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Promover a educação e 
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melhoria da qualidade de vida 
do ser humano.
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Quem
somos
O Instituto Vitória Régia é uma institui-
ção sem fins lucrativos, qualificada como
OSCIP* e com finalidade sócio-educativa.

O Instituto Vitória Régia desenvolve projetos 
em parceria com os setores público e pri-
vado, visando promover a educação em 
todos os níveis, objetivando combater a ex-
clusão social e a melhoria da qualidade 
de vida do público em geral. 

O que
fazemos
O Instituto Vitória Régia atua na promoção 
e desenvolvimento  da educação em suas 
diversas modalidades. A parceria institucio-
nal é o principal valor do IVR que se cons-
titui na elaboração de projetos focados na 
transferência de conhecimentos técnico-
científicos.

Principais
parceiros

• Governo Federal
• Governo do Estado do Pará
• Universidade Federal do Pará 
• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
   Pequenas Empresas – SEBRAE
• Alcoa Alumínio S.A.
• Bolsa Amazônia - Cooperação e Negócios  
   Sustentáveis

* Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 
   Em conformidade com a Lei nº 9.790/99

• Populações tradicionais como:
   indígenas, quilombolas, ribeirinhos
   e assentados da reforma  agrária.
• Populações urbanas e rurais em
   vulnerabilidade social.
• Agricultores.

Nossa
especialidade
  

• Elaboração e execução de projetos de cunho 
sócio econômico, ambiental e produtivo.
 
• Promoção e desenvolvimento de eventos es-
portivos e culturais.

• Pesquisa e diagnóstico de segmentos produti-
vos, mercado e plano de negócios.

• Serviços de cadastro e georreferenciamento 
de áreas urbanas, rurais e recuperação de áre-
as degradadas.

• Execução de projetos de Responsabilidade 
Social de Empresas.

• Promoção de cursos, consultorias, palestras, 
oficinas, seminários à micro e pequenas empre-
sas, associações e cooperativas.

• Assessoria  Técnica a empresas e instituições 
públicas no âmbito da parceria institucional.

• Promoção de ações de economia solidária, 
microcrédito e agronegócio.

• Egressos do sistema prisional.
• Jovens e adultos.
• Aprendizes. 
• Associações e cooperativas
• Micro e pequenas empresas.

Público beneficiário


