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O ano de 2021 foi mais um ano bastante complexo e 
desafiador por conta da pandemia de covid-19, mas também 
teve um marco importante para a Jeduca, que completou 5 
anos desde a sua criação, em junho de 2016.

Neste ano, novamente tivemos que ajustar algumas ações ao 
longo dos meses, conforme o ritmo das infecções foi ou não 
nos permitindo, e a pandemia e as desigualdades 
educacionais estiveram no centro da temática do nosso 
trabalho. O 5º Congresso Internacional de Jornalismo de 
Educação, por exemplo, foi novamente on-line e realizamos 
mais uma edição do curso a distância, pela internet, de 
Jornalismo de Educação: bases para a cobertura. 

A celebração dos nossos 5 anos também contou com ações 
remotas, como vídeos especiais, atualização do nosso site 
institucional e também a realização da segunda edição da 
pesquisa com nossos associados, que traça o perfil dos 
jornalistas de educação e traz retornos importantes sobre o 
trabalho da Jeduca, para ajudar a traçar ações para o 
presente e o futuro da associação. 

Neste documento apresentamos um resumo com resultados 
das ações realizadas ao longo de 2021, com esperança
de que 2022 seja um ano mais positivo para o mundo e, 
especialmente, para a educação.  

Palavra da
Diretoria



5
séries especiais

em vídeo

Jeduca em 5 anos

1.597
associados

3.245
tópicos no grupo 

de e-mail dos 
associados

761
atendimentos 

feitos pela 
Editora Pública

373
conteúdos
publicados

no site

237
vídeos, somando

126.623 visualizações 
no Youtube

23
guias e miniguias 

de apoio à 
cobertura 

52
webinários



168
inscritos na Categoria 

Jornalista e 379 
inscritos na Categoria 

Estudante

Jeduca em 5 anos

5
Congressos 

Internacionais de 
Jornalismo de Educação, 
com 3.016 participantes

4
pesquisas: quali e quantitativa (2018) sobre a 

percepção do público do jornalismo de 
educação; e duas quantis (2019 e 2021) sobre 

o perfil dos jornalistas de educação

1.547
estudantes formados em 

cursos da Jeduca, sendo 797 
deles nas duas edições on-line 
do curso com 16h de duração

3
Editais de Jornalismo de 
Educação, com 24 bolsas 

concedidas (8 em andamento) 
e 6 TCCs premiados



Resumo do
que a Jeduca
fez em 2021

Chegou a 1.597 
associados, com 188 novos 
inscritos em 2021. Os 
associados fazem parte de 
uma rede de diálogo, 
mediada pela Jeduca, que 
contou com 426 tópicos 
de interação em seu grupo 
próprio de e-mails;

Realizou ações que marcaram 
os 5 anos da associação, 
completos em junho, com 
vídeos especiais, renovação 
do site e atualização de 
pesquisa realizada em 2019 
com os associados da Jeduca, 
que traça o perfil dos 
jornalistas de educação e traz 
avaliações sobre o trabalho 
da associação;

A Editora Pública da 
associação atendeu 
a 108 novas 
demandas, 
buscando apoiar o 
desenvolvimento de 
reportagens e o 
trabalho jornalístico;

Lançou a página 
Onde encontrar 
dados educacionais 
para apoiar os 
jornalistas na busca 
por dados e 
informações para as 
pautas de educação;



Resumo do
que a Jeduca
fez em 2021

Realizou o 5º Congresso 
Internacional de Jornalismo de 
Educação, a 2ª edição totalmente 
on-line, que teve como foco
A educação e as desigualdades 
na pandemia e contou com a 
participação de 740 pessoas;

Concluiu o 2º Edital de 
Jornalismo de Educação, em 
parceria com o Itaú Social, e 
lançou o 3º Edital, que já 
selecionou as 8 pautas que serão 
desenvolvidas no início de 2022;

Promoveu cursos com parceiros sobre Lei de Acesso 
à Informação e a Educação e Educação Midiática e 
foi co-realizador da 1ª Semana da Imprensa no Brasil.

