha, na qual tiveram seu nível de leitura e a compreensão do idioma 
analisados. Por fim, tiveram que elaborar um pequeno texto seguindo as diretrizes dadas: 
descrever seu país para um visitante estrangeiro e sugerir locais turísticos para sua visita.
 
Ao final, foram selecionados 20 alunos para participação regular no curso, a maioria classificada 
no nível A2, segundo o CEFR.
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PERFIL
DOS SELECIONADOS
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2 0 
SELECIONADOS

ID
A

D
E

MÉDIA DE IDADE

26,5 ANOS 
30%
MASCULINO

70%
FEMIN I NO

G
Ê

N
E

R
O

ÁREAS DE FORMAÇÃO
(GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO)

FATEC
FECAP
FMU

Mackenzie
PUC

SENAC
UFABC 
Unesp
Unifesp   

Universidade Federal do Amazonas
Universidade Mogi das Cruzes

Univesidade Paulista
USP

FACULDADES

ENGENHARIAS
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

C I Ê N C I A S  E  T E C N O LO G I A

ANÁLISE E DES. DE SISTEMAS

M Ú S I C A
C I N E M A
ADMINISTRAÇÃO
JORNALISMO
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

D I R E I T O
L E T R A S
COMUNICAÇÃO SOCIAL

ENFERMAGEM
EDUCAÇÃO FÍSICA
GESTÃO AMBIENTAL

EXATAS

40%

HUMANAS

55%

BIOLÓGICAS

5%

R
E

N
D

A

RENDA MÉDIA

número médio de
pessoas por casa = 2,5

R$4.000,00

R$1.600,00

RENDA MÉDIA
PER CAPITA
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No início do curso, os professores, em conjunto com a coordenadora pedagógica, avaliaram as 
necessidades, interesses e áreas que necessitavam de aprimoramento pelos estudantes, com o 
objetivo de adaptar as aulas para adequar, da melhor forma possível, às suas experiências pessoais 
e profissionais. Os professores trabalharam de forma colaborativa, com um professor titular duas 
vezes por semana, um professor uma vez por semana e também um professor convidado uma vez 
por mês, com foco em aulas culturais. 

O foco do curso foi desenvolver o inglês dos alunos de forma holística, trabalhando nas habilidades: 
escrita, leitura, fala e gramática. Além disso, houve grande ênfase na introdução de tópicos 
relevantes, materiais autênticos e atividades comunicativas. Ademais, era crucial que os estudantes 
estivessem aptos a se envolver em trocas e interações do dia a dia, que poderiam ser úteis no 
trabalho e nas suas futuras carreiras. Os alunos tiveram diversas oportunidades para construir 
debates e pequenas apresentações sobre temas atuais e históricos, que afetavam o seu dia a dia. 
Os materiais de base para as aulas foram:

– Livro didático: Market Leader Intermediate. Um livro com foco em Negócios, que oferece 
diversos artigos, áudios e exercícios gramaticais para que os alunos possam melhorar o seu inglês 
com foco especial no inglês acadêmico, de forma que os ajude a se destacar no ambiente de 
trabalho, assim como, ter um bom desempenho em testes.

– Material de apoio: Lower Mekong Initiative Professional Communication Skills for 
Leaders. Um material complementar que oferece um leque de atividades práticas, envolventes e 
divertidas com foco em Negócios. 

PLANO
PEDAGÓGICO

– Material Autêntico:  Os professores trouxeram às aulas materiais autênticos de jornais, youtube, 
músicas, etc, com o objetivo de mostrar aos alunos a linguagem real, além de tópicos relevantes aos 
alunos. Houve, também, um componente extra aplicado uma vez ao mês, com materiais sobre cultura 
e questões globais. 

– Materiais preparatórios para o TOEIC:  Diversas atividades com o objetivo de introduzir os 
estudantes ao exame e fornecer estratégias de preparo para o teste, antes da aplicação do TOEIC, 
realizada individualmente por todos os alunos ao final do curso. 

Outra parte importante do programa foram os feedbacks contínuos dados aos estudantes e 
oportunidades de auto avaliação. A cada dez semanas, cada aluno tinha uma sessão especial de 
feedback, a qual cada um deles completava sua autoavaliação e, então, se reuniam individualmente 
com cada um dos professores para discutir seus pontos positivos e os que poderiam ser melhorados, 
com feedback específico sobre como aprimorar suas habilidades.

Os métodos de avaliação consistiram no feedback contínuo, através da correção de erros em todas 
aulas e feedback detalhado sobre os trabalhos escritos, bem como dois exames formais criados 
pelos professores para que tivesse um vislumbre do seu desempenho em todas as competências. 
Finalmente, os estudantes preparam uma apresentação - um pitch - e uma apresentação final, em 
que os estudantes apresentaram suas origens, além de sonhos e planos para o futuro. Ambas as 
apresentações foram feitas a convidados do Consulado dos Estados Unidos em São Paulo
e do Grupo +Unidos. 

