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Prezados (as) Senhores (as), 
 
Esse documento apresenta os resultados institucionais do biênio    
2012/2013. 
 
Em 2012, o Instituto Rogerio Steinberg/IRS realizou o investimento 

de R$ 964.238,00 (novecentos e sessenta e quatro mil e duzentos e 

trinta e oito reais), nos Programas Despertando Talentos e               

Desenvolvendo Talentos, atendendo, respectivamente, 1.713  e 230 

crianças e jovens com Altas Habilidades/Superdotação, socialmente 

vulneráveis, da cidade do Rio de Janeiro.  

Foi um período de trabalho incessante com ações baseadas em três 

grandes pilares:  o fortalecimento da divulgação e visibilidade do IRS, 

a busca de maior legitimação, credibilidade e reconhecimento e a  

otimização de processos para maior eficiência e eficácia. 



O Instituto Rogerio Steinberg/IRS é uma instituição sem fins             
lucrativos que tem como missão “Despertar e Desenvolver 
Talentos para Transformar Vidas” de crianças e jovens        
provenientes de famílias socialmente vulneráveis. Desde a 
sua criação em 1998, já foram atendidas cerca de 32.000   
crianças e jovens indicados por mais de 30 instituições      
parceiras do IRS. 

Quem Somos 



MISSÃO 
“Despertar e Desenvolver Talentos para Transformar Vidas.” 
 
 
VISÃO 
“Ser reconhecido como referência em desenvolvimento de crianças 
e jovens talentosos provenientes de famílias de baixa renda,            
oferecendo oportunidades que possam transformá-los em             
profissionais de sucesso.” 
 
 
VALORES 

Ética, transparência e responsabilidade em todas as nossas 
ações. 
Honestidade nas relações com nosso público. 
Respeito à dignidade e à diversidade. 
Trabalho em equipe, proatividade, inovação e abertura. 
Comprometimento com os resultados. 

 
 
CRENÇAS 

Talentos podem ser encontrados em qualquer classe social, 
independentemente da situação socioeconômica. 
A desigualdade social e a ausência de oportunidades limitam 
o desenvolvimento do talento de crianças e jovens               
provenientes de famílias de baixa renda. 
Talento só se concretiza por meio da oportunidade e do        
esforço pessoal. 

Missão, Visão, Valores e Crenças 



Com a missão de “Despertar e Desenvolver Talentos para            
Transformar Vidas”, o Instituto Rogerio Steinberg realiza atividades 
para impulsionar crianças e jovens talentosos, acreditando que uma 
transformação social só é possível através da educação. 
 

Em 2012 e 2013, o IRS executou as seguintes atividades:  
 

Programa Despertando Talento 
Realizado, desde 1998, em escolas públicas municipais e entidades 
beneficentes de ensino, o programa amplia a descoberta de novos 
conhecimentos e habilidades por meio de atividades de Artes,    
Dança, Informática, Música e Teatro, que têm o propósito de           
viabilizar a observação, identificação e direcionamento de crianças e 
jovens com indícios de Altas Habilidades/Superdotação para o      
processo seletivo do IRS voltado ao ingresso no Programa               
Desenvolvendo Talentos. O programa já atendeu, desde seu início, 
cerca de 32.000 alunos. No ano de 2012, foram beneficiados 1.713  
crianças e jovens e no primeiro semestre de 2013, 528. 
 

Programa Desenvolvendo Talento 
Realizado na sede do IRS, oferece, desde 2001, no contra turno       

escolar, a crianças e jovens identificados com Altas Habilidades/

Superdotação atividades educacionais e culturais complementares.  

As Oficinas Norteadoras e as Oficinas de Talentos Específicos       

Nossa Atuação 

Academia Literária IRS 



 

trabalham e desenvolvem o talento e a expressão individual,           
incentivando a criatividade, sociabilidade, o espírito do voluntariado 
e a mentalidade empreendedora. O IRS, por meio do programa,  
também apoia a escolaridade e orienta profissionalmente,             
contribuindo para a inserção no mercado de trabalho. O programa, 
ao longo de seus 13 anos, beneficiou 850 crianças e jovens. No ano 
de 2012, foram beneficiados 230 crianças e jovens e no ano de 2013, 
241. 
 

Projeto Desenvolvendo Habilidades Empreendedoras 
O IRS executou, em 2013, o presente projeto que desenvolveu as   
habilidades empreendedoras nas esferas da criação, do                  
empreendedorismo e da orientação profissional, tendo as               
ferramentas da tecnologia da informação e comunicação como meio, 
na busca de aprimorar os talentos de 127 participantes do Programa 
Desenvolvendo Talentos. 
 
