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Mensagem da
diretoria
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DA IDEIA À AÇÃO
Iniciamos nossas atividades em
Janeiro de 2019 com a ideia de
mudar vidas de jovens do
interior do Brasil através da
educação

QUEM SOMOS
O Instituto Ser Tão Grande é uma
entidade privada, sem fins lucrativos,
que conecta jovens talentos de
baixa renda à oportunidade de
educação de qualidade.

PRINCÍPIOS
Igualdade de oportunidade
Comunidade
Generosidade
Coragem
Ética
Garra

PILARES
Bolsas de estudo
Mentorias
Rede de apoio
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Instituto Ser Tão Grande

EM NÚMEROS

7

JOVENS SER
TÃO GRANDE

3

14

MENTORES

+50

CIDADES
ALCANÇADAS

VOLUNTÁRIOS

+R$400k

+R$150k

ECONOMIZADOS
COM PARCERIAS

CAPTADOS
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QUEM FAZ
JOVENS
Marinnna Lisboa
"O suporte do Instituto e todas as ferramentas de ajuda têm sido essenciais para o meu
desenvolvimento pessoal, principalmente nesses últimos meses. As mentorias tornaram-se
praticamente sessões de terapia nesses três meses. Sinto que aos poucos estou despertando
um autoconhecimento e uma mudança de consciência de mim e do meu lugar no mundo."

Carlos Eduardo de Sousa
"O Conexão Aberta esclarece sobre diversas coisas do mundo e sobre profissões, o que, na
minha opinião, abre diversas portas. Com o Instituto e as oportunidades que ele oferece, eu
sinto que nunca evoluí tanto quanto esse último bimestre, me sinto muito grato. Pretendo
participar de alguma instituição semelhante no futuro."

Matheus Augusto Medeiros
"Durante todos os encontros de mentoria absorvi muitos aprendizados, que estão servindo
na minha vida profissional e pessoal. No futuro, busco trabalhar com o desenvolvimento de
novos e inovadores softwares para facilitar a vida da humanidade. Para isso, o ISTG tem me
proporcionado excelentes condições para que eu atinja os meus objetivos."

MENTORES
Halina Zárate - Mentora e arquiteta com mestrado na UCLA nos EUA
"Pensando em “o que teria tornado meu caminho mais facil?”, originou-se o Projeto
Horizontes com o objetivo de coletar em vídeo depoimentos de profissionais sobre sua
atuação, falada de maneira pessoal e acessível para o jovem. O ISTG demonstrou grande
apoio a esta iniciativa, ativando sua rede de contatos para alcançar indivíduos de

MENTOR

experiências distintas e complementares."

G a b r i e l M o u r a - M e n t o r e i n t e r n a c i o n a l i s t a c o m m e s t r a d o em C o l u m b i a n o s E U A
"Fazer parte do ISTG como mentor tem sido muito recompensador. Acompanhar
o desenvolvimento de um jovem sonhador e ambicioso de perto e poder apoiá-lo
no que for necessário é realmente gratificante. Esse processo de aprendizado é
mútuo, para mentores e mentorado, e é extremamente rico."

Gabriel Lopes - Mentor e estudante de engenharia no ITA
"Tive na educação a chance de sonhar com uma mudança social na minha vida e, depois
virei professor e educador, vi que não existe algo mais nobre na vida que dar aquilo que de
fato tem que é seu tempo e seu conhecimento para uma pessoa. Conseguir mostrar o que o
seu tempo de vida conseguiu criar para aumentar o impacto da vida em uma outra pessoa."

NUJ-RBA
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O QUE ACONTECEU NO
2º TRIMESTRE DE 2020
2ª Reunião do Conselho Consultivo
para definir estratégias para o ano de
2020;
1ª campanha de financiamento coletivo
com captação de mais de R$50 mil
divididos em mais de 100 doadores;
Parceria com Learn to Fly, plataforma
online de desenvolvimento sócioemocional que suporta as sessões de
mentoria;
Criação de time jurídico de voluntários
para confecção de contratos e termos
que protegem todos os envolvidos;
Reformulação da estrutura de
diretorias, com novas diretorias e
novos voluntários responsáveis por
melhorar a governança e
profissionalismo das entregas;
Início do Processo Seletivo 2021;
Criação do núcleo ISTG em
Uberlândia;
Novas parcerias institucionais com
escolas, cursos de Inglês e plataformas
on-line de estudos;
Fomento à criação de rede entre os
jovens, com troca de materiais de
estudos e experiências;
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gestão com

GOVERNANÇA
O Instituto Ser Tão Grande mal surgiu e já é uma rede que envolve mais
de uma centena de pessoas, entre voluntários, doadores, jovens etc. Com
o propósito ambicioso de crescimento, sabemos que é preciso ter uma
estrutura profissional, que atenda com excelência os objetivos do projeto.
Por se tratar de uma iniciativa sem fins lucrativos, com foco total no
retorno acadêmico e pessoal dos nossos jovens, reunimos uma equipe de
voluntários de excelência para prestar o melhor serviço possível para
cada um de nossos públicos de interesse.