Por fim, uma parte excepcional do E2C, foi a parceria com o Instituto Joule, em que cada aluno teve 
mentorias de acordo com o perfil profissional de cada aluno, com o objetivo de praticar o inglês. além 
de mentoria e coaching de liderança.
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https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/lmi-pcsl-compiled.pdf
https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/lmi-pcsl-compiled.pdf


E2C - ENGLISH TO CONNECT, COMMUNICATE, CATALYZE | RELATÓRIO PARCIAL 12

1º SEMESTRE

As aulas do E2C tiveram início no dia 9 de fevereiro de 2020 na sede da Educafro em São Paulo. 
Os 20 alunos selecionados tiveram apenas três encontros presenciais e, devido à pandemia de 
Covid-19, foi preciso que o curso fosse interrompido por algumas semanas para a reorganização 
pedagógica do novo modelo de aulas online por meio da plataforma Zoom.

Os 20 alunos selecionados passaram por um teste de nivelamento linguístico e todos atingiram o 
nível A2 - como é uma exigência do programa. De acordo com o CEFR, Quadro Comum Europeu 
de Referência para Línguas, o nível A2 de inglês indica que os alunos conseguem se comunicar  
em tarefas simples e rotineiras que exigem apenas troca rápida e fácil de informações. A maioria 
dos selecionados já havia participado anteriormente de outros cursos de inglês, mas ainda 
apresentavam dificuldades com tempos verbais e pronúncia, o que compreende o perfil de um 
aluno nível A2.
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1º SEMESTRE

No dia 7 de abril de 2020, as aulas foram retomadas no formato online. O primeiro mês foi 
de adaptação, alguns alunos enfrentaram problemas de conexão, como uma nova rotina e 
horário de trabalho, o que ocasionou em duas desistentes do curso. Nos meses seguintes, mais 
adaptados à nova forma virtual de estudar inglês por meio da plataforma Zoom, os alunos 
puderam aproveitar mais as aulas e terem sessões de feedback sobre seu desempenho, bem 
como sugestões e recomendações de seus professores para um melhor aproveitamento e 
práticas extras dentro e fora da sala de aula. Por questões pessoais e de logística também 
impostas pela a pandemia, dois outros alunos precisaram interromper o curso. Sendo assim, ao 
final do primeiro semestre, a turma que concluiu as 100 primeiras horas de curso era composta 
por 16 alunos.

As aulas do primeiro semestre foram todas planejadas com base no Livro Market Leader e 
no livro digital Professional Communication Skills for Leaders. Uma vez por mês, os alunos 
também tiveram aulas culturais baseadas em tópicos de discussões de seus interesses e que 
foram surgindo ao longo das aulas. No mês de julho, os alunos começaram a ter aulas para o 
preparatório do exame TOEIC, teste que farão ao término do curso para ter uma percepção do 
seus avanços no estudo do idioma. Eles tiveram aulas para aprender quais as partes do exame 
TOEIC e quais as habilidades exigidas em cada uma delas e, por fim, puderam também fazer um 
simulado online.

O semestre foi encerrado com as apresentações individuais dos alunos: um Elevator Pitch. Nessa 
oportunidade os alunos falaram sobre seus projetos pessoais e profissionais e explicaram um 
pouco mais sobre seu perfil profissional usando muitas das estruturas e vocabulário estudados 
ao longo do semestre diante do grupo e de convidados do Consulado e do Grupo +Unidos.
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1º SEMESTRE

18
ALUNOS
beneficiados

3
PROFESSORES

4
ATIVIDADES
extracurriculares

4 aulas culturais

100
HORAS

de formação
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09
MAR

27
28

ABR

04
05

MAI

11
12

MAI

18
19

MAI

Dia 1

Dias 11 e 12

Dias 14 e 15 Dias 17 e 18 - 
Aula de cultura

Dias 20 e 21

10
MAR

12
MAR
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1º SEMESTRE
RESUMO DAS 

AULAS

09, 10  e 12 de fevereiro - Em fevereiro, aconteceram apenas 3 
encontros presenciais: a aula inaugural e duas aulas presenciais 
em que os alunos focaram em Networking.  Em virtude da 
pandemia, as aulas foram interrompidas e continuaram online a 
partir do dia 07 de abril.

07 de abril a 30 de abril - Nessas primeiras 26 horas de aula, 
foram trabalhados os seguintes tópicos:
(1) Interação entre os alunos em pares e pequenos grupos; (2) 
Estudos de caso, leitura, escuta de áudios ou vídeos e discussão 
em sala; (3) Vídeos; (4) Conteúdos gramaticais (Present Simple 
& Present Continuous); (5) Vocabulário voltado a negócios 
(Networking); (6) Vocabulário voltado a marcas de produtos  - 
(Unidade 1). Os alunos também tiveram a primeira aula extra 
com a professora Isabel Callejas. A aula teve foco em diferenças 
culturais entre Brasil e Nicarágua, país de origem da professora. 
Os alunos também tiveram a primeira aula extra com a professora 
Isabel Callejas. A aula foi focada em diferenças culturais entre Brasil 
e Nicarágua, país de origem da professora. Os alunos puderam 
comparar diferentes costumes, como língua e comida. Depois, 
fizeram pesquisas e uma pequena apresentação em grupos sobre 
pratos típicos de culturas diferentes de suas escolhas.
As atividades de writing foram  inseridas  a maior parte do tempo 

como homework, especialmente às quintas para os alunos terem 
maior tempo para realizá-las.

