-Barra de Logos 2020;

-Banners institucionais;
Resultado egressos 2020
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-Cartão de Boas Festas e Ano Novo.

-Vídeos Institucionais;

Vídeo Institucional produzido em novembro sobre o
histórico da atuação do IRS em 2020 e a visão de futuro.

https://youtu.be/LwDOxtnAs2U

-Apresentação para o IX Encontro Nacional do CONBRASD;

A Comunicação foi responsável por produzir a apresentação a partir do artigo produzido pela Psicologia.
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Vídeos IRS:

Devido à pandemia da Covid-19 e do isolamento social, a partir de março de 2020, o Instituto deu
continuidade às atividades de educação suplementar para os 335 participantes do Programa
Desenvolvendo Talentos de forma online. A forma encontrada para atingir este objetivo foi oferecer aos
beneficiários Oficinas ao vivo através do canal do IRS no YouTube semanalmente. Com isso, foram
realizadas:





27 Oficinas de Criação;
28 Oficinas de Codificação;
28 Oficinas de Robótica;
31 Oficinas de Xadrez.

A área de Comunicação foi responsável por estruturar mensalmente o cronograma das lives, divulgar e dar
suporte diário aos colaboradores na execução das Oficinas ao vivo.



Moodle IRS:

O IRS, além da atuação presencial, dada as circunstâncias de distanciamento social ocasionada pela
pandemia da Covid-19 em 2020, e em virtude da tendência de fortalecimento de um modelo de atuação
de educação à distância, iniciou a estruturação do seu Modelo de Atuação EAD para o desenvolvimento de
talentos dos nossos participantes que consistirá na estruturação de capacitações digitais e online, que terá
como base o Moodle. Em um primeiro momento, o IRS terá três eixos norteadores principais: Português,
Matemática e um acervo especial sobre Altas Habilidades/Superdotação.
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Com isto, a área de Comunicação está atuando na estruturação juntamente com a área Pedagógica no que
diz respeito à filmagem, edição das vídeos-aulas, divulgação e identidade visual.



Atuação de DI Comunicação na articulação com Parceiros:

Doar Fashion

Divulgação nas mídias sociais, produção de newsletter para divulgação do
Projeto “Doar Fashion, Vamos Juntos” e construção do escopo de live realizada
no Instagram com o Doar Fashion.

Escola
Americana do
Rio de Janeiro

Realização de uma live no Instagram do IRS sobre os Talentos IRS em Escolas
de Excelência e sobre a iniciativa do Programa de Bolsas da EARJ, no qual três
participantes do IRS foram aprovados, com a participação da Cristina Conforto,
Diretora de Advancement da EARJ.

BNY Mellon

Sistematização de relatório de execução do Projeto de 2019 e atuação na
estruturação do Projeto Moodle, apoiado pelo BNY Mellon em 2020/2021.

Motorola
Solutions
Foundation

Divulgação do apoio, sistematização dos relatórios em português e inglês e
organização e divulgação de palestras realizadas através de voluntariado
corporativo.

Criança
Esperança

Elaboração de peças de divulgação da parceria, criação do design das camisas
do Projeto e sistematização de conteúdo para apoiar na execução do Projeto.

Dell

Elaboração de peça de agradecimento pelas doações e divulgação e
planejamento das ações de voluntariado corporativo.

64

EVENTOS
O IRS, buscando ser referência no campo das Altas Habilidades/Superdotação, promove eventos
institucionais, internos e externos para a disseminação do tema. A área de DI Comunicação apoia a
organização/logística/produção dos eventos, realizando a cobertura fotográfica, estruturação do evento,
produção de peças institucionais, divulgação e produção de relatórios pós-eventos. Em 2020, devido à
pandemia, o IRS precisou se reinventar, mas manteve a realização de seus eventos de forma virtual.