Realizou a 2ª edição do 
curso on-line e gratuito 
Jornalismo de Educação: 
bases para a cobertura, 
que contou com 1.273 
inscritos e 390 concluintes;

Promoveu 8 webinários 
com temas ligados à 
pandemia e outros como a 
crise das Universidades 
Federais e a implementação 
do Novo Ensino Médio;



5 anos Jeduca
Em junho de 2021, a Jeduca completou 5 anos. 
Para marcar a data e apoiar o planejamento dos 
próximos anos da associação, foram realizadas 
algumas iniciativas especiais:

Pesquisa com associados Jeduca para atualizar a realizada 
em 2019 e traçar o perfil dos associados/ jornalistas de 
educação e avaliação das atividades da Jeduca.
Resultados podem ser conferidos aqui;

Criação de identidade visual de 5 anos e série de vídeos 
especiais com a participação de diretores, comitê, associados 
e parceiros e pequenos vídeos com depoimentos produzidos 
especialmente no formato stories para as redes sociais;

Renovação do site da associação (com destaque especial para 
uma nova página sobre onde encontrar dados educacionais), 
com o intuito de modernizá-lo, deixá-lo mais responsivo, 
organizar e destacar os materiais produzidos pela Jeduca.

https://jeduca.org.br/arquivos/Relatorio-Pesquisa-Associados-Jeduca_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5ztpEkNkxK4&list=PLgoBNkOUiDttY8dIIZYqrVhatWdAc8Vc9&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=xaPegHo9UlE&list=PLgoBNkOUiDttY8dIIZYqrVhatWdAc8Vc9&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=vf9a_cha_pk&list=PLgoBNkOUiDttY8dIIZYqrVhatWdAc8Vc9
https://jeduca.org.br/dados-educacionais


Lançada em agosto, junto com o novo site da Jeduca,  a página 
Onde encontrar dados educacionais? reúne cerca de 90 bases
de dados nacionais e internacionais sobre educação.

Traz informações sobre as principais fontes de estatísticas 
educacionais do Brasil e internacionais, como do IBGE, Inep, Instituto 
de Estatísticas da Unesco e da OCDE e plataformas desenvolvidas 
por entidades educacionais e organizações sociais. Conta também 
com uma área que detalha como se avalia hoje a educação no País
e informações mais detalhadas  as principais bases de dados.

A página foi pensada para apoiar os jornalistas em suas pautas,
num cenário em que a produção e a demanda por este tipo de 
informação são crescentes. Quem está à procura de uma informação 
específica pode recorrer ao mecanismo de busca, pesquisando pelo 
tema e também por etapa (Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Ensino Médio e Ensino Superior). 

Associados  Jeduca colaboraram para a construção da página
com indicações de fontes variadas, e a proposta é que ela seja 
colaborativa, recebendo atualizações e novas sugestões ao longo
do tempo. Aqui, um vídeo sobre a área. 

Dados educacionais

https://jeduca.org.br/dados-educacionais
https://www.youtube.com/watch?v=_3cm9QUT5ms


8 Webinários Jeduca
(11 em 2020)

Ciência e Covid-19: o que 
o jornalista de educação
precisa saber?, em 27/1

>> 650 visualizações

Homeschooling: o 
modelo e o direito à 
educação, em 20/5

>> 600 visualizações

Como está a 
implementação do novo 
ensino médio, em 2/9

>> 841 visualizações

Abandono e evasão 
escolar na pandemia,
em 1/4 

>> 850 visualizações

Diretrizes, normas e 
protocolos do ano letivo 
de 2021, em 9/2

>> 850 visualizações

Universidades Federais: 
crise financeira e 
perspectivas, em 7/7

>> 267 visualizações

A educação 
profissionalizante no novo 
ensino médio: desafios e 
possibilidades , em 9/9
>> 383 visualizações

Como fica a alfabetização 
no ensino remoto?,
em 15/4

>> 1,2 mil visualizações

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=490388312361619
https://www.youtube.com/watch?v=gWNN6mmmiSk&list=PLgoBNkOUiDtufqrtxT8KZ2lnMZ-pZiuPD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=PUu4ooh1sgw
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=249600590072718
https://www.youtube.com/watch?v=L318OEOMOBs&list=PLgoBNkOUiDtufqrtxT8KZ2lnMZ-pZiuPD&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=f17wbpLna14
https://www.facebook.com/271172816555364/videos/915808729238011
https://www.youtube.com/watch?v=4CNyv-fXvqw&list=PLgoBNkOUiDtufqrtxT8KZ2lnMZ-pZiuPD&index=4&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=WSjh5t4JYeA
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1150506425465865
https://www.youtube.com/watch?v=3yFleN53t6w&list=PLgoBNkOUiDtufqrtxT8KZ2lnMZ-pZiuPD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GFKdlVsIzlY
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=504169120767384
https://www.youtube.com/watch?v=jL6gyz6_R4o&list=PLgoBNkOUiDtufqrtxT8KZ2lnMZ-pZiuPD
https://www.youtube.com/watch?v=_PD1DRC0Pzg&t=15s
https://www.facebook.com/jeducabrasil/videos/2857227887860001
https://www.youtube.com/watch?v=LBbRWv5mwYw
https://www.youtube.com/watch?v=lYwZMX2qlLg&t=24s
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=215828497180537
https://www.youtube.com/watch?v=5zAJECj3MOQ
https://jeduca.org.br/noticia/miniguia-da-dicas-de-cobertura-sobre-o-novo-ensino-medio
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=363523212112268
https://www.youtube.com/watch?v=2LbRujS5myo
https://jeduca.org.br/noticia/miniguia-da-dicas-de-cobertura-sobre-o-novo-ensino-medio