04 de maio a 28 de maio  - Nas aulas do mês de maio, foram 
trabalhados os seguintes tópicos:
(1) Interação entre os alunos em pares e pequenos grupos; (2) 
Estudos de caso, leitura, escuta de áudios ou vídeos e discussão 
em sala; (3) Vídeos e canções relacionadas às discussões tidas 
em aula; (4) Conteúdos gramaticais  (Future Forms with “WILL” & 
“ BE + GOING TO”); (5) Vocabulário voltado a negócios (Writing 
a Professional Biography); (6) Vocabulário voltado a viagens e de 
como marcar compromissos ao telefone - (Unidade 2); (7) Algumas 
diferenças entre inglês americano e britânico.
Os alunos também tiverem uma aula extra com a professora Isabel 
Callejas. A aula teve foco em estereótipos entre diversos países e 
regiões. Os alunos puderam discutir o que são estereótipos e como 
eles podem afetar pessoas e povos. Depois, em pequenos grupos, 
fizeram pesquisas de estereótipos em cinco países diferentes. Para 
finalizar, cada grupo descrevia um estereótipo pesquisado para 
que os outros pudessem adivinhar o país sendo descrito e seus 
estereótipos. As atividades de writing foram ampliadas de duas 
para quatro e inseridas  a maior parte do tempo como homework, 
se mantendo às quintas. Foi enfatizado o uso de vocabulário e de 
estruturas gramaticais estudadas na segunda unidade nos textos 
produzidos para revisão e prática extra destes aspectos

08 de junho a 30 de junho  - Nas aulas do mês de junho, foram 
trabalhados os seguintes tópicos:
(1) Interação entre os alunos em pares e pequenos grupos; (2) 
Estudos de caso, leitura, escuta de áudios ou vídeos e discussão 
em sala; (3) Vídeos e canções relacionadas às discussões tidas 

em aula; (4) Conteúdos gramaticais  (NOUNS COMBINATIONS + ARTICLES); (5) 
Vocabulário voltado à estruturação de empresas e publicidade e de como se 
apresentarem durante um networking   - (Unidades 4 & 5)
Os alunos também tiverem uma aula extra cultural com a professora Isabel Callejas. 
Nesse mês, os alunos tiveram mais uma aula extra cultural. O foco, dessa vez, foi 
o trabalho da ativista norte-americana Amanda Gorman, que também é poeta. A 
professora usou a poesia da ativista para a discussão de questões relacionadas à 
opressão, feminismo, raça e marginalização, bem como sobre a diáspora africana.
As atividades de writing continuaram a acontecer de forma mais intensificada e 
foram mantidas como homework. Foi enfatizado o uso de vocabulário e de estruturas 
gramaticais estudadas nas unidades quatro e cinco nos textos produzidos pelos 
alunos para revisão e prática extra destes aspectos.

02 de julho a 30 de julho  - Nas aulas do mês de julho, foram trabalhados os 
seguintes tópicos:
(1) Interação entre os alunos em pares e pequenos grupos; (2) Estudos de caso, 
leitura, escuta de áudios ou vídeos e discussão em sala; (3) Vídeos e canções 
relacionadas às discussões tidas em aula; (4) Conteúdos gramaticais  (REVIEW OF 
VERB TENSES + PREPOSITIONS); (5) Vocabulário voltado à publicidade e à finanças 
de como apresentarem um Elevator Pitch   - (Unidades 5 & 6); (6) Vocabulário 
voltado a negócios (Elevator Pitch); (7) Pequenas apresentações - Advertorials  - em 
pequenos grupos, os alunos fizeram pesquisas, utilizando o vocabulário e estruturas 
das Unidades 5 & 6 para apresentarem seus Advertorials.
A aula extra cultural do mês de julho teve como foco o design e inovação em 
diferente partes do mundo. Ao final da sessão, os alunos trabalharam numa 
apresentação em grupos em que pensaram num objeto comum que pudesse ser 
transformado num projeto inovativo de design e que representasse seus ideais 
e cultura. As atividades de writing continuaram a acontecer e foram mantidas 
como homework. Foi enfatizado o uso de vocabulário e de estruturas gramaticais 
estudadas nas unidades quatro e cinco nos textos produzidos pelos alunos para 
revisão e prática extra destes aspectos.
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1º SEMESTRE
ATIVIDADES

EXTRA
CURRICULARES

Aulas culturais

Devido à pandemia e à necessidade de isolamento social, muitas das atividades 
extras que normalmente ocorreriam durante o semestre não puderam ser 
realizadas, como visitas a empresas ou eventos para simulações de entrevistas de 
empregos. De todo modo, foi possível focar nas atividades extracurriculares e nas 
quatro aulas extras de cultura organizadas pela professora Isabel Callejas. Nessas 
aulas, um dos objetivos era de que os alunos pudessem fazer comparativos entre 
a cultura norte-americana e a brasileira. Por vezes, a discussão de uma nação 
multicultural e pluriétnica foi enfatizada, bem como o reconhecimento do valor dos 
afro-descendentes aqui no Brasil e nos Estados Unidos, tendo como perspectiva os 
diversos segmentos da nossas vidas e da nossa cultura. A onda de protestos após 
a morte de George Floyd em 25 de maio por um policial de Mineápolis e todas as 
manifestações geradas também foram tema de discussões em aula.

