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SOBRE O
RELATÓRIO

Este relatório tem como finalidade apresentar 
o contexto geral anterior ao início das aulas do 
E2C - English to Connect, Communicate 
and Catalyze. Aqui, encontram-se detalhados 
os objetivos do projeto e seu escopo de 
atuação, além do perfil dos alunos inscritos e 
selecionados para o programa e informações 
sobre o plano pedagógico. Apresentará 
também o cronograma previsto para a 
execução das atividades pedagógicas e os 
indicadores que serão utilizados para avaliar 

o projeto piloto. O documento deverá também 
servir de comparativo com o relatório final no 
apontamento de resultados alcançados ao 
longo do projeto com indicadores pedagógicos, 
de gerenciamento e integrados. A partir destes, 
será possível analisar resultados obtidos 
com o projeto em acordo com seus objetivos 
principais e complementares.

BOA LEITURA!
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INICIATIVA REALIZAÇÃO

O Grupo +Unidos tem como premissa de 
atuação a formação de jovens brasileiros para 
a economia global. Nesse sentido, propõe - em 
parceria com o Consulado Geral dos EUA 
em São Paulo - um projeto piloto 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 piloto também visa promover diálogos 
com profissionais altamente treinados, atividades 
extra-curriculares, trocas interculturais com 
nativos, além de fortalecer o network profissional.

A intenção é trazer tangibilidade à educação, 
correlacionando-a diretamente à sua aplicação 
prática. Além disso, quando o projeto visa 
atender exclusivamente jovens afro-brasileiros,  
está fomentando práticas de inclusão social.
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. Ainda, segundo 
o Atlas da Violência 2017 , a população negra 
também corresponde a maioria (78,9%) dos 
10% dos indivíduos com mais chances de 
serem vítimas de homicídios.

A crise econômica também atingiu com mais 
força a população negra brasileira: eles são 
63,7% dos desocupados, o que corresponde 
a 8,3 milhões de pessoas. Com isso, a taxa de 
desocupação de pretos e pardos ficou em 14,6% 
- entre os trabalhadores brancos, o índice é 
menor: 9,9%. Os dados são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (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 é 
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 trabalho, bem como acesso a 
oportunidades de estudos no exterior.

O Grupo + Unidos será responsável pela 
coordenação do projeto, estipulando critérios 
de implementação, avaliação e monitoramento 
com base em métricas de impacto social. Em 
relação à operação, o projeto foi pensado para 
ser ministrado por três professores, que irão se 
revezar em aulas que acontecerão três vezes 
na semana.
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Estabelecer engajamento 
bem-sucedido com vozes 
emergentes da população 
afro-brasileira

Fornecer 200h (duzentas 
horas) de treinamento 
intensivo em inglês;

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 visitas 
a empresas, 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.
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PERFIL DOS
INSCRITOS430

INSCRITOS
quase 5x MAIS do que em 2019
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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.
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DEPOIMENTOS
DOS INSCRITOS

NATHÁLIA GABRIEL DE ARRUDA

“Acredito que fluência na língua inglesa possa impulsionar 
minha carreira enquanto parte de uma liderança negra no mercado 
corporativo. Acho o programa uma chance muito interessante de 
ter mentoria e contato com membros da minha comunidade para 
além de expectativas profissionais.”

ERICA PEREIRA LOPES

“Sempre observei o quanto não ter um meio de aprender o 
inglês se torna uma barreira para se ter uma oportunidade de 
trabalho e ter a coragem de explorar o mundo. Exatamente por 
isso que tenho vontade de fazer parte do programa: para que eu 
possa crescer profissionalmente e pessoalmente, e futuramente 
ajudar aqueles que, como eu, possuem tão poucos estímulos e 
oportunidades de crescimento.”

KAMILA APARECIDA FERREIRA CAMILO

“Dominar o inglês trará um salto de qualidade para minha 
carreira, tendo em vista a participação em fóruns mundiais e os 
projetos que desenvolvo junto a prefeitura em redes internacionais 
com temática ligada a tecnologia.”

YASMIN PAULINO ALVES

“Falar inglês com proficiência é prioridade para mim. Acredito 
que o idioma abre um leque de oportunidades gigantesco em 
sentidos variados. Além disto, é fundamental que a língua esteja 
inserida no mercado de trabalho, já que isso passou de diferencial 
à premissa de contratação. “
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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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2 0 
SELECIONADOS

ID
A

D
E

MÉDIA DE IDADE

26,5 ANOS 
30%
MASCULINO

70%
FEMIN I NO

G
Ê

N
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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
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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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PLANO
PEDAGÓGICO

Para um efetivo plano pedagógico de longo prazo é necessário consultar e entender as 
expectativas dos alunos, proposta do curso e percepção dos professores. Para um melhor 
aproveitamento das horas de projeto, serão mapeados os principais pontos necessários para 
um aluno ser classificado no nível B1de acordo com CEFR para que possamos trabalhar nos 
mesmos. De acordo com especialistas os principais pontos são:

– 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.

As primeiras aulas se constituirão em um uma avaliação da coordenação pedagógica juntamente 
com os professores sobre as principais necessidades dos alunos: interesses profissionais, 
aplicabilidade do idioma, necessidade do uso do inglês, frustrações passadas, dificuldades com 
gramática, pronúncia etc.  
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Os materiais de base para as aulas serão:

– Livro didático: Market Leader Intermediate – um livro que reflete o mundo dos negócios e 
suas constantes mudanças. Desenvolvido em parceria com o Financial Times, este livro oferece 
aos alunos uma gama de materiais e atividades que os ajudam a desenvolver as suas quatro 
habilidades linguísticas bem como a melhorarem o vocabulário que possam utilizar num contexto 
mais profissional ou no mundo dos negócios.

