


Instituto Kairós
Organização sem fins lucrativos fundada em 2002, 

com sede em São Sebastião das Águas claras, Nova Lima, MG.

Atuação
Atua no território por meio do fortalecimento de políticas públicas, de redes sociais e educativas, da 

autonomia produtiva, do protagonismo cultural das comunidades, da valorização 
dos recursos naturais e da biodiversidade.

Missão
Gerar e transferir Tecnologias Sociais orientadas ao desenvolvimento humano e territorial e às 

múltiplas formas de valorização e proteção da vida. 

Visão
Um mundo socialmente justo, culturalmente diverso e ambientalmente equilibrado.



Quem fia tece. Quem con/fia entrelaça e consolida o social.
Fiar ou confiar são disposições primeiras que se traduzem em
coragem de apostar na possibilidade de que o encontro se dê.

Este é o espírito de fiandeiras do Kairós, que nasceu na
condição do aprender fazendo. Na prática criativa constante.
Da interação entre cultura, ambiente e as múltiplas
identidades sociais, legitimadas pelo fazer coletivo e pelo
diálogo permanente entre as idades, os espaços de
aprendizagem, os tempos e os vínculos afetivos construídos
junto às comunidades parceiras.

Pedagogia Social



Recebeu por sua atuação ao longo dos anos, mais de vinte prêmios nacionais, gerando
resultados efetivos que integram hoje um Banco de Tecnologias Sociais, que
potencialmente passam, desde 2008, a serem disponibilizadas para diversas localidades e
regiões socioeconômicas de Minas e do país.

Consolidou assim um conjunto de competências institucionais, que lhe conferem hoje
credibilidade no ambiente do terceiro setor, tanto por sua capacidade de contribuir na
formulação e execução de Políticas Públicas, quanto na orientação de Programas de
Investimento Social Privado nas mais diversas áreas (meio ambiente, educação, saúde,
desenvolvimento social e geração de renda), reunindo experiências exitosas e
reconhecidas nacionalmente pelo impacto social que vem gerando ao longo dos anos.

Credibilidade



O Instituto Kairós está presente hoje em Minas Gerais
no município de Nova Lima com três núcleos físicos
instalados. Por meio de ações estruturantes e
contínuas, atua nos territórios fortalecendo políticas
públicas, redes sociais e educativas, a autonomia
produtiva, o protagonismo cultural das comunidades, a
valorização dos recursos naturais e a biodiversidade.

Em outros municípios de Minas e fora do Estado atua
com iniciativas de assessoria local e implementação de
Programas de Investimento Social Privado nas mais
diversas áreas.

Desde 2002 já passaram por seus programas sociais
mais de 20.000 pessoas, beneficiadas direta e
indiretamente por suas ações nas áreas de saúde,
educação, geração de renda, cultura e desenvolvimento
social.

Atuação / Núcleos Físicos Eixos Estratégicos



Fundado em 2002, o Instituto 
Kairós construiu sua sede em São 
Sebastião das Águas Claras, Nova 
Lima, MG.

Com três núcleos físicos instalados 
na localidade, atua remotamente 
também em outros municípios de 
Minas e fora do Estado. 

Desde 2002 já passaram por seus 
programas sociais mais de 20.000 
pessoas, beneficiadas direta e 
indiretamente por suas ações nas 
áreas de saúde, educação, geração 
de renda, cultura e 
desenvolvimento social.

Núcleos físicos implantados

HISTÓRIA DE IMPLANTAÇÃO

Nova Lima , MG 



Histórico de Fundação

Sediado em Nova Lima, Minas Gerais, o Instituto Kairós foi fundado
em resposta ao rompimento da barragem de rejeitos de minério de
ferro da Mineração Rio Verde, que ocorreu em 22 de junho de 2001
na localidade de São Sebastião das Águas Claras, Nova Lima, MG.

