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Sonhos e desafios de um triênio 
 

          O que acontece no tempo de três anos? As transformações que se deram entre 2017 

e 2019 acabaram por influenciar trajetórias nos mais diversos campos, tanto no FICAS como 

na área social. No Brasil, se começava a sentir os impactos do impeachment presidencial e a 

tendência futura (e mundial) de uma política que a cada dia se afastava de um olhar mais 

voltado aos direitos humanos e às relações igualitárias.  

“Ninguém solta a mão de ninguém” foi a frase que viralizou no ambiente digital com a 

ilustração da tatuadora mineira Thereza Nardelli no final de 2018, como sopro de esperança 

para pessoas e movimentos sociais diante do novo cenário político, econômico e social. Pode-

se dizer que esta ideia seguiu inspirando o trabalho do FICAS e todas as parcerias que 

surgiram neste período. 

Pudemos realizar programas junto ao Instituto Alcoa e Instituto InterCement, além 

de estrear o Programa de Formação de Coletivos de Migrantes e Refugiadas/os, um sonho 

em conjunto com a Fundação Avina e Missão Paz.  

Também pudemos realizar em 2018 a 14ª edição do Programa de Formação em 

Gestão, do FICAS, ao lado da coach integral Paola Marinoni, que embarcou nessa aventura 

oferecendo sua parceria técnica. Desta formação, nasceu o coletivo Conexão Social, formado 

por parte das organizações da sociedade civil participantes e aberto a novos integrantes, a 

partir do desejo de fortalecimento e união entre as organizações.  

Diversas assessorias e ações nos reaproximaram de antigos parceiros (Arconic 

Foundation, Banco Itaú e Itaú Social, IDESQ, Instituto Mosaic, Instituto Sou da Paz, Instituto 

Votorantim) e também nos apresentaram a novos (ACNUR – Agência da ONU para Refugiados, 

Católicas pelo Direito de Decidir, Conselho Municipal de Imigrantes de São Paulo, portal 

MigraMundo, ONU Mulheres, Rede de Capacitação a Refugiados e Migrantes, Rede Ecumênica 

da Juventude, Rede Solidária para Migrantes e Refugiados, Scalabrini International Migration 

Network, Senac São Paulo, Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, SJMR Boa Vista). Por 

conta dessas parcerias, o FICAS pode seguir trabalhando com avaliação de projetos, 

planejamento estratégico, facilitação de grupos, formações nas suas áreas de conhecimento, 

como gestão, educação e fortalecimento institucional, entre outros. 

Houve também um esforço para promover rodas de conversas sobre temas urgentes 

e, para isso, foi possível contar com a parceria da apce, das Católicas pelo Direito de Decidir 

e da Rede Ecumênica da Juventude.  

     

    Duas décadas e nova sede 

O último triênio foi marcado pelo aniversário de 20 anos do 

FICAS, em 2017, mesmo ano em que a sede foi transferida para a 

Vila Mariana, em São Paulo, depois de sete anos na Vila Madalena. 
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Criamos um selo comemorativo e abrimos a casa para amigas/os e parceiras/os para acolher 

os novos ventos. 

A nova sede acomodou melhor o Espaço Compartilhar, que reforça o desejo do 

FICAS de promover um local de compartilhamento e troca entre profissionais do campo social, 

profissionais liberais e autônomos. Parte das instalações estão disponíveis com salas para 

reuniões e atendimento, sala de formação para até 25 pessoas, pontos de trabalho em sala 

exclusiva e área externa para atividades. Atualmente compartilham endereço com o FICAS a 

Labor Educacional, o Instituto Fonte e o IPESA – Instituto de Projetos e Pesquisas 

Socioambientais, além de uma terapeuta ocupacional, Monica Winnubst. 

Institucionalmente, o FICAS seguiu participando da Abong – Organizações em Defesa 

dos Direitos e Bens Comuns e da RAC – Rede de Advocacy Colaborativo, e marcando presença 

em eventos do campo social, como o Congresso GIFE e apoiando o Festival ABCR. 

O triênio ainda foi tempo de estrear no Instagram, de receber o selo internacional NGO 

Source, de entrar para o Mapa Cidades Sustentáveis do Instituto Vedacit... Muitos 

acontecimentos! Por isso, convidamos a todas/os à leitura deste Relatório de Atividades, que 

pretende contar um pouco mais sobre o que marcou a história do FICAS nos últimos anos por 

meio de fotos, textos e matérias publicadas.  

 

    Boa leitura! 

 

 

 

 
 

Sede do FICAS, em São Paulo, e atividade do Programa de Formação de Coletivos de Migrantes e 
Refugiadas/os (2019). Fotos: acervo FICAS. 
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Carta da fundadora   
 
A marca de duas décadas de existência do FICAS 

me encheu de orgulho por um dia ter idealizado a 

organização com um grupo de amigas/os acadêmicos e 

tão sonhadoras/es e inquietas/os como eu! Com o 

tempo, muita gente se uniu ao sonho, integrando a 

equipe ou se tornando parceiras/os e amigas/os de 

caminhada. 

Estamos completando 23 anos e seguimos nos 

reinventando, procurando sempre responder às 

necessidades dos nossos diferentes públicos e nos 

adaptar às mudanças do cenário sócio, político e 

econômico. 

Desde 2018, um tema-chave de nossa atuação 

passou a ser a migração e refúgio. Nos reaproximamos da parceira Fundação Avina e 

conhecemos tantos outros, envolvidos à longa data com a temática e com os quais também 

desenvolvemos iniciativas, como o IMDH (Instituto de Migração e Direitos Humanos), a Missão 

Paz, o Instituto C&A, assim como a Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR), a 

Scalabrini International Migration Network, o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados e 

tantos outros atores desse campo. 

Também tivemos a oportunidade de produzir, em parceria com alguns deles, duas 

publicações sobre o tema, que pretendem qualificar a comunicação e incentivar boas práticas 

de acolhimento e atendimento ao migrante e refugiada/o. 

Confiram todos os detalhes sobre o andamento de nossos programas, assessorias e 

ações nas próximas páginas. Esperamos que gostem da leitura e que possamos seguir 

escrevendo muitas histórias juntas/os! 

 

Forte abraço, 

 

Andreia Saul 

Fundadora e diretora executiva do FICAS 
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Sobre o FICAS 
 

 

“Ao longo dos últimos anos, o FICAS tem sido um 

parceiro importante e estratégico que colabora muito 

com o nosso processo de amadurecimento e 

organização institucional. Sua metodologia 

influencia de forma muito positiva os resultados e 

dialoga com nossa forma de atuar. Nesta última 

parceria, pudemos reafirmar o papel do FICAS como 

uma instituição que nos ajuda grandiosamente no 

fortalecimento institucional”. 

Wânia Azevedo, gestora executiva do IDESQ, Fortaleza (CE). 

 

O FICAS é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1997. 

Acredita que as organizações da sociedade civil, as associações comunitárias e os coletivos 

têm um papel fundamental e estratégico nas transformações sociais, por conta disso, 

investe continuamente em seu fortalecimento por meio de programas e ações gratuitas de 

formação e articulação.  
Com o lema Compartilhando 

conhecimentos, transformando 

pessoas e organizações, já fortaleceu 

mais de 900 organizações e mais de 

25 mil gestores/as e 

educadores/as participaram de suas 

formações, direta ou indiretamente. A 

instituição tem sede em São Paulo, 

mas atua em todas as regiões do país, 

já tendo atuado em 21 estados 

brasileiros e no Distrito Federal, 

além de ter levado um dos seus 

programas para Moçambique em 

2007.  

Nesse triênio, tem investido 

também no desenvolvimento pessoal, 

social e econômico de mulheres 

migrantes e refugiadas, formando 

mais de 60 mulheres, em especial, 

bolivianas e filipinas. 
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Objetivos estratégicos 

1. Desenvolver e implementar conteúdos e metodologias inovadoras, replicáveis e 

construídas de forma participativa com seus parceiros, visando o fortalecimento da sociedade 

civil. 

2. Sistematizar e disseminar estes conteúdos, metodologias, resultados e 

aprendizagens geradas na sua implementação, visando potencializar seu alcance e contribuir 

para sua replicabilidade. 

3. Articular e mobilizar o encontro entre os atores sociais, visando estimular o 

diálogo e fortalecer o papel estratégico das alianças intra e intersetorial. 

Metodologia 

Uma das principais diretrizes do FICAS é o investimento constante no desenvolvimento 

de pesquisas, conteúdos e metodologias inovadoras, replicáveis e construídas de forma 

participativa. Por isso, a metodologia utilizada em todos os seus programas, ações e 

assessorias é um de seus diferenciais mais fortes! 

Conheça os principais princípios metodológicos do FICAS: 

 Trabalho com grupos  

Prioriza atividades em grupos de organizações, coletivos e atores sociais. 

 Compartilhamento de conhecimento e aprendizagem mútua 

Considera os saberes e experiências individuais e parte desta realidade para refletir, 

construir e aprimorar novos conteúdos e práticas coletivamente. 

 Desenvolvimento de potencialidades 

Acredita que todas/os têm um potencial amplo a ser desenvolvido e, para isso, investe 

no uso de linguagens adequadas, além de respeitar o ritmo de aprendizagem de cada um/a.  

 Ludicidade, afetividade e participação 

As atividades FICAS são elaboradas considerando a ludicidade, afetividade e 

participação como facilitadores do aprendizado e do desenvolvimento pessoal e institucional. 

 Relação horizontal de respeito 

Estabelece e incentiva relações não hierárquicas, que respeitam os saberes individuais, 

os momentos de fala, as liberdades e os papéis de todos os atores. 

 Formação de vínculos  

Investe na formação de vínculos de confiança por meio do acolhimento, interesse e 

escuta ativa, além da relação de parceria que estabelece com os participantes das formações, 

com as organizações e parceiras/os. 
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 Ação articulada  

Incentiva a troca de informações e a criação de vínculos de relacionamento, além de 

agregar a comunidade e demais atores sociais ao processo educativo. 

 Estímulo à participação 

Valoriza a participação presencial nos encontros, nas atividades propostas, bem como 

nos exercícios a serem desenvolvidos junto à equipe da organização. 

 

 

Com o que o FICAS trabalha? 

 

 Fortalece organizações da sociedade civil, coletivos, redes e comunidades, por 

meio de programas de formação, tanto na gestão, como na atividade-fim, e de ações de 

articulação.  

 Assessora fundações, institutos e empresas no desenvolvimento de seus 

programas/projetos, oferecendo apoio técnico e formativo às suas equipes, a fim de 

potencializar seu investimento na área social. 

 Facilita processos de desenvolvimento institucional e pessoal, trabalhando o 

fortalecimento da identidade e os vínculos de confiança. 

 Realiza mediação e facilitação de grupos, reuniões e workshops.  

