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QUEM FAZ O
MANO DOWN 
Contamos  com equipe multidisciplinar e diversa, formada por
colaboradores, voluntários e parceiros, de diferentes áreas de formação
e atuação. 

E a expectativa é contar com um quadro com mais profissionais em
2021, principalmente lideranças estratégicas.

EVOLUÇÃO COLABORADORES 
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PERFIL DA EQUIPE
MANO DOWN
O Mano Down é um espaço de inclusão e diversidade. E, para entender
o quanto a diversidade está presente em nossa equipe, foi realizada, em
2020, uma pesquisa de levantamento quantitativo e qualitativo das
principais características dos nossos colaboradores. Foram diversos
temas levantados, tais como: Idade, religião, cor, gênero, orientação
afetiva, onde mora, escolaridade, meio de transporte até o Mano Down,
renda e moradia, perfil da moradia, quanto tempo trabalha no Instituto,
relação com os colegas de trabalho, como o colaborador enxerga a
própria atuação, entre outros.  Apresentamos algumas informações da
pesquisa, para que você conheça um pouco mais sobre a nossa equipe:

IDADE

GÊNERO

ESCOLARIDADE

COR



PERFIL DA EQUIPE MANO DOWN

ORIENTAÇÃO AFETIVA
SEXUAL

Heterossexual
70.6%

Homossexual
11.8%

Não respondeu
11.8%

Bissexual
5.9%

RELIGIÃO / CRENÇA

Católico
44.4%

Não pratica
22.2%

Evangélico
11.1%

Espírita
11.1%

Não acredita
5.6%

Politeísta
5.6%
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VOLUNTÁRIOS 
O Mano Down possui um programa de voluntariado que busca agregar
profissionais que estejam interessados e dispostos a contribuir com os projetos,
atividades e para a estratégia do Instituto. Em 2020, além do próprio banco de
talentos, o Mano Down contou com contribuições significativas de voluntários
dos programas do Volunt, de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) da
Unidas e da Impacto.

Para 2021, o foco é ampliar ainda mais a participação de voluntários em
atividades cotidianas, na implementação de novos projetos ou na melhoria
contínua da estratégia. Os interessados em participar do Programa de
voluntariado,  podem se cadastrar em nosso banco de talentos e ter uma
experiência rica em aprendizados pessoal e profissional, inclusão e networking.

EVOLUÇÃO Nº DE VOLUNTÁRIOS 
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"Nada sobre nós, sem nós”. O lema das pessoas com

deficência é , também, um pilar para o Mano Down e

está presente em todas as suas ações. É por isso que o

Instituto tem hoje em seu quadro de profissionais a Maly.

Maly é uma pessoa com síndrome de Down. Ela tem 61

anos e atua no Mano Down auxiliando nas demandas da

área administrativa e, também, no Café do Mano -

espaço de interação e inclusão aberto a toda

comunidade. Há algum tempo as estatísticas mostravam

uma expectativa de vida super baixa para as pessoas

com Down. Maly é um dos exemplos, do quanto isso está

mudando a partir de cuidados com a saúde,

oportunidades de estímulos para o desenvolvimento e o

bem-estar físico e emocional!

Foto de registro da Festa 

de aniversário de 60 anos

da Maly em 2020



INSTITUTO MANO DOWN
COMPOSIÇÃO ESTRATÉGICA

Diretor Presidente
Leonardo Gontijo

Diretora Administrativa
Carolina Mota

Conselho Fiscal
Felipe Chalfun
Jefferson Amaral
Paulo Machado

Conselho Consultivo e Estratégico
Alice Gonzaga Carsalade
André Jacques Luciano Uchôa Costa
Camilo Romanha
Luis Fernando Porto
Lucas Miranda



INSTITUTO MANO DOWN

Rua Japão, 180 - Alto Barroca 
Belo Horizonte - Minas Gerais
contato@manodown.com.br

(31) 3371-3739

www.institutomanodown.com.br
Facebook: @manodown
Instagram:@institutomanodown
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AJUDE O MANO DOWN