A partir de tal contexto, a instituição vem se estruturando pelo
diálogo direto com as comunidades com as quais se relaciona,
implementando iniciativas contínuas de fortalecimento e execução de
políticas públicas, de formação de redes territoriais, de promoção da
autonomia produtiva, do protagonismo social, da valorização dos
recursos culturais e da preservação da sociobiodiversidade
das regiões onde atua.



Dinâmica contínua da atividade turística na localidade de São Sebastião das Águas Claras

Ocupação do Distrito durante os dias de semana Ocupação do Distrito nos fin\ais de semana 



Marco de Fundação
2002 - Seminário Paisagens Compartilhadas

Marco de Fundação
2002 - Área cedida pela PMNL para implantação da sede do Instituto Kairós



2002 - Recebimento da área ambientalmente degradada 2003- Seminários “ Paisagens Compartilhadas”
Formação e estabelecimento da rede comunitária / Início do Projeto Coletivo /  Recuperação de área para criação do Centro Kairós



2003/2004 – Construção Coletiva do espaço 
Participação dos mestres de tradição oral na transferência das tecnologias e dos saberes locais

2003/2004 – Construção Coletiva do espaço 
Participação dos mestres de tradição oral na transferência das tecnologias e dos saberes locais



2003/2004 – Construção Coletiva do espaço 
Participação dos mestres de tradição oral na transferência das tecnologias e dos saberes locais

2003/2004 – Construção Coletiva do espaço 
Participação dos mestres de tradição oral na transferência das tecnologias e dos saberes locais



2004 a 2006 – Construção de Redes de Cultura e Tradição Oral 
Encontros regulares de raizeiras, benzedeiras e mestres de tradição da comunidade 

2004 a 2006 – Construção de Redes de Cultura e Tradição Oral 
Encontros regulares com os mestres de tradição da comunidade – Criação das hortas medicinais e da farmacinha comunitária 



2004 a 2006 – Construção de Redes de Cultura e Tradição Oral 
Encontros regulares de raizeiras, benzedeiras e mestres de tradição da comunidade 

2004 a 2006 – Construção de Redes de Cultura e Tradição Oral 
Encontros regulares com os mestres de tradição da comunidade – Criação das hortas medicinais e da farmacinha comunitária 



2003/2004 – Construção Coletiva do espaço 
Participação dos mestres de tradição oral na transferência das tecnologias e dos saberes locais

2003/2004 – Construção Coletiva do espaço 
Participação dos mestres de tradição oral na transferência das tecnologias e dos saberes locais



2003/2004 – Construção Coletiva do espaço 
Técnicas de bioconstrução e permacultura aplicadas / manejo dos materiais da região

2003/2004 – Construção Coletiva do espaço 
Técnicas de bioconstrução e permacultura aplicadas / manejo dos materiais da região



2004 a 2006 – Construção da Rede de Cultura e Tradição Oral 
Criação das hortas medicinais e da farmacinha comunitária 

2003/2004 – Construção Coletiva do espaço 
Técnicas de bioconstrução e permacultura aplicadas / manejo dos materiais da região



2003/2004 – Construção Coletiva do espaço 
Técnicas de bioconstrução e permacultura aplicadas / participação da comunidade no plantio dos jardins e hortas

2003/2004 – Construção Coletiva do espaço 
Técnicas de bioconstrução e permacultura aplicadas / participação da comunidade no plantio dos jardins e hortas



2006 – Torna-se Ponto de Cultura Nacional
Reconhecimento Nacional por seu trabalho de tradição Oral - Participação na Ação Griô Nacional



2004 a 2006 – Construção de Redes de Cultura e Tradição Oral 
Encontros regulares de raizeiras, benzedeiras e mestres de tradição da comunidade 

2004 a 2006 – Construção de Redes de Cultura e Tradição Oral 
Encontros regulares com os mestres de tradição da comunidade – Criação das hortas medicinais e da farmacinha comunitária 



2004 a 2006 – Construção de Redes de Cultura e Tradição Oral 

Artesanato e técnicas tradicionais
2004 a 2006 – Construção de Redes de Cultura e Tradição Oral 

Artesanato e técnicas tradicionais



Fundado em 2002, o Instituto 
Kairós construiu sua sede em São 
Sebastião das Águas Claras, Nova 
Lima, MG.