 Desenvolve pesquisas no campo social e mapeamentos de comunidades.  

 Realiza processo seletivo de projetos sociais para concursos e editais de 

empresas, fundações e institutos, se responsabilizando desde a elaboração do edital até a 

seleção final, assim como monitora e apoia as atividades desenvolvidas e o uso dos recursos 

financeiros das organizações selecionadas. 

 Realiza avaliação de projetos e institucional, capacitando as equipes para que 

construam indicadores e monitorem seus projetos e ações. 

 Oferece oficinas e workshops nas áreas de gestão, avaliação e educação para 

organizações, coletivos, redes, institutos, empresas e público em geral.  

 

 

 

A metodologia do FICAS se baseia principalmente nos princípios da educação popular 

do educador pernambucano Paulo Freire (1921–1997) e no vínculo de confiança do 

educador mineiro Antonio Carlos Gomes da Costa (1949–2011). 
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Programas 
 

 

“A parceria com o FICAS já dura 5 anos e é ótima! A 

equipe é muito prestativa, conhece a fundo os temas 

trabalhados, a metodologia, o formato dos encontros. Os 

resultados são excelentes! Eu acredito que este é um dos 

melhores projetos que temos hoje no instituto. Tenho 

certeza que é muito enriquecedor para as instituições e 

posso dizer que, toda vez que participo dos encontros, 

aprendo coisas novas”. 

Maria Cristina Gonçalves, Consultora de Assuntos Institucionais - Alcoa 

Poços de Caldas (MG). 

 

 

Os programas desenvolvidos pelo FICAS são direcionados a organizações da sociedade 

civil, associações e coletivos, líderes comunitários, Comitês de Desenvolvimento Comunitário 

(CDCs), entre outros atores do campo social, e têm como objetivo o fortalecimento das 

instituições na área de gestão e na sua atividade-fim. Nesse triênio, também tem se 

dedicado ao fortalecimento de mulheres migrantes e refugiadas, focando no seu 

desenvolvimento pessoal, social e econômico.  

As formações são gratuitas para as/os participantes e realizadas com o apoio de 

parceiros investidores. Com duração de seis a 15 meses, as atividades são desenvolvidas por 

meio de encontros presenciais com acompanhamento à distância. 

Os programas desenvolvidos no triênio 2017-2019 foram:  

 Projeto Cambará (Instituto Alcoa)  

 Projeto Semeando (Instituto InterCement) 

 Programa de Formação em Gestão (em parceria técnica com Paola Marinoni) 

 Programa de Formação de Coletivos de Migrantes e Refugiadas/os  

(Fundação Avina e Missão Paz) 

 Rede Elo-Sul (Arconic Foundation) 
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Projeto Cambará (2017 e 2018) 

Objetivos: 

▪ Contribuir para o aprimoramento da gestão de organizações. 

▪ Fortalecer o papel estratégico das instituições em suas comunidades. 

▪ Apoiar o desenvolvimento comunitário em um dos polos. 

Participantes:  

2017 – organizações da sociedade civil dos polos de Juruti (PA), Poços de Caldas (MG) 

e São Luís (MA), por volta de 20 organização por polo. 

2018 – organizações da sociedade civil dos polos de Poços de Caldas (MG) e São Luís 

(MA), e três comunidades do polo de Juruti (PA). Por volta de 20 organizações por polo, 

e 20 moradores em cada comunidade. 

Parceiro: Instituto Alcoa.  

 

Confira notícias sobre o Programa! 

 

Projeto Cambará: 5 anos de fortalecimento de organizações pelo Brasil 

No ano de 2018, a parceria entre FICAS e Instituto Alcoa teve turmas no Pará, Maranhão e 

Minas Gerais. 

                                                                             Fonte: FICAS em Ação nº 73 (Fev-Mar/19) 

"Minha querida, a metodologia do 

FICAS é muito boa! Se propõe a desenvolver 

o intelecto e a prática, fazendo com que todos 

se dediquem e participem ajudando-se 

mutuamente. Pela minha experiência e pelos 

relatos dos outros participantes, o Cambará 

proporcionou muitas coisas boas, conquistas 

e muita esperança". Foi assim que começou 

a conversa com Antonia Alves Miranda, 

professora aposentada à frente da 

Associação de Mães da Janaina, 

participante da turma de Desenvolvimento de 

Projetos de São Luís (MA). 

De março a novembro, em cinco estações, variando de um a três dias de atividades 

presenciais, dependendo do tema trabalhado, aconteceu a 5ª edição do Projeto Cambará, 

uma parceria entre o FICAS e o Instituto Alcoa, que tem como objetivo fortalecer o papel 

estratégico das organizações da sociedade civil nas comunidades onde atuam e dos próprios 

Foto: Gil Rodrigues/FICAS 
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territórios. O projeto faz parte do Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto e é 

direcionado a instituições de localidades onde a Alcoa está presente. 

Em 2018, a iniciativa contou com duas 

turmas na capital maranhense 

(Desenvolvimento de Projetos e Gestão e 

Liderança), uma turma em Poços de Caldas 

(MG), com foco no Fortalecimento 

Institucional, e duas comunidades em Juruti 

(PA). As turmas de Juruti foram uma 

inovação no projeto, pois tiveram o objetivo 

de contribuir para que diferentes atores 

sociais locais (representantes de associações, 

escolas, postos de saúde, jovens, entre 

outros) se organizassem para realizar ações 

concretas em prol de seus territórios. A média 

de participantes foi de 30 representantes de 20 organizações por grupo/comunidade. 

"Todo aprendizado é válido, porém este foi engrandecedor! Superou as minhas 

expectativas e já comecei a aplicar todo o conhecimento adquirido no meu dia a dia. Gostaria 

de destacar a maneira carinhosa e a preocupação da equipe FICAS em todas as etapas da 

formação e também o prazer que tive de participar de uma turma coesa e bastante 

humanitária", completa Antonia, de São Luís.  

No Sudeste, o participante da turma de Poços de Caldas (MG) Vitor Martinelli concorda 

com a colega maranhense. "Ter participado do Cambará foi uma das coisas mais importantes 

que aconteceu na minha gestão da Comunidade Terapêutica Caverna de Adulão. Durante 

todo o ano, tivemos muito conteúdo sobre avaliação e isso nos ajuda a ver melhor o resultado 

do trabalho que estamos fazendo. Os temas apresentados sempre foram muito pertinentes, 

porque abriram nossa mente para a realidade da instituição", conta Vitor, presidente e 

fundador da organização que fica em Andradas. "O Cambará é uma iniciativa muito 

maravilhosa e vem somente agregar para as instituições. Só tenho a agradecer e elogiar! E 

espero poder participar de futuras edições", finaliza. 

Em edições anteriores, além dos polos de 2018, o Projeto Cambará passou pelas 

cidades de Itapissuma (PE), Tubarão (SC), Santo André (SP) e São Paulo (SP). 

> Confira fotos do Projeto Cambará no Facebook do FICAS. 

> Saiba mais sobre o Instituto Alcoa. 

 

Outras notícias: 

▪ Intercâmbio metodológico é novidade do Projeto Cambará 2017 

▪ Parceria entre FICAS e Instituto Alcoa, Projeto Cambará chega a sua 4ª edição 

▪ Projeto Cambará 2018 marca presença em comunidades 

Foto: Gil Rodrigues/FICAS 

https://www.facebook.com/pg/ficas.sp/photos/?tab=album&album_id=1943510275721634
https://www.alcoa.com/brasil/pt/instituto.asp
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_65_maio_2017
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_63_marco_2017
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_70_mar_abr_2018
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▪ 4ª edição do Projeto Cambará teve polos no Maranhão, Minas Gerais e Pará 

▪ Projeto Cambará é destaque em painel comunitário do Instituto Alcoa 

 

 

Projeto Semeando (2017) 

Objetivo: fortalecer os Comitês de Desenvolvimento Comunitário (CDCs), a fim de 

contribuir para sua autonomia. 

Participantes: representantes dos CDCs, formados por representantes de secretarias 

municipais (educação, saúde e ação social). Por volta de 20 participantes por polo. 

Parceiro: Instituto InterCement. 

 

Confira notícias sobre o Programa! 

 

Chega ao fim a edição de estreia do Projeto Semeando, parceria com o 

Instituto InterCement 

Iniciativa foi realizada em três polos com o objetivo de fortalecer os CDCs. 

                                                                              Fonte: FICAS em Ação nº 68 (Nov-Dez/17) 

As cidades de Apiaí (SP), Candiota 

(RS) e Nova Santa Rita (RS) receberam, 

entre os meses de outubro e novembro de 

2017, os encontros de encerramento da 1ª 

edição do Projeto Semeando, uma 

parceria do FICAS com o Instituto 

InterCement. Com início em abril e 

encontros trimestrais, a formação teve 

como objetivo fortalecer os Comitês de 

Desenvolvimento Comunitário (CDCs) a fim 

de contribuir para sua autonomia. 

Os comitês são formados por representantes dos funcionários/as da empresa, 

secretarias municipais (educação, saúde e ação social) e organizações e associações 

comunitárias. Cada polo contou com a participação de 12 a 20 integrantes. "Muitos aspectos 

observados na rede de atendimento dos municípios são resultados da execução de projetos 

que nasceram a partir da atuação do CDC. Participo do comitê do território de Apiaí e Itaoca 

desde o final de 2014 e é notória a diferença no avanço do processo de articulação e 

desenvolvimento comunitário", afirma Mariana Ferraz de Camargo, do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, Comarca de Apiaí. 

Foto: Franklin Felix/FICAS 

http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_68_nov_dez_2017
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_78_outnov_2019
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O conteúdo do Projeto Semeando foi dividido em três estações presenciais, que 

trabalharam os temas: Identidade e papel do CDC na comunidade; Estrutura e dinâmica do 

CDC; e Planejamento e avaliação. No primeiro encontro, foram mapeados os talentos e 

desafios de cada participante a fim de serem formados grupos de trabalho. As atividades da 

formação foram desenvolvidas por meio da metodologia lúdico-pedagógica, marca registrada 

do FICAS, além de acompanhamento à distância para apoio técnico dos grupos. 

"Foi um privilégio participar do Semeando! Acredito que ele veio ao encontro de nosso 

anseio de definir e fortalecer a identidade do CDC e também buscar sua legitimidade social. 

O FICAS se despediu deixando um grupo muito mais entrosado: cada membro ciente de seu 

papel e motivado a permanecer unido para a execução dos planos de trabalho elaborados ao 

longo da formação", declara também Mariana, do polo de Apiaí. "O projeto nos proporcionou 

um tempo para pensar e sistematizar nossas conquistas e identificar os próximos desafios. 

Tudo isso despertou em nós o desejo de atuar ativamente e fazer parte da historia que será 

escrita pelo CDC nos próximos anos", completa. 

