
Top Cidadania 2020
categoria organização, modalidade comunidade
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Até o final de 2025 iremos impactar a vida de mais de 

DEZ MIL jovens com o #TeuFuturo...
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10.

Um pouco sobre a nossa história...



Em uma visita ao parque tecnológico de

Florianópolis, o Presidente da IMED, Eduardo

Capellari e o Prof. Amilton Martins conheceram o

programa de formação de talentos. 

Foi concebido o #TeuFuturo, com objetivo de

identificar e formar talentos de escolas do Ensino

Médio, com cursos técnicos e comportamentais na

área da Ciência da Computação, pois poucos

estudantes optavam por essa carreira.

como tudo começou... 

03.

Clique aqui

Clique aqui

2014

2015

https://www.imed.edu.br/Comunicacao/Noticias/formada-a-primeira-turma-do-projeto--teufuturo
https://www.imed.edu.br/Comunicacao/Noticias/programa--teufuturo-seleciona-novos-alunos-


04.

Clique aqui

Neste ano tivemos 160 inscritos passaram por

processo seletivo e 51 selecionados. 

Todas as atividades são desenvolvidas com o

objetivo de aproximar os estudantes com o meio

acadêmico e a pesquisa aplicada, mostrando os

conceitos básicos que permeiam uma formação

acadêmica de excelência....

2016

Clique aqui

2017

A formação, envolveu  atividades voltadas à

robótica, jogos, programação de computadores e

aplicativos.

https://www.imed.edu.br/Comunicacao/Noticias/programa--teufuturo--uma-oportunidade-para-alunos-do-ensino-medio
https://www.imed.edu.br/Comunicacao/Noticias/edicao-2017-do-programa--teufuturo-forma-29-alunos-de-ensino-medio


Clique aqui

05.

Clique aqui

Atividades sobre o módulo comportamental

Autoconhecimento e Currículo e Entrevista. 

Oportunizou aos estudantes identificarem suas

competências e habilidades, necessárias para o

planejamento pessoal...

Formatura

Clique aqui

2018

https://www.imed.edu.br/Comunicacao/Noticias/alunos-do-programa--teufuturo-participam-de-modulo-comportamental-
https://www.imed.edu.br/Comunicacao/Noticias/alunos-do--teufuturo-participam-de-workshop
https://www.imed.edu.br/Comunicacao/Noticias/projeto--teu-futuro-forma-58-alunos-em-sua-sexta-turma


06.

2019

Parceria #TeuFuturo e Governo do Estado do RS

Com a proposta de

promover a aproximação

entre talentos de escolas

públicas e empresas, o 

 #TeuFuturo ganhou sua

primeira edição em Porto

Alegre..

Clique aqui

Vídeo formatura

Clique aqui

https://www.imed.edu.br/Comunicacao/Noticias/imed-lanca-em-porto-alegre-projeto-para-aproximar-jovens-talentos-de-escolas-publicas-e-empresas
https://www.youtube.com/watch?v=VnTBI9ymaws&t=1s


Com apoio da Secretaria Estadual de

Educação, esta edição ofereceu 40 bolsas

de estudos no valor de

 R$ 1.000,00, custeadas por empresas

parceiras. Cada selecionado teve acesso a

uma formação de 126 horas, competências

comportamentais e técnicas. 

07.

Clique aqui

2020

Vídeo de homenagem formatura

Clique aqui

https://www.imed.edu.br/Comunicacao/Noticias/programa--teufuturo-deve-crescer-1250--em-2021
https://www.youtube.com/watch?v=bw07Vmx4x44&t=4s


08.

2021

Clique aqui

Clique aqui

Lançamento #TeuFuturo 

https://www.youtube.com/watch?v=bw07Vmx4x44&t=4s
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/03/23/programa-oferece-225-bolsas-de-estudo-na-area-da-tecnologia-da-informacao-no-rs.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=bw07Vmx4x44&t=4s


Os 275 jovens

selecionados pelo

programa

#TeuFuturo

participaram da aula

inaugural que deu a

largada nas

atividades da edição

2021. 
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Clique aqui

2021

“Foi o começo de algo incrível para o meu futuro. Me senti

totalmente determinada, foi especial. Pude ver que estava

entrando em um novo mundo, com professores e educadoras

muito responsáveis e carismáticos”. Stefany Vieira de Oliveira,

17 anos, de Porto Alegre.

https://www.imed.edu.br/Comunicacao/Noticias/-teufuturo-da-largada-as-atividades-de-2021


10.

2021

“Eu estou amando participar do projeto, amando as

pessoas que estão participando comigo, pois, além

de ser uma ótima chance para minha vida, ainda é

algo muito divertido e didático ao mesmo tempo.

Não consigo achar uma palavra que define o

projeto, mas eu estou adorando tudo isso”. 

Cristian Carlos Martini, 16 anos, do município de

Marau

Muito Obrigado(a)!


