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Ao assumir a presidência do Instituto de Inovação e Governança, em 
2022, tínhamos o desafi o de ser o braço de pensamento e formação 
de um novo partido, o União Brasil, nascido da fusão do PSL com o 
Democratas. Fusão que repercutiu também nos órgãos de formação 
partidária, com a extinção do Instituto Liberdade e Cidadania, do 
Democratas, e a incorporação de parte do seu acervo ao Índigo. 
Trabalhamos acompanhando as transformações de uma sociedade 
que vive processos disruptivos e, ao mesmo tempo, convive com 
carências de políticas públicas básicas. 
   
Investimos forte na formação e na preparação de novos líderes 
políticos, gestores públicos e cidadãos com visão liberal, 
democrática e crítica de mundo, com cursos e soluções educacionais 
em três modalidades: presencial, à distância e híbrido. A Escola de 
Líderes ofereceu formação e acesso a conhecimento, para fi liados 
ou não ao União Brasil, com programas como o Jovem Índigo, o 
Jovens pelo Brasil, o lançamento da plataforma EAD e cursos de 
formação eleitoral com a realização do Caravana União pelo Brasil.

Alinhados com a tecnologia, apostamos na educação à distância 
para conectar pessoas, promover o aprendizado e tornar acessível 
o conhecimento aos nossos fi liados em todas as regiões, nos 
lugares mais distantes do nosso país. Lançamos conteúdo diverso 
para pensar e debater o Brasil, como a Plataforma de Inteligência 
com indicadores municipais de diferentes áreas, para subsidiar 
suas lideranças no desenvolvimento de políticas públicas mais 
efetivas; o projeto Panorama com dados abertos socioeconômicos 
e ambientais, para aprimorar a política e a governança pública e a 
Revista Cadernos Liberais Online. 

Apostamos no fortalecimento institucional, fazendo parcerias 
visando intercâmbios de conhecimento para formação, treinamento 
e troca de experiência com instituições nacionais e internacionais.  
Investimos na comunicação para reforçar autoridade da nossa 
marca com um reposicionamento da imagem do Instituto nas redes 
sociais, com um novo site, na imprensa e, principalmente, junto aos 
fi liados ao União Brasil. 

Trabalho vigoroso, de uma equipe comprometida e engajada, para 
fortalecer a formação, o debate, desenvolver estudos e pesquisas 
para disponibilizar aos fi liados do União Brasil e a toda sociedade 
conhecimento, provocar visão crítica, debater o Brasil e propagar o 
nosso ideário em todo o país. Para 2023, a proposta é continuar este 
trabalho, iniciar novos projetos cumprindo a nossa missão. 

Investimento forte na formação e 
na preparação de novos líderes políticos

Mendonça Filho | Presidente do Índigo



1ESCOLA 
DE LÍDERES
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Com foco no aprendizado e na 
preparação de novos líderes políticos, 
gestores públicos e cidadãos com 
visão liberal, democrática e crítica de 
mundo, o Instituto Índigo investiu 
forte, em 2022, no lançamento 
da Escola de Líderes. Com cursos 
e soluções educacionais em três 
modalidades – presencial, à distância 
e híbrido – a Escola de Líderes oferece 
formação e acesso a conhecimento 
para filiados ou não ao União Brasil. 

Na modalidade de ensino à 
distância, a ativação da plataforma 
de EAD consolidou a oferta de 
cursos à distância, permitindo levar 
conhecimento aos lugares mais 
distantes do país. Na presencial, 
programas como o Jovem Índigo 
evoluíram de um projeto piloto com 
seis participantes, para um programa 
permanente de formação presencial 
com turmas de 50 participantes em 
cada edição. 

O Jovens pelo Brasil, voltado para 
formação política da União Jovem 
Brasil, foi lançado em julho em Brasília, 
e terminou 2022 tendo realizado sete 
edições em todas as regiões do país. 
Conectado com o ambiente eleitoral, 
o Índigo preparou um programa 
de formação eleitoral voltado para 
preparação de candidatos para as 
eleições 2022. Na modalidade híbrida, 
foram realizados o projeto Caravana 
União pelo Brasil, que percorreu todas 
as regiões do país, e cursos à distância 
para candidatos. 