A participante do polo de Candiota (RS), Hulda Alves Barreto, da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER/RS, concorda que o projeto contribuiu para 

que os integrantes se apropriassem mais do Comitê, criando vínculos e fortalecendo o grupo. 

"Também gostaria de destacar a metodologia e os facilitadores, que, de forma leve, 

conseguiram passar muitas informações. Considerando que tenho bastante experiência com 

metodologias dentro da organização em que trabalho, considero as práticas do FICAS 

excelentes, extremamente facilitadoras da aprendizagem!", diz. 

> Confira fotos da formação no Facebook. 

> Saiba mais sobre o Instituto InterCement. 

 

Outra notícia: 

▪ FICAS fecha parceria com o Instituto InterCement para formação de CDCs 

 

 

Programa de Formação em Gestão (2018 e 2019) 
 

Objetivos: 

▪ Contribuir com o aprimoramento da gestão das organizações. 

▪ Promover a troca de experiências e conhecimentos e a articulação entre os 

participantes. 

▪ Estimular o fortalecimento de sua visão estratégica.  

Participantes: 10 organizações da sociedade civil de São Paulo. 

Parceiro: coach integral Paola Marinoni como parceira técnica. 

 

https://www.facebook.com/pg/ficas.sp/photos/?tab=album&album_id=1510564382349561
http://www.intercement.com/pt/#/institucional_sustentabilidade/
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_64_abril_2017
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Confira notícias sobre o Programa! 

Fortalecimento de lideranças é destaque no Programa de Formação  

em Gestão 2018 

Participam da iniciativa representantes de organizações da sociedade civil da Região 

Metropolitana de São Paulo. 

Fonte: FICAS em Ação nº 71 (Jun-Jul/2018) 

Neste ano, o FICAS completou 21 

anos e seu Programa de Formação em 

Gestão chegou à 14ª edição. Com o 

objetivo de aprimorar a gestão das 

organizações, promover a troca de 

experiências, a articulação e ainda estimular 

o fortalecimento de suas visões 

estratégicas, a iniciativa conta com 

organizações da sociedade civil da Região 

Metropolitana de São Paulo. A formação 

presencial está prevista para acontecer de 

abril a outubro e será complementada por 

mais seis meses de acompanhamento. 

"O programa tem sido uma experiência incrível para nós! As vivências práticas, aliadas 

ao conteúdo teórico recomendado pelo FICAS, estão nos dando bastante embasamento e 

confiança para seguir evoluindo com a organização. Sentimos que estamos nos fortalecendo 

ao longo do programa, tanto como pessoas, quanto como organização da sociedade civil", 

declara Ligia Monteiro, diretora geral dos Engenheiros Sem Fronteiras - núcleo São Paulo. 

"Esperamos inclusive poder contribuir com os outros núcleos da rede dos Engenheiros Sem 

Fronteiras Brasil, que são mais de 60 atualmente, levando um pouco de nossa experiência", 

completa. 

O Programa de Formação em Gestão utiliza metologia lúdica e teórico-prática, e 

estimula os participantes a se tornarem multiplicadores dos conteúdos aprendidos dentro de 

suas organizações. "Em nossas reuniões gerais, separamos sempre um tempo para realizar 

as dinâmicas recomendadas pelo FICAS com os voluntários e tem sido um grande sucesso. 

Sentimos que estamos todos evoluindo juntos e percebemos estar mais capacitados para 

fazer a gestão coletiva da organização", compartilha Ligia. 

A colega Isabela Guimarães, diretora executiva do Centro Educacional Infantil Luz e 

Lápis, concorda. "A cada encontro da equipe de gestão, já colocamos em pauta os pontos 

fundamentais tratados nos encontros no FICAS, o que agrega muito às reflexões. Além disso, 

mensalmente compartilhamos os conteúdos com o restante da equipe e temos tido excelentes 

feedbacks. A expectativa agora é receber uma oficina FICAS em nossa sede", afirma. 

 

Foto: João Machado/FICAS 
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Sobre o programa 

Em 2018, a iniciativa conta com a parceria técnica de Paola Marinoni, coach integral, 

com experiência na área social há 18 anos. "Com meu olhar de coach, de olhar para o 

indivíduo, espero desenvolver as capacidades comportamentais e cuidar das lideranças 

comunitárias. No programa, meu trabalho se apresenta de maneira transversal, mas também 

tenho momentos só meus, com a condução de círculos de apoio", conta Paola. "Faço uso de 

ferramentas que auxiliam na capacidade de autoconhecimento, escuta interna e externa, que 

tentam dimunir o estresse do dia a dia e contribuem para a sensação de se estar mais 

presente no aqui e agora", diz. 

Os conteúdos centrais do programa são: Gestão estratégica, participação e 

sustentabilidade; Papel da organização, missão, valores, visão e objetivos estratégicos; 

Governança, liderança e gestão da equipe; Mapeamento do entorno sociocomunitário; 

Contexto e tendências regionais e nacionais; Ferramentas de gestão (planejamento, gestão 

de recursos, desenvolvimento de projetos, comunicação, mobilização de recursos e 

avaliação); Legislação do terceiro setor e Atuação articulada.  

> Veja fotos do Programa no Facebook do FICAS. 

> Saiba mais sobre o trabalho da Paola Marinoni: www.paolamarinoni.com. 

 

Outras notícias: 

▪ Programa de Formação em Gestão chega à sua 14ª edição 

▪ Oficinas nas organizações e encontros do Conexão Social marcam o Programa de 

Formação em Gestão esse ano 

▪ Conexão Social debate sobre a importância do trabalho em rede 

 

 

 Programa de Formação de Coletivos de Migrantes e Refugiadas/os 

(2018 e 2019) 
 

Objetivos: 

▪ Contribuir para o desenvolvimento socioemocional das mulheres participantes, 

▪ Fortalecer os vínculos de confiança entre as mulheres dos grupos, de modo 

que possam se apoiar nos desafios e sonhos, 

▪ Apoiar o empoderamento econômico das mulheres.  

Participantes: duas turmas de 20 mulheres a cada edição – na 1ª, um grupo de 

filipinas e um de bolivianas, e na 2ª, dois grupos de bolivianas. 

Parceiro: Fundação Avina e Missão Paz e, na 2ª edição, também o Instituto C&A. 

 

https://www.facebook.com/pg/ficas.sp/photos/?tab=album&album_id=1979181912154470
http://www.paolamarinoni.com/
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_70_mar_abr_2018
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_73_fev_mar_2019
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_73_fev_mar_2019
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_75_maiojunho_2019
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Confira notícias sobre o Programa! 

 

Migração é uma das palavras-chave do FICAS neste ano 

Projeto com a Fundação Avina aproximou a organização do tema, que vem trabalhando com 

grupos de migrantes junto à Missão Paz. 

                                                                             Fonte: FICAS em Ação nº 71 (Jun-Jul/18) 

"Nosso apoio ao fortalecimento de coletivos 

de migrantes para que compreendam o contexto 

nacional e possam se organizar para se posicionar 

e fazer ouvir sua própria voz é parte central do 

Programa de Migrações da Fundación Avina no 

continente americano", conta Ofelia Ferreira da 

Silva, coordenadora do programa na América do 

Sul. Em 2018, a Fundação Avina volta a ser 

parceira do FICAS, desta vez, em um projeto de 

fortalecimento de lideranças de migrantes 

desenvolvido também com a Missão Paz, 

organização referência na acolhida a migrantes e 

refugiados em São Paulo. 

Com encontros quinzenais que acontecerão de junho a outubro deste ano, na sede do 

FICAS em São Paulo, o trabalho está sendo realizado com uma turma de bolivianas e outra 

de mulheres filipinas. Com cerca de 15 integrantes cada, os dois coletivos já se reuniam 

periodicamente no espaço da Missão Paz e foram escolhidos por já haverem demonstrado 

interesse em se organizar de maneira mais efetiva. Os encontros têm duração de 6 horas e 

acontecem aos domingos, respeitando a rotina de trabalho das participantes. 

Nos 10 momentos formativos, serão trabalhadas as seguintes temáticas: vínculos de 

confiança – fortalecendo as relações do grupo e reconhecendo seus papéis como 

multiplicadoras das práticas e dos conteúdos; identidade e sentidos – trabalhando 

autoconhecimento, relações interpessoais e com outros coletivos e o sentido de estarem no 

Brasil; e sonhos e visão de futuro – refletindo sobre aonde desejam chegar com o grupo e 

as estratégias para alcançarem esses objetivos. O evento de encerramento reunirá os dois 

grupos para um momento de compartilhamento de experiências e aprendizados. 

"O FICAS tem potencial técnico para aportar uma importante contribuição na agenda 

migratória junto aos movimentos sociais no Brasil. Sua abordagem metodológica pode 

contribuir para que migrantes ainda em processo de organização se tornem líderes em suas 

próprias comunidades, com uma maior capacidade de participarem ativamente da vida social 

e econômica do Brasil", declara também Ofelia, da Fundación Avina. "Esperamos que os 

coletivos com os quais estamos trabalhando junto com a Missão Paz possam dominar 

ferramentas de análise, planejamento e capacidade para se apoiar mutuamente, e, assim, 

contribuir para sua integração social e laboral na cidade", completa. 

Foto: acervo FICAS 
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Novos aprendizados 

Como a migração é um tema relativamente novo para o FICAS, 2018 também está 

sendo um momento de se aprofundar nesta pauta e qualificar a equipe. Em maio, o FICAS 

recebeu para uma conversa Cyntia Sampaio, assistente social atuante na promoção dos 

direitos humanos de pessoas migrantes e refugiadas, que falou sobre leis, conceitos, 

terminologias e sobre o cenário geral da migração no Brasil. Em junho, foi a vez da Ofelia ir 

ao FICAS com Catherine Borgman-Arboleda, consultora de Monitoramento, Avaliação e 

Aprendizagem do programa de Migración Laboral da Fundación Avina, para uma roda de 

conversa sobre migração e avaliação qualitativa. 

"Estar junto a esta população de migrantes é ter o enorme desafio de lutar contra a 

xenofobia, o racismo, o machismo, o preconceito de classe presentes em nossa sociedade. 

Em contrapartida, é também ter o privilégio de diminuir a distância entre nós e o outro, de 

compreender como as fronteiras são construções sociais e como nos enriquecemos quando 

elas são atravessadas", afirma Raquel Catalani, consultora FICAS e uma das responsáveis 

pelo projeto. "Tenho aprendido muito com essas mulheres sobre força, sobre resiliência e 

sobre como a vida nos pede coragem para continuar em movimento", diz. 

> Veja fotos dos encontros aqui e aqui. 

> Conheça os parceiros: Fundación Avina e Missão Paz. 