Palestrante Convidado

No dia 18 de junho, Alton King, diplomata que retornou recentemente ao 
Departamento de Estado após passagens pelo Departamento de Saúde e Serviços 
Humanos dos EUA e pelo Departamento de Justiça, participou da aula juntamente com 
outros representantes do Consulado americano. Alton pôde compartilhar com os alunos 
histórias sobre suas experiências em outros países e falar sobre sua conexão com sua 

ancestralidade negra, além de proporcionar uma discussão sobre temas tão atuais, 
como os protestos antirracistas recentes no Brasil e Estados Unidos.

TOEIC

Os professores tiveram duas sessões no mês de junho para a apresentação do 
exame TOEIC para os alunos, que o farão ao término do curso. Foram detalhados 
todos os passos do exame e os tipos de exercícios que eles terão nas partes de 
LISTENING e READING no dia da prova. Além destes exercícios em aula, os alunos 
também tiveram a oportunidade de realizar um simulado do exame online de forma 
gratuita para já irem se familiarizando com o teste.

Elevator Pitch

Como parte das atividades de encerramento do primeiro semestre, os alunos tiveram 
a oportunidade de falar sobre suas experiências pessoais e profissionais, por meio 
de um Elevator Pitch. As apresentações foram realizadas individualmente diante dos 
colegas, professores e de convidados do Consulado e do Grupo +Unidos.
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2º SEMESTRE

15
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3
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4
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2º SEMESTRE
RESUMO DAS 

AULAS

17 de agosto a 17 de setembro - Depois do recesso de julho, 
as aulas reiniciaram no dia 17 de agosto. No dia 3 agosto, os 
estudantes participaram do encerramento do primeiro semestre e 
fizeram “elevator speeches” sobre si mesmos, em uma cerimônia 
via zoom com seus professores e convidados do Grupo +Unidos e 
do Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo.

Em agosto, foi dado continuidade ao conteúdo da Unidade 7 do 
livro Market Leader, em que foram discutidas diferenças culturais. 
Ainda neste mês, os estudantes tiveram uma aula cultural sobre o 
Pantera Negra, mas também sobre países africanos, como Ruanda 
e seu desenvolvimento turístico e social, além de discutirem em 
sala como as pessoas frequentemente têm percepções errôneas 
sobre o continente africano.

No dia 15 de setembro, foi realizada uma “feedback session”, 
em que os alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre seu 
progresso no curso e estabelecer metas até o final do programa. 
As aulas continuaram sempre com muitas discussões, estudos de 
caso, leituras, atividades de escrita e comunicação voltada para 

o mercado de trabalho. Os estudantes praticaram conversas em 
que simularam reuniões de trabalho com pessoas de diferentes 
culturas. Por último, o foco da gramática para esse período foram 
verbos modais e infinitivos.

18 de setembro a 10 de outubro - Em setembro, foram 
trabalhadas as unidades 8, 9 e 10 do Market Leader. Os tópicos de 
discussão foram Ética e Mercados Internacionais, em que os alunos 
continuaram trabalhando colaborativamente, se dividindo em 
duplas ou pequenos grupos, em que foram realizadas atividades de 
quebra-gelo, discussões, estudos de caso, músicas e textos. Eles 
também participaram de uma aula cultural em que analisaram um 
poema de um autor nigeriano chamado “The African Child”, que 
toca no tema de sonhos comuns e potencialidades das crianças 
na África e ao redor do mundo. Em termos de gramática, os alunos 
foram introduzidos a estruturas de linguagem mais complexas, 
como condicionais (a primeira e a segunda condicional), assim 
como expandiram seus vocabulários relacionados a idiomas e 
expressões comuns. 

16 de outubro a 15 de novembro - Os alunos continuaram 
trabalhando com as unidades 10, 11 e 12, em que estudaram 
e discutiram tópicos como escrever um CV, erros comuns em 
entrevistas e mentiras que frequentemente as pessoas colocaram 
em seus currículos. As unidades também focaram em alguns 
temas gramaticais que incluíram: passado simples, presente 
perfeito, revisão de tempos narrativos, adjetivos superlativos, entre 
outros. As aulas continuaram focando em estudos de caso, leituras, 
vídeos, músicas, debates e apresentações. Os alunos também 
participaram de uma aula cultural sobre o sistema eleitoral dos 

Estados Unidos e do Brasil, assim como, democracia e eleições ao 
redor do mundo. Em grupos, os estudantes pesquisaram sobre o 
recente processo eleitoral e depois apresentaram para os demais 
alunos da classe. Os grupos abordaram os temas do referendo 
no Chile, as eleições presidenciais da Bolívia, as recentes eleições 
para prefeito e governador no Brasil, o conflito eleitoral na Costa 
do Marfim, etc. Ainda nesse período, os alunos tiveram exercícios 
preparatórios para o TOEIC. 