Formar agentes de transformação é o foco 
do Jovem Índigo, que começou como projeto 
piloto e encerra 2022 como programa 
permanente de formação para estimular o 
desenvolvimento de soluções de problemas 
nas comunidades. Nas quatro edições 
realizadas, trabalhou com mais de 150 jovens 
de todas as regiões em imersões, em Brasília.  
   
Laboratório de formação de novas lideranças 
políticas, o programa foi idealizado para 
selecionar jovens em todo o país que já 
ocupem cargos públicos, estudantes, militantes 
do partido e interessados em ser agentes 
de transformação em suas comunidades. 

Escola de Líderes, 
aprendizado e 

preparação de novas 
lideranças e de 

gestores públicos

1.1.
Jovem Índigo: 
um laboratório de formação de novas lideranças

O programa foi formato em duas etapas. A 
primeira já realizou quatro edições e começa 
2023 com nova temporada em janeiro. 
   
A segunda etapa do Jovem Índigo começa a ser 
executada também em 2023 e vai trabalhar 
com projetos formatados pelos jovens 
participantes da primeira etapa, que serão 
avaliados e selecionados.
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• 25 horas/aula de conteúdo durante três dias de imersão. 
• Visita ao Congresso Nacional.
• Mentoria, palestras, rodas de conversa, workshop.
• Visita ao Congresso Nacional.
• Desenvolvimento de projetos.
• Certificação.

Imersão

Depoimentos

A nossa missão é apoiar, 
estimular e fortalecer a 
liderança desses jovens de 
forma que eles se sintam 
capazes e motivados 
a participarem cada 
vez mais das decisões 
das suas comunidades, 
bairros, cidades e do 
País (Mendonça Filho, 
presidente do Índigo).

A esperança, não só do União 
Brasil, mas do país inteiro, são 
os jovens. São eles que vão 
fazer a nova política do Brasil. 
Por isso, o União Brasil investe 
em formação. O Jovem Índigo é 
um exemplo disso. Surgiu como 
projeto piloto e tornou-se um 
programa permanente. Vamos 
estar sempre junto da nossa 
juventude (Luciano Bivar, 
presidente do União Brasil). 

É perceptível o amadurecimento do programa ao longo de quatro edições. 
Dos participantes, que já chegam conhecendo o programa, e do Instituto 
quando a gente aprende com os eventos e passa a incrementar de forma 
eficiente o programa. Que tem crescido, sido alvo de procura nos estados 
e gerado até fila de espera por inscrições (Tiago Levi, coordenador de 
formação).

Foi uma troca maravilhosa, 
de cultura, pensamentos e 
conhecimentos. É sempre 
gratificante ver a juventude 
disposta a fazer acontecer 
através da política. Levo cada 
um e esses dias em minha 
mente e coração tendo a 
certeza de que cada segundo 
valeu a pena (Luzilene 
Custódio, estudante de 
psicologia - BA).

Há projetos possíveis de 
serem executados com 
responsabilidade, baixos 
custos e principalmente 
aqueles que melhorem a vida 
das pessoas. Essa provocação 
nos faz refletir sobre o nosso 
próprio espaço e, como 
agentes diretos, propormos 
soluções para políticas 
públicas, tornamos reais 
nossos sonhos (Waldomiro 
Borges, historiador - PE).
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O lançamento da plataforma EAD Índigo 
consolidou a oferta de cursos nas diversas 
áreas, tendo a tecnologia como interface para 
promover o aprendizado e reduzir distâncias. 
Nove cursos nas áreas de gestão e governança, 
formação política e eleitoral, planejamento, 
comunicação e inteligência de dados foram 
ofertados em 2022, levando conhecimento 
para mulheres, jovens, líderes políticos, 
gestores, candidatos, fi liados e sociedade em 
geral em todo o país.

Cursos

1. 
Inteligência de Dados em Política
Dados e técnicas para administrar e lidar 
com dados específi cos em campanha e nos 
mandatos.