 

Outras notícias: 

▪ Programa segue fortalecendo coletivo de bolivianas em São Paulo 

▪ Instituto C&A é novo parceiro de programa de fortalecimento de migrantes 

▪ Programa de Formação de Coletivos de Migrantes chega à 3ª edição 

 

 

Rede Elo Sul (2017 e 2018) 
 

Objetivos: 

▪ Contribuir para o aprimoramento do trabalho em rede, física e virtual, de 

organizações da sociedade civil (OSCs) a fim a fortalecer seu papel 

estratégico nas comunidades onde atuam. 

▪ Capacitar as organizações para atuação em rede, incluindo novas tecnologias 

sociais, comunicação e avaliação de resultados.  

Participantes: 48 representantes de organizações da sociedade civil, poder público 

(saúde, educação, assistência social) e empresas de Tubarão e cidades vizinhas (SC). 

Parceiro: Arconic Foundation. 

 

https://www.facebook.com/pg/ficas.sp/photos/?tab=album&album_id=2020529228019738
https://www.facebook.com/pg/ficas.sp/photos/?tab=album&album_id=607665989306076
http://www.avina.net/avina/pt/
http://www.missaonspaz.org/
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_73_fev_mar_2019
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_75_maiojunho_2019
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_79_dez19_jan20
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Confira notícias sobre o Programa! 

 

Parceria com Arconic Foundation aposta no trabalho em rede em Tubarão 

Grupo de Santa Catarina se batizou como Rede EloSul e está dividido em grupos de 

trabalho com foco em mobilização, comunicação e facilitação. 

Fonte: FICAS em Ação nº 71 (Jun-Jul/18) 

     Instituições fortalecidas, trabalhando 

de forma estratégica e em rede é o principal 

objetivo do projeto que o FICAS vem 

desenvolvendo em parceria com a Arconic 

Foundation em Tubarão (SC) desde o final 

de 2017. Participam do grupo 47 

representantes de organizações da 

sociedade civil, poder público (saúde, 

educação, assistência social) e empresas da 

região. 

A Rede EloSul terá seu 3º encontro 

no próximo mês de julho – as atividades 

presenciais acontecem bimestralmente e 

seguem até o mês de outubro. O trabalho do FICAS busca capacitar as instituições para 

atuação em rede, novas tecnologias sociais (TICs) e avaliação de resultados. A turma está 

dividida em grupos de trabalho (GTs) de Comunicação, responsável por toda comunicação 

estratégica, interna e externa; Mobilização, responsável pela articulação e convite a novos 

membros; Facilitação, responsável pela dinâmica e funcionamento das reuniões e atividades 

da Rede. 

"A metodologia do FICAS é transformadora, inovadora e, consequentemente, colhe 

resultados. Afirmo que a mudança ocorre porque, com o conhecimento, as potencialidades 

são desenvolvidas", afirma a participante Janine de Lima, da Associação de Atendimento à 

Criança e ao Adolescente – COMBEMTU. "As temáticas trabalhadas nesse projeto são sempre 

muito oportunas e as aprendizagens, inquietações para efetivação do trabalho em rede têm 

sido um grande desafio e conquista. Sinto que nos tornamos um grupo coeso e pensante", 

completa. 

Janine acredita que, com o fortalecimento de uma rede em Tubarão e região, haverá 

uma participação mais ativa na implementação de políticas públicas e mobilização de forças. 

"Já se percebe, ao longo desses encontros, que há um fortalecimento dos atores sociais e 

muita troca de ideias pensando na coletividade, em prol do usuário da política", afirma a 

coordenadora, que integra o GT de Mobilização e também já havia participado da turma 

catarinense do Projeto Cambará (FICAS / Instituto Alcoa). 

Entre as próximas atividades, estão previstos mais alguns encontros com a rede e o 

lançamento oficial para a comunidade local (empresas, poder público, sociedade civil), como 

Foto: acervo FICAS 
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forma de ampliar suas ações, envolvendo mais atores, a fim de gerar mudanças significativas 

e duradouras na comunidade. 

Sobre o projeto 

A ideia de se criar uma rede local nasceu durante a realização do Projeto Cambará, 

uma parceria do FICAS com o Instituto Alcoa, que pertence ao mesmo grupo empresarial da 

Arconic. Neste ano, o Cambará está em sua 5ª edição e, nas três primeiras, houve um polo 

de formação em Tubarão. Na época, os participantes ressaltaram a necessidade de atuar em 

conjunto, com foco no fortalecimento comunitário.  

> Conheça a Arconic Foundation. 

> Saiba mais sobre o Projeto Cambará. 

 

Outra notícia: 

▪ Nasce a Rede EloSul, nova parceria do FICAS com a Arconic Foundation 

 

 

Mais fotos: www.facebook.org.br/ficas.sp 

 

Projeto Cambará (2018). Foto: Gil Rodrigues/FICAS Coletivo Conexão Social (2019). Foto: João 
Machado/FICAS 

Prog. de Formação de Coletivos de Migrantes e 
Refugiadas/os  (2019). Foto: João Machado/FICAS 

Projeto Semeando (2017). Foto: Márcia 
Rodrigues/FICAS 

https://www.arconic.com/foundation/en/home.asp
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_68_nov_dez_2017
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_69_fev_2018
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Assessorias 
 

 

“A parceria com o FICAS tem sido de muita valia para o 

desenvolvimento dos projetos. Através da avaliação e do 

monitoramento das nossas práticas é possível acertar o 

rumo das atividades, buscando o alcance dos objetivos 

propostos no plano de trabalho. Aprendemos a avaliar 

projetos numa perspectiva que, efetivamente, contribui 

para as equipes envolvidas na ação e para o público ao 

qual propomos parceria. É, para nós, um novo modo – 

interessante e real – de se pensar o conceito de avaliação”. 

Beatriz Saks e Danielle Tsuchida, coordenadoras de projeto do 

Instituto Sou da Paz, de São Paulo (SP). 

 

 

Apoio a institutos, fundações, empresas e demais investidores no desenvolvimento e 

avaliação de seus programas sociais, fortalecendo a ponte com as organizações da sociedade 

civil, por meio do aprimoramento das equipes e de seu olhar estratégico com relação ao 

investimento social. 

Dentre as possíveis atividades realizadas nas assessorias estão: processos seletivos 

de projetos sociais; acompanhamento técnico e financeiro de programas; avaliação de 

processos e de resultados; formação de profissionais em temas como desenvolvimento 

comunitário e voluntariado, entre outros. 

As assessorias desenvolvidas no triênio 2017-2019 foram:  

 Nossa Paranaguá (Instituto Mosaic)  

 PIPS FIES (Banco Itaú)  

 Comunidade, presente! (Itaú Social) 

 Programa Leia para uma Criança (Itaú Social) 

 Avaliação de processos e de resultados de projetos (Instituto Sou da Paz) 

 Seleção de projetos (Instituto Votorantim) 

 Programa de Apoio a Projetos Locais (Instituto Alcoa) 

 Avaliação e planejamento (IDESQ) 

 

 



  

      

21 

 

 

Nossa Paranaguá (Instituto Mosaic) 

 

Assessoria: 

▪ Acompanhamento do Comitê de Desenvolvimento de Paranaguá, que reúne 

lideranças comunitárias e nasceu durante o Programa Diálogos Mosaic de 

2015.  

▪ Formação técnica dos participantes durante o programa e assessoria para a 

estruturação do comitê e para o desenvolvimento da campanha "Nossa 

Paranaguá" de mobilização de recursos. 

Participantes: 25 representantes de organizações da sociedade civil, associações de 

moradores e escolas da rede municipal de Paranaguá (PR). 

Duração: 2015-2017.  

 

 

 Confira notícia sobre a assessoria! 

 

Lançada campanha de mobilização “Nossa Paranaguá” 

FICAS acompanha Comitê de Desenvolvimento que busca apoio para projetos de esporte e 

música. Assessoria é parceria com o Instituto Mosaic. 

Fonte: FICAS em Ação nº 67 (Ago-Set/17) 

Lançada em 17 de agosto de 2017 pelo 

Comitê de Desenvolvimento de Paranaguá, a 

campanha “Nossa Paranaguá” terá duração até 

a 1ª quinzena de dezembro deste ano. O objetivo 

da iniciativa é mobilizar recursos junto a 

empresas, comércio e a sociedade local para 

projetos sociais voltados ao desenvolvimento de 

crianças e jovens em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica da cidade paranaense, como a 

Escolinha de Futebol e o Espaço Vida e Música. 

“Nossa expectativa é grande, porém não 

estamos pensando apenas nos recursos 

financeiros, mas na possibilidade de uma mudança de comportamento das empresas e das 

organizações. Queremos estabelecer parcerias duradouras mais do que receber apenas 

doações pontuais”, afirma Natálio de Freitas Castro, presidente da Associação Social e 

Educacional Boas Novas e coordenador do Comitê. “Está sendo uma ótima oportunidade para 

conhecer outras estratégias de mobilização, nos aproximar dos responsáveis por projetos nas 

empresas e apresentar de forma técnica nossos sonhos para a cidade. Também estamos 

Foto: Cintia Kogeyama/FICAS 
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gratos e cada vez mais impressionados com o comprometimento e cuidado do FICAS com o 

Comitê e com a campanha!”, completa. 

A principal estratégia da “Nossa Paranaguá” é engajar a rede de turismo, hotelaria e 

restaurantes da cidade em uma ação de marketing relacionado à causa, onde os 

estabelecimentos e seus clientes têm a oportunidade de conhecer e apoiar os projetos sociais. 

A empresa engajada na parceria deverá se empenhar na divulgação dos projetos por meio de 

banners, adesivos e displays, além de ficar responsável pela caixa de doações disponibilizada 

a quem frequenta os estabelecimentos. 

“O Hotel San Rafael é o primeiro a abrigar a caixinha de doações. Os funcionários, 

balconistas, recepcionistas e garçons, estão sendo treinados para auxiliarem na mobilização 

de novos doadores. Os próximos passos da campanha são conseguir envolver mais 

estabelecimentos e acompanhar aqueles que aderirem”, conta Cintia Kogeyama, 

representante do FICAS nesta assessoria. 

Sobre o Comitê 

O Comitê de Desenvolvimento de Paranaguá reúne lideranças comunitárias e nasceu 

durante o Programa Diálogos Mosaic de 2015, uma iniciativa do Instituto Mosaic. O FICAS foi 

responsável pela formação técnica de 25 representantes de organizações da sociedade civil, 

associações de moradores e escolas da rede municipal e, desde então, acompanha a trajetória 

do Comitê, prestando assessoria para sua estruturação e para o desenvolvimento da 

campanha. 

“O FICAS teve um papel muito importante com a preparação, como orientador dos 

membros do comitê, e foi o tempo todo parceiro da Mosaic na construção dessa fase de 

lançamento da campanha Nossa Paranaguá”, afirma Camila Bellenzani, do Instituto Mosaic. 

