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 A Fundação Movimento Universitário de
Desenvolvimento Econômico e Social - MUDES,
é uma instituição sem fins lucrativos com de 55
anos de experiência, atuando principalmente
na promoção e integração dos jovens no mundo
do trabalho por meio de programas de
socioaprendizagem.

Quem somos? 



O que é o
programa? 
 O Programa, de forma gratuita, oferece
capacitação e qualificação técnica aos
jovens para a insersão no mercado de
trabalho visando prepará-los para além do
desempenho profissional, a busca de seu
desenvolvimento pessoal.



 O emprego significa, para os jovens,
independência e liberdade para decidir sobre
suas próprias escolhas. Entendendo a relação
entre juventude e trabalho como um elemento

importante para compreender as relações
sociais na sociedade, pode ser considerado

como um dos marcos  de passagem para a vida
adulta.

01

 O Programa busca trabalhar o
desenvolvimento social e humano dos
jovens levando em consideração as
suas demandas sociais, familiares e
comunitárias e assim, capacitá-los
para o mundo do trabalho. 
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MOTIVAÇÃO 

 O MUDES apresenta como uma alternativa
realizando a defesa e efetivação dos direitos
já estabelecidos através de diferentes
formas de ação dentro no contexto da
sociedade atual.
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Proporcionar
competências
necessárias
para os jovens
se inserirem no
mercado de
trabalho;

Proporcionar
aos jovens
conhecimentos
do mundo do
trabalho;

Despertar nos
jovens a prática
da cidadania,
responsabilidade
social e ética nas
relações
pessoais e
profissionais;

Gerar
oportunidades
para inserção
dos jovens no
mercado de
trabalho, após a
conclusão dos
módulos.

OBJETIVOS

 Proporcionar capacitação e
auxiliar na qualificação de
jovens para a formação
profissional, através de
conteúdos teóricos e práticos
que possibilitem sua inserção no
mercado de trabalho.



PÚBLICO
ALVO

 Adolescentes e jovens em
vulnerabilidade e / ou risco social
que estejam cursando a partir do
9º ano do ensino fundamental até
3º ano do ensino médio.



COMO SER PARCEIRO? 
ENVIE UM E-MAIL PARA TCARDOSO@MUDES.ORG.BR

ONDE ATUAMOS? 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, ESCOLAS,
PARCERIAS EMPRESARIAIS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.