2. 
Legislação Eleitoral
Convenções partidárias, registro de 
candidaturas, redes sociais e ações judiciais.

3. 
Pré-Campanha de Olho na 
Legislação
Preparação de pré-candidatos para regras 
eleitorais e planejamento de campanha. 

4. 
Arrecadação, Gastos e Prestação de 
Contas Eleitorais 2022 
Preparação de pré-candidatos para prestação 
de contas com certifi cação. 

5. 
Liberdade Econômica
Princípios e valores sobre liberalismo: 
a economia, as liberdades individuais, 
pensadores. 

1.2.
Plataforma EAD, reduzindo distâncias e promovendo 
conhecimento

1. 
Desigualdade Social

Em um mundo de rápidas mudanças, é preciso compreender os 
mecanismos que reforçam as desigualdades e repensar as relações de 

poder, incluindo fatores culturais além dos econômicos.

2.
Crescimento Econômico

 A economia autônoma e criativa tende a ocupar cada vez mais espaço 
e exige que a sociedade construa novas formas de desenvolvimento, 
desafi os para incentivar o empreendedorismo e a criação de novos 

postos de trabalho de forma sustentável e inclusiva.

3. 
Cidades Inteligentes

O desenvolvimento de cidades inteligentes não é baseado apenas 
no viés tecnológico. É preciso considerar questões como mobilidade 

urbana; consumo de energia; relacionamento mais próximo entre 
governo e habitantes; sustentabilidade; soluções que melhoram a 

qualidade de vida e promovam convivência mais harmoniosa.

4. 
Educação de Qualidade

As profi ssões do futuro exigirão cada vez mais cidadãos com 
capacidade adaptativa, conhecimento fl uido e habilidades humanas. 
Um dos desafi os é assegurar uma educação inclusiva, equitativa, de 
qualidade e que promova oportunidades de aprendizagem ao longo 

da vida para todos.

5. 
Saúde de Qualidade

Investimento na saúde inteligente carece de soluções muitas 
vezes mais simples e mais baratas. 

VERTICAIS DO PROGRAMA
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2022 foi um ano de desafi os para a juventude 
do União Brasil. Com a fusão do Democratas 
com o PSL, no fi nal de 2021, a juventude 
partidária viveu um novo momento na 
montagem de núcleos estaduais do União 
Brasil em todo o país. O programa Jovens pelo 
Brasil nasceu para dar suporte à formação 
política da militância jovem partidária. A 
parceria entre o instituto Índigo e a União 
Jovem do Brasil percorreu sete estados, 
promovendo encontros de formação política 
que mobilizaram cerca de 500 jovens em todas 
as regiões do Brasil. 

1.3.
Jovens pelo Brasil: formação política para mais 450 
jovens do União Jovem 

O Jovens Pelo Brasil foi criado pela União Jovem Nacional, em parceria 
com o Instituto Índigo, como forma de aproximar do partido político os 
jovens do País. É preciso acabar com esse abismo imenso que existe entre 
a sociedade civil e os atores que estão no centro do poder brasileiro. 
As pessoas querem e têm direito de participar desse ambiente e nós 
queremos ser via de acesso para esse público que cada vez mais cresce 
e se coloca, assim como nós, contra os extremos e a radicalização da 
política (Lucas Moreno, presidente nacional do União Jovem Nacional).

Além da formação política, as edições 
do Jovens pelo Brasil possibilitaram aos 
diretórios estaduais do União Jovem do Brasil 
participarem dos cursos de formação e, ao 
mesmo tempo, darem posse os eleitos. Com os 
diretórios formados, a União Jovem  vai poder 
exercer seu protagonismo, difundindo as ideias 
e ideais partidários pelos municípios, ouvindo e 
dando voz aos jovens. 

6. 
Regras Eleitorais
Conteúdo programático sobre convenções 
partidárias, registro de candidatura, ações 
cível e eleitoral, liberdade de expressão e 
propaganda política na internet.

