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"Acreditamos na Comunhão como método para a 

construção de um caminho profissional que 

respeite as diversidades e acolha as necessidades 

de cada ente, num fazer com e junto. Que pessoas 

fortalecidas e capacitadas realizam de forma plena 

seus talentos e contribuem efetivamente para a 

construção de um mundo melhor. "



Missão:
Ser Companhia para a pessoa no encontro com o Mundo do Trabalho

Ser reconhecida como entidade que promove o desenvolvimento humano e une pessoa e 

trabalho na construção de um caminho profissional justo e digno. 

Ÿ Pessoas fortalecidas e capacitadas para desenvolver seus talentos.

Ÿ Trabalho como oportunidade de desenvolvimento da pessoa e expressão de seu ser.

Ÿ Compartilhar necessidade e sentido da vida para construir um caminho profissional que 

respeite a pessoa e valorize o trabalho.

Ÿ Partir do positivo valorizando cada conquista e reconhecendo em cada dificuldade uma 

oportunidade para o crescimento pessoal e profissional.  

Ÿ Comunhão como método para a construção de um caminho profissional que respeite as 

diversidades e acolha as necessidades de cada ente, num fazer com e junto.   

Visão:

Valores:

MISSÃO, VISÃO E VALORES



O CEDUC Virgilio Resi é uma organização referência em educação para o trabalho, com foco no 

desenvolvimento humano.  Elegeu o tema do trabalho e da inclusão produtiva como elementos 

qualificantes no processo de fortalecimento e desenvolvimento da pessoa, e de seu negócio. Busca 

garantir uma educação para a vida tendo o trabalho como mediador para o desenvolvimento de 

competências e habilidades pautadas no respeito, gratidão, humanidade, ética, autonomia e 

responsabilidade social.

Nosso negócio é aproximar empresas e pessoas intermediando processos educacionais que 

promovam integração, cooperação, protagonismo, empenho pessoal, liderança e 

comprometimento.

Foi fundado em 2005 por um grupo de pessoas com grande experiência em desenvolver projetos 

para qualificação profissional em áreas de vulnerabilidade social. Iniciou as atividades com cursos 

de curta duração voltados, principalmente, para adolescentes e jovens. Hoje atende adolescentes, 

jovens e adultos que buscam seu lugar no Mundo do Trabalho, a partir de três eixos:

1. Juventude e Trabalho: melhorar as competências emocional, técnica e relacional para o 

trabalho favorecendo a inserção e permanência no mundo do trabalho.

2. Trabalho e Desenvolvimento: promover a inclusão produtiva por meio do trabalho 

autônomo, coletivo e solidário. 

3. Trabalho e Recolocação profissional:  assessorar as empresas na identificação de 

profissionais com assertividade e baixo custo.

Alcança uma diversidade de público: adolescentes e jovens em sua primeira experiência de 

trabalho, adolescentes em acolhimento institucional, trabalhadores que necessitam melhorar sua 

performance no trabalho, mulheres empreendedoras e microempreendimentos, pessoas em 

privação de liberdade. 

A organização conta com uma equipe multidisciplinar com graduação em diversas áreas das 

ciências humana e exatas, e já desenvolveu mais de 25 projetos sociais voltados para atender as 

demandas de inclusão social e produtiva de seu público.

É detentora de duas metodologias específicas de educação para o trabalho: 

Ÿ EDUCAR TRABALHANDO: ensino/aprendizagem desenvolvido em ambiente empresarial 

simulado que alia conhecimento e vivências de trabalho.

Ÿ ISONOMA: metodologia de incubação de empreendimentos econômicos solidários com foco no 

desenvolvimento humano e sustentável. 

QUEM SOMOS



ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

Em Belo Horizonte e Região 

Metropolitana a organização 

alcança 14 Municípios: Belo 

Horizonte, Betim, Contagem, 

Ibirité, Sarzedo, Brumadinho, 

Nova Lima, Raposos, Sabará, 

Santa Luzia, Vespasiano, Lagoa 

Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão 

das Neves  - através do 

Programa de Aprendizagem.    