Com três núcleos físicos instalados 
na localidade, atua remotamente 
também em outros municípios de 
Minas e fora do Estado. 

Desde 2002 já passaram por seus 
programas sociais mais de 20.000 
pessoas, beneficiadas direta e 
indiretamente por suas ações nas 
áreas de saúde, educação, geração 
de renda, cultura e 
desenvolvimento social.

Núcleos físicos implantados

EIXO 1
Território e Comunidade



Área 
Socioeducativa



Área Socioeducativa

Ações de educação integral e 

integrada  no turno e contraturno

escolar para crianças e 

adolescentes que estudam na 

rede pública de ensino.
Famílias beneficiadas com ações 
socializadoras, de integração comunitária e 
apoio psicopedagógico por meio dos 
Programas Socioeducativos realizados;

1250

Crianças e adolescentes em média que já 
passaram por seus programas de Educação 
Integral, com acesso a práticas ambientais, 
linguagens artísticas e culturais, atividades 
esportivas, de apoio escolar, de 
fortalecimento de vínculos sociais e redes 
comunitárias;

2500

Núcleos de Referência em Educação Integral 
implantados nos municípios de Nova Lima e 
Brumadinho;

3

12
Anos implementando continuamente ações e 
programas de educação integral e integrada 
junto a escolas públicas nas comunidades em 
que atua; 



Tecnologia Social  / Programa de Educação Integral e Integrada
Atividades socioeducativas no contraturno da escola formal



Tecnologia Social  / Programa de Educação Integral e Integrada
Atividades socioeducativas no contraturno da escola formal



Tecnologia Social  / Programa de Educação Integral e Integrada
Atividades socioeducativas no contraturno da escola formal



Tecnologia Social  / Programa de Educação Integral e Integrada
Atividades socioeducativas no contraturno da escola formal



Tecnologia Social  / Programa de Educação Integral e Integrada
Atividades socioeducativas no contraturno da escola formal



Tecnologia Social  / Programa de Educação Integral e Integrada
Atividades socioeducativas no contraturno da escola formal



Área Socioeducativa

Transferência de Tecnologias 
Sociais, práticas e soluções 

formativas para Escolas da 

rede pública de ensino.

6470

Educadores da rede pública de ensino 
tendo participado de ações de formação 
do Instituto Kairós em 6 anos;

350

Crianças e adolescentes da rede pública de 
ensino  já beneficiadas por seus programas 
de formação musical nas Escolas;

93% De eficácia nos processos de transferência 
das Tecnologias Sociais para escolas da 
rede pública de ensino;

12
Anos de trabalho e diálogo ininterrupto do 
Instituto Kairós com escolas publicas 
implementando propostas conjuntas de 
formação extracurricular; 



Ação Musica nas Escolas



Implantação de Hortas Escolas – Participação dos professores e cantineiros das Escolas



Formação de Educadores da Rede Pública de Ensino





Na área
Socioambiental & de Saúde Integral



Área Socioambiental

100%

da rede de médicos e agentes de 

saúde do município capacitada para 

prescrição dos fitoterápicos.
70%

Unidades de saúde do município com o 

programa implantado.6

Espécies de plantas medicinais 

cultivadas em processos monitorados 

com produção local de 100% da 

matéria prima utilizada na produção dos 

fitoterápicos.

10.000
Usuários do SUS de Nova Lima com 

acessibilidade ao medicamento 

fitoterápico nos postos de saúde locais 

nos anos de funcionamento da política;

200 Mais de 200 iniciativas voltadas à 

valorização da prática tradicional 

envolvendo uma rede de mais de 3.000 

pessoas em 14 anos.

Toneladas de composto orgânico 

produzido anualmente a partir dos 

resíduos orgânicos da região.
15

Implantação de um Arranjo 
Produtivo Educativo Solidário com 

foco na sustentação do serviço de 

Fitoterapia no SUS a partir da 

manutenção dos conhecimentos e das 

práticas tradicionais de saúde.