 INSTITUCIONAIS
-IRS TECH (Agosto de 2020)

O evento IRS Tech, realizado nos dias 7, 10, 12, 14, 17 e 19 de agosto no canal do YouTube do IRS,
promoveu cinco palestras ministradas por parceiros e um momento de reconhecimento aos participantes
mais engajados durante o período de isolamento social e atendimento remoto.
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07/08 – Palestra: A importância do conhecimento em programação para o futuro do
mercado com Contractors do time de PMO da Motorola Solutions Brasil.
https://youtu.be/6WAXRipWaBM
10/08 – Palestra: Xadrez Digital com vice-presidente de comunicações da Federação de
Xadrez do Estado do Rio de Janeiro | FEXERJ. https://youtu.be/FCTrSlB5S18
12/08 – Destaques e produções dos participantes durante este período de isolamento
social. https://youtu.be/KQgSg8rgcFU
14/08 – Palestra: Inteligência Artificial com Cientista de Dados da Dell Technologies.
https://youtu.be/tQM1tH1YcPw
17/08 – Palestra: Algoritmos de otimização inspirados na natureza com Cientista de
Dados da Dell Technologies. https://youtu.be/O1d8kxY-2cc
19/08 – Palestra: Padrões de mates no jogo de xadrez com Cientista de Dados da Dell
Technologies. https://youtu.be/LDFgvZzK4ho

-Mostra de Talentos (Dezembro de 2020)

A Mostra de Talentos aconteceu de forma virtual nos dias 02 e 03 de dezembro e marcou o encerramento
das atividades das Oficinas no ano de 2020. No primeiro dia, o IRS realizou um momento de abertura para
apresentar a retrospectiva do ano e a visão de futuro para 2021 e, em seguida, as Oficinas de Codificação e
Robótica apresentaram seus resultados alcançados. No dia seguinte, as Oficinas do Projeto Família,
Empreendedorismo, Criação e Xadrez também apresentaram seus resultados ao longo do dia.

-Formatura IRS (Dezembro de 2020)
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O IRS celebrou, em 03 de dezembro, a 3ª Formatura do Programa Desenvolvendo Talentos de forma
virtual, através do canal do IRS no YouTube. A data marcou o encerramento do terceiro ciclo do principal
programa do Instituto, desde sua reformatação. A Comunicação foi responsável por adaptar a execução do
evento de forma online.

MÍDIA
Em 2020, o IRS conquistou os seguintes espaços na mídia:
TV Globo – Caldeirão do Huck

Em maio de 2020, as participantes do IRS Bianca e Betina do Carmo participaram da estreia do quadro
Pequenos Gênios do Caldeirão do Huck, competição educativa entre crianças com Altas Habilidades com
perguntas sobre matemática, química, memória, raciocínio e soletração. As participantes do IRS se
enfrentaram em grupos diferentes e o grupo formado por Betina garantiu a vaga na semifinal da
competição. Além disso, o apresentador Luciano Huck citou o Instituto Rogerio Steinberg no momento de
agradecimentos.
https://globoplay.globo.com/v/8530195/

GSHOW

Por conta do quadro Pequenos Gênios, o IRS foi citado na lista de instituições e programas que apoiam as
famílias que possuem crianças com Altas Habilidades/Superdotação.
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https://gshow.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/noticia/conheca-as-instituicoes-especializadasem-criancas-com-altas-habilidades.ghtml

O Globo – Caderno Zona Sul

O Doar Fashion foi tema de uma reportagem no Caderno Zona Sul no jornal O Globo do dia 11 de julho. Na
página três temos o depoimento de Rosangela Cabral, Gerente Executiva do IRS, que conta a importância
do apoio do Doar Fashion ao Instituto.

Site Prefeitura.rio

A Comunicação foi responsável por articular com o IHA e com a Secretaria Municipal de Educação a
publicação de uma matéria sobre a renovação do Acordo de Cooperação entre o Instituto e a SME.
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https://prefeitura.rio/educacao/prefeitura-desenvolve-talentos-de-alunos-com-superdotacao-e-altashabilidades-da-rede-municipal-de-ensino/?fbclid=IwAR3lSBsXZT2fhEqF-3A1Y5DP8_g_ErTs3nLRYQfgGqDyGETi8JU-IRcElA
O Globo

O IRS participou da iniciativa para o movimento Outubro Rosa promovida pelo Grupo Fleury (Labs a+ e
Felippe Mattoso) que beneficiou algumas mães dos participantes do IRS com exames gratuitos de
ultrassonografia das mamas e mamografias. A matéria citou o IRS como uma das organizações
beneficiadas.