7. 
Dados e mapas para estratégias 
eleitorais

8. 
Inteligência de Mídias Sociais

9.
Curso Liberta I
O pensamento social liberal em formato de 
documentário e vídeos aulas.  

10.
Formação Básica para Prefeitos
Capacitação baseada em problemas de gestão 
e estudos de caso. 

11.  
Formação Intensiva para Vereadores
Capacitação para melhorar o desempenho dos 
mandatos. 
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Jovens pelo Brasil

Acre Rio de Janeiro

Bahia Rio Grande do Norte 

Ceará Santa Catarina

Goiás
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No ano da implementação do Novo Ensino 
Médio pelas redes de educação de todo o 
país, o Instituto índigo reuniu, no Recife, 
mais de 300 especialistas, operadores de 
educação, gestores públicos, diretores 
de escolas públicas e particulares e 
secretários municipais no Seminário Novo 
Ensino médio – conectando projetos 
de vida. Os desafios da implementação 
do Novo Ensino Médio, os impactos 
no ENEM e os resultados do modelo 
pernambucano de escolas em tempo 
integral em expansão no país foram 
debatidos em painéis coordenados pelo 
ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, 
pela presidente do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), Maria Helena Guimarães, 
pela diretora do Instituto Sonho Grande, 
Ludmila Serpa, e pela diretora pedagógica 
do Instituto de Corresponsabilidade pela 
Educação/ICE, Thereza Paes Barreto. 

Palestras

“O Novo Ensino Médio e o Novo 
Enem”, Maria Helena Guimarães, 
presidente do Conselho Nacional de 
Educação e uma das coordenadoras 
da reforma do ensino médio em 
2016/2017.  

“A Escola da Escolha - modelo 
pernambucano que transforma a 
educação e o futuro da juventude 
brasileira”. 

“Novo Ensino Médio e Escolas em 
Tempo Integral conectando projetos 
de vida”, Ludmila Serpa, diretora 
operacional do Instituto Sonho Grande, 
que apoia a expansão do ensino médio 
integral. 

2.1.
Seminário Novo Ensino 

Médio: conectando 
projetos de vida reuniu 
especialistas no Recife
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Especialistas de Brasil, Estados Unidos, Hungria 
e Suíça participaram, em São Paulo e em Brasília, 
do Fórum Internacional ‘Reforma Tributária, 
Simplificação e Justiça Social’, realizado pela 
Coalizão Simples Brasil, com patrocínio do 
Instituto Índigo e Febrac. O evento realizado 
em formato híbrido – presencial e online – 
aconteceu em dois locais: em São Paulo e em 
Brasília. Tomadores de decisão de empresas, 
entidades sindicais, governamentais debateram 
a construção de um sistema tributário mais 
neutro, justo e simples do que o atual. 

Os debates giraram em torno do papel da 
tributação sobre movimentação financeira, a 
partir de experiências internacionais. 
Organizado pelo então CEO do Indigo Brasil, 
professor Marcos Cintra, da FGV (Fundação 
Getúlio Vargas) e ex-assessor do Ministério 
da Economia, em parceria com a Febrac e 
o empresário Flávio Rocha. O Fórum teve o 
propósito de quebrar o preconceito existente
 no Brasil em torno de operações financeiras. 

2.2.
Fórum Internacional ‘Reforma Tributária, 
Simplificação e Justiça Social’ debate experiências 
na Suíça, EUA e Hungria

Cintra, um dos principais entusiastas da criação 
desse imposto, defendeu que 2022 era um 
ano propício para discutir o tema, e não para 
aprovar uma reforma tributária.  “Ainda há 
muito preconceito com um imposto sobre 
movimentações financeiras, que já é adotado 
em diversos países. Nenhuma reforma boa 
será aprovada neste ano, mas é importante 
aproveitar o tempo para fazer uma discussão”, 
afirmou.
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3FORMAÇÃO
ELEITORAL
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Concebido pelo programa de formação 
eleitoral, para proporcionar aos pré-
candidatos do União Brasil e às suas 
assessorias conhecimento técnico para o 
enfrentamento dos desafi os da campanha 
eleitoral de 2022, o projeto Caravana 
União Pelo Brasil, visitou 10 estados na 
pré-campanha, mobilizando cerca de 
1.300 participantes entre candidatos, 
assessores de campanha e secretários 
partidários. 