Tecnologia Social Farmácia Viva

Implantação e sustentação do serviço de 
fitoterapia no SUS com foco no 

fortalecimento e manutenção das 
práticas tradicionais de saúde e na 

promoção de redes colaborativas de 
desenvolvimento social

Solução Inovadora de Saúde e Atenção Básica para o SUS

Políticas Públicas e Marcos Legais

• Recomendada pela Organização Mundial de Saúde, desde a Conferência Internacional sobre Atenção 
Primária em Saúde em Alma-Ata (Genebra, 1978).

• Portaria 971 / 2006 (Ministério da Saúde): 
Política Nacional de Práticas Integrativas e complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde 
(acupuntura, homeopatia, termalismo social/crenoterapia, fitoterapia). 

• Decreto Presidencial 5.813 / 2006:
Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF).

• Portaria interministerial 2.960 / 2008:
Aprova o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

• Portaria 886 / 2010 (Ministério da Saúde):
Institui a Farmácia Viva no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

• RDC 18 / 2013 (ANVISA):
Dispõe sobre boas práticas de processamento e manipulação de plantas medicinais 
e fitoterápicos em farmácias vivas.



Realização de mais de 550 

atividades comunitárias 

diversificadas de educação 

popular em saúde, como 

caminhadas de identificação de 

plantas medicinais, encontros, 

cursos, oficinas etc.

Envolvimento ao longo de 10 

anos de mais de 5.000 pessoas 

nas ações de educação popular 

em saúde promovidas.

Rede de Educação Informal Popular em Saúde



Rede de Educação Informal Popular em Saúde



Arranjo Produtivo Local / Estação de compostagem 



Arranjo Produtivo Local / Viveiros de Mudas



Arranjo Produtivo Local / Horto medicinal



Arranjo Produtivo Local / Estação de coleta e secagem



Cultivo local e beneficiamento 

próprio de 97% da matéria-

prima utilizada nos programas 

de  fitoterapia do Instituto 

Kairós.

Secagem de mais de 1000 kg de 

plantas/ano. 

Sistema para rastreabilidade 

total da matéria-prima.
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Padronização completa dos 
medicamentos fornecidos: 
rotulagens, folhetos 
informativos, embalagens etc.

Pesquisa técnico-científica 
desenvolvida para definição da 
lista de espécies a serem 
empregadas na produção de 
fitoterápicos.

Desenvolvimento e Padronização de Medicamentos para o SUS



Distribuição de mais de 
3000/ ano de produtos 
fitoterápicos na rede SUS;

Criação dos procedimentos 
operacionais padronizados para 
a produção dos medicamentos.

Atendimento de 100% da 
demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde ao longo 
dos anos de vigência do 
programa.

Implantação do Programa 
Farmácia Viva em 06 unidades 
de saúde do município de Nova 
Lima.

Fitoterápicos disponíveis para 
toda a população de Nova Lima 
durante a vigência do programa.

Produção e Distribuição de Fitoterápicos para o SUS



Implantação de hortos  
comunitários em 100% das 
unidades de saúde 
integrantes do Programa, 
contando com participação 
popular.

96% de adesão das equipes 
das unidades de saúde nos 
cuidados diários dos hortos 
implantados.

Implantação de Hortos Medicinais nos postos de saúde do SUS



279 profissionais de saúde 
participantes de atividades 
de capacitação (138 de nível 
superior e 141 de nível 
médio).

Desenvolvimento de 
capacitação permanente 
com mais de 30 atividades 
de formação oferecidas.

Capacitação de Profissionais de Saúde do SUS Municipal



Equipagem do laboratório 

segundo as normas da 

ANVISA

Sistema de climatização 

preparado para 

implantação do ar 

condicionado;

Sistema de cabeamento 

estruturado para 

implantação de telefonia e 

rede de internet.