5.2- DI MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
A área de Desenvolvimento Institucional (DI) – Mobilização de Recursos, que existe no Instituto
Rogerio Steinberg (IRS) desde maio de 2011, visa contribuir com a missão do IRS de “Despertar e
Desenvolver Talentos para Transformar Vidas” ao trabalhar em prol de obter recursos monetários e não
monetários para a instituição. A área tem o propósito de buscar oportunidades para garantir a
sustentabilidade da organização no intuito de propiciar as condições necessárias à execução de sua missão
e visão.
Para realizar essa proposta, DI – Mobilização de Recursos tem como estratégia angariar recursos
junto a pessoas físicas e jurídicas, desenvolvendo ações contínuas como apoiar ações da gerência e do
comitê gestor, incluindo as que visam atender ao principal mantenedor; prospectar doações; elaborar
projetos que contemplem desde leis de incentivo (Lei Rouanet, Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA, Secretaria de Cultura Estadual – via ICMS) a editais de empresas e/ou fundações
(nacionais e/ ou internacionais); inscrever o IRS em prêmios; e estabelecer parcerias institucionais que
representem a disponibilização de recursos, bens ou serviços para o IRS, ou formação para seus
colaboradores e beneficiários. A gestão deste processo engloba, além da prospecção de recursos, o
gerenciamento da aplicação dos recursos obtidos com a posterior elaboração de relatórios de prestação
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de contas, e a fidelização dos doadores, parceiros e financiadores conquistados.
 Atividades
-Utilizar efetivamente as ferramentas de gestão e controle de oportunidades (painel de editais e prêmios,
pipeline e sumário).
-Identificar empresas/instituições para captação de recursos financeiros.
-Prospectar doações de pessoas físicas e jurídicas e apoiar as estratégias de fidelização.
-Potencializar a captação de recursos via Campanha Padrinhos.
-Definir o modelo de abordagem para cada potencial parceiro, realizando inclusive contatos, reuniões,
trocas de experiências e envio de propostas customizadas.
-Inscrever projetos do IRS em editais (empresas e/ ou fundações), seleções públicas, prêmios e concursos.
-Divulgar para a equipe técnica oportunidades como editais, seleções públicas, prêmios e concursos
voltados à participação de facilitadores e beneficiários.
-Executar controle físico-financeiro de projetos, garantindo a correta prestação de contas.
-Buscar, sempre que possível, a renovação de parcerias.
-Apresentar resultados/prestação de contas obtidos com o investimento dos parceiros institucionais.
-Investigar oportunidades de enquadramento de projetos do IRS junto às Leis de Incentivo que estejam no
escopo da missão do IRS (ISS, CONANDA, FIA, Rouanet, CEDCA, FUNDEB).
-Mapear apoiadores institucionais e parceiros (atuais e perdidos).
-Assegurar a participação do IRS em Rede, articulando com outras instituições sociais.
-Apoiar a gerência e comitê gestor na elaboração de relatórios de prestação de contas para apresentação
junto ao conselho e ao principal mantenedor da instituição.
 Objetivos
-Pilar econômico: captar recursos para assegurar a sustentabilidade.
-Pilar social: fortalecer alianças institucionais para ampliar o posicionamento do IRS no intuito de buscar
garantir a sua visão que é ser reconhecido como referência em desenvolvimento de crianças e jovens
talentosos de famílias socialmente vulneráveis, oferecendo oportunidades que possam transformá-los em
profissionais de sucesso.
-Pilar comunicacional: apoiar a divulgação da causa IRS.
 Resultados Obtidos
-Inscrição de projetos do IRS em 10 oportunidades de mobilização de recursos entre editais e prêmios.
-Reuniões com as organizações Cyberlabs; Dell; Wilson Sons; BNY Mellon, Consulado Americano,
Mangahigh para apresentação da iniciativa, prospecção de oportunidades de parceria e renovação de
ações já em andamento para 2021.
-Ampliada a base de parceiros institucionais do IRS entre organizações nas esferas acadêmica, empresarial,
governamental e do terceiro setor por meio de reuniões realizadas ao longo de 2020 que trabalharam
oportunidades e geraram iniciativas para desenvolver os pilares da área de mobilização: financeiro, social
e comunicacional. Todos os contatos realizados em 2020 terão continuidade no decorrer de 2021 para
novas perspectivas e consolidação de parcerias.
-Estabelecida parceria com a Mangahigh, empresa responsável por software de reforço de conhecimentos
de matemática, com a disponibilização de 400 licenças para participantes do instituto entre 8 e 17 anos de
idade. A plataforma permite desenvolver o conhecimento da matemática de forma lúdica, interativa e
estimulante, o que contribui positivamente para que crianças e adolescentes possam se sentir estimulados
pela Matemática através de recursos tecnológicos e games digitais.
Por meio desta parceria, o IRS propiciou a estes 310 beneficiários a oportunidade de alavancar seus
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conhecimentos em matemática de forma on-line ao longo de 2020 durante o período de isolamento e
distanciamento social, gerado pela pandemia de COVID-19.
-O IRS recebeu a doação de 35 computadores da Dell Technologies, empresa multinacional de tecnologia,
no mês de março. Os equipamentos doados foram destinados para revitalizar o parque tecnológico da
instituição, sendo alocados nas Oficinas de Criação, Codificação, Empreendedorismo e Robótica do
Programa Desenvolvendo Talentos e nas áreas técnicas da instituição o que propiciou fortalecer as ações
voltadas ao atendimento dos beneficiários do Instituto.