Curso Preparatório IRS 
O IRS disponibiliza, desde 2006, em sua sede, o Curso Preparatório 
IRS que tem como principal objetivo proporcionar o aprimoramento 
acadêmico de crianças e jovens socialmente vulneráveis de escolas 
públicas e instituições beneficentes de ensino do município do Rio 
de Janeiro. Com esta iniciativa, o IRS visa apoiar a busca pelo acesso 
a educação formal de excelência e contribuir para que haja uma   
maior igualdade social, por meio da ampliação do número de crian-
ças e jovens aptos a pleitear o ingresso em escolas de excelência. O 
curso já atendeu 313 crianças e jovens socialmente vulneráveis, sen-
do que este número se refere a 162 participantes do curso voltado 
ao        ingresso no 6º do ensino fundamental e 151 participantes do 
curso para ingresso no 1º ano do ensino médio.  



Ingresso no Colégio Pedro II - 6º ano do Ensino Fundamental 
Em 2012, o índice de aprovação do Curso Preparatório Escolar foi de 
55,5% (dos 9 que prestaram prova, 5 foram aprovados). 
Em 2011, o índice foi de 82%, (dos 22 que prestaram prova, 18 foram 
aprovados), porém 44% foram habilitados para matrícula, em virtude 
do número de vagas oferecidas pela instituição. 
 

Ingresso em Escolas de Excelência - 1ª série do Ensino Médio 
Em 2012, o índice de aprovação dos participantes em escolas de    
excelência (Colégio Pedro II, FAETEC, CEL, Colégio QI e Colégio PENSI) 
foi de 57,14% (dos 14 que prestaram prova, 8 foram aprovados). 
Em 2011, o índice de aprovação foi de 61% aprovados (dos 18 que 
prestaram prova, 11 foram aprovados) em concurso ou com bolsa  
integral de estudos no Colégio Pedro II, CAP UFRJ, CEFET, FAETEC, 
CEL, Colégio Teresiano e Colégio de A a Z. 
 

 

Impactos 

Curso Preparatório IRS: participantes estudam para participar  dos concursos. 



Desempenho em Cursos de Inglês  

Os participantes que têm bolsa de estudos no curso de inglês da     
Sociedade Brasileira Cultura Inglesa também foram surpreendentes: 
No 1º semestre/12, dos 75 participantes inscritos, 59 foram             
aprovados (índice de 78,6%, com média de 8,17). 
No 2º semestre/12, dos 73 participantes inscritos, 68 foram             
aprovados (índice de 93,1%, com média de 7,96). Destaque para   
Bruno Dias e Thays Merolla consagrados Best Students.  
No 1º semestre/13, dos 78 participantes inscritos, 74 foram             
aprovados (índice de 94,87%, com média de 8,21). Destaque para 
Bruno Jefferson e Gabriel Torres consagrados Best Students.  

 
 

 
Aprovação no Vestibular 
Em 2012, dos 17 jovens que concorreram, 11 deles foram aprovados 
em universidades conceituadas do Rio de Janeiro, totalizando um   
índice de aprovação de 64,7%. Em 2011, dos 10 jovens que            
concorreram, 6 foram aprovados, um índice de aprovação de 60%. 

Premiação dos “Best Students”: participantes que obtiveram as melhores médias 
finais de cada semestre por nível e curso.  



Thamires, 20 anos. Em 2004, recebeu o certificado    
Antero de Quental por sua redação ter sido  reconheci-
da entre as 20 melhores das  escolas municipais. Em 
2010, recebeu medalha de ouro no Campeonato        
Estadual de Remo pelo Clube de Regatas do                 
Flamengo.Hoje, cursa o 3º período da  Faculdade de   
Enfermagem Luiza de  Marillac.  
 

“O IRS expandiu meus horizontes. Com as oficinas    
fortaleci meu vocabulário, aprendi a ouvir, me ex-
pressar e argumentar claramente”. 

Ciro Monteiro, 19 anos. Em 2009, foi tricampeão da 
Olimpíada Brasileira de  Matemática das Escolas       
Públicas (OMBEP) e 4º colocado no torneio de Xadrez 
do Rio de Janeiro. Em 2011, foi duas vezes medalhista 
de bronze na Olimpíada de Matemática do Estado do 
Rio de Janeiro (OMERJ). Hoje,  tem bolsa de Iniciação 
Científica pelo CNPq, dá aulas  particulares de       
Matemática para alunos do ensino médio e cursa o  
4º período de Matemática na UFRJ.  
 