Série de 6 vídeos com jornalistas de educação 
abordando pontos de atenção na cobertura do
tema no ano de 2021, destacando:

Pandemia e as desigualdades educacionais;

Cortes orçamentários;

Pautas de costume (como homeschooling
e escola sem partido);

Taxa de rendimento escolar;

Sistema Nacional de Educação;

Enem e Enem on-line.

Série em vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=qRukdDNTP5E&list=PLgoBNkOUiDtt1e5bh2ZumNjiG4ccN-5jn


Foram criados 63 novos conteúdos para o site da 
Jeduca, desde matérias com informações para a 
cobertura de determinados temas da pauta da 
educação até registro de ações como cursos, Editais, 
webinários e Congresso. 

No total, foram também criados 47 novos vídeos e 20 
no formato reels ao longo do ano, contemplando os 
especiais de 5 anos, as séries e conteúdos específicos, 
como sobre os editais e os de cobertura do congresso, 
citados em outros pontos deste relatório.  Na 
comemoração de 5 anos, todos os depoimentos 
recebidos também tiveram registro nos stories das 
redes sociais da associação.

Produção de conteúdo
e redes sociais

SEGUIDORES

DEZ/20

5.239
DEZ/21

5.964
SEGUIDORES

DEZ/20

2.431
DEZ/21

3.392

SEGUIDORES

DEZ/20

2.543
DEZ/21

3.515
SEGUIDORES

DEZ/20

1.838
DEZ/21

2.701

SEGUIDORES

DEZ/20

4.420
DEZ/21

5.390



Divulgação do resultado da Categoria Estudante da 
2ª edição e da série de vídeos com bastidores dos 
3 TCCs premiados;

Veiculação das reportagens das pautas vencedoras 
da 2ª edição e da série de vídeos com os bastidores 
das reportagens; 

Lançamento da 3º edição do Edital em agosto e 
escolha das 8 pautas vencedoras da edição. 
Balanço das inscrições da Categoria Jornalista:

Edital de Jornalismo de
Educação (Parceiro: Itaú Social)

62 inscrições de 81 profissionais (alguns profissionais 
inscreveram duas pautas e outras foram inscritas
em duplas);

49 diferentes veículos indicados para publicação;

jornalistas de 19 UFs (AL, AM, AP, BA, CE, DF, GO,
MA, MG, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC, SP).

as pautas selecionadas são de jornalistas de 6 UFs
(AM, BA, CE, MG, RS e SP) e podem ser conferidas aqui.

https://jeduca.org.br/noticia/2-edital-premia-tccs-sobre-cotas-pandemia-e-educomunicacao-
https://jeduca.org.br/noticia/2-edital-de-jornalismo-de-educacao-seleciona-pautas-de-6-estados
https://jeduca.org.br/noticia/2-edital-de-jornalismo-de-educacao-seleciona-pautas-de-6-estados
https://jeduca.org.br/noticia/veja-as-materias-premiadas-no-2-edital-de-jornalismo-de-educacao
https://jeduca.org.br/noticia/3-edital-de-jornalismo-seleciona-pautas-de-seis-estados


Com o sucesso da primeira edição do curso, realizada entre 
novembro de 2020 e janeiro de 2021 (confira aqui o relatório 
completo), em 2021, aconteceu a organização, divulgação e 
realização da 2ª edição do curso on-line e gratuito Jornalismo 
de educação: bases para a cobertura; 

Com aulas realizadas entre os dias 21/6 e 12/7; o programa 
contou com 15 aulas – ministradas por jornalistas experientes -, 
com vídeos e textos e dividiu-se em dois módulos: Ecossistema 
da Educação e Prática do Jornalismo nesta área. Todas 
contaram com interpretação em Libras e legendas opcionais; 

A segunda edição contou com melhorias como um fórum de 
discussão dentro da própria plataforma e 3 encontros ao vivo e 
on-line para apoio com dúvidas dos participantes. Sugestões 
que vieram dos alunos da primeira edição do curso. 