“Em relação ao futuro, esperamos o fortalecimento e solidez do comitê, para que os membros 

hajam com autonomia, utilizando o conhecimento e treinamento recebido no Programa 

Diálogos, principalmente na atuação dos projetos e articulações sociais com o propósito do 

desenvolvimento das comunidades de Paranaguá”. 

Conheça os projetos e saiba como apoiá-los: 

•    Projeto Escolinha de Futebol: desenvolve um trabalho com 90 crianças e adolescentes 

dos bairros Vila Portuária, Beira Rio e Jardim Iguaçu - Vila Marinho. Os cursos oferecidos são 

gratuitos e contam com a atuação de professores voluntários. No ano de 2016, este projeto 

conseguiu recursos do edital da Fundação de Esportes. 

•    Projeto Espaço Vida e Música: trabalha a inclusão cultural através de atividades de 

caráter artístico-educacional no campo da música, em especial de instrumentos de sopro e 

percussão. Participam das atividades 20 crianças e adolescentes do bairro Beira Rio e a 

expectativa é poder levar o programa a outras regiões do município. 

 Para apoiá-los financeiramente, é possível fazer aportes na conta da Associação Social 

e Educacional Boas Novas: Caixa Econômica (Ag. 398. Conta corrente 2233-0) e CNPJ 
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11.952.040/001-50. Mais informações pelo telefone (41) 98856-1978 ou pelo e-mail 

comiteparanagua@gmail.com (A/C Natálio). 

> Conheça a página da Nossa Paranaguá no Facebook. 

> Saiba mais sobre o Instituto Mosaic. 

 

 

PIPS FIES - Programa de Investimento em Programas Sociais do  

Fundo Itaú Excelência Social (Banco Itaú) 

 Assessoria: 

▪ Assessoria técnica do processo seletivo do PIPS FIES, incluindo a elaboração 

do edital, critérios de seleção, formação de voluntárias/os para avaliação dos 

projetos, entre outros. 

▪ Acompanhamento técnico financeiro e formação dos programas selecionados 

por dois anos. 

Participantes: esta edição do edital recebeu 898 programas dos quais foram 

selecionados oito. O FIES apoiava programas de atendimento direto e formação de 

educadores/as nas áreas de Educação Infantil, Educação Ambiental e Educação para o 

Trabalho de todo o Brasil. 

Duração: 2007-2018. 

 

 

Confira notícias sobre a assessoria! 

 

FIES promove encontro com as organizações selecionadas no edital 2016 

Evento realizado pelo Itaú, com apoio do Itaú Social e do FICAS, incluiu cerimônia de 

reconhecimento e atividades formativas sobre avaliação. 

Fonte: FICAS em Ação nº 64 (Abr/17) 

Entre os dias 4 e 6 de abril de 2017, representantes das oitos organizações 

selecionadas pela 12ª edição do Programa de Investimento em Programas Sociais do 

Fundo Itaú Excelência Social (PIPS FIES) estiveram reunidos no Itaú Clube, às margens 

da represa Guarapiranga em São Paulo. A iniciativa apoia programas de atendimento direto 

e formação de educadores/as nas áreas de Educação Infantil, Educação Ambiental e Educação 

para o Trabalho de todo o Brasil. 

O FICAS é responsável pela assessoria técnica do processo seletivo, pelo 

acompanhamento técnico dos programas por dois anos e organiza o Encontro Nacional. Além 

de realizar a cerimônia de reconhecimento, o evento tinha como objetivo estimular a troca 

https://www.facebook.com/comitenossaparanagua
http://www.mosaicco.com.br/community/instituto_mosaic.htm
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de experiências entre os participantes e 

apresentar o processo de acompanhamento 

técnico. O encontro contou, ainda, com 

atividades formativas na área de avaliação de 

projetos sociais e com a participação da 

contadora de histórias Kiara Terra.  

"Receber a notícia de que havíamos sido 

selecionados pelo FIES foi um misto de alegria 

e satisfação, porque representa uma vitória 

conseguida através do nosso trabalho na área 

da defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual. É o reconhecimento de um 

programa de qualificação profissional oferecido com qualidade, em sintonia com as tendências 

mundiais de inclusão social através do trabalho", declara Marta Regina Nicolau, pedagoga da 

APAE Diadema (SP). "O encontro foi uma excelente oportunidade de troca entre os projetos 

selecionados, que são retratos de diferentes realidades brasileiras, com enfoques 

educacionais bem variados. A abordagem sobre a avaliação promoveu uma reflexão 

necessária para o andamento do nosso projeto e de futuros projetos. A metodologia utilizada 

pelo FICAS foi muito agradável, mesclando de forma adequada os momentos de produção, 

de troca, de reflexão e de descanso", completa. 

Sobre o FIES 

Promovido pelo banco Itaú, com apoio do Itaú Social e do FICAS, o FIES direciona para 

as organizações selecionadas 50% da taxa administrativa do fundo de investimento de 

mesmo nome, que trabalha com ações de empresas socialmente responsáveis. Nesta edição, 

o edital recebeu inscrições de 898 programas de todo o país e cada programa selecionado 

receberá um apoio financeiro no valor bruto de R$ 80 mil. Desde sua criação em 2004, o 

programa destinou mais de R$ 30 milhões a programas desenvolvidos por 165 organizações, 

beneficiando mais de 36,5 mil crianças e jovens e 3,4 mil educadores/as. 

> Para saber mais sobre os programas que serão apoiados, acesse o site do FICAS. 

> Veja fotos do Encontro Nacional no Facebook. 

 

Outra notícia: 

▪ FICAS realiza visitas de acompanhamento de programas apoiados pelo FIES 

 

 

 

 

 

Foto: Leonardo Oliveira/Itaú 

Foto: Andreia Saul/FICAS 

http://kiaraterra.com.br/
http://migre.me/wqxlN
https://www.facebook.com/pg/ficas.sp/photos/?tab=album&album_id=141732802566066
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_68_nov_dez_2017
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Comunidade, presente! (Itaú Social) 

Assessoria: 

▪ Acompanhamento das etapas de seleção de projetos do programa 

Comunidade, presente!: apreciação técnica, verificação de documentação, 

análise de orçamentos etc. 

▪ Monitoramento das iniciativas já apoiadas, por meio de relatórios técnicos e 

financeiros. 

▪ Contribuição para o aprimoramento das ferramentas usadas no programa.  

Participantes: projetos educacionais, voltados ao desenvolvimento integral de 

crianças, adolescentes e jovens, ou de saúde pública, para aquisição de equipamentos 

ou ampliação de unidades hospitalares, que oferecem atendimento gratuito. 

Duração: 2016-2018. 

 

 

Confira as notícias sobre a assessoria! 

 

Itaú Social renova parceria para acompanhamento do "Comunidade, 

presente!" 

O FICAS segue responsável pela seleção de projetos e monitoramento de iniciativas apoiadas 

até dezembro de 2017. 

                                                                           Fonte: FICAS em Ação nº 63 (Mar/17) 

Iniciada em setembro do ano passado, a parceria 

entre o FICAS e o Itaú Social para acompanhamento do 

"Comunidade, presente!” foi renovada até dezembro de 

2017. O programa recebe propostas durante o ano todo 

e apoia pontualmente projetos educacionais, voltados 

ao desenvolvimento integral de crianças, adolescentes 

e jovens, ou de saúde pública, para aquisição de equipamentos ou ampliação de unidades 

hospitalares, que ofereçam atendimento gratuito. 

O trabalho do FICAS consiste em acompanhar as etapas de seleção de projetos 

(apreciação técnica, verificação de documentação, análise de orçamentos etc.), monitorar 

iniciativas já apoiadas e contribuir para o aprimoramento das ferramentas usadas no 

programa. A cada trimestre é apresentado um conjunto de pedidos previamente analisados 

ao Comitê de Apoio e Patrocínios do Itaú. 

"A novidade de renovação da parceria com o Itaú Social vem acompanhada da 

contratação de novos consultores para o FICAS, alguns que trabalharão nesse projeto. É 

nossa espiral girando no ano em que completamos 20 anos de atuação!", declara Marcia 
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Quintino, coordenadora técnico metodológica do FICAS e responsável pelo "Comunidade, 

presente!" dentro da organização. "Durante o processo seletivo, nossa equipe também é 

responsável por esclarecer dúvidas por e-mail e por telefone, além de orientar sobre a 

apresentação dos orçamentos e prestação de contas", completa. 

O "Comunidade, presente!” promove engajamento dos funcionários/as Itaú, tanto dos 

que já realizam atividades voluntárias em projetos socioeducativos quanto dos que estão 

começando a se envolver nas comunidades. Para participar, a organização é visitada pelo 

gerente da agência mais próxima, por um agente de microcrédito ou um voluntário Itaú, que 

irá conhecer seu trabalho e suas necessidades, além de orientá-la a cadastrar seu pedido de 

apoio na plataforma do programa. A partir daí, começa o trabalho do FICAS. 

> Saiba mais sobre o Itaú Social. 

 

 

Programa Itaú Criança (Itaú Social) 

 

Assessoria: 

▪ Realização de triagem dos pedidos cadastrados na plataforma do Itaú Criança, 

uma iniciativa de incentivo à leitura. 

▪ Elaboração de planilhas para uso dos Correios, com os dados das instituições 

aptas a receberem as coleções de livros.  

▪ Relacionamento com os solicitantes por e-mail. 

Participantes: organizações da sociedade civil, Secretarias de Educação, Assistência 

e Cultura, escolas e bibliotecas públicas. 

 Duração: 2018-2019. 

 

Confira notícias sobre a assessoria! 

 

FICAS participa de programa de incentivo à leitura do Itaú Social 

Assessoria técnica foi contratada para auxiliar na distribuição de livros do Programa Itaú 

Criança para organizações, escolas e bibliotecas públicas. 

Fonte: FICAS em Ação nº 69 (Fev/18) 

Entre os meses de novembro e dezembro de 

2017, o FICAS prestou assessoria técnica e operacional 

para o Programa Itaú Criança, do Itaú Social, uma 

iniciativa de incentivo à leitura que teve início em outubro 

como um convite para que educadores, pais, mães e 

https://www.fundacaoitausocial.org.br/


  

      

27 

 

responsáveis lessem mais para crianças pequenas. O programa contribui para o 

fortalecimento dos vínculos familiares e facilita o acesso à literatura de qualidade desde a 

primeira infância. 

Para instrumentalizar o convite à leitura, foi distribuída gratuitamente a Coleção Itaú 

Criança 2017, composta pelos títulos "Em cima daquela serra", de Eucanaã Ferraz e ilustrado 

por Yara Kono, e "O menino azul", de Cecília Meireles e ilustrado por Elma. Foram distribuídos 

mais de três milhões de livros a pessoas físicas que podiam solicitá-los pela página do 

programa: www.itau.com.br/crianca/. 