13 de novembro a 10 de dezembro - As últimas aulas foram 
focadas na preparação para o TOEIC, em que várias sessões 
tiveram estratégias e exercícios para atingir resultados melhores 
no exame. Os alunos também prepararam conteúdo publicitário, 
em que eles venderam eles mesmos durante a apresentação final 
no dia 8 de dezembro. Nessa ocasião também estavam presentes 
convidados do Grupo +Unidos, Consulado, RELO Office e da 
empresa Boeing. Ainda nesse período, os estudantes realizaram 
seu exame final e participaram de uma sessão final de feedback 
com seus professores. 

A cerimônia de encerramento do programa E2C aconteceu no 
dia 15 de dezembro e foi uma bonita comemoração em que 
os estudantes fizeram uma fala, assim como os professores, 
os convidados especiais e os representantes do Consulado. A 
noite foi ainda mais tocante graças às intervenções de alunos e 
professores que recitaram poemas, tocaram violão e cantaram. 
As apresentações culturais contaram com uma música escrita por 
uma estudante que relatou sua experiência com o E2C. Por último, 
a noite foi encerrada por uma deliciosa refeição das culinárias 
americana e brasileira (acarajé, jambalaya e torta de abóbora). 
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2º SEMESTRE
ATIVIDADES

EXTRA
CURRICULARES

No dia 31 de agosto, os alunos tiveram uma sessão com 
Shirley Schneider, representante do Instituto Joule, que fez uma 
apresentação geral sobre o programa de mentorias. Foi explicado 
aos estudantes que a escolha de seu mentor seria feita de acordo 
com seu perfil profissional e acadêmico e que seriam feitos 
encontros semanais para discutir seus projetos profissionais e 
planos de carreira, além de aprender mais sobre liderança e 
habilidades profissionais, como uso do Linkedin, criar um plano 
de carreira, elaborar um currículo de impacto, além de outros 
assuntos. Também, estudantes e mentores foram encorajados a 
realizar as sessões em inglês, de modo a praticar suas habilidades 
linguísticas. 

Também como atividades extracurriculares, mensalmente, os 
estudantes tiveram aulas culturais preparadas pela professora 
convidada Isabel Callejas, uma professora de inglês estrangeira que 
hoje vive no Brasil,e que tem um ampla experiência por ter morado 
e ensinado inglês em diferentes países como estados Unidos, 

Ruanda, Tanzânia, Nicarágua, Panamá e atualmente trabalhar 
virtualmente com a Embaixada dos Estados Unidos na Argélia, 
assim como com de mais de 25 países diferentes. Ela compartilhou 
com alunos em suas aulas culturais diferentes fatos sobre seu país 
de origem, assim como suas experiências estudando na Tanzânia 
e Ruanda e observando as eleições do Sudão do Sul e do Quênia. 
As aulas discorreram sobre ativismo social, temas globais, e a 
percepção que muitos estrangeiros têm do continente africano. As 
aulas tinham como objetivo utilizar metodologias como atividades 
de pesquisa, trabalho em grupo, e apresentações sobre inovação, 
sistemas eleitorais, projetos sociais e de empreendedorismo, etc. ao 
mesmo tempo que praticava as habilidades de listening, speaking e 
reading com vídeos, poemas e textos. 

Instituto Joule

Foi feita uma parceria com o Instituto Joule, que é uma organização 
que objetiva conectar jovens em início de carreira e/ou em situação 

de vulnerabilidade com profissionais experientes. Essa conexão 
acontece por meio de mentorias online, com o objetivo de facilitar 
o desenvolvimento profissional e pessoal de jovens no mercado de 
trabalho. Como ambos, Instituto Joule e E2C, acreditam no poder 
de conexão e intercâmbio, vimos uma perfeita oportunidade de 
trabalhar com essa organização a fim de atingir algumas metas do 
programa como a criação de um plano de carreira, fazer conexões 
profissionais e crescer profissionalmente. Com um programa 
de mentoria online, foi o acordo perfeito entre instituições, 
considerando a demanda global atual de atividades virtuais.

O programa consistiu em sessões semanais de mentoria de 
setembro a novembro de 2020, nas quais os alunos se reuniam 
semanal ou quinzenalmente com um mentor relevante, compatível 
e de sucesso trabalhando no exterior ou no Brasil. Juntos, eles 
mapearam um plano de trabalho para traçar seus objetivos 
profissionais, compartilhando as melhores estratégias e práticas 
profissionais e outros pontos acordados entre ambos.
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1º
2º
3º
4º

FREQUÊNCIA
AUTOAVALIAÇÃO 
DO ALUNO

acreditam que tiveram 
evolução em seu nível de 

inglês após o E2C.

Os alunos avaliaram 
que se saem melhor 
e notaram que tiveram 
maior evolução durante 
o curso nas seguintes 
competências: 

LISTENING

READING

SPEAKING

WRITING

(5 alunos)

TAXA DE 
EVASÃO

100%
DOS ALUNOS

25%
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S 73,8%
(média final)
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NÍVEL DE
PROFICIÊNCIA INÍCIO TÉRMINO

A1/3 1 7% 0 0%

A2/1 2 14% 0 0%

A2/2 3 21% 0 0%

A2/3 4 29% 3 21%

B1/1 4 29% 1 7%

B1/2 0 0% 5 36%

B1/2 0 0% 2 14%

B2/1 0 0% 1 7%

B2/2 0 0% 1 7%

B2/3 0 0% 1 7%
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2º SEMESTRER
E
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S
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.

