
Para quem tem talento, 
basta uma oportunidade



O Instituto Empreendedor 
do Futuro - IEF, busca apoiar o 
desenvolvimento acadêmico e 
social de adolescentes de 13 a 
17 anos, com altas habilidades, 
de famílias com baixa renda, 
propiciando-lhes as condições 
adequadas de cursar o Ensino 
Médio em Colégios de Excelên-
cia Acadêmica, com o apoio de 
parcerias estratégicas.

Quem pode participar?

   Jovens de 13 a 17 anos

   Baixa renda

   Altas habilidades

   Origem de escola pública

   Residentes em São José
   dos Campos

   Aceite do Termo de
   Compromisso do Assistido



Instituições parceiras na cessão parcial de bolsas

   Bolsa de Estudo para o Ensino Médio em parceria com os Colégios.
   Apoio financeiro para o transporte e alimentação.
   Uniforme e materiais escolares para as atividades acadêmicas.
   Atendimento médico em instituição parceira do IEF.
   Atendimento psicológico com profissionais parceiros do IEF.

Desenvolvimento
Acadêmico e Social

Cidadania e
Responsabilidade

Empreendedorismo
e Protagonismo

ATUAÇÃO



Acompanhamento sistemático do Desempenho Acadêmico.
Gerenciamento da frequência e da pontualidade escolar.
Desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular.
Atendimento de reforço das disciplinas acadêmicas.
Realização de encontros com os alunos para acompanhamento e integração.
Realização de reuniões com pais e/ou responsáveis legais.
Participação em reuniões e eventos dos Colégios.

AÇÕES EDUCACIONAIS



46 alunos aprovados
nos Vestibulares

49 alunos prestaram
o Vestibular

36 alunos aprovados em
Universidades Públicas

10 alunos aprovados em
Universidade Privadas
100% de Bolsa pelo PROUNI

Mais de

Jovens atendidos
desde 201560



“Eu e minha família agradecemos! O IEF nos 
proporcionou muito, pois sem vocês, acho que 
alguns de nós não poderíamos ter nossos filhos 
tão bem quanto estão hoje!”

Emanuelle – Mãe do João Vitor do Colégio ETEP

“Gostaria de agradecer a dedicação e esforço de 
todos que apoiaram meu filho, sei que ele 
sempre foi capaz de chegar aonde chegou, mas 
sei também que sem a ajuda de vocês isso seria 
quase impossível, pois jamais eu conseguiria 
pagar os estudos dele.”

Carlos Venda – Pai do Aluno Carlos Venda Neto 
do Colégio ETEP 

“Só tenho a agradecer a TODOS os envolvidos no 
projeto. Sem o IEF esse sonho não seria possível, 
obrigada de coração.”

Fabíola – Mãe do Kelvin do Colégio ETEP

DEPOIMENTOS



Ao auxiliar os jovens com o incenti-
vo à educação de qualidade, o IEF 
busca formar cidadãos compro-
metidos com os desafios sociais e 
ajuda na formação de agentes 
multiplicadores para um Brasil 
mais justo.

A participação dos familiares e
voluntários nas iniciativas são es-
senciais nesse processo!



QUEM PODE APOIAR?

O Instituto Empreendedor do Futuro 
conta com o apoio de uma rede de pa-
trocinadores para que suas ações 
possam continuar desenvolvendo talen-
tos e transformando o futuro dos jovens.

Pessoas físicas e jurídicas

COMO APOIAR?
Participação nos Eventos
beneficentes do IEF.

Parcerias com cessão de bolsas de 
estudo e serviços úteis aos alunos.

Patrocínio oficial com aportes mensais 
para manutenção das bolsas de estudo, 
transporte, alimentação e material.



Você pode contribuir para 
a ampliação do projeto e 
ter sua marca agregada 
em diversos materiais!

Relatório semestral 
de prestação de 

contas e evolução 
dos alunos atendidos

Acesso aos eventos 
beneficentes

realizados pelo IEF

Certificado de 
Empresa Amiga 

do IEF

Placa de agradecimento 
na sede



Exposição do logo do Patrocinador 
nas Redes Sociais e Site do IEF.

Apresentação do Patrocinador
nos Vídeos do IEF

Citação do Patrocinador nos 
Releases enviados à Imprensa





Saiba Mais
www.iefuturo.org.br

12 3933 3056
contato@iefuturo.org

Rua João Bicudo, 358
Jd. Esplanada II
São José dos Campos - SP

iefoficial.sjc iefuturo

Saiba Mais
www.iefuturo.org.br

12 3933 3056
contato@iefuturo.org

Rua João Bicudo, 358
Jd. Esplanada II
São José dos Campos - SP

iefoficial.sjc iefuturo

“A educação é a arma mais poderosa que 
você pode usar para mudar o mundo.”