Curso exclusivo para estudantes de jornalismo e de 
comunicação e jornalistas;

Curso on-line de
jornalismo de educação

https://jeduca.org.br/arquivos/JEDUCA-Avaliacao-Curso-de-Jornalismo-de-Educacao_2020.pdf
https://jeduca.org.br/arquivos/JEDUCA-Avaliacao-Curso-de-Jornalismo-de-Educacao_2020.pdf


Confira aqui os relatórios 
completos da 2ª edição do curso. 

Foram 1.273 inscrições de quase todas as UFs do Brasil - exceto 
TO - e de Portugal e Holanda. Destaques SP (421), RJ (147), RS 
(79), BA (72), PE (63) e MG (60);

Do total de inscritos, 56,1% são estudantes de jornalismo /
comunicação, 40,5% são jornalistas formados e 3,4% atuam 
como jornalistas, mas não são formados em jornalismo;

72,9% são mulheres, 26,6% são homens e 0,5% preferiram 
não informar;

56,4% são brancas, 26,7% são pardas, 13,7% são pretas, 1,3% são 
amarelos; 1,9% preferiram não informar;

390 inscritos (30,7% do total) concluíram o curso (acima de 70% 
da carga horária total) no prazo e 387 dos participantes 
preencheram a avaliação do curso;

O conteúdo do curso foi avaliado como excelente por 72% dos 
participantes e 52% deles classificaram a carga horária total 
como perfeita;

Curso on-line de
jornalismo de educação

https://jeduca.org.br/arquivos/JEDUCA-Avaliacao-Curso-de-Jornalismo-de-Educacao-2021.pdf


Segunda edição totalmente on-line do evento, foi realizada entre os 
dias 27 de setembro e 1º de outubro de 2021;

O #Jeduca2021 teve como tema central A educação e as 
desigualdades na pandemia. A programação contou com mesas que 
aprofundam causas e consequências das desigualdades educacionais, 
intensificadas na pandemia. Foram discutidas questões 
socioeconômicas, étnicas, raciais, de gênero e da deficiência, além de 
sessões que enfocaram a maneira como o jornalismo lida com elas;

Foram realizadas 11 mesas de debate e 4 minicursos,
distribuídos em 5 dias de evento, sempre com tradução
de Libras;

Todas as mesas e minicursos foram transmitidos ao
vivo por meio de site próprio do evento.

5º Congresso de Internacional
de Jornalismo de Educação



O Congresso contou com 40 palestrantes, 15 mediadores e recebeu 
1.096 inscrições, sendo que dos inscritos,  740 participantes fizeram 
login durante e/ou até um mês após o evento; 

Estudantes de jornalismo (34%), pesquisadores ou professores de 
jornalismo (7%) e produtores de conteúdo (32%) somam 73% da 
audiência final; 

Dos participantes, 48,7% assistiram a, ao menos, metade do tempo 
total (18h) das atividades do congresso;

91,4% dos participantes que avaliaram o evento consideraram ótimos 
os temas abordados nas mesas e nos minicursos;

O #Jeduca2021 teve uma média final de 270 participantes por 
sessão. Durante a transmissão ao vivo, a média foi de 200 e se 
manteve praticamente durante toda a semana;

O evento contou com grande interação/engajamento no chat 
em todas as sessões;

5º Congresso de Internacional
de Jornalismo de Educação

Confira aqui para acessar o 
relatório completo.

https://jeduca.org.br/arquivos/Resultados-Jeduca2021.pdf


De que maneira a pandemia de covid-19 afetou (e ainda afeta) a vida 
escolar dos jovens? Esta pergunta foi o ponto de partida da série de 
vídeos “Jovens na pandemia”, produzida pela Jeduca especialmente para 
o congresso.

A série trouxe experiências de cinco jovens, um de cada região do país, 
no cenário da suspensão das aulas presenciais e do ensino remoto desde 
que a epidemia de covid-19 atingiu o Brasil.  

Os protagonistas pertencem a grupos que sofreram intensamente os 
efeitos das desigualdades que perpassam a escola, os estudos e seus 
projetos de futuro nesse contexto.

5º Congresso de Internacional
de Jornalismo de Educação

Websérie especial para o congresso

Trata, especialmente, 
sobre abandono escolar 
e busca ativa.