3.1.
Caravana União pelo Brasil rodou o país levando 
formação eleitoral para os candidatos

Com um time de alto nível, as Caravanas 
abordaram assuntos de interesse dos pré-
candidatos e suas assessorias, tais como 
aspectos jurídicos, prestação de contas, 
ferramentas gratuitas para as redes 
sociais, contabilidade eleitoral, dentre 
outros.

Estados Visitados

Acre

Bahia

Ceará

Distrito Federal
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Paraíba Santa Catarina 

Pernambuco Tocantins

Rio Grande do Norte

Rondônia
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Dentro do programa de formação eleitoral, 
montado para contribuir com um processo 
eleitoral limpo e transparente, o corpo técnico 
do Instituto Índigo elaborou um Manual das 
Eleições e uma Cartilha Eleitoral. Os dois 
documentos foram produzidos para dar 
ainda mais segurança jurídica e tranquilidade 
operacional aos candidatos nas Eleições de 
2022.

O material – disponibilizado em meios 
impresso e digital – garantiu o acesso 
mais rápido e descomplicado à legislação 
aplicável às eleições. Pesquisas eleitorais, 
prazos de desincompatibilização, registro 
de candidaturas, propaganda eleitoral, 
arrecadação e gasto de recursos financeiros 
foram os temas principais dos dois 
documentos, distribuídos para todos os 
diretórios estaduais, gabinetes de deputados 
e senadores e coordenações de campanha em 
todo o país. 

3.2.
Cartilha e Manual das Eleições: candidatos do União 
Brasil por dentro das regras do jogo 

Num trabalho articulado, o Instituto Índigo 
disponibilizou a Cartilha e o Manual nos 
eventos da Caravana União pelo Brasil, que 
visitou 10 estados. Tudo com um único 
objetivo: oferecer o acesso às regras eleitorais 
de forma rápida e descomplicada, permitindo 
uma disputa limpa e seguindo as regras da 
Justiça Eleitoral. 
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4PESQUISA
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O uso de dados, informações e estudos 
para amparar a tomada de decisão 
é um fenômeno recente da gestão 
governamental, sendo comumente 
rotulado de políticas públicas baseadas 
em evidências. O Índigo acredita que o 
uso de evidências é fundamental para que 
possamos desenvolver melhores políticas. 
Lançamos a Plataforma de Inteligência 
com indicadores municipais de diferentes 
áreas, para subsidiar suas lideranças, no 
desenvolvimento de políticas públicas 
mais efetivas.

A Plataforma de Inteligência foi 
desenvolvida entre 2021 e 2022 pelo então 
Instituto Liberdade e Cidadania, braço de 
formação do Democratas. Com a fusão 
do PSL/DEM, que resultou na criação do 
União Brasil, a Plataforma de Inteligência 
foi incorporada ao Índigo e está disponível 
no site para acesso de todos os fi liados 
do partido. O foco da plataforma são os 

4.1.
Plataforma de Inteligência de dados para subsidiar 
políticas públicas

municípios. Por essa razão, utilizamos 
preferencialmente indicadores que 
estivessem disponíveis para os mais de 
5.000 municípios brasileiros. 

Além de amparar nossos gestores 
públicos, a Plataforma de Inteligência da 
Índigo ainda tem o objetivo de ajudar seus 
fi liados a monitorarem os indicadores de 
suas cidades. Avaliações de impacto, de 
maneira simplista, são ferramentas que 
os gestores possuem para analisar se a 
solução proposta está de fato atuando 
sobre o problema que se quer resolver. 
O acesso a plataforma é simples, basta 
entrar em contato com o Índigo e solicitar 
login e senha. 

Indicadores 
• Finanças municipais
• Ideb, distorção idade/série
• Benefi ciários de auxílio brasil
• Evolução dos dados de Covid
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A pesquisa A Imagem da Educação Pública 
no Brasil, idealizada e coordenada pelo 
então Instituto Liberdade e Cidadania (ILEC), 
surgiu como um esforço de refl exão e de 
contribuição para esse debate essencial. Dar 
voz a estudantes, mães e pais de alunos da 
rede pública de ensino foi o foco da pesquisa, 
publicada e divulgada já pelo Instituto Índigo, 
braço de formação do União Brasil. Com a 
fusão DEM/PSL, que resultou no União Brasil, o 
Índigo absorveu algumas atividades do ILEC. 