No Norte de Minas atuou em 15 

Municípios: Montes Claros, 

Janaúba, Januária, Jaíba, Capitão 

Enéas, Porteirinha, Pai Pedro, 

Catuti, Monte Azul, Matias 

Cardoso, Itacarambi, Manga, São 

Francisco, São João da Ponte, 

Monte Azul - com ações de 

geração de renda através da 

incubação de empreendimentos 

econômicos. 



O QUE FAZEMOS

O Programa de Aprendizagem CEDUC “Educar para Aprender e Aprender para Trabalhar” é 

formatado em , o que permite atender às demandas das empresas módulos de aprendizagem

em tempo real. Com carga horária de 1.280h, subdivide em:

Aprendizagem

Ÿ Introdução do Trabalho: construção de 

posturas e atitudes que visem a 

empregabilidade e o empreender o 

trabalho. Antecede a entrada do aprendiz 

na aprendizagem prática da empresa.

Ÿ  formação técnica em Educar  trabalhando:

ambiente empresarial simulado, uma vez 

por semana na entidade formadora.

Ÿ experiências Aprendizagem prática: 

práticas de trabalho na empresa, durante 

4 dias na semana.

Ÿ  espaços de Educação para a Vida:

interação e conhecimento, através de 

oficinas culturais simultâneas, para 

ampliação de horizonte cultural.  

  A  “Educar metodologia de ensino

Trabalhando” é , construída em  inovadora

parceria com o Instituto CANOSSA, 

organização italiana referência em educação 

profissional. A aprendizagem teórica 

acontece em , ambiente empresarial simulado

com conteúdos pedagógicos distribuídos em 

diversos setores de aprendizagem, e onde o 

aprendiz realiza atividades laborais 

específicas, com complexidade progressiva.

 

  É uma  que favorece ametodologia  

Integração Empresa do aprendiz com a , e o 

diálogo com a  na condução de uma Família

experiência positiva de trabalho.

O CEDUC agregou a minha vida muito 

conhecimento me preparando  para o mundo do 

trabalho e me tornando uma pessoa melhor. 

Aprendi na instituição conteúdos que levarei para 

a minha vida profissional e também para a vida 

pessoal, como o caráter que devemos exercer 

dentro do ambiente de trabalho, funções básicas 

de organização empresarial e a forma de usufruir 

dos aplicativos da Microso� e outros.”

Débora de Lima Ramalho - Aprendiz



AÇÕES DE DESTAQUE

Semana do trabalho
Ciclo de palestras e debates que acontecem sempre no mês de maio, motivado pelo “Dia do 

Trabalho”.  Neste ano a VI Semana do Trabalho abordou o tema “Oportunidade, Geração Play Store 

e Escolha Profissional”.  

que acontecem no módulo de Educação para vida.

 Gostei muito de assistir à palestra “Escolha 

profissional: eu sou o que desejo” da VI Semana do 

Trabalho. Foi muito bom poder aprender um pouco 

mais sobre os processos do mundo do trabalho, a 

maneira correta de se comportar dentro da empresa, 

meus direitos e também os meus deveres enquanto 

profissional. Acredito que esses momentos promovem 

o nosso desenvolvimento”.  

Leandro Santos - Aprendiz 

Ações de solidariedade e consciência cidadã

Inclui a solidariedade, o voluntariado e outras ações cidadãs como forma de contribuir para o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos aprendizes. Essas ações são compostas por: 

Coleta nacional de alimentos
Promovida pela Companhia das Obras do Brasil (CDO) esta atividade faz parte do Plano 

Pedagógico como ocasião para promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

aprendizes, a partir de ações de solidariedade humana. 

A Coleta de Alimentos foi o meu primeiro trabalho 

voluntário, o projeto me fez perceber que existem outras 

pessoas precisando da minha ajuda e da ajuda de muitas 

outras pessoas também. Nesse dia além de doar o meu 

tempo, eu tembém doei carinho, solidariedade e exemplo ao 

próximo. Aprendi que trabalhar em equipe é fácil e 

prazeroso. Acho que projetos como esse deveriam ser 

sempre apoiados e com certeza serei voluntária em outras 

Ingrid Ferreira Miranda -  Aprendiz 



Realizada em Asilos, Creches e UMEI localizados na região norte, esta atividade busca despertar no 

aprendiz o olhar para o outro, inclusive, àquele que está fora de seu convívio, provocando o 

exercício do protagonismo juvenil, base do olhar cidadão que se preocupa com a vida à sua volta e 

se envolve na cosntrução de um mundo melhor. Foram atendidas 09 instituições sociais e 

contempladas um total de 620 pessoas (entre crianças, adolescentes e idosos).