Aborda as o estudo à 
distância e a entrada no 
Ensino Superior.

Fala sobre a educação 
inclusiva na pandemia.

Aborda o medo do 
retorno às aulas 
presenciais. 

Trata da educação 
indígena na pandemia.

https://www.youtube.com/watch?v=jMa7y88ieLQ
https://www.youtube.com/watch?v=YeoN3JQeMUo
https://www.youtube.com/watch?v=F2L_c9AIr9g
https://www.youtube.com/watch?v=R6MEWdXwnn8
https://www.youtube.com/watch?v=nHhUf0DTxH8


Em parceria com a agência de dados independente 
Fiquem Sabendo, a Jeduca promoveu algumas iniciativas 
de formação e informação sobre a Lei de Acesso à 
Informação (LAI) e a Educação em 2021:

Minicurso Como driblar negativas na LAI e garantir o 
acesso a informações durante o 5º Congresso Internacional 
de Jornalismo de Educação. O minicurso contou a com 
participação de 131 participantes do congresso durante a 
transmissão ao vivo e 195 até o final do mês de outubro;

Oficina Como usar a Lei de Acesso à Informação para 
cobrir educação, no dia 7 de dezembro, ministrada pelo 
jornalista Léo Arcoverde, cofundador da Fiquem Sabendo 
e produtor de reportagem da Globo News. A oficina 
contou com 71 participantes;

Desenvolvimento da seção LAI na Educação na plataforma 
WikiLAI, iniciativa da Fiquem Sabendo que reúne 
informações e orientações relacionadas à LAI numa 
linguagem simples, evitando termos técnicos e jurídicos. 
Também traz dicas e exemplos concretos de pautas com 
base em informações coletadas através da lei.

Lei de acesso à informação
(LAI) (Parceiro: Fiquem Sabendo) 

https://fiquemsabendo.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=IeVgXkb75H0
https://www.youtube.com/watch?v=IeVgXkb75H0
https://www.youtube.com/watch?v=oalulE1dV3M
https://www.youtube.com/watch?v=oalulE1dV3M
https://wikilai.fiquemsabendo.com.br/wiki/Categoria:LAI_na_Educa%C3%A7%C3%A3o


A Jeduca é uma das organizações que fazem parte do Fórum 
de Direito de Acesso a Informações Públicas, uma coalizão de 
entidades da sociedade civil, organizações de mídia e 
pesquisadores dedicada a fazer o controle social da 
implementação da Lei de Acesso a Informação; e assinou dois 
documentos propostos por este Fórum neste ano: carta aberta 
sobre a decisão do TCU de não receber denúncias sobre 
transparência ativa e manifesto condenando o uso indevido da 
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) para negar acesso a 
informações de interesse público;

A associação também foi uma das organizações parceiras do 
seminário pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, 
comemorado no dia 3/5, organizado pela Unesco Brasil. O 
evento que teve como tema “Informação como bem público”, 
destacando o papel essencial do jornalismo livre e 
independente na produção de notícias, contou com painéis 
nos dias 3 e 4 de maio. Saiba mais aqui;

Em setembro, a Jeduca também aderiu à iniciativa O Espaço 
Cívico é o Nosso Espaço – Uma agenda de proteção da 
democracia, agenda organizada pelo Instituto Igarapé, que 
traz um conjunto de propostas para a defesa ativa e a 
promoção do espaço cívico pelas pessoas. Saiba mais aqui.

Pela defesa da imprensa
e da democracia

https://jeduca.org.br/noticia/forum-questiona-tcu-por-nao-receber-denuncias-sobre-transparencia
https://jeduca.org.br/noticia/forum-questiona-tcu-por-nao-receber-denuncias-sobre-transparencia
https://jeduca.org.br/noticia/manifesto-critica-uso-da-lgpd-para-negar-acesso-a-informacoes
https://jeduca.org.br/noticia/manifesto-critica-uso-da-lgpd-para-negar-acesso-a-informacoes
https://jeduca.org.br/noticia/manifesto-critica-uso-da-lgpd-para-negar-acesso-a-informacoes
https://jeduca.org.br/noticia/jeduca-e-parceira-de-evento-sobre-o-dia-da-liberdade-de-imprensa
https://igarape.org.br/temas/espaco-civico/agenda-do-espaco-civico/


A Jeduca, o Instituto Palavra Aberta e a Abraji, com 
apoio da Unesco, promoveram dois workshops sobre 
Educação midiática e o futuro do jornalismo para 
jornalistas profissionais e estudantes de jornalismo.
Os workshops foram realizados por cerca de 150 
jornalistas e estudantes. Saiba mais aqui; 

Com realização do Joca e correalização da Jeduca e 
do Instituto Palavra Aberta, aconteceu a 1ª Semana da 
Imprensa no Brasil, entre os dias 25 e 31 de outubro, 
com objetivo informar e aproximar crianças e jovens 
do funcionamento da imprensa. Com a indicação de 
materiais para serem usados em sala de aula, incentivo 
ao diálogo entre jornalistas e professores e alunos e a 
realização de um seminário. Saiba mais aqui.