DIRETORIAS
JOVENS E
MENTORES

PROJETOS E
VOLUNTARIADO

CAPTAÇÃO E
PARCERIAS

COMUNICAÇÃO
E EVENTOS

FINANÇAS E
JURÍDICO

- Diretor

- Diretor

- Diretor

- Diretor

- Diretor

DANIEL MORTONI

VICTOR CINTRA

ISMAEL

LUCAS MACHADO

VINICIUS MOTA

(Administrador/USP)

(Engenheiro de

CAVALCANTE

(Engenheiro Civil/

(Administrador/USP)

Materiais/UFPEL)

(Administrador/

PUC-GO)

FGV-SP)
-Head de mentoria

-Head do Conexão

-Head de captação

- Head de processo e

-Head administrativo

LORENA

Aberta

PF (Goiás)

planejamento

VINICIUS MOTA

APOLINÁRIO

MARINA TOMÁS

KARLA OLIVEIRA

estratégico
BÁRBARA ROBLES

-Head de Processo

-Head do Horizontes

-Head de captação

HALINA ZÁRATE

PF (São Paulo)

-Head de mídias

JOSÉ RIZZARDO

VANESSA MARTINS

-Head jurídico

NICOLLE FONSECA

MARCELO PROTO

Seletivo
DANIEL MORTONI

-Head contábil

-Head do seleção,
alocação e

-Head de editais

acompanhamento de

GABRIEL LOPES

voluntários
VICTOR CINTRA

EDUARDO SILVA

ISA FERNANDES
-Head de

-Head de parcerias

endomarketing

ISMAEL CAVALCANTE

LUCAS MACHADO
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PLANEJAMENTO
ANUAL
O planejamento estratégico de longo prazo prevê
crescimento sustentável do Instituto, que em
2020 incluirá o seguinte:
Dividir as atividades em grupos, conforme
definido anteriormente, para aumentar o
engajamento dos voluntários e criar uma
cultura na qual todos se sintam partes
atuantes e responsáveis pelo
desenvolvimento do Instituto;
Aumentar a base de doadores, inclusive
fazendo campanhas para pequenas doações
de forma recorrente;
Estabelecer novas parcerias com escolas e
cursos de inglês a fim de baratear os custos
do Instituto e possibilitar aumento de
jovens beneficiados nos próximos anos;
Antecipar o início da divulgação do processo
seletivo, buscando ampliar o número de
candidatos;
Criar réguas de comunicação específicas
para todos envolvidos com o projeto, como
parceiros e doadores, aumentando a
frequência com que nos relacionamos com
os interessados em participar do projeto.
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ISTG NA MÍDIA 2020

"Acreditamos que a educação é
a maior alavanca de
transformação de uma pessoa e
de uma sociedade. Tivemos
muitas oportunidades na vida
porque tivemos condições de
ter uma educação de
excelência e sabemos o
tamanho do nosso privilégio.
Queríamos retribuir isso de
alguma forma para a
sociedade."

"93% dos jovens de 18 anos
não sabem calcular uma
equação matemática simples.
Nosso desempenho é pior do
que a do Vietnã. Como
sociedade, precisamos mudar
isso.
Muitas oportunidades nascem
do berço, por seleção biológica
aleatória. Queremos quebrar
esse ciclo."
https://cutt.ly/ro1spoF

https://cutt.ly/do1a5S4

"Queremos alavancar o potencial destes
jovens, para que lá na frente eles devolvam
pra outras pessoas as mesmas oportunidades
que foram oferecidas para eles."
https://cutt.ly/Jo1slXR
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Por que investir em educação através do ISTG?

6X

Ao apoiar o Instituto Ser Tão Grande existe um efeito multiplicador
do investimento social em relação ao impacto que uma doação feita
de forma isolada teria.
Por exemplo, para cobrir todos os custos de um jovem durante todo
ensino médio, englobando escola (mensalidades, material escolar e
uniforme), curso de inglês e mentorias mensais, um doador teria
que desembolsar aproximadamente R$ 98 mil.
O Instituto oferece todos esses benefícios - e uma serie de outros
benefícios intangíveis - pelo valor de R$ 16,5 mil por jovem. Isso
representa um efeito multiplicador de 6 (seis) vezes o valor doado.
Lembrando que pela sua estrutura administrativa totalmente
voluntária, todo recurso doado ao Instituto é 100% revertido em
benefícios aos jovens.
Além disso, se você também quer colocar a mão na massa como
nosso voluntário ou tem um negócio que pode apoiar essa
transformação social, entre em contato conosco. Vamos, juntos,
impulsionar a transformação através da educação.
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PARCEIROS

RESPONSÁVEIS
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO SER TÃO GRANDE
CNPJ: 34.452.980/0001-85

MENTORES
Alessandro Arantes
Daniel Mortoni
Débora Calaço
Gabriel Queiroz
Gabriel Lopes
Halina Zárate
Ismael Cavalcante
Juan Moreno
Karla Oliveira
Letícia Lourenço
Lorena Apolinário
Rodrigo Brum
Victor Savioli
Vitor Araújo
Vitor Cintra
Vinicius Mota

EQUIPE DE APOIO
Rosângela Nunes
Sheila Maria
Maria Helena
Marina
EQUIPE DE COMUNICAÇÃO
Juliana Carnevalli
Lucas Machado
CONSELHO CONSULTIVO
Daniel Amaral
Daniel Castro
Ismael Cavalcante
José Frederico Netto