"O FICAS foi convidado a contribuir numa segunda etapa da campanha, quando foi 

aberta a oportunidade para organizações da sociedade civil, Secretarias de Educação, 

Assistência e Cultura, escolas e bibliotecas públicas solicitarem as coleções de livros em 

quantidade suficiente para atender crianças que frequentam seus programas", conta Marcia 

Quintino, coordenadora técnico-metodológica do FICAS e uma das responsáveis pela parceria. 

O FICAS foi contratado para realizar a triagem dos pedidos cadastrados na plataforma 

do Itaú Criança e a checagem dos dados, a partir dos critérios definidos pelo Programa Itaú 

Criança, além da elaboração de planilhas para uso dos Correios, com os dados das instituições 

aptas a receberem as coleções. Também foi responsável pelo relacionamento com os 

solicitantes por e-mail. 

Desde 2007, o FICAS assessora o banco Itaú e o Itaú Social em outras iniciativas como 

o PIPS FIES (Programa de Investimento em Programas Sociais - Fundo Itaú Excelência Social) 

e Comunidade, presente!. 

Sobre a campanha 

A campanha “Leia para uma criança” de 2017 distribuiu 3,6 milhões de livros, além de 

5 mil edições no formato de fonte ampliada e braile, adaptados pela Fundação Dorina Nowill 

para Cegos e pessoas com baixa visão. Desde 2010, foram oferecidos pelo programa cerca 

de 45 milhões de livros. O envio de livros já foi encerrado nesta edição, mas a campanha 

disponibilizou uma série de publicações infantis para serem acessadas pelo celular pelo link 

www.euleioparaumacrianca.com.br.  

 

Outra notícia: 

▪ FICAS assessora programa de incentivo à leitura do Itaú Social 

 

 

 

 

 

 

http://www.itau.com.br/crianca/
http://www.euleioparaumacrianca.com.br/
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_72_nov_dez_2018


  

      

28 

 

 

Programa de Apoio a Projetos Locais (Instituto Alcoa) 

     

 Assessoria: 

▪ Seleção, monitoramento e apoio técnico dos projetos a serem apoiados pelo 

Programa de Apoio a Projetos Locais. 

▪ Reformulação dos instrumentos de seleção dos projetos (revisão e 

reformulação do edital, ficha de indicadores de seleção) e os materiais de 

comunicação (guia de apoio à elaboração de projetos, entre outros). 

▪ Assessoria aos representantes de Relações Comunitárias (RCs) e os Conselhos 

Consultivos de Relações Comunitárias (CCRCs), formados por representantes 

da empresa, organizações da sociedade civil, do poder público e de empresas 

de relacionamento da Alcoa, que apoiam o processo seletivo.  

Participantes: projetos de educação, geração de renda e trabalho, incluindo 

empreendedorismo, dos territórios de Juruti (PA), São Luís (MA) e Poços de Caldas 

(MG). 

Duração: 2015, 2018 e 2019. 

 

 

Confira notícias sobre a assessoria! 

 

FICAS firma parceria com o Instituto Alcoa no campo da avaliação 

Depois de cinco edições do Projeto Cambará, o FICAS está à frente de um processo de seleção, 

monitoramento e apoio técnico a projetos. 

Fonte: FICAS em Ação nº 75 (Mai-Jun/19) 

No ano de 2019, o FICAS deu início a uma nova parceria com o Instituto Alcoa para 

estar à frente de um processo de seleção, monitoramento e apoio técnico dos projetos de 

educação, geração de renda e trabalho, incluindo empreendedorismo, a serem apoiados por 

seu Programa de Apoio a Projetos Locais. O trabalho tem duração prevista de abril/2019 

a dez/2020 e abrange os territórios de Juruti (PA), São Luís (MA) e Poços de Caldas (MG). 

Entre maio e junho, a equipe FICAS realizou visitas técnicas para o mapeamento de 

projetos. Com duração de dois dias em cada localidade, as visitas incluíram a realização de 

entrevistas e a divulgação do processo seletivo que será lançado em julho. Nesse período, foi 

realizada a reformulação dos instrumentos de seleção dos projetos, que deverão ser 

implementados. O trabalho consiste em revisar e reformular o edital, a ficha de indicadores 

de seleção e os materiais de comunicação, como o guia de apoio à elaboração de projetos, 

entre outros. 
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O FICAS ainda assessorará os representantes de Relações Comunitárias (RCs) e os 

Conselhos Consultivos de Relações Comunitárias (CCRCs), formados por representantes da 

empresa, organizações da sociedade civil, do poder público e de empresas de relacionamento 

da Alcoa, que apoiarão o processo seletivo. "Durante o período de inscrições, vamos orientar 

as organizações por e-mail ou telefone sobre o preenchimento da ficha diretamente no 

sistema da Alcoa, verificar a documentação de cada uma, assessorar os conselhos de cada 

cidade na seleção dos semifinalistas e preparar o material para o Comitê Técnico e a Diretoria 

do Instituto Alcoa, que determinarão os finalistas. Em 2020 analisaremos os relatórios 

quadrimestrais apresentados pelas organizações beneficiadas", conta Marcia Quintino, uma 

das responsáveis pela parceria dentro do FICAS. 

O FICAS e a Alcoa têm trabalhado juntos nos últimos anos, tanto nesta parceria para 

seleção de projetos, que já havia acontecido em 2015 e 2018, como na realização do Projeto 

Cambará. A formação, que contou com cinco edições (2014 a 2018) em diversos polos pelo 

Brasil, tinha como objetivo fortalecer o papel estratégico das organizações da sociedade civil.  

> Saiba mais sobre o Instituto Alcoa. 

 

Outra notícia: 

▪ Assessoria em avaliação para Instituto Alcoa avança na seleção de projetos 

 

 

 

Avaliação de processos e de resultados de projetos (Instituto  

     Sou da Paz) 

 

Assessoria: 

▪ Avaliação de processos e de resultados dos projetos  “Fortalecendo a 

prestação de serviços à comunidade” e “Adolescentes em alta vulnerabilidade: 

novas tecnologias para antigos dilemas”, desenvolvidos em São Paulo. 

Participantes: equipe do Instituto Sou da Paz e demais atores do projeto, para que 

possam se apropriar da metodologia e dos resultados gerados e aprimorar seu 

trabalho. 

Duração: 2017 e 2018. 

 

 

 

 

 

https://www.alcoa.com/brasil/pt/instituto.asp
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_77_agoset_2019
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    Confira notícias sobre a assessoria! 

 

FICAS finaliza assessoria em avaliação para projetos do Inst. Sou da Paz 

A avaliação de processos e resultados foi realizada para dois projetos desenvolvidos em São 

Paulo e teve duração de 12 meses. 

Fonte: FICAS em Ação nº 68 (Nov-Dez/17) 

Nesse mês de dezembro de 2017, 

com a entrega dos relatórios da avaliação, o 

FICAS finalizou a assessoria ao Instituto 

Sou da Paz. Uma das características desse 

trabalho, que teve duração de 12 meses, foi 

a realização de um processo avaliativo 

participativo e formativo, envolvendo tanto a 

equipe do Instituto como os demais atores 

dos projetos para que pudessem se apropriar 

da metodologia e dos resultados gerados e, 

assim, aprimorar seu trabalho. 

Foram avaliados os projetos “Adolescentes em alta vulnerabilidade: novas 

tecnologias para antigos dilemas (SMSE-MA)”, desenvolvidos com o Serviço de Medida 

Socioeducativo em Meio Aberto ALPS – Associação de Lutas e Promoção Social, na zona norte 

de São Paulo, e o “Fortalecendo a prestação de serviços à comunidade (PSC)”, 

desenvolvido com os três serviços de medida em meio aberto da Brasilândia/Freguesia do Ó 

e seis Unidade Acolhedoras. Esta parceria do FICAS com a o Instituto teve início em agosto 

de 2016, com uma escuta com as instituições envolvidas. A análise final dos dados obtidos 

ao longo do processo e a entrega dos relatórios foram os últimos passos. 

Os principais resultados da avaliação do projeto “Adolescentes em alta vulnerabilidade: 

novas tecnologias para antigos dilemas (SMSE-MA)” foram apresentados para o ALPS, 

resultando em um diálogo rico, não apenas sobre o processo avaliativo, mas principalmente 

sobre a formação com o Instituto. 

"As equipes dos projetos não apenas apoiaram os avaliadores na aplicação dos 

instrumentos, como foram protagonistas em todas as etapas, aprendendo, construindo, 

analisando e dialogando sobre os resultados. Estiveram envolvidas nas etapas iniciais da 

construção e validação da matriz avaliativa e dos instrumentos de coleta de dados, e foram 

as primeiras a ‘olhar’ e opinar sobre os resultados colhidos no processo", afirma Andreia Saul, 

diretora executiva do FICAS e responsável pelas avaliações. "Acreditamos que o resultado 

mais importante da avaliação é a aprendizagem coletiva, que amplia o olhar dos envolvidos. 

Além disso, desmistifica o processo avaliativo, mostrando para os participantes que são 

capazes de construir indicadores, analisar dados e interpretar os resultados, podendo colocar 

no seu dia a dia um monitoramento estruturado dos projetos", completa.  

Foto: Andreia Saul/FICAS 
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“Através da avaliação e do monitoramento das nossas práticas é possível acertar o 

rumo das atividades, buscando o alcance dos objetivos propostos no plano de trabalho. Com 

a equipe do FICAS, vimos aprendendo a avaliar projetos numa perspectiva que, efetivamente, 

contribui para as equipes envolvidas na ação e, em especial, para o público ao qual propomos 

parceria. É, para nós, um novo modo – interessante e real – de se pensar o conceito de 

avaliação”, afirmara Beatriz Saks e Danielle Tsuchida, coordenadoras de projeto do Instituto 

Sou da Paz, em entrevista realizada em junho.  

> Para saber mais sobre o instituto, acesse: www.soudapaz.org. 

 

Outra notícia: 

▪ Instituto Sou da Paz amplia parceria com FICAS 

 

 

Seleção de projetos (Instituto Votorantim) 

 

Assessoria: 

▪ Seleção de projetos a partir da análise técnica de projetos candidatos a 

receber apoio financeiro das unidades do grupo Votorantim ou recursos 

incentivados de suas empresas. 

Participantes: iniciativas nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde, proteção 

dos direitos da infância e adolescência, entre outras. 

Duração: 2014-2015 e 2018-2019. 

 

 

Confira notícias sobre a assessoria! 

 

Seleção de projetos para o Instituto Votorantim fecha ano do FICAS  

A assessoria consiste na análise técnica de projetos propostos por organizações da sociedade 

civil de cidades que sediam empresas do grupo Votorantim no Brasil, Argentina e Peru. 