Educação midiática

https://jeduca.org.br/noticia/inscricoes-abertas-para-workshop-sobre-educacao-midiatica-
https://semanadaimprensa.com.br/
https://semanadaimprensa.com.br/
https://jeduca.org.br/noticia/1-semana-da-imprensa-leva-debate-sobre-jornalismo-as-escolas


A Jeduca passou pelo processo de adequação 
à Lei Geral de Proteção aos Dados entre os 
meses de julho e novembro de 2021 com a 
assessoria jurídica da Porto Lauand 
Advogados, que contemplou o mapeamento 
dos dados tratados, levantamento dos riscos 
respectivos, identificação dos documentos a 
serem elaborados para adequação à Lei; 
orientação pela legislação; e criação de 
Política de Privacidade, de comunicados e  
adequação de demais documentos. 

Adequação
à LGPD



Prestação
de contas

Institucional e Edital

Recursos 2021

Fundação Lemann

Fundação Telefônica Vivo

Instituto Ayrton Senna

Instituto Unibanco

Instituto Natura (entrada em dez/2020)

Itaú BBA

Itaú Social

Fund. Maria Cecília Souto Vidigal

Itaú Social (parcelas do 2º e do 3º Edital)

R$

Total 494.327,40

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

30.000

114.327,40

Despesas

Total

 Recursos Humanos 
administrativo-financeiro, 

coordenadora-executiva; editora pública e 
de conteúdo; editor de vídeo e gestão de 

redes sociais, freelas de conteúdo

Comunicação
comunicação visual e renovação do site

Pesquisa com associados

Administrativo-financeiro
contabilidade, impostos, reembolsos, 

assinaturas digitais, notebook e 
adequações à LGPD

Curso
gestão e novas gravações

Edital
despesas finais da 2ª edição

+ despesas iniciais da 3ª edição

R$

433.871,80

247.580,27

16.350,27

39.724,97

10.850,00

8.620,00

110.746,29



Prestação
de contas

Congresso

Captação de recursos

Total

Fundação Lemann

Fundação Telefônica Vivo

Instituto Unibanco

Itaú BBA

Itaú Social

R$

170.000

35.000

35.000

30.000

35.000

35.000

Despesas

Total

 Recursos Humanos 
coordenação, assistência, gestão financeira, 

produção de conteúdo

Estrutura
site, transmissão e tradução

Comunicação
comunicação visual, redes sociais e brindes

Logística
envios, impressões

R$

143.636,40 

83.940,00

23.023,52

29.128,30

7.544,58



Diretoria
Fábio Takahashi (presidente)
Renata Cafardo (vice-presidente)
Ângela Both Chagas
Antônio Gois
Mariana Tokarnia
Paulo Saldaña
Tatiana Klix
 
Coordenadora Executiva
Camilla Salmazi
 
Editora Pública e de Conteúdo
Marta Avancini
 
Editora de vídeos
Fernanda Balsalobre

Redes Sociais
Rebeca Oliveira
 
Secretária
Gisele Cavalcanti

Comitê
Amanda Cieglinski (coordenadora)
Cíntia Gomes
Elisângela Fernandes
Fábio Mazzitelli
Gustavo Paiva
José Brito
Karina Yamamoto
Luiz Fernando Toledo
Paulo de Camargo
Ricardo Falzetta
Rodrigo Ratier
Sabine Righetti
Thais Borges
Vanessa Vieira

Gestão e equipe
executiva 2021



Parceiros financeiros e institucionais

Parceiros Financiadores

Parceiros Institucionais



jeduca.org.br contato@jeduca.org.br

/jeduca @jeducaeduca @jeducabrasil/jeducabrasil

https://jeduca.org.br/
https://www.facebook.com/jeducabrasil
https://www.youtube.com/channel/UCf3xahr1nDDnzZIUFBNCdYw
https://twitter.com/JeducaEduca
https://www.instagram.com/jeducabrasil/