– Material de apoio: Lower Mekong Initiative Professional Communication Skills for Leaders - 
material desenvolvido pela Lower Mekong Initiative com o apoio do Departamento de Estado Norte 
Americano para ajudar líderes internacionais desenvolverem habilidades de comunicação em inglês 
em contextos de trabalho, apresentações e negociações. Material rico e dinâmico que certamente 
poderá contribuir para o desenvolvimento dos nossos alunos no estudo da língua inglesa.

– Material suplementar e adicionais: em constante mudanças, adaptações e adequações como, 
uso de vídeos, notícias ou artigos de jornais bem como passagens de livros para atingir as áreas 
de interesse e necessidades dos alunos e para uma prática extra dos conteúdos estudados.

https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/lmi-pcsl-compiled.pdf 
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AULAS
ONLINE

Em razão do avanço do coronavírus no Brasil, foi necessário que o Grupo +Unidos suspendesse as 
aulas presenciais do curso para ajudar na contenção da propagação do Covid-19. Para poder dar 
continuidade e ter menor impacto possível no calendário e conteúdos programados para o primeiro 
semestre de 2020, as aulas foram adaptadas para serem ministradas de maneira virtual.

Por meio da plataforma Google Classroom e do aplicativo Zoom será possível dar continuidade a 
maior parte dos conteúdos programados para o curso de forma prática e dinâmica para todos.
Os encontros online devem acontecer nos mesmos dias e horários em que os encontros 
presenciais: segundas, terças e quintas das 19h às 21h. O tempo de 15 minutos de intervalo 
também é mantido no formato online em suas casas. 

É importante salientar que as aulas que foram suspensas e não ocorreram por conta do isolamento 
social serão repostas. Desta forma, a data de término do primeiro semestre do curso sofrerá uma 
pequena mudança para que a carga horária possa ser cumprida e os conteúdos planejados para o 
curso aconteçam sem perdas no aproveitamento e desenvolvimento dos alunos.

Estamos certos de que desta forma continuaremos a oferecer a excelência e a qualidade que 
o curso propõe apesar das atuais adversidades que esta situação atual nos apresenta. Juntos 
podemos continuar a caminhar, fazendo com que o aprendizado da língua inglesa ainda possa 
ser produtivo neste momento delicado pelo qual passamos. Para tal, contamos imensamente 
com a colaboração, participação e comprometimento dos alunos para que possamos atingir os 
objetivos propostos.

USO DO GOOGLE CLASSROOM

O Google Classroom é a sala de aula virtual do Google e está disponível também como App para 
celulares Android e IOS. O Google Classroom permite que os professores anexem atividades e 
materiais em PDF, além possibilitar a criação de perguntas rápidas que podem ser respondidas 
por meio de múltipla escolha ou respostas curtas.
Esta será uma boa forma para o envio das atividades extras de leitura para discussão, como: 
artigos, links de websites e sugestões de matérias extras de apoio ao aprendizado bem como 
para as tarefas de casa.

USO DO ZOOM

O ZOOM é um software de vídeo conferência que possibilita que pessoas possam se encontrar e 
trabalhar de forma produtiva virtualmente quando um encontro pessoalmente não é possível. Um 
link de acesso à aula será compartilhado e os alunos poderão participar da mesma usando seus 
computadores ou smartphones. A ferramenta tem uma interface rápida, leve e o gerenciamento 
dos participantes é fácil de ser feito. 

O ZOOM possibilitará a interação ao vivo dos professores e alunos para as explicações da 
matéria, esclarecimentos de dúvidas, discussões e atividades que enfatizem a habilidade oral. 
Por meio do breakout rooms, a sala poderá ser dividida em pares ou em grupos menores 
para discussões e para as atividades de prática oral onde continuarão a ter a supervisão dos 
professores que visitarão cada sala para apoio, correção e ajuda a cada par ou pequeno grupo.
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09
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MAI

11
12

MAI

18
19

MAI

Primeiro dia
de aula

Aulas 11 e 12
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Christi
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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.

(*) Esses indicadores serão avaliados no decorrer do projeto e apresentados em relatórios periódicos.

(*
)
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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.

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, trabalho e 
moradia, entre outros.

Tendo em vista a inclusão de minorias raciais no 
mercado de trabalho e a necessidade de uma 
formação complementar que as tornem mais 
competitivas, o Grupo +Unidos em parceria 
com o Consulado dos Estados Unidos no Brasil 
celebra o início do projeto E2C: English to 
Connect, Communicate and Catalyze.

Por meio desta iniciativa, pretendemos 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. Esperamos que o 
projeto E2C represente uma destas assertivas 
irrupções de transformação social.

Por fim, unicamente quando mulheres e homens 
negros puderem desempenhar o direito básico 
de participar das decisões políticas, sociais 
e econômicas, ou seja, o direito de participar 
de forma digna e incondicional de instituições 
públicas ou privadas, haverá condições de 
afirmar que convivemos em uma sociedade 
diversa e genuinamente democrática.

AUGUSTO CORRÊA
DIRETOR EXECUTIVO
GRUPO +UNIDOS



+infos // editais@maisunidos.org

maisunidos.org/e2c