-Estabelecida parceria com Cyberlabs, empresa de tecnologia que busca ampliar o poder dos dados e
otimizar decisões de negócios com o uso da Inteligência Artificial. O Acordo de Cooperação do Instituto
com a Cyberlabs visa implementar treinamentos e oficinas para jovens e crianças com Altas Habilidades e
Superdotação (AH/SD) (“Beneficiados”), indicados pelo IRS, dando a estes jovens acesso a ferramentas
tecnologicamente inovadoras. A parceria será implementada somente após o retorno das atividades
presenciais pelo IRS e a Cyberlabs.

Reunião na Cyberlabs com Cristiana e Diretoria IRS

-Concluída, em 30 de dezembro, a execução do projeto “Desenvolvimento de Habilidades para a Base da
Pirâmide”, apoiado pela Motorola Solutions Foundation (MSF) com a doação do valor de R$ 125.100,00. O
projeto, que foi aprovado no Grant Program 2019 da MSF em 13 de novembro de 2019, beneficiou 100
crianças e adolescentes, sendo 50 participantes do Programa Desenvolvendo I e os outros 50, do Programa
Desenvolvendo II.
- Aprovação do projeto “Desenvolvendo Talentos para o Futuro” no U.S. Consulate General Rio de Janeiro
Public Affairs Section Annual Program Statement FY 2020 no valor USD 20.000,00 (R$ 86.624,00). O
Instituto aprovou junto a programa de financiamento do Consulado Americano no Rio de Janeiro a
iniciativa que tem como objetivo apoiar um grupo de 40 participantes, composto por adolescentes de 12 a
14 anos de famílias de baixa renda do Rio de Janeiro, identificado como superdotados, a pensar
criticamente e usar engenharia ou tecnologia em projetos criativos ou abordagens criativas para
solucionar problemas do mundo real, enquanto desenvolve as habilidades básicas de matemática e
ciências destes jovens. O apoio foi formalizado em setembro de 2020 e a execução ocorrerá ao longo de
2021.
-Recebimento da doação em 27 de outubro do projeto “Desenvolvimento de Habilidades para a Base da
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Pirâmide” no Grant Program 2020 da Motorola Solutions Foundation (MSF) que resultou na doação de R$
210.400,00 para execução do projeto em 2021. O projeto, que recebeu o apoio da MSF pelo terceiro ano
consecutivo, irá beneficiar 100 crianças e adolescentes, sendo 50 participantes do Programa
Desenvolvendo I e os outros 50, do Programa Desenvolvendo II.
-Execução parcial do Projeto “Codificação e Robótica – Uma Visão Para o Futuro”, apoiado pelo Criança
Esperança até 16 de março em virtude do início do isolamento social por causa da pandemia de COVID-19.
O projeto tem como finalidade ampliar os conhecimentos em ciência, tecnologia, computação,
engenharia, artes e matemática e capacitar em linguagens de programação 100 crianças e jovens
superdotados de famílias de baixa renda, participantes do Programa Desenvolvendo Talentos do IRS por
meio do atendimento presencial nas Oficinas de Criação, Codificação, Empreendedorismo e Robótica. A
iniciativa foi realizada até 16 de março de forma presencial e de abril a dezembro o IRS propiciou um
atendimento on-line dos beneficiários para manter o vínculo deles com a instituição e o projeto. O IRS
sinalizou a UNESCO que concluirá a execução do projeto após o retorno do atendimento presencial. A
UNESCO propôs postergar a execução do projeto até 30 de julho de 2021.
-Aprovação do Projeto “Cultura - Uma ponte para o desenvolvimento de Talentos” no Edital publicado em
28 de junho de 2019 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC). O
projeto foi aprovado no edital conforme publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 04 de
setembro de 2020, obtendo a Certificação de Mérito Cultural sob o número 11 0 6 3 6 3 7 para o valor de
R$R$ 251.599,00. Essa certificação autoriza o IRS buscar patrocínio por meio de incentivo fiscal para o
projeto com 100% de benefício fiscal para a(s) empresa(s) apoiadora(s) de acordo com o que estabelece o
Art. 3º, § 4.º, da Lei 8.266. O projeto “Cultura – Uma ponte para o desenvolvimento de Talentos” visa
trabalhar conteúdo da cultura fluminense e nacional para fortalecer a formação cultural e desenvolver as
habilidades criativas e cognitivas de 60 crianças e adolescentes de famílias de baixa renda na cidade do Rio
de Janeiro, superdotados, que participarão do Instituto Rogerio Steinberg. O projeto produzirá 5 edições