4.2.
A educação pública na visão de estudantes, mães e 
pais de alunos 

Números

• 31% acreditam que a Educação é o mais  
  grave problema do país. 

• 59% que a Educação é um dos mais 
   graves problemas brasileiros.

• 40% dos pais avaliam a escola pública 
  como ótima e boa.

• 53% dos estudantes não mudariam da 
  escola pública para a particular.

• 70% dos alunos dizem que o ensino que 
   recebem hoje é melhor do que o de seus 
   pais.

O melhor de tudo é que a despeito das muitas defi ciências atuais, nossos 
jovens e seus responsáveis acreditam na escola pública. Tal como referido 
de início, têm carinho por ela. Nela depositam seus sonhos e esperanças 
de ruptura da trajetória familiar e melhoria real de vida (Mendonça 
Filho, presidente do Índigo e ex-ministro da Educação). 

Visão de jovens estudantes e seus pais

• Ideias de futuro e de oportunidade. 

• A educação pública espelha a desigualdade 
  que marca a sociedade brasileira. 

• A avaliação das suas próprias escolas é bem 
  mais positiva que a imagem estabelecida para 
  a escola pública. 

• A maioria dos alunos, se tivesse a 
  oportunidade, não mudaria da sua escola 
  para uma privada. 

• As percepções e experiências positivas 
   mostram que a escola pública é valorizada e 
   querida.

• A vivência com os professores infl uencia nas 
  percepções positivas ou negativas das suas 
  escolas. 

• Há uma compreensão generalizada de que os 
   docentes ganham menos do que deveriam. 

• Estudantes, pais e mães enfatizam a perda de 
  autoridade dos professores, a desmotivação 
  ou descompromisso dos docentes e a falta de 
  professores para cobrir toda a grade 
  curricular.

• Críticas fortes ao despreparo da escola 
   pública para acolher as diferenças. 

• A idealização da escola inclusiva é abrangente 
  e complexa. 

• 70% dos alunos dizem que o ensino que 
   recebem hoje é melhor do que o de seus 
   pais.

• As escolas de tempo integral são bastante 
  valorizadas.

• A percepção é da escola pública como um 
  ambiente inseguro. 

• A maioria aponta para uma escola que aprova 
  sem ensinar. 

• A reforma do Ensino Médio fi gura como uma 
  das principais razões associadas a    
  sentimentos de otimismo, confi ança e 
  esperança no futuro da educação pública 
  brasileira.

A escola pública desejada 

1. Aquela que cobra dos estudantes.

2. Que não os deixa “passar de ano” sem que 
    tenham aprendido o conteúdo da série. 

3. Que prepare adequadamente para 
    lhes assegurar um futuro profi ssional,  
    competitividade na disputa por uma vaga na 
    universidade e no ensino técnico. 

A pesquisa quantitativa

• 2 mil entrevistas telefônicas.

• 1 mil entrevistas face a face com alunos dos 
   três anos do ensino médio e do último ano 
   do fundamental.

• 1 mil entrevistas face a face com pais de 
   alunos de escolas públicas de todo o Brasil. 

Pesquisa qualitativa 

• Realizada em sete capitais.
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Desenvolvido pelo Índigo em 2022, 
Panorama é um projeto que reúne dados 
abertos para tornar acessíveis indicadores 
socioeconômicos e ambientais do Brasil, 
de cada um dos 26 estados e do Distrito 
Federal. A proposta é gerar conhecimento 
consolidado sobre a realidade nacional, 
contribuindo para o aprimoramento da 
política e da governança do setor público. 

Esse esforço resume um conjunto muito 
amplo de dados que mostram a evolução 
econômica, social e ambiental no Brasil, 
nos estados da federação e nas capitais, 
incluindo o Distrito Federal. O período de 
referência dessas informações vai de 2010 
a 2021, cobrindo mais de uma década 
de desenvolvimento socioeconômico e 
ambiental do país. 

Com essas 27 publicações estaduais e do 
Distrito Federal, disponíveis no site do 
Instituto, o Índigo lança mais um serviço 
para apoiar a formação de lideranças com 
visão liberal, democrática e crítica do país 
e de suas realidades regionais e contribuir 
para a difusão de conhecimento e o 
debate sobre as questões nacionais. 