Fonte: FICAS em Ação nº 72 (Nov-Dez/18) 

De set/2018 a jan/2019, o FICAS está realizando a análise técnica de projetos 

candidatos a receber apoio financeiro das unidades do grupo Votorantim ou recursos 

incentivados de suas empresas. Há iniciativas nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde, 

proteção dos direitos da infância e adolescência, entre outras indicadas pelo Instituto 

Votorantim. 

http://www.soudapaz.org/
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_65_maio_2017
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Os projetos apoiados com recursos próprios das empresas são desenvolvidos por 

associações e organizações da sociedade civil, enquanto aqueles que receberão recursos de 

renúncia fiscal (esportivos ou culturais) são de proponentes variados, entre esses 

empreendedores/as culturais, microempresários/as e pessoas físicas.  

“O trabalho realizado pelo FICAS busca identificar pontos fortes, desafios e ajustes a 

serem realizados nos projetos, além de apoiar as organizações executoras dessas iniciativas 

na adequação, ajustes das propostas e demais atividades pertinentes ao processo em busca 

do apoio das empresas do grupo Votorantim. Foram lidos mais de 120 projetos nesta 

assessoria”, afirma Marcia Quintino, responsável pela parceria dentro do FICAS. Esta mesma 

assessoria em avaliação foi oferecida pelo FICAS ao parceiro em 2014. 

Criado em 2002, o Instituto Votorantim é o núcleo de inteligência social das empresas 

da Votorantim e atua com foco nos atuais desafios das regiões onde há negócios do grupo, 

buscando soluções de longo prazo para a sociedade e identificando oportunidades e riscos 

para os negócios. O instituto também busca estar alinhado com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

> Saiba mais sobre o trabalho do Instituto Votorantim.  

 

 

Avaliação e planejamento estratégico (IDESQ) 

 

Assessoria: 

▪ Avaliação de resultados institucionais. 

▪ Planejamento estratégico com base nos resultados da avaliação. 

Participantes: equipe do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação 

Profissional (IDESQ), de Fortaleza (CE). 

Duração: 2019-2020. 

 

 

Confira notícias sobre a assessoria! 

 

Avaliação e planejamento estratégico do IDESQ 

FICAS facilitou um processo participativo de avaliação e planejamento ao longo de quatro 

meses junto à equipe da organização de Fortaleza (CE). 

Fonte: FICAS em Ação nº 79 (Dez/19-Jan/20) 
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Entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2020, o 

FICAS conduziu as atividades da última etapa da 

atual parceria com o Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Social e Qualificação 

Profissional (IDESQ), de Fortaleza (CE). O 

trabalho desenvolvido para a organização teve início 

no mês de outubro do ano passado e tinha como 

objetivo realizar uma avaliação de resultados 

seguida de um planejamento estratégico. 

"Todo o processo conduzido pelo FICAS foi 

muito rico, forte e de reflexão profunda sobre as 

nossas experiências, vivências e práticas ao longo dos últimos anos. Foi um momento de 

olhar para dentro da organização e para dentro de si mesmo por parte de cada um dos 

componentes da equipe, da gestão, dos colaboradores e dos diretores. Foi uma parada para 

observarmos com mais tranquilidade o nosso caminhar individual, coletivo e, sobretudo, o 

institucional", conta Eudázio Nobre, gestor administrativo. "Foi um processo corajoso onde 

cada um se dispôs a colaborar de forma aberta e participativa com a construção dessa 

avaliação e de como desejamos que o IDESQ seja nos próximos anos", completa. 

Com base na metodologia desenvolvida e utilizada pelo FICAS em seus programas, 

ações e assessorias, foi proposta a realização de uma avaliação participativa, para que, tanto 

a equipe do IDESQ, como os demais atores envolvidos pudessem se apropriar do modo de 

fazer e dos resultados gerados no processo. O trabalho incluiu cinco etapas, partindo desde 

a leitura e análise dos materiais institucionais da organização até a oficina de planejamento 

estratégico. 

Wânia Azevedo, gestora executiva, ressalta a metodologia utilizada como um ponto 

positivo para os resultados. "Ao longo dos últimos anos, o FICAS tem sido um parceiro 

importante e estratégico que colabora muito com o nosso processo de amadurecimento e 

organização institucional. Sua medotologia influencia de forma muito positiva os resultados e 

dialoga com a forma do IDESQ atuar. Nesta última parceria, pudemos reafirmar o papel do 

FICAS como uma instituição que nos ajuda grandiosamente no fortalecimento institucional", 

afirma. 

"Esta última semana de trabalho foi intensa, com a devolutiva da avaliação e a 

construção coletiva do planejamento estratégico, recheada de exercícios de confiança e 

comunicação não violenta. Eu saio cheia de gratidão pela oportunidade de facilitar esse 

processo!", declarou Andreia Saul, idealizadora do FICAS e uma das responsáveis pela 

parceria com o IDESQ. "Vale lembrar que, na visão do FICAS, o trabalho não termina aqui. É 

importante que a avaliação seja um processo contínuo, permanente, participativo, objetivo e 

voltado para gerar aprendizagens e o aprimoramento dos profissionais e das ações". 

> Confira fotos das atividades aqui. 

> Saiba mais sobre o IDESQ. 

Foto: Andreia Saul/FICAS 

https://www.facebook.com/pg/ficas.sp/photos/?tab=album&album_id=2491986580873998
https://idesq.org/
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Ações 
 

 

"Contamos por várias vezes com o apoio de FICAS na 

condição de facilitador de encontros e atividades e esta 

relação que já se estabeleceu criou um sentimento de 

confiança no trabalho competente e qualificado que 

presta. Sua metodologia contribui para o desenvolvimento 

das atividades deste tipo de encontro, pois o FICAS adota 

métodos e práticas motivacionais, que envolvem todos os 

participantes para construir propostas, ao mesmo tempo 

em que dá oportunidade para cada um assumir sua 

parcela, definir seu compromisso num contexto coletivo, 

voltado à meta comum". 

Ir. Rosita Milesi, diretora do Instituto Migrações e Direitos 

Humanos - IMDH, de Brasília (DF). 

 

 

Além da realização de programas e assessorias, o FICAS oferece oficinas de temas de 

sua expertise, facilita encontros e planejamentos, e promove eventos que têm como objetivo 

estimular a troca entre os diversos atores sociais e a construção coletiva do conhecimento, 

disseminando conteúdos, metodologias e aprendizagens da prática.  

As ações realizadas no triênio 2017-2019 foram:  

 Espiral de Conversa (apce; Toninho Vespoli/PSOL; Fundação Avina),  

 Café com Espiral (Católicas pelo Direito de Decidir e Rede Ecumênica da 

Juventude)  

 Oficinas e facilitação (Conselho Municipal de Imigrantes de São Paulo; Fundação 

Avina; IDESQ; ONU Mulheres; Rede de Capacitação a Refugiados e Migrantes; RedeMiR; 

Scalabrini International Migration Network; Senac; SJMR Boa Vista) 
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 Espiral de Conversa 

São momentos de encontro e reflexão sobre temas do campo social, destinados a 

representantes de organizações da sociedade civil, coletivos, líderes comunitários, 

fundações, institutos, empresas, estudantes e demais interessados. Cada Espiral conta 

com convidadas/os com experiência no tema abordado que, juntamente com os 

participantes, compartilham suas práticas, aprendizados e desafios. 

 

Confira notícias sobre Espirais! 

 

Espiral de Conversa teve como tema mulheres e migração 

Evento promovido pelo FICAS e pela Fundação Avina integrou o calendário do Dia de Doar, 

movimento global por uma cultura de doação. 

Fonte: FICAS em Ação nº 79 (Dez/19-Jan/20) 

Já pensou em como é a vida das 

mulheres em um outro país? Quais seus 

desafios e planos para o futuro? Foi com esta 

inquietação que o FICAS recebeu em sua 

sede em São Paulo a Espiral de Conversa: 

retratos de mulheres migrantes, no dia 3 

de dezembro de 2019. Realizada em parceria 

com a Fundação Avina, a roda de conversa 

contou com representantes da comunidade 

migrante de São Paulo. 

Entre as convidadas estavam a 

boliviana Diana Solis, que atua pelos direitos trabalhistas como diretora migrante indígena no 

Sindicato das Empregadas Domésticas de São Paulo; a chilena Inés Fuentes, fundadora da 

Assistência Social Chilena e da Presença da América Latina, além de estar a frente de projetos 

voltados a mulheres; da venezuelana Marifer Vargas, que migrou de seu país depois de um 

sequestro que mudou sua vida e de sua família, e atua como educadora social do Programa 

Pana da Cáritas Brasileira e Cáritas Suíça; e da chilena Oriana Jara, que também viveu na 

Europa, experiência que lhe reforçou a consciência de uma identidade latino-americana, 

estudou psicologia social e passou a trabalhar com empoderamento de grupos.  

"Como já escrevi uma vez, 'ser mulher é uma tarefa heróica'. Agora, ser mulher e 

migrante é ainda mais! As mulheres com as quais trabalho, que são as latino-americanas, 

geralmente vêm de uma cultura patriarcal, colonialista, que muitas vezes tiveram negada 

inclusive sua condição de ser humano. 80% delas sofreram alguma forma de violência, 

psicológica, física, para não falar da cultural e sistêmica", declara Oriana Jara, que também 

Foto: João Machado/FICAS 
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participa do Conselho Municipal de Migrações, do Conselho Estadual de Erradicação do 

Trabalho Escravo, contra o Tráfico de Pessoas e Violências contra a Mulher, do Conselho 

Consultivo da Defensoria Pública no tema Migrações, entre outras frentes. 

"Oferecemos cursos de empreendedorismo para mulheres com pequenos ateliês de 

costura e, no final dos seis meses de formação, a grande descoberta de todas é a consciência 

de terem sido permanentemente submetidas, ignoradas, invisíveis para seus próprios 

parceiros, familiares e sociedade em geral. E isso nos levou aos grupos de trabalho de 

empoderamento. Para desenvolver a consciência do valor de cada uma como pessoa, pois 

passamos séculos comprando uma história contada por vencedores e por homens e nós 

somos sujeitos de nossas próprias histórias. É uma luta de todas nós!", completa Oriana. 

Sobre o evento 

A mediação da conversa ficou a cargo de Rogenir Costa, coordenadora programática 

da Fundação Avina, que há 25 anos trabalha em prol do desenvolvimento sustentável. A 

brasileira considera fundamental olhar o tema na perspectiva da equidade de gênero e 

empoderamento de mulheres. 

"O encontro foi excelente! Pudemos falar e escutar os relatos de outras migrantes que 

também vivem no Brasil, porém com histórias de vida e de luta tão distintas. Foi muito 

marcante para mim e agradeço muito pelo convite", declarou Inés Fuentes.  

