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QUEM SOMOS
O Instituto Vitória Régia é uma Instituição sem fins lucrativos, fundada no dia 06 de Novembro de 2002,
sendo sua sede e foro na cidade de Belém no Estado do Pará. Foi criado com finalidades Científicas,
Tecnológicas e Culturais e atua principalmente nas questões socioambientais, produtivas, educacionais e
sociais, visando estabelecer, através da organização e da formação de grupos de pessoas, medidas
estratégicas que viabilizem ações eficazes na promoção do desenvolvimento sustentável, na geração de
trabalho e renda e da melhoria da qualidade de vida.
Nos projetos da Instituição, existe a preocupação em desenvolver suas ações e trabalho de maneira
didático-pedagógica, sob a orientação de profissionais da área, através de cursos, consultorias, palestras,
pesquisa, oficinas, seminários, extensionismo e encontros, dentre outras formas, visando à melhor
organização e total aprendizado dos (as) participantes nos eventos.
Para a promoção de seus projetos, possui uma política de captação de recursos junto a instituições
privadas e públicas das três esferas de governo, que constatam no Instituto Vitória Régia uma parceria
legítima e eficiente para o desenvolvimento de ações e atividades que promovam seus objetivos, metas e
alcancem seus resultados.
Atualmente está qualificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público).

O INSTITUTO VITÓRIA RÉGIA ATUA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIAIS E EMPRESARIAIS, BEM COMO, NA
EXECUÇÃO DE PROJETOS SÓCIO-ECONÔMICOS NAS
SEGUINTES ÁREAS:









Elaboração e execução de projetos de cunho sócio econômico, ambiental e produtivo.;
Pesquisa e diagnóstico de segmentos produtivos, mercado e plano de negócios.;
Serviços de cadastro e Georreferenciamento de áreas urbanas, rurais e Recuperação de áreas
degradadas;
Execução de projetos de Responsabilidade Social de Empresas.;
Promoção de cursos, consultorias, palestras, oficinas, seminários à micro e pequenas empresas,
associações e cooperativas.
Assessoria Técnica à empresas e instituições públicas no âmbito da parceria institucional;
Promoção de ações de economia solidária, microcrédito e agronegócio.
Prestação de Serviços Técnicos Sociais;

VALORES
Respeito ao cidadão - ética - profissionalismo - repúdio à discriminação - respeito a
individualidade - confiabilidade - transparência - preservação do meio ambiente.

MISSÃO
Promover a educação e o conhecimento para o desenvolvimento sustentável e a
melhoria da qualidade de vida da população.

VISÃO
Ser uma instituição especializada na qualificação profissional de pessoas e na parceria
para o cumprimento de responsabilidade social de instituições públicas e privadas, na
promoção do desenvolvimento humano.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS e PROJETOS SOCIAIS

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
JOVENS E ADULTOS

ITINERANTE

DE

Por entender que a educação acontece em todos os lugares e em todos os momentos da vida, o Instituto
Vitória Régia desenvolve ações de capacitação, qualificação profissional, formação integral e assistência
técnica, para jovens e adultos, levando em consideração que os sujeitos são protagonistas de sua
aprendizagem e que podem desenvolver suas habilidades a partir da interação com o meio ao qual estão
inseridos. Objetiva uma formação e qualificação profissional que vise a inserção no mercado de trabalho
e a constituição de novos empreendimentos para geração de renda, no intuito de implementar e
consolidar a educação gerencial, econômica, produtiva e ambiental, visando o despertar dos interesses
das populações para o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais a partir de uma produção e
geração de renda que valorize o meio ambiente de forma sustentável.

Atuando com ações de:








Elaboração e execução de projetos de cunho sócio econômico, ambiental e produtivo;
Execução de projetos de responsabilidade social de empresas;
Promoção de cursos, consultorias, palestras, oficinas, seminários à micro e pequenas empresas,
associações e cooperativas nas mais diversas temáticas;
Assessoria técnica às empresas e instituições públicas no âmbito da parceria institucional;
Formação em economia solidária, microcrédito e finanças solidarias;
Assistência técnica e cursos para o agronegócio e a Agricultura familiar;
Qualificação e requalificação profissional nas mais diversas áreas do mercado profissional.

AMBIENTAIS
O Instituto Vitória Régia adota no desenvolver de suas ações, diversas praticas metodologias para
transmissão de conhecimentos científicos objetivando ajudar no entendimento do processo pelo qual o
homem se relaciona com meio ambiente, promovendo atividades que contribuam para mudanças nas
práticas e hábitos das comunidades beneficiadas, incentivando a gestão sustentável dos recursos
naturais, através da prestação de serviços de educação ambiental, que servem como mapeamento e
registro das obrigações ambientais, regularização, ordenamento e planejamento ambiental de
propriedades rurais.

Atuando com ações de:





Palestras, Seminários, Workshops, Oficinas, cursos de educação ambiental;
Cadastro ambiental Rural – CAR;
Assessoria e formação para recuperação e áreas degradadas;
Cadastro e georreferenciamento.

SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
O Instituto Vitória Régia está credenciado junto ao SEBRAE/PA, desde o ano de 2005 como instituição
prestadora de serviços educativos à micro e pequenos empresas e outros empreendimentos. O Instituto
possui em seu quadro 20 (vinte) associados (as), que são profissionais pós- graduados em diversas áreas
do conhecimento científico com experiência e devidamente credenciados na metodologia do SEBRAE para
prestação de serviços como consultores (as) e instrutores (as). Executa Serviços técnicos tais como:





Diagnóstico empresarial;
Pesquisas mercadológicas;
Consultoria técnica especializada em diversas áreas;
Pesquisa e diagnóstico de segmentos produtivos.

Serviços Técnicos Sociais. Caixa Econômica Federal - CEF
O Instituto Vitória Régia é credenciado junto a Caixa Econômica Federal- Superintendência Regional do
Pará desde o ano de 2011 para prestação de serviços de consultoria técnica especializada nos Projetos
Sociais dos programas de Habitação (Minha Casa Minha Vida e Programa Nacional de Habitação Rural)
bem como os de Saneamento básico, executando serviços de Elaboração, Analise e execução de Projetos
Técnicos Sociais - PTTS, além de serviços de consultoria técnica de emissão de parecer da execução dos
relatórios de Trabalho Técnico Social e Projetos de Intervenção de Trabalho Técnico Social. Este
credenciamento foi renovado em 2015, e conta com um corpo técnico credenciado de 10 profissionais
das áreas da Pedagogia, Sociologia e Assistente Social. Já atuou na execução dos seguintes projetos.







Execução de Projeto Trabalho Técnico Social:
1- PITTS em 02 residenciais do município de Abaetetuba;
2- PITTS em 02 residenciais do município de Paragominas;
3- PITTS em 01 residencial do município de Ananindeua.
Elaboração de Projeto Técnico Social:
1- 01 PTTS do município de Santarém;
2- 01 PTTS do município de Bragança;
3- 01 PTTS do município de Capanema;
4- 01 Reprogramação do município de Dom Elizeu.
Análise e acompanhamento de Projeto Técnico Social em diversos municípios.