“O IRS  construiu uma parte de mim que vai me co-
locar na frente no mercado de trabalho”.  

Laura, 12 anos. Estuda  ballet clássico na Escola Estadual de 
Dança Maria Olinewa, pertencente à Fundação Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro. Em 2012, seu grupo ficou em 
2º lugar na competição do Festival de Dança de Joinville. 
Em 2013, o grupo conquistou a 2ª colocação no Festival 
Internacional de Dança de Cabo Frio. No mesmo ano   par-
ticipou de um workshop do Teatro Bolshoi, uma das prin-
cipais companhias de balé e ópera do mundo,        ficando 
entre as nove melhores da turma de 50 jovens.  
 

“Aqui tive a oportunidade de criar minhas coreografias 
sozinha. As  oficinas desenvolveram minha criatividade”.  

“Uma Transformação Social só pode ser feita  

através da educação” 

Clara Steinberg - fundadora e presidente de honra do IRS 



Resultados 2012/2013 

- Realização da segunda edição do Fórum de Políticas Educacionais 
para Superdotação, com apoio da FIRJAN. 

- Apresentação de dois simpósios no V Encontro Nacional do         
Conselho Brasileiro para Superdotação (ConBraSD) e apresentação 
do poster sobre o Processo de Seleção de Superdotados no IV      
Congresso IberoAmericano de  Superdotação,  Talentos e                
Criatividade, em Buenos Aires, Argentina.  
 

 
- Publicação do artigo sobre o Processo de Seleção de Superdotados 

na Revista Espanhola Ideacción. 



- Por meio da doação de 2.100 itens de mobiliários pela BG do Brasil 
e BG E&P Brasil, o IRS conseguiu revitalizar as suas instalações e   
destinar para outras 6 organizações parte dos mobiliários doados, 
beneficiando diretamente cerca de 2.300 pessoas entre crianças,   
jovens e colaboradores de todas estas organizações. As empresas     
Statoil Brasil e Guimar Engenharia também doaram equipamentos  
de informática (computadores, CPUs, impressoras e monitores) que 
possibilitaram o upgrade do laboratório de informática educativa.  
 

- Visitas e palestras no IRS em parceria com diversas instituições    
como Cruz Vermelha do Brasil, Amil, Tribunal de Justiça, Statoil, 
ESPM e Ancar Ivanhoe. 
 
- Participação em matérias do Canal Futura e Jornal CNT sobre  o    
atendimento aos participantes com Altas Habilidades/Superdotação. 
 

- Apoio do Criança Esperança por meio do Projeto Desenvolvendo 

Habilidades Empreendedoras.  

 

Rosângela Cabral, gerente do IRS, e Tamar Kullock, presidente do IRS, recebem a 
placa  de apoio do Criança Esperança 



- Participação no Programa “Encontro com Fátima Bernardes” no      

debate sobre Altas Habilidades/Superdotação. 

- Participação na “Jornada de Educação Especial”, no Instituto de    

Educação do Rio de Janeiro, a convite do Instituto Helena Antipoff. 

- Participação no 6º Festival de Campanhas da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), no qual os estudantes                   
desenvolveram uma campanha de doação para o IRS. 

 
- Destaque no Caldeirão do Huck por meio da visita de Luciano Huck 
que apresentou o IRS e realizou o sonho do participante Leonam. 
 

- Aprovação do projeto “Desenvolvendo o Talento Específico” do IRS 
no 4º Concurso Público de Projetos do Conselho Municipal Direitos 
da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, CMDCA-Rio – Edital 
01/2012.  
 

Tamar Kullock, presidente do IRS, entrega o prêmio para a dupla vencedora. 



- Mudança do IRS para uma nova sede no bairro do Jardim Botânico. 
Este espaço é uma casa de três andares amplos que permitirá, a  
partir de 2014, a ampliação do atendimento às crianças e jovens    
socialmente  vulneráveis com AH/SD e que contemplará, também, 
oportunidades para cadeirantes selecionados dentro do perfil IRS. 

Esperamos contar com o seu apoio em 2014, um ano promissor com 
muitas inovações e fidelização das ações do IRS. 

Tamar Kullock                                                     
Presidente do IRS                                            

R. Jardim Botânico, 116 – Jardim Botânico  
CEP 22461-000 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil      

 Tel: (21) 2239-0448 / 2529-8239     
institutorogeriosteinberg@irs.org.br    -    www.irs.org.br           

mailto:institutorogeriosteinberg@irs.org.br
http://www.irs.org.br



