Estruturação e Equipagem do Laboratório de Fitoterapia



Criação dos fluxos operacionais 
de distribuição, dispensação, 
armazenamento e controles. 

Elaboração de Protocolo 
Municipal para regulamentação 
do Programa e das atividades dos 
profissionais de saúde no mesmo.

Elaboração de apostila para 
capacitação da equipe de saúde 
da rede SUS.

Desenvolvimento do Manual de 
Tecnologia Social Farmácia Viva 
para reaplicação.

Sistematização da Tecnologia Social



SETOR PARCEIRO

SETOR PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Nova Lima

Fundo Especial de Gestão Ambiental / FEGA

Governo Estadual (Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais; Secretaria Estadual de Cultura)

Governo Federal (Ministério da Saúde, Ministério da
Cultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência
e Tecnologia)

Fundo Socioambiental Caixa Econômica Federal

Fundação Banco do Brasil – Banco de Tecnologias Sociais

SETOR PRIVADO Vale

SOCIEDADE CIVIL E 
REDES 

INTERSETORIAIS

Fórum Municipal Lixo e Cidadania de Nova Lima

SOS Nova Lima

Rede Nacional Cultura e Saúde

Rede Estadual Saúde e Cultura

Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais

AMAU (Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana)

Conselho Estadual do Parque da Serra do Rola Moça

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO

Finep – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Fundep

Epamig

Emater

Capilarização do Programa em 
mais de 200 seminários, 
congressos, intercâmbios e 
outros eventos no Brasil desde 
2012.

Realização de mais de uma 
centena de visitas técnicas e 
encontros na região 
metropolitana de Belo 
Horizonte e outros estados 
brasileiros.

Permeabilidade do Programa 
em  instâncias governamentais, 
técnicas, científicas e 
empresariais. 

Experiência de referência em 
Minas Gerais e no Brasil, com 
vários prêmios nacionais e 
regionais

Articulação Permanente da Política em Minas Gerais e no país



Recomposição Ambiental & Sistemas Agroflorestais 

23
Núcleos produtivos agroflorestais de 

geração de renda implementados em 

parceria com a VALE;
3

Sistemas Agroflorestais e 

Agroecológicos Implantados

320 Agricultores e produtores rurais 

capacitados em mais de 3 municípios 

de Minas Gerais;

Toneladas de composto orgânico 

produzido anualmente a partir dos 

resíduos orgânicos da região.

15000

Implantação de sistemas agroflorestais
em áreas rurais e urbanas, promovendo a 

capacitação e a geração de renda de 

pequenos produtores, o fortalecimento da 

agricultura orgânica, da segurança 

alimentar,  das redes produtivas locais e a 

recuperação ambiental de áreas 

degradadas;



Formação de Lideranças e Construção de Planos Participativos Locais



Diagnóstico de Quintais / Assessoria Rural



Formação de Pequenos produtores em Sistemas Agroflorestais ( SAFs)



Implantação de Sistemas Agroflorestais Integrados



Implantação de Sistemas Agroflorestais Integrados



3
do público participante das formações 

participando dos núcleos produtivos de 

geração de renda ou com negócios 

próprios na área da alimentação; 

40%

Cozinhas Escolas Implantadas no 

município de Brumadinho e Nova Lima

70%
de verificação de mudanças nos hábitos 

alimentares das famílias participantes 

das formações; 

350 Mais de 350 pequenos produtores e 

famílias participantes dos cursos de 

formação em alimentação saudável

Formação de famílias e pequenos 

produtores em práticas de alimentação 

saudável e reaproveitamento dos alimentos, 

fortalecendo a segurança e soberania

alimentar, os valores culturais locais e a 

geração de renda de pequenos produtores
locais;

Segurança e Soberania Alimentar



Reaproveitamento Integral dos Alimentos



Culinária Saudável e Regional





Na área 
Socioeconômica



A Incubadora Social Kairós tem por objetivo 

ressignificar a atividade produtiva nos 

territórios aonde atua e realizar apoio a 

pequenos empreendedores locais 
com processos de fomento e assessoria técnica 

para autogestão de seus empreendimentos. 

