
TECNOLOGIAS EMERGENTES: TEC INOVA 

A equipe principal é formada por quatro mulheres que se uniram. Cada uma com sua 
bagagem e história. Cada uma com um propósito em comum, ajudar pessoas. A motivação 
que nos levou a criar o Tec Inova vem de um sonho que nasceu há muito tempo em meu 
coração. Eu, Lilia Santos, sou graduada em jornalismo e pós-graduada em marketing digital e 
falo três idiomas. Venho de uma pequena cidade no interior do Maranhão e precisei de 
ajuda de pessoas que tinham o coração e a motivação de ajudar outras pessoas sem querer 
NADA em troca. Hoje, sei que, se eu não tivesse esse “empurrão” em minha vida e carreira 
profissional, não estaria escrevendo essas linhas para você. Foi uma experiência que me 
transformou. Como equipe, acreditamos que a educação é a principal ferramenta que pode 
mudar a rota de um adolescente que vive em situação de vulnerabilidade. Acreditamos que 
podemos ajudar a dar “aquele empurrãozinho" para despertar uma menina ou menino a 
criar suas oportunidades. 

OBJETIVO GERAL: Capacitar adolescentes de 14 a 18 anos incompletos em situação de 
vulnerabilidade social, em atividades que envolvem cursos presenciais e online dentro das 
áreas de tecnologias emergentes como programação, Marketing Digital e Designer Gráfico 
para facilitar a inserção no mercado de trabalho. 

PÚBLICO-ALVO: Serão atendidos 720 adolescentes em situação de vulnerabilidade social 
como: população negra, meninas, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, 
intersexos e toda a comunidade LGBTQIA+. 

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): Adolescentes filhos de pais em situação de privação de 
liberdade, adolescentes erradicados ou em situação de trabalho infanto-juvenil ou violência 
de gênero, usuários de álcool e outras drogas. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Município de Belo Horizonte 

EXECUÇÃO DO PROJETO: 15 meses 

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 3.925.941,05 

ENTIDADE PROPONENTE: Associação dos Amigos da Educação - AMICI 

CONTATO DA ENTIDADE: (31) 98341-9506 - Lilia Santos | (31) 99993-8538 - Claudia Oliveira 
(31) 3224-1736 - AMICI 

https://www.amici.org.br 

 