de um jornal infanto-juvenil e 1 livro de poemas e histórias, realizará 2 encontros literários, e 2 eventos.
-Aprovação do Projeto “Desenvolvendo Talentos para o Futuro” junto ao BNY Mellon. A formalização do
apoio ocorreu em 30 de setembro e o recurso para sua execução (R$131.500,00 - USD 25.000,00) foi
disponibilizado em 09 de novembro 2020. A iniciativa terá duração de 6 meses a contar a partir de
novembro de 2020 e visa a criação, estruturação e implantação de uma plataforma digital online para que
o Programa Desenvolvendo Talentos ofereça suas atividades de educação suplementar nas duas
modalidades: aulas presenciais e a distância (e-learning); e, ao mesmo tempo, fornecer acesso à internet
por modem para as beneficiárias utilizarem a plataforma. A prestação de contas final do projeto será em
30 de junho de 2021.
-Obtido o apoio da Wilson Sons para os Programas Desenvolvendo Talentos e Despertando Talentos por
meio da doação de R$ 30.000,00 ao IRS em 30 de novembro. O recurso propiciará que os beneficiários do
IRS tenham acesso em 2021 a Plataforma de Mangahigh de reforço de matemática, além de permitir a
aquisição dos testes de identificação de superdotação para a seleção de novos beneficiários e manutenção
de parte do corpo técnico permanente.
-Obtido a declaração de patrocínio da empresa RTM – REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO
LTDA em 17 de dezembro para o Projeto “Cultura - Uma ponte para o desenvolvimento de Talentos” no
valor de R$ 28.212,87. O Instituto encaminhou a declaração de patrocínio para a Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC) no intuito de receber o recurso em conta específica
do projeto.
-Aprovação em dezembro do Projeto “Cultura - Uma ponte para o desenvolvimento de Talentos” do
Instituto Rogerio Steinberg no edital do Instituto Marum Patrus. O Instituto Marum Patrus (IMAP) apoia
projetos dentro das leis de incentivo, por meio da Patrus Transportes. Tão logo o IRS receba a declaração
de patrocínio da Patrus, encaminhará a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de
Janeiro (SECEC) no intuito de receber o recurso que será destinado na conta específica do projeto.
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-Acompanhamento de Parcerias:
-Grupo Servenco - Aprovação pelo conselho e pelo principal mantenedor das ações referentes à captação
de recursos retratadas no plano de ação 2020, confirmando a permanência do apoio do mantenedor ao
IRS em 2021.
-Zona Sul - O Supermercado Zona Sul fez doação diária de kits lanches para o IRS, destinada a atender
beneficiários do Instituto entre janeiro e 16 de março quando iniciou o isolamento social em virtude da
pandemia de COVID-19. A iniciativa representou a doação de 720 kits lanches por semana.
- Ações vinculadas a Padrinhos (Pessoa Física):
- Atualização do cadastro do IRS na plataforma Benevity, utilizada por doador do IRS para nos beneficiar
pelo programa de equiparação de doação da Google.
- Ações de fidelização junto aos Padrinhos do IRS: Comunicados IRS - Atuação em virtude do COVID-19;
Iniciativa de dação on line, por meio do Projeto - Doar Fashion, Vamos Juntos; Carta de Agradecimento
pelo apoio em 2020 e comunicação de Boas Festas.
-Voluntariado Corporativo – fortalecimento de parcerias e fomento a captação pessoa física com apoio
empresarial:
- Ações de Voluntariado da Motorola Solutions Brasil – Ao longo de 2020, a empresa realizou 3 palestras
para os beneficiários do Instituto por meio do canal no YouTube do IRS. Na primeira palestra, Alex Santos,
Gerente Sênior de Vendas Diretas Motorola Solutions Brasil, abordou em 26 de junho tema: “O Impacto da
Tecnologia na vida pessoal e profissional (258 visualizações). O segundo encontro foi durante o IRS Tech
EM CASA no dia 07 de agosto com a palestra “A importância do conhecimento em programação para o
futuro do mercado”, ministrada por William Gerbas e Gabriel Pereira, Contractors do time de PMO da
Motorola Solutions Brasil (266 visualizações). O último encontro ocorreu em 6 de novembro com a técnica
de sistemas, Simone Oliveira, e a engenheira de sistemas, Irina Nascimento, que trataram do tema:
“Mulher no Mercado de Trabalho” (151 visualizações). Todos os encontros foram acompanhados por Joyce
Martinhão - Brazil HR Country Manager & Talent LATAM Motorola Solutions.