Poder participar da Campanha de Natal do CEDUC desse 

ano foi muito gratificante. Apesar de acontecer apenas 

uma vez no ano é algo muito bom, tanto para quem 

participa doando um pouco mais de esperança e amor para 

as crianças, quanto para elas , pois é visível a algria que 

elas demosntram com a nossa presença. Nesses pequenos 

detalhes percebemos que fazemos uma grande diferença 

na vida de cada uma daquelas crianças, doando amor e 

recebendo amor”. 

Semana Cultural
Em alusão ao “Dia Internacional da Mulher”: organizada pelos aprendizes e contou com uma série 

de atividades, das quais destacamos: exibição e discussão do documentário “A Arte de Ser”; 

promoção de palestra sobre “Mídias Esportivas – Mulheres no Esporte”; realização de Roda de 

Conversa com o tema da Trajetória da Mulher, suas lutas e conquistas; promoção de oficinas de 

teatro ministrada pelo ex-aprendiz Lucas Prado abordando o tema sobre a “Violência contra as 

Mulheres. 

Douglas Kennedy Vaz da Silva - Aprendiz

Gostei muito do documentário “A Arte do Ser” e do 

depoimento dos participantes. É muito bom saber 

que existem mulheres lutando por nossos direitos 

de igualdade. Temos que mostrar para todos que 

lugar de mulher é onde ela quiser, e isso independe 

da cor, raça ou status social. Somos seres humanos 

com a mesma capacidade, por isso, qualquer um de 

nós tem competência para desfrutar de um mesmo 

espaço”.  

Yasmine Aparecida Soares - Aprendiz



Visita aos espaços de decisão política

Câmara Municipal e à Assembleia Legislativa com o objetivo de promover a consciência cidadã 

aproximando os aprendizes dos espaços políticos onde se constroem as leis e as políticas públicas 

que incidem na vida dos cidadãos.

Na visita à Câmara Municipal, aconteceu uma palestra que 

explicou o que eram os órgãos públicos e suas funções, 

como acontecem as reuniões com os vereadores e a 

obrigação e deveres dos mesmos. Eu acho que é 

importante abordarmos esses temas, pois a política está 

em tudo o que vivemos. Os vereadores estão na Câmara 

para nos representar, assim é sempre válido estarmos por 

dentro de tudo o que acontece. Os jovens de hoje são o 

futuro do amanhã, se educarmos os jovens a ter um 

interesse maior pela política, tenho certeza de que amanhã 

teremos um Brasil melhor”. 

Vitor Luiz da Silva - Aprendiz

Incubação de atividades produtivas

A ISONOMA – Práticas Cooperativas e Desenvolvimento Humano é uma metodologia de incubação 

criada pelo CEDUC Virgilio Resi com o escopo de fomentar alternativas de geração de renda para as 

famílias pobres, através da incubação de suas atividades produtivas. 

Com foco na Economia Solidária, a ISONOMA também visa combater o trabalho infantil no seio das 

famílias atendidas. Foi desenvolvida em 15 municípios do Norte de Minas e incubou 28 

empreendimentos econômicos, atendeu 336 mulheres artesãs e extinguiu o trabalho infantil em 

100% das famílias atendidas. Também fomentou 05 pontos fixos de comercialização solidária em 

05 municípios e criou a marca “Mãos do Norte” como referência para o artesanato da Região.  

O diferencial da ISONOMA foi incluir em seu processo de incubação o apoio as famílias, através de 

oficinas de fortalecimento de vínculos, o fomento da rede de colaboradores para dar sustentação 

aos negócios incubados e a utilização da ferramenta Balanced Scorecard (BSC) para diagnosticar e 

medir a evolução dos empreendimentos no decorrer do processo de incubação.