É possível observar que com 200 horas de aulas ministradas foi dado um salto do nível A2 para o nível B1 pela 
maioria da. Tendo a média da turma como parâmetro e com a divisão do nível em três subníveis, observa-se que o 
grupo passou do A2-2 para o B1-2, atingindo o objetivo do curso, enquanto outros alunos, inclusive, já alcançaram 
níveis ainda mais altos dentro do nível B2.

EVOLUÇÃO 
DO ALUNO
(POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA)

A1

A11 B11A21 B21A13 B13A23 B23A12 B12A22 B22

A2 B1 B2

INÍCIO TÉRMINO
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KATHERINE IKWUEME

“ Esse curso foi extremamente importante pois num ano 
tão atípico me ajudou a manter meu foco nos meus objetivos, 
conhecer pessoas com propósitos incríveis, me conectar com meu 
potencial e desenvolver  meu conhecimento sobre a língua inglesa 
de forma humana, atual e leve, parabéns pelo projeto e que a 
cada ano mais pessoas possam ter acesso a essa oportunidade 
de desenvolvimento e conhecimento da língua com a mesma 
excelência e empenho de todos os envolvidos ”

DEPOIMENTOS
2º SEMESTRER
E

S
U

LT
A

D
O

S FRANCINE SANTANA DA CONCEIÇÃO

““Atualmente trabalho com gestão de qualidade hospitalar, 
e entre o escopo do meu trabalho tenho a necessidade de ler 
e buscar artigos em inglês para realizar o benchmarking da 
instituição com outros hospitais de referência. Nesse sentido, 
saber o inglês e estar constantemente evoluindo no uso da língua 
com o E2C, permitiu que eu assumisse essa demanda como mais 
tranquilidade e confiança em minha capacidade.” 

SILMARA ELIS DE DEUS SIMÃO DE SOUSA

“O E2C pra mim foi um divisor de águas pois me fez acreditar 
que posso ir mais longe, conhecer mais, estudar mais, ter pessoas 
que dentro de um curso de jovens adultos não tinha competições e 
sim um motivava o outro.  Foi um curso muito importante.”
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AIRAN COIMBRA DA COSTA ALBINO

Jornalista com graduação e especialização pela 
PUC-RS. Atualmente trabalha como social media 
no Fundo Brasil de Direitos Humanos e é envolvido 
com projetos de cultura e identidade racial.

ANA ELIZABETH DIAS RIZZI

Estudante de engenharia pela UFABC. Também 
tem formação técnica em Mecatrônica pela 
ETEC/Centro Paula Souza, recebeu medalha de 
bronze na 18ª edição da Olimpíada Nacional de 
Astronomia e Aerodinâmica em 2015.

BEATRIZ PAULA LEITE

Com graduação em Gestão Ambiental pela USP 
e especialização em Gestão de Projetos pelo 
SENAC, Beatriz Leite atualmente trabalha no 
Instituto Rede Mulher Empreendedora (RME), 
onde desenvolve parcerias estratégicas e apoio à 
gestão dos programas de impacto social para a 
equidade de gênero.
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HELENA LUCAS R. DE OLIVEIRA

Com graduação em Letras pela UNIFESP, atualmente 
está desenvolvendo seu mestrado em Linguística 
Aplicada pela PUC-SP. Helene é também voluntária 
como professora no Cursinho Popular São Mateus em 
Movimento, em que oferece cursos preparatórios para 
vestibulandos em situação de vulnerabilidade.

FRANCINE SANTANA CONCEIÇÃO

Enfermeira, graduada pela Universidade 
de São Paulo (USP), tem experiência com 
empreendedorismo, tendo gerenciado a Empresa 
de Medicina Junior da USP (FMUSP).

KAMILA A. F. CAMILO

Kamila atualmente trabalha no São Paulo City Hall 
como Gerente de Comunicação para o FabLab 
Livre SP. Ela supervisiona conteúdos e programas 
que impactaram 140 mil pessoas em 2019 por 
meio de atividades em 12 FabLabs. Ela também 
representa a prefeitura na equipe de produção 
executiva da Campus Party - maior evento de 
tecnologia do Brasil.

JÉSSICA XAVIER AMORIM

Com graduação em Comunicação Social/
Jornalismo pela Universidade Federal do 
Amazonas, Jessica Amorim é uma produtora 
cultura independente e criadora de conteúdo 
para o Em Movimento, rede de organizações 
que trabalha com iniciativas para jovens; e 
recentemente começou a escrever para o 
MJournal, um jornal que fala sobre mundo, 
cultura e moda.

KATHERINE M. IJEOMA P. IKWUEME

Katherine Ikwueme é publicitária graduada e 
empreendedora proprietária da IJEOMA, uma  
marca de roupas fundada por ela, como designer 
da marca cria peças inspiradas no poder e alegria 
do povo africano e nordestino. As roupas são 
desenhadas para mulheres que se identificam com 
estampas, cores, estética elegante e atemporal.
Também é membra voluntária do comitê de 
igualdade racial no Grupo Mulheres do Brasil. 

