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O Programa Mulheres Mil começou como um projeto em 2005. O projeto foi desenvolvido em colaboração com a Associação 
Canadense de Faculdades Comunitárias (ACCC, em inglês) e faculdades canadenses para trabalhar com uma específica 
população marginalizada de mulheres jovens e adultas no norte do Brasil.  Muitas dessas mulheres possuem educação escolar 
limitada, são vulneráveis socialmente e economicamente, e são excluídas do mercado de trabalho. O objetivo inicial do projeto 
Mulheres Mil era de oferecer treinamento vocacional para 1.000 mulheres nas regiões norte e nordeste do Brasil, visando mel-
horar a qualidade de vida e retirar essas mulheres de um estado de vulnerabilidade. Baseado no sucesso do projeto, em 2011 
ele tomou uma extensão nacional, e agora visa graduar 10.000 mulheres até 2014. Até agora o programa mostrou ter um im-
pacto significante nas participantes, ajudando-as à descobrir sua cidadania, reabilitar sua auto-estima, e melhorar relações 
familiares e comunitárias. O projeto de avaliação de impacto do Mulheres Mil busca fornecer ferramentas e técnicas para aju-
dar os participantes a determinar os impactos do programa Mulheres Mil. 

DESCRIÇÃO DO ESTUDO 
O projeto de pesquisa é financiado pelo Centro de Pesquisa de De-
senvolvimento Internacional Canadense (IDRC, em inglês). Há dois 
anos, o IDRC tem fornecido apoio ao desenvolvimento de ferramen-
tas de pesquisa e metodologias aos participantes com o objetivo de 
ganhar um conhecimento do impacto dessa importante política de 
iniciativa econômica e social, que desde seu lançamento, tem influ-
enciado a vida de muitas mulheres marginalizadas no Brasil. As 
ferramentas serão desenvolvidas para facilitar uma análise de im-
pacto, envolvendo perspectivas dos participantes nesse programa. 

OBJETIVOS DA PESQUISA 
O resultado esperado desse projeto é de oferecer instrumentos de avaliação de impacto 
do programa Mulheres Mil aos participantes, e auxiliar a avaliação contínua de programas 
de inclusão social no Brasil. Além disso, através de análises quantitativas e qualitativas do 
programa, os pesquisadores contribuirão com a literatura, demonstrando os benefícios e o 
impacto de programas de inclusão social em seus participantes, na comunidade, e em 
suas instituições.   
 
Com a avaliação do impacto desse programa, pesquisadores terão um maior conheci-
mento do valor de iniciativas governamentais que visam ajudar pessoas de uma popula-
ção economicamente desprivilegiada, oferecendo acesso à treinamento e educação voca-
cional de acordo com as necessidades locais. A pesquisa vai oferecer um maior conheci-
mento do valor social e econômico a longo prazo de programas de inclusão social nas 
comunidades, nos participantes e na sociedade. Explorando o impacto das intituições 
participantes na realização do programa Mulheres Mil, a pesquisa vai revelar parcerias, 
processos, recursos, ferramentas e serviços que podem ser consideradas melhores práti-
cas. A pesquisa pode também mostrar recomendações futuras para programas de apri-
moramento, que podem fornecer dados 

  Eu posso 
dizer que hoje eu 
tenho um futuro.  
Ainda um de-
safio? Sim, eu sei 
que  diffícil, mas 
eu chego l ” 
-Participante do Mulheres Mil, 2011 

“ 



PERFIL DO PARTICIPANTE 

AS PARTES INTERESSADAS 

TIME DE PESQUISA 

As partes interessadas identifica-
das até agora são as próprias par-
ticipantes, suas famílias e suas 
comunidades; os institutos fede-
rais (IFs) incluindo gestores, corpo 
docente, administração e fun-
cionários; parceiros governamen-
tais em nível federal, estadual e 
municipal; agências comunitárias, 
incluindo associações, coperati-
vas, ONGs e sindicatos; e empre-
gadores das alunas graduadas. 

As mulheres participantes desse programa têm características diferentes. Elas podem ser jovens ou adultas, mas têm nível 
escolar limitado e são vulneráveis socialmente e economicamente. Muitas são excluídas do mercado de trabalho. 
 
Ao se envolver com o Mulheres Mil as participantes têm a oportunidade de receber treinamento básico como leitura, escrita, 
matemática e tecnologia. Além disso, elas recebem treinamento em uma área em demanda, facilitando a busca por de em-
prego na região onde estão inseridas. Todas as participantes recebem algum tipo de assistência financeira, e assistência adi-
cional é providenciada dependendo do grau de necessidade. 

POSIÇÃO DO PROJETO 
Até Junho de 2013, o projeto está a um pouco mais da metade de seu plano de 
trabalho. O time do projeto já terminou a fase inicial e a revisão da literatura. Os 
papéis de cada membro do time já foram identificados e convites aos institutios par-
ticipantes já foram enviados pelo Ministério da Educação do Brasil. O conceito de 
pesquisa está em fase de desenvolvimento e sua conclusão será feita em breve. A 
revisão de Ética também está em progresso. O desenvolvimento dessas duas últi-
mas áreas está marcado para Julho de 2013. Em seguida, as ferramentas e técni-
cas serão desenvolvidas e pilotadas até a finalização do projeto, em Março de 
2014. 

As Partes  
Interessadas 

Membros do Time Canadense 
 

Dr. Holly Catalfamo 
Marti Jurmain 
Natalee Tokar 
Malcom Howe 
Kirsten Kennedy 
Agostino Menna 

Membros do Time Brasileiro 

Stela Rosa 
Eduardo Braulio Wanderley Netto 

Ana Paula Kuczmynda da 
Silveira 

Maria Teresa Fabbro 

Jussara Maysa 
Maralise Esteves 

Ludimila Brasileiro Guirra Couto 
Erica de Lima Gallindo 

Para atutalizaç es do andamento do projeto, visite: 
MulheresMilProject.wordpress.com 