Panorama e seus indicadores

• Dinâmica demográfi ca e a situação da   
   habitação, 
• Atividades econômicas e das contas 
   públicas,
• Infraestrutura,
• Educação,
• Saúde,
• Políticas de renda e proteção social,
• Segurança pública e
• Desenvolvimento do meio ambiente e a 
   sustentabilidade ambiental.

5.1. 
Panorama: um espaço com dados socioeconômicos 
e ambientais para aprimorar a política e a 
governança pública
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Capital humano em debate na 
Universidade de Oxford

A conferência sobre gestão pública realizada 
pela Fundação Lemann na Universidade de 
Oxford, Inglaterra, com governadores eleitos 
no Brasil, prefeitos e parlamentares, contou 
com a participação do presidente do Índigo 
e deputado federal eleito, Mendonça Filho. 
Especialistas debateram durante três dias, na 
Escola de Governo Blavatnik, o tema capital 
humano com base em casos de sucesso e 
experiências internacionais inspiradoras. 

Índigo presente no debate sobre 
Inovação e política pública no Brazil 
at Silicon Valley

O presidente do Instituto Índigo, o ex-ministro 
da Educação Mendonça Filho, participou da 
Conferência Brazil at Silicon Valley, nos Estados 
Unidos, evento organizado por estudantes 
brasileiros em universidades americanas. 
Inovação, futuro do clima, metaverso e políticas 
públicas inovadoras foram temas de algumas 
das mesas de debate. 
Mendonça Filho participou de vários debates 
no Centro de Educação da Universidade de 
Stanford, na Califórnia, e fez palestra sobre o 

processo de implementação da Base Nacional 
Comum Curricular e o impacto positivo dessa 
política pública na formação de professores, 
na aprendizagem, nos recursos didáticos e nas 
avaliações. A Conferência objetivou discutir e 
propor soluções para os problemas brasileiros, 
por meio da inovação e da tecnologia. 

As contribuições da realidade 
virtual para a educação, na 
Universidade de Stanford

O presidente do Índigo reuniu-se com a 
pesquisadora Ana Carolina Queiroz para 
conhecer pesquisas de estudos de caso sobre 
as contribuições da realidade virtual para a 
educação, o atendimento das ODS e promoção 
de experiências, com foco na diminuição de 
desigualdades educacionais. 
     
Após da reunião com a pesquisadora, o 
presidente do Índigo encontrou com o 
Fundador do RenovaBR, Eduardo Mufarej, 
para discutir o modelo de formação política 
desenvolvido pela instituição no Brasil. Além de 
ouvir sobre a metodologia desenvolvida pela 
instituição, conversaram sobre a possibilidade 
de serem realizadas parcerias entre as duas 
instituições para formação de lideranças.  

Centro de Evidências do Ensino em 
Tempo Integral do Insper

O Centro de Evidências da Educação Integral 
do Insper, em parceria com o Instituto Sonho 
Grande e o Instituto Natura, é uma iniciativa 
fantástica que conta com o entusiasmo 
do presidente do Índigo e ex-ministro da 
Educação, Mendonça Filho. No lançamento do 
Centro, em São Paulo, Mendonça integrou uma 
roda de conversa, onde falou da experiência 
como coordenador da implantação do modelo 
em Pernambuco. 

O modelo de escola em tempo integral nasceu 
em 2004 como projeto piloto com o Ginásio 
Pernambuco. Espalhou-se pelo Brasil a partir 
de 2016 e está transformando a educação e 
o futuro da juventude brasileira. Evidências 
apontam o impacto positivo no aprendizado de 
português, matemática e o geral, resultando 
em maiores salários para os formados, mais 
empregabilidade das meninas. A redução de 
violência na escola e dos índices homicídios 
em até 50% é mostrada por uma pesquisa feita 
com alunos das escolas em tempo integral de 
Pernambuco. 