MARIANA CLARA M. DE OLIVEIRA

Lawyer, graduated from Universidade Presbiteriana
Advogada, graduada pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, onde ela participou 
de várias pesquisas acadêmicas relacionadas à 
diversidade e discriminação dentro do sistema 
judiciário. Mariana atualmente trabalha no 
escritório Pinheiro Neto Advogados na área de 
Direito Tributário.
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MATHEUS DIAS DE ARAÚJO CONCEIÇÃO

Com graduação em jornalismo pela Universidade 
do Estado de São Paulo (UNESP), Matheus é 
fundador do Black Bauru, uma iniciativa de 
impacto social focada em conectar estudantes 
universitários negros do interior do estado de São 
Paulo a oportunidades de emprego. Além disso, ele 
estuda como a diversidade e inclusão impacta as 
empresas, já tendo desenvolvido programas que 
promovem esse tema para grandes empresas como 
Mercado Livre, Natura e Santander

MATEUS FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado, graduado pela FMU, onde foi contemplado 
por duas bolsas no exterior devido ao seu 
desempenho acadêmico – uma na Lódz University 
em Desenvolvimento Regional, Revitalização e 
Saúde nas Cidades e outra em Direito Chileno na 
Universidade Andrés Bello.

NATHÁLIA GABRIEL DE ARRUDA

Nathália Arruda é formada em Relações 
Internacionais pela Universidade Federal da Grande 
Dourados e atualmente trabalha como analista de 
negócios na área de tecnologia.Também atua como 
consultora de LinkedIn e é fundadora do Corporativo 
para Pretos e Periféricos, uma iniciativa que aborda 
o racismo estrutural no mercado corporativo  e 
oferece conteúdos e mentoria de forma gratuita 
para auxiliar pessoas negras e periféricas que 
desejam ingressar ou progredir em suas carreiras 
no âmbito corporativo.

MAURÍCIO DE OLIVEIRA JR.

Músico, graduado pela Universidade do Estado de 
São Paulo (UNESP), Maurício é um artista multimídia 
com experiência em design a produção de vídeo. Ele 
é um experiente compositor, multi-instrumentalista 
e produtor, cujas influências vão do choro ao jazz, 
passando por ritmos de raízes africanas presentes em 
diversas vertentes da música brasileira. Atualmente, 
ele está trabalhando na série de documentários “Cor 
do Som” para destacar as contribuições de músicos 
afro-brasileiros à música popular contemporânea 
brasileira e no desenvolvimento de seu próximo 
projeto “Movimento!”.

PAULO VICTOR BENTO HONÓRIO

Estudante de Administração pela Universidade 
de São Paulo (USP), Paulo Bento se interessa 
profissionalmente por empreendedorismo 
e ativismo. Foi cofundador da Grana Preta 
Capital, iniciativa de apoio a empresas de afro-
descendentes brasileiros por meio de mentoria. 
Ele também cofundou uma empresa que entrega 
alimentos orgânicos para supermercados locais 
no Rio de Janeiro chamada Bem da Terra. Ele 
trabalhou no setor público, foi o presidente do 
Conselho da Juventude da cidade, promovendo 
projetos de desenvolvimento com foco na 
juventude. Paulo é bolsista do Prolider, um 
programa de liderança; voluntário na área de 
políticas públicas da Educafro, atuando também 
como Vice-Presidente Financeiro e Jurídico da 
ANFEA / USP (FEA / USP Associação Negra).

SILMARA ELIS DE DEUS S. DE SOUSA

Com mais de 10 anos de experiência em 
audiovisual, Silmara tem certificações técnicas da 
Academia Internacional de Cinema e do Instituto 
Criar de TV e Cinema. Atualmente ela trabalha 
como editora e colorista de vídeo na Uzumaki 
Comunicação, tendo trabalhado com vídeo para 
diversos canais renomados do Youtube, como 
Drauzio Varella, Lilia Schwarcz e Bradesco.
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DANIEL GRYNBERG
DIRETOR EXECUTIVO

Daniel Grynberg é o atual Diretor Executivo do Grupo 
+Unidos, fundo de investimento social colaborativo 
composto por grandes empresas atuantes no 
Brasil. Formado em Administração de Empresas 
pelo Insper em 2012. Foi Diretor da Quintessa, 
aceleradora de negócios de impacto social e teve 
passagem pela SOMOS Educação e também já 
empreendeu seu próprio negócio. Foi Gerente de 
Portfólio Brazil da Yunus Negócios Sociais.

SACHA SENGER
GERENTE DE PROJETOS

Sacha Senger é Gerente de Projetos do Grupo 
+Unidos, graduada pela Universidade Federal do 
Paraná em 2013, cursou Mestrado em Arquitetura 
e Urbanismo na Universidade de São Paulo e é 
especialista em Direito à Cidade e Gestão Urbana. 
Tem experiência em planejamento urbano e 
atuou na organização social TETO, primeiro como 
Gerente Nacional de Diagnóstico e Avaliação e, 
por último, como Gestora da Sede de São Paulo. 
Durante sua carreira, Sacha desempenhou cargos 
relacionados a análise de dados e gestão de 
projetos, sempre com ênfase em causas sociais.