390

Núcleos produtivos implantados em 4 

anos com processos formais de geração 

de trabalho e renda.
12

artesãos e pequenos produtores 

capacitados que já passaram pelos 

núcleos produtivos do Instituto Kairós 

em processos de geração de renda.

450

Pequenos empreendedores e grupos 

produtivos mapeados para formação da 

rede produtiva local

120 Empreendedores capacitados com 

planos de negócio elaborados e 16 

empreendedores em processos de 

incubação;

48 
Artesãos e produtores locais 

beneficiados a partir da venda de seus 

produtos no Café Clube Cultura.

Incubadora Social Comunidades em Rede



Formação em autogestão para pequenos empreendedores



Formação em autogestão para pequenos empreendedores



Núcleos Produtivos Implantados / Temperos e Chás



Núcleos Produtivos Implantados / Aromáticos e Cosméticos 



Núcleos Produtivos Implantados / Mudas 



Núcleos Produtivos Implantados / alimentos caseiros e artesanais



Núcleos Produtivos Implantados / Produtos Apícolas



Núcleos Produtivos Implantados / artesanato/ Bambu / fibra da bananeira





Na área 
Sociocultural



72 

Apresentações de talento locais em 

eventos do Clube Cultura Café.65

Encontros intergeracionais na 

comunidade de Macacos promovendo 

a transmissão oral dos saberes e 

conhecimentos locais

750

Edições do Evento Quinta do Balaio 

realizadas com apresentação de mais 

de 80 grupos artísticos e musicais no 

Clube Cultura Kairós.

460 Sessões de cinema gratuitas 

realizadas no Clube Cultura Cine 

Kairós em 3 anos.

Fortalecimento dos saberes de tradição 
oral e as manifestações culturais locais através 

de uma pedagogia que facilita o diálogo 

entre as idades, os equipamentos culturais, as 

linguagens artísticas e os grupos 

étnico-raciais.
Eventos realizados com produções anuais 

da instituição e apresentações dos grupos 

musicais de crianças e adolescentes.
75

Cultura Viva – Cultura de Tradição Oral







EIXO 2
Rede de Cooperação Técnica



COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERSETORIAL

A partir de sua atuação nos territórios, o Instituto 
Kairós se articula por meio de redes intersetoriais
de colaboração, fortalecendo suas iniciativas nas 
áreas das políticas públicas, da Pesquisa, Inovação 
& Desenvolvimento, por iniciativas privadas e de 
mercado, e entre redes formais organizadas da 
sociedade civil ( Ongs, Fundações, Fóruns, 
Conselhos, etc ).



GESTÃO TERRITORIAL INTEGRADA / ARTICULAÇÃO DE APL(S)

Por meio de seus Programas de Gestão Territorial,
amplia a abrangência de suas iniciativas
contextualizando sua atuação regionalmente ou por
Bacia Hidrográfica, fortalecendo a formação de
Arranjos Produtivos Locais, as vocações e as Cadeias de
Valor das regiões aonde está presente.

• Elabora Planos Integrados Territoriais na área de 
desenvolvimento social;

• Realiza Gestão de Planos Participativos de 
Revitalização e Proteção do Patrimônio Cultural e 
Natural;

• Articula e implementa Arranjos Produtivos Locais 
por meio da implementação de núcleos produtivos 
e redes autônomas socioeconômicas;

• Desenvolve Diagnósticos Participativos Territoriais e 
por Bacia Hidrográfica nas áreas socioambiental e 
socioeconômica;



ARTICULAÇÃO E FORTALECIMENTO DE REDES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Por meio de instrumentos formais e não formais,
promove suas ações a partir da formação de redes
locais e/ ou regionais de desenvolvimento:

• Promove redes de produtores e pequenos 
empreendedores a partir de plataformas digitais e 
georeferenciadas;  

• Promove e fortalece por meio de sua pedagogia de 
desenvolvimento local redes territoriais de 
desenvolvimento;