-Ações de Voluntariado da Dell Technologies – Palestras para o IRS Tech EM CASA, realizado de forma online pelo Instituto na primeira quinzena de agosto em virtude do isolamento social causado pela pandemia
de COVID-19. A empresa realizou três palestras por meio do canal no YouTube do IRS. Os temas abordados
foram: Inteligência Artificial (248 visualizações); Algoritmos de otimização inspirados na natureza (310
visualizações); e Padrões de mates no jogo de xadrez (213 visualizações).
No ano de 2020, a área de mobilização de recurso no exercício do seu escopo ampliou as oportunidades
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de doação para o IRS. O instituto é uma organização que tem suas demonstrações financeiras auditadas
por empresa de auditoria independente. Abaixo segue o descritivo que abarca todas as Receitas
Operacionais do IRS, sendo que parte destas receitas é reflexo direto da atuação da área de mobilização de
recurso que atua de forma transversal com a gerência e diretoria IRS.

Valores Mobilizados no ano de 2020: 1.720.300,00

RECONHECIMENTOS
-Prêmio Lions Humanitário Ai 2001/2002, conferido pela Associação Internacional de Lions Clubes. Distrito
LC-1 em 28 de Junho de 2002;
-Prêmio Destaque Obra Social/2002 - Prêmio Master Imobiliário - ADEMI RJ em Dezembro de 2002;
-Diploma Honra ao Mérito, concedido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de
Janeiro, Comissão dos Direitos e Assistência Judiciária, em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos
Humanos em 07 de Dezembro de 2004;
-Prêmio CBIC 2005 - Conferido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção em 17 de Agosto de
2005;
-Prêmio Destaque Obra Social/2006 - Prêmio Master Imobiliário - ADEMI RJ em Dezembro de 2006;
-Selo Organização Parceira – RioVoluntário em Dezembro de 2006;
-Diploma de Responsabilidade Social - Finalista do Prêmio da Associação de Imprensa da Barra – 2008;
-Prêmio de Responsabilidade Social Carlo Fernando de Carvalho, da Associação de Imprensa da Barra,
reconhecendo o Instituto Rogerio Steinberg pela sua relevância do trabalho social em maio de 2011;
-World Council for Gifted and Talented Children – WCGTC – 2011;
-4° Festival Internacional Pequeno Cineasta, Novembro de 2014. O IRS foi escolhido para ser a instituição
social homenageada pelo evento internacional;
-Prêmio Maria Helena Novaes, Novembro 2014. Reconhecimento recebido pelo artigo “Desenvolvendo
Talentos, Transformando Vidas: O Atendimento aos superdotados realizado pelo Instituto Rogerio
Steinberg”, no ConBraSD pelo destaque entre os melhores artigos apresentados na modalidade de
Comunicação Oral;
-Prêmio Lions de Educação que homenageia profissionais/instituições que se destacam em sua
comunidade – Setembro 2015.
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EQUIPE
Diretoria Executiva
Diretor Presidente: Marcio Vieira
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