JÚLIA PIMENTA
GERENTE DE COMUNICAÇÃO

Júlia é arquiteta e urbanista formada pela 
Universidade de São Paulo e atuou no núcleo de 
comunicação do Laboratório de Sistemas
Integráveis (LSI-TEC) e na Feira Brasileira de 
Ciências e Engenharia (FEBRACE). Por meio da 
comunicação e do design, dedica-se a
iniciativas que objetivam a melhoria da educação 
da juventude brasileira. Atualmente, trabalha no 
seguimento de Responsabilidade Social
Corporativa, sendo responsável pela gestão das 
ações de comunicação do Grupo +Unidos.
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ADELI MUNIZ
COORDENADORA PEDAGÓGICA

Adeli Muniz é professora de inglês, desenvolvedora de 
cursos e materiais didáticos e instrutora de exames 
TOEFL & TOIC. Tem especialização lato sensu em 
língua inglesa pela Universidade Ibero-Americana e 
especializações em EFL pela Hawai’i Pacific University 
e pela University of Maryland Baltimore County. Atua 
na área de ELT há 20 anos em centros binacionais e 
em projetos sociais também.

CINTIA RODRIGUES
PROFESSORA

Cintia atua como profissional de ELT há 16 anos. 
Tem mestrado em Linguística Aplicada pela 
Universidade de Bedfordshire, graduação em 
Letras pela Universidade de São Paulo, além dos 
certificados CELTA e CPE. É professora, educadora 
e apaixonada por pronúncia, práticas inclusivas e 
diversidade. Ela também atua como voluntária no 
Trans-Form (Casa 1) e no Voices BRAZ-TESOL SIG.

ISABEL COLLEJAS
PROFESSORA

Isabel é graduada em Relações Internacionais pela 
Universidade do Estado da Flórida, tem mestrado 
em Educação pela Universidade do Estado de 
Framingham e possui o certificado CELTA.  Ela 
morou na Tanzania, França e Rwanda, enquanto 
universitária, e desde então, se tornou uma ávida 
viajante. Atualmente trabalha como instrutora 
ESL e ELE e é consultora educacional. Tem doze 
anos de experiência com ensino, treinamento 
docente, gestão educacional e desenvolvimento 
de currículos, trabalhos que desenvolveu na 
Nicarágua, Panamá e Brasil, também conduz 
intercâmbios de jovens e projetos voluntários com 
estrangeiros e estudantes americanos para os 
Estados Unidos, Espanha e França.

WAGNER MIRANDA
PROFESSOR

Wagner é professor de inglês e tradutor experiente. 
Sua trajetória profissional envolve trabalhos 
com jogos, informações tecnológicas e serviços 
industriais. É graduado em Tradução e Ensino pela 
PUC-SP, já colaborou com a ONG Cidadão Pró-
Mundo (2019) e outras inciativas educacionais 
como o FOCO Cursinho pré-vestibular comunitário 
da PUC-SP (2008) e o Projeto Escola da Família 
(2004-2006). 
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FREQUÊNCIA
O aluno deverá atingir 
a freqüência mínima 
mensal de 75% de aulas 
assistidas.

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

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

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

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

FOTOS E 
DEPOIMENTOS
São feitos registros 
visuais e colhidos 
pareceres qualitativos 
de alunos e professores 
envolvidos no projeto.
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Em tempos difíceis é essencial ter um olhar 
positivo frente aos desafios e fazer uso de 
uma crise para transformar nossa sociedade. 
Com essa perspectiva otimista, celebramos a 
conclusão da turma de 2020 do E2C.

Com uma urgência imposta pela pandemia, 
nós tivemos que mudar o curso para o formato 
online. Isso ocorreu, gerando muitas dúvidas, 
principalmente porque um dos grandes valores 
dessa iniciativa é a possibilidade de networking 
e o tempo que os estudantes têm para estar 
juntos.

Tendo visto o evento de encerramento que 
ocorreu no mês passado, não podíamos estar 
mais felizes com o poder de adaptação que vimos 
dos nossos professores e alunos. O sucesso 
desse novo formato abriu uma oportunidade de 
expandir o E2C para outras regiões do Brasil 
que têm muita necessidade de assistência.

Além disso, com todas as perdas de trabalhos 
que têm ocorrido ao redor do mundo, nós tivemos 
a possibilidade de olhar para esse programa de 
uma perspectiva macro não apenas de ensino 
de inglês mas também de empregabilidade e 
desenvolvimento futuro.

Com todo nosso pesar pelas muitas vidas perdidas 
para a pandemia de COVID-19, esperamos que 
essa tragédia possa ser uma oportunidade de 
criar uma sociedade mais igualitária e com mais 
oportunidades para todos. 

Com isso em vista, o +Unidos tem o prazer 
de anunciar a expansão do programa E2C 
para pelo mais 3 turmas em 2021. Esse é só 
o começo de uma grande jornada. 

DANIEL GRYNBERG
DIRETOR EXECUTIVO 
GRUPO +UNIDOS



+infos // editais@maisunidos.org

maisunidos.org/e2c