Em 2017 a ISONOMA foi certificada pela Fundação Banco do Brasil como Tecnologia Social 

inovadora e o escopo do CEDUC VR é reaplicar essa tecnologia em Belo Horizonte e Região 

Metropolitana.         



Inclusão social e produtiva

“A mudança foi muito grande: mulheres saindo para 

Feiras. Nunca tinham ido, os maridos não deixavam. 

Foram vendo o resultado do projeto, gerando até ganho 

financeiro para as famílias e começaram a acreditar em 

nosso trabalho. A família toda foi acreditando que ia 

gerar frutos, e gerou. A semente que o projeto plantou é 

para continuar e estamos lutando para que permaneça”.  

Destina-se a pessoas em situação alta complexidade, que por algum motivo foram retiradas do 

convívio social e comunitário, e necessitam de ser fortalecidas para retornar ao convívio social e à 

inclusão produtiva.

Pessoas em Privação de Liberdade:

Ÿ Desenvolvimento Humano e Educação de Valores

Ÿ Cursos Profissionalizantes

Ÿ Empreendedorismo e Empregabilidade.

Ÿ Plano de Desenvolvimento de Vida (PDV).

Adolescentes Abrigados em Unidades de Acolhimento Institucional:

Ÿ Percurso formativo dentro do Programa de Aprendizagem 

Ÿ Desenvolvimento Humano e Educação de Valores

Ÿ Oficinas Socioprofissionais com foco em habilidades para o trabalho

Ÿ Assessoramento aos técnicos dos Abrigos para acompanhamento do percurso formativo dos 

adolescentes.

Resultados quantitativos

Demonstrativo Financeiro

Notas Explicativas - Balanço patrimonial

https://cvr.org.br/wp-content/uploads/2018/04/CEDUC-Balan%C3%A7o-2017-Notas-Explicativas-2017.pdf
https://cvr.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Demonstrativo-financeiro-CEDUC.pdf


A Organização atua  com uma ampla  e movimenta  sustentada e em colaboração Rede de Parceiros

mais de .           40 voluntários

Setor Público:  Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDESE), Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, Prefeitura Municipal de Contagem.

Setor Privado: 135 empresas parceiras da aprendizagem, Petrobrás, Instituto Renner, Bolsa de 

Valores Socialmente Ambiental, Banco Santander, Banco Itaú, Fundação ABRINQ, Cooperação 

para o Desenvolvimento e Morada Humana, Fundação Voluntários Serviço Internacional (AVSI).

Cooperação Internacional: União Europeia, Embaixada Italiana, Associação Don Virgilio Resi, 

Associação CONDIVIDERE, Fundação Famiglia Materna, Governo Italiano/Região Lombardia, 

Governo Italiano/Região Trento, Governo Italiano/Região Merche, SAP - Systeme, Anwendungen 

und Produkte in der Datenverarbeitung.

Entes Colaboradores: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Universidade Federal de 

Minas Gerais, FAMINAS, Rede SESC, Diário do Comércio, COEP, Tio Flávio Cultural/ SENAC, TAO 

Coaching, Centro Cultural S. Bernardo,  CRAS-Vila Biquinhas, Bella Danças, SEED MG (Startups and 

Entrepreneurship Ecosystem Development) , Fundação Municipal de Cultura, Circuito Cultural 

Praça da Liberdade, Coordenação Conjunta prefeitura, estado e sociedade civil - cessão espaço 

CRJ, Junior Achiement - MG e voluntários diversos  individuais desenvolvendo temáticas das áreas 

de Saúde, Cultura, Administrativa, Cidadania e etc.

Presidente - Maria Virgínia dos Santos

Conselho Fiscal -  Rosa Brambilla,Moris Albert da Silva Pedras, Márcia Fabiano da Silva, Sêmea 

Alcici Assaf, Amanda Cristina Pereira, David Cristiano Scallabrini.

REDE DE PARCEIROS

Governança Corporativa





Rua Joventina da Rocha, 289 - B. Heliópolis

Belo Horizonte, MG - CEP: 31840-220