6.1.
Parcerias visando intercâmbios de conhecimento 
para formação, treinamento e troca de experiências  
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A oficialização do União Brasil como membro 
efetivo da International Democrat Union, no 
Fórum IDU 2022, em Berlim, na Alemanha, 
abriu um novo espaço de parceria internacional 
para o Instituto Índigo. As parcerias com 
instituições internacionais, como o International 
Democrat Union (IDU), visam a promoção dos 
valores da liberdade, democracia e mercado 
livre. O ex-senador José Agripino Maia, do Rio 
Grande do Norte, representou o União Brasil 
e o Índigo no Fórum IDU 2022, em Berlim, 

6.2.
União Brasil é oficializado membro efetivo da IDU 
com suporte do Índigo

O União Brasil e o Índigo, foram representados 
pela prefeita de Bezerros, no Agreste 
pernambucano, Lucielle Laurentino, nas 
comemorações aos 30 anos UPLA, em 
Montevidéu, no Uruguai. O encontro contou 
com a presença de mais de 100 autoridades 
políticas de vários países como Alemanha, 
Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Cuba, 
Chile, El Salvador, Espanha, Estados Unidos, 
Equador, França, Guatemala, Luxemburgo, 
Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República 
Dominicana, Uruguai e Venezuela. 
O presidente do Uruguai, Luís Lacalle Pou, 
participou do evento que debateu o tema 
“Liberdade, igualdade de oportunidades e 
desenvolvimento” em múltiplas conferências e 
apresentações. 

6.3.
Índigo e União Brasil comemoram os 30 anos da 
UPLA, no Uruguai   

na Alemanha, e fez o encaminhamento da 
proposta para o UB tornar-se membro efetivo, 
apresentando a nova estrutura partidária e 
os objetivos políticos.  Eventos de formação, 
debates, discussões e trocas de experiências 
sobre políticas públicas são algumas das 
atividades resultantes dessa parceria, 
permitindo aos diversos segmentos partidários 
- parlamentares, gestores e União Jovem e 
o União Mulher – fazerem intercâmbios de 
experiências e conhecimento. 
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A Revista Cadernos Liberais está de 
casa nova! 
Projeto bem-sucedido do Instituto 
Liberdade de Cidadania, braço de 
formação do Democratas, a publicação 
foi reformulada e incorporada à de 
comunicação do Índigo, após a fusão 
do DEM com o PSL, que resultou no 
União Brasil. O intuito é estimular 
o aprendizado e o debate de temas 
importantes em diferentes áreas 
de conhecimento como relações 
internacionais, formação política, 
políticas públicas, empreendedorismo, 
educação, inovação, economia, 
liberalismo. Com edições dinâmicas, 
a Revista Cadernos Liberais conta com 
um time colaboradores de alto nível, 
atento aos temas atuais no Brasil 
e no mundo e ao debate de temas 
relevantes para a sociedade. 

Novo site: um espaço de 
convergência digital
Com identidade moderna, o novo site veio para 
fortalecer a presença digital do Instituto Índigo, 
um espaço de convergência entre os diversos 
veículos de comunicação e mídias do Instituto 
e do próprio Índigo com a sociedade. Integrado 
com a plataforma EAD, disponibiliza conteúdos 
– estudos, pesquisas, papers – produzidos 
por especialistas de alto nível e know-how nas 
diversas áreas do conhecimento. Com formato 
leve e de fácil navegação, permite ao leitor e 
internauta um passeio por estudos, debates, 
pesquisas, notícias, imagens.

Formação
Informações da Escola de Líderes, programa de 
formação, cursos oferecidos, inscrições, acesso 
à plataforma EAD ILEC.

7.1.
Cadernos Liberais, debate acessível sobre o Brasil e 
o mundo  

Estudos e Debates 
Debater e pensar a sociedade com princípios 
liberais e democráticos. Conteúdos produzidos 
por especialistas sobre temáticas diversas: 
política, economia, gestão pública, política 
internacional, meio ambiente etc. 

Projetos
Espaço para divulgação de nossos projetos: 
Brasil Melhor, Simples Brasil, Índigo Mais, 
Jovem Índigo.

Publicações
Debate democrático e plural de ideias com o 
propósito de disponibilizar aos nossos fi liados 
e para toda a sociedade conhecimento. 
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