• Fortalece redes institucionais no território 
articulando ações conjuntas entre ONGs, 
organizações e instituições locais;



INOVAÇÃO, FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A partir das tecnologias e programas sociais
implementados nas mais diversas áreas de atuação, o
Instituto Kairós inova, formula e executa políticas públicas
voltadas ao desenvolvimento social e territorial;

• Desenvolve metodologias inovadoras capazes de 
subsidiar a construção de políticas públicas; 

• Formula e Sistematiza a metodologia de aplicação de 
políticas públicas nas mais diversas áreas;

• Executa políticas públicas nas áreas de 
desenvolvimento social, saúde, educação, 
desenvolvimento econômico, cultura, meio ambiente, 
habitação, dentre outras,



DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICOS ESTRUTURADOS

• Diagnósticos Sociais nas áreas: socioeconômica, 
sociocultural, socioeducativa e socioambiental;

• Gestão de dados , Sistematização e tratamento de 
informação georeferenciada;

• Diagnósticos participativos para o desenvolvimento local 
e Territorial.

A partir das tecnologias e programas sociais
implementados nas mais diversas áreas de atuação, o
Instituto Kairós realiza:



Fundado em 2002, o Instituto 
Kairós construiu sua sede em São 
Sebastião das Águas Claras, Nova 
Lima, MG.

Com três núcleos físicos instalados 
na localidade, atua remotamente 
também em outros municípios de 
Minas e fora do Estado. 

Desde 2002 já passaram por seus 
programas sociais mais de 20.000 
pessoas, beneficiadas direta e 
indiretamente por suas ações nas 
áreas de saúde, educação, geração 
de renda, cultura e 
desenvolvimento social.

Núcleos físicos implantados

EIXO 3
Assessoria Investimento Social Privado



A partir de sua expertise na área de Gestão de 
Programas Sociais e Parcerias de Cooperação Técnica 
com Organizações para o mesmo fim, presta Assessoria 
Institucional e Corporativa, bem como oferece suporte 
a instituições e empresas que estejam em busca da 
modelagem de seus Programas e Investimentos na área 
da Responsabilidade Social. 

MODELAGEM DE PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

• Criação e Modelagem de Programas Sociais para 
Organizações e Empresas que queiram atuar com práticas 
territoriais na área social;

• Avaliação de Programas Sociais Corporativos e de Tecnologias 
Sociais aplicadas de acordo com  indicadores de Impacto 
Social;

• Desenvolvimento e Remodelagem de Programas e 
Tecnologias Sociais voltadas aos contextos socioeconômicos 
e socioambientais dos territórios de interesse das 
Organizações e Empresas;

• Sistematização de Práticas Sociais desenvolvidas por 
Organizações e empresas, criando todo plano de atuação 
estratégica e os quadros lógicos de projetos com suas 
respectivas metas, indicadores e métodos de 
monitoramento;

MODELAGEM DE PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL



GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS CORPORATIVOS

• Execução de Programas Sociais Corporativos nos territórios 
de interesse da Organização Parceira;

• Gestão de Espaços e Núcleos Físicos vinculados aos 
Programas de Responsabilidade Social da Organização 
Parceira;

• Capacitação Técnica para equipes executoras de projetos 
sociais corporativos, transferindo metodologias e 
tecnologias sociais aplicáveis nas mais diversas áreas ;

CONSULTORIAS TÉCNICAS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Consultorias específicas e sob demanda para apoiar organizações e 
empresas na área da Responsabilidade Social;

• Consultorias específicas na área de pedagogia social aplicada nos 
projetos organizacionais e corporativos;

• Elaboração de Diagnósticos Sociais e Técnicos acerca dos projetos 
aplicados e/ou das realidades de interesse de atuação das 
organizações e empresas;

• Capacitação para gestores e técnicos de programas sociais nas 
áreas de elaboração, execução, monitoramento e avaliação de 
projetos sociais;



Inserções em Mídia / Visibilidade



Parcerias desenvolvidas em 15 anos