A atividade integrou o calendário do Dia de Doar 2019, campanha internacional de 

fortalecimento da cultura de doação, a fim de apoiar o grupo de bolivianas que participou do 

Programa de Formação de Coletivos de Migrantes, desenvolvido pelo FICAS em parceria com 

Fundação Avina, Instituto C&A e Missão Paz. Foi apenas um primeiro passo para um dinheiro-

semente que se pretende mobilizar a fim de que estas mulheres possam empreender 

pequenos negócios. 

> Veja fotos da Espiral de Conversa aqui. 

> Saiba mais sobre a Fundação Avina. 

 

Outras notícias: 

▪ Espiral de Conversa sobre gestão de conflitos bate recorde de inscritos 

▪ Espiral de Conversa deste ano teve como foco a participação social 

 

 

Café com Espiral (2019) 

Ciclo de rodas de conversa realizado em parceria Católicas pelo Direito de Decidir e 

Rede Ecumênica da Juventude. 

 

 

https://www.diadedoar.org.br/
https://www.facebook.com/ficas.sp/photos/a.835652836507389/3321735951232386/?type=3&theater
https://www.avina.net/pt/home-por/
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_66_junjul_2017
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_72_nov_dez_2018
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Confira notícias sobre as rodas de conversa! 

 

"Café com Espiral" promove rodas de conversa sobre direitos humanos 

FICAS, Católicas pelo Direito de Decidir e Rede Ecumênica da Juventude realizam encontros 

sobre liberdade religiosa, igualdade de gênero e racial, em São Paulo. 

Fonte: FICAS em Ação nº 76 (Jul/19) 

FICAS, Católicas pelo Direito de 

Decidir e Rede Ecumênica da Juventude 

realizam entre julho e agosto o evento "Café 

com Espiral: Cultura de Paz e Direitos 

Humanos", inspirado pelo 16º Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável, das Nações 

Unidas. Com temas como identidade de 

gênero, equidade racial e diversidade 

religiosa, a primeira roda de conversa 

aconteceu no dia 29 de julho e as próximas 

serão realizadas nos dias 5 e 12 de agosto 

de 2019, na sede do FICAS, em São Paulo. 

Os encontros são gratuitos e destinados a representantes de organizações da 

sociedade civil, grupos, coletivos, institutos, fundações, empresas, estudantes e demais 

interessadas/os. As rodas abordam temas de importância no campo de direitos humanos e 

os desafios enfrentados na atual conjuntura política. Confira todos os palestrantes aqui. 

O encontro sobre identidade de gênero contou com a presença das convidadas Tabata 

Tesser, das Católicas pelo Direito de Decidir, e Jussara Basso, do MTST - Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Teto, e foi uma manhã rica e de muita troca! “Um debate necessário e 

urgente falar de igualdade de gênero e trazer a interseccionalidade religiosa. É impossível 

falar do avanço da luta feminista no Brasil sem fazer o recorte religioso que atravessa a vida 

de tantas mulheres que ainda sofrem com a violência doméstica, com a desigualdade salarial, 

com o feminicídio e com o avanço do ódio”, afirma Tabata, conselheira nacional da 

organização. 

"O FICAS acredita no compartilhar conhecimento e no fazer junto, por isso estamos 

muito felizes em contar com o apoio de todas estas parceiras/os e convidadas/os para a 

realização deste Café com Espiral. Também acreditamos que estas pautas de direitos 

humanos são de suma importância no contexto atual", afirma Andreia Saul, idealizadora e 

fundadora do FICAS. 

Gratuitos, os eventos seguem com inscrições para os últimos encontros. 

 

Foto: João Machado/FICAS 

http://www.ficas.org.br/blog/post/novas_vagas_para_o_cafe_com_espiral
https://forms.gle/RXxgGCJvcWZJwqE36
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Veja a opinião de quem participou: 

"Neste momento no Brasil, falar de gênero, de mulheres, de diversidade sexual, é quase ir 

contra a corrente, uma resposta de resistência. A corrente atual está chamando ao retrocesso, 

ao conservadorismo, e o tema já é desconhecido de muita gente, mas se torna ainda mais 

complexo. Eu tenho mestrado em gênero, trabalho com migração e gênero e sou militante 

feminista há 20 anos, mas conhecimento a gente nunca para de adquirir! Foi muito bacana 

participar dessa roda de conversa, que é um formato que permite diversos olhares. Havia 

representante de militâncias, do movimento dos sem teto, mulheres que trabalham a 

religiosidade, nas políticas públicas, em organizações da sociedade civil, enfim, diversos 

atores que garantem a riqueza das trocas. Parabenizo a iniciativa e acredito que este é o tipo 

de espaço que temos que cuidar e ampliar, porque são poucos hoje dia e são muito ricos!". 

Soledad Requena, do CAMI - Centro de Apoio Pastoral ao Imigrante e do Promigra - 

Programa de extensão universitária da faculdade de direito da USP. 

"Esse tipo de evento é de suma importância. Há uma troca muito franca, de forma a 

aprofundar as questões que estamos lidando como país. Os temas dos diálogos foram muito 

bem escolhidos e o de gênero me atraiu em especial, porque penso que é uma questão 

central, estrutural nas desigualdades e injustiças do mundo inteiro, mas no Brasil da atual 

conjuntura mais ainda" - Helda Abummanssur, consultora de organizações da sociedade 

civil. 

> Conheça os parceiros: www.catolicasonline.org.br e http://reju.org.br/. 

> Confirma mais fotos do evento em nosso Facebook. 

 

Outra notícia: 

• Direitos humanos são pautas dos encontros do "Café com Espiral"  

 

 

Oficinas e facilitação FICAS 

As oficinas oferecidas pelo FICAS buscam aprofundar temas específicos, contribuindo 

para uma melhor compreensão e aplicação de conceitos nas realidades das 

organizações da sociedade civil, coletivos, fundações, institutos e empresas. As 

temáticas são das áreas de expertise do FICAS como gestão, fortalecimento 

institucional, metolodologia, educação, mobilização de recursos, comunicação, 

desenvolvimento comunitário etc. 

O FICAS também pode empregar sua metodologia de facilitação em eventos 

promovidos por parceiros, contribuir com o andamento de oficinas, seminários, 

planejamentos, entre outros. 

 

 

http://www.catolicasonline.org.br/
http://reju.org.br/
https://www.facebook.com/pg/ficas.sp/photos/?tab=album&album_id=835652836507389&__xts__%5B0%5D=68.ARCzFWoBxot_FtcCfRKBG1-sIQ8iLWkIimRRbK42BInRY9I438qRY1L969Z0XwQTjUA9ffZ1NQcz2DexuFIXM9NIXtdaMvcd1VScmZTeGzWlkKxZIpCkaXA9QpwcjBnFwGf6SS3uFLxFtSs4KI8T__H49kUKqsR3xgp59r5sxBXUD2AfmQ0cBBW49YXNQFs1wUcVuhEj2wMLEh1T-fo67KfMoN2dB4lB20G1WA9S2nLfE9keyHFxCgyeRojtmu79jt3zPiJNHrPtCQPH7RF60DI3f1cLk3B1oYeTSnu0WYgR4VxbseXdTbdAbSPnR0f1rDPUUyoYKE_nA_moOjny93JjWHgHS0QKDKcJa_BPaOHYkvVMAOheMp0ChsQBYaYHPEgFyiaCHPcOcIwDolDjHXT66ZAeAsQcoyeaY9lVRMGl1E4KW5KlO8p9rwZeQLaM7cLm5QyltuW1uA&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/ficas.sp/photos/?tab=album&album_id=835652836507389&__xts__%5B0%5D=68.ARCzFWoBxot_FtcCfRKBG1-sIQ8iLWkIimRRbK42BInRY9I438qRY1L969Z0XwQTjUA9ffZ1NQcz2DexuFIXM9NIXtdaMvcd1VScmZTeGzWlkKxZIpCkaXA9QpwcjBnFwGf6SS3uFLxFtSs4KI8T__H49kUKqsR3xgp59r5sxBXUD2AfmQ0cBBW49YXNQFs1wUcVuhEj2wMLEh1T-fo67KfMoN2dB4lB20G1WA9S2nLfE9keyHFxCgyeRojtmu79jt3zPiJNHrPtCQPH7RF60DI3f1cLk3B1oYeTSnu0WYgR4VxbseXdTbdAbSPnR0f1rDPUUyoYKE_nA_moOjny93JjWHgHS0QKDKcJa_BPaOHYkvVMAOheMp0ChsQBYaYHPEgFyiaCHPcOcIwDolDjHXT66ZAeAsQcoyeaY9lVRMGl1E4KW5KlO8p9rwZeQLaM7cLm5QyltuW1uA&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/ficas.sp/photos/?tab=album&album_id=835652836507389&__xts__%5B0%5D=68.ARCzFWoBxot_FtcCfRKBG1-sIQ8iLWkIimRRbK42BInRY9I438qRY1L969Z0XwQTjUA9ffZ1NQcz2DexuFIXM9NIXtdaMvcd1VScmZTeGzWlkKxZIpCkaXA9QpwcjBnFwGf6SS3uFLxFtSs4KI8T__H49kUKqsR3xgp59r5sxBXUD2AfmQ0cBBW49YXNQFs1wUcVuhEj2wMLEh1T-fo67KfMoN2dB4lB20G1WA9S2nLfE9keyHFxCgyeRojtmu79jt3zPiJNHrPtCQPH7RF60DI3f1cLk3B1oYeTSnu0WYgR4VxbseXdTbdAbSPnR0f1rDPUUyoYKE_nA_moOjny93JjWHgHS0QKDKcJa_BPaOHYkvVMAOheMp0ChsQBYaYHPEgFyiaCHPcOcIwDolDjHXT66ZAeAsQcoyeaY9lVRMGl1E4KW5KlO8p9rwZeQLaM7cLm5QyltuW1uA&__tn__=-UC-R
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_77_agoset_2019
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Confira notícias sobre oficinas e facilitação! 

 

FICAS facilita encontro da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados  

em Brasília 

Dezenas de instituições de todo o país participaram do evento realizado pelo Instituto 

Migrações e Direitos Humanos. 

                                                                             Fonte: FICAS em Ação nº 78 (Out-Nov/19) 

“Migrantes e Refugiados: da 

Acolhida à Integração” foi o tema do XV 

Encontro das Redes de Proteção – 

Rede Solidária para Migrantes e 

Refugiados (RedeMiR) facilitado pelo 

FICAS entre os dias 30/set e 2/out de 

2019, em Brasília (DF). Dezenas de 

instituições que atuam na causa da 

migração em todo o Brasil participaram do 

evento realizado pelo Instituto Migrações e 

Direitos Humanos (IMDH). 

O encontro deste ano foi especial, 

pois marcou os 15 anos de existência da RedeMiR e os 20 anos de atuação do IMDH. Na 

ocasião, os participantes dialogaram sobre temas-chave da questão migratória (fronteira, 

crianças e adolescentes que chegam desacompanhados, inserção laboral, população 

indígena...), compartilharam boas práticas e pensaram em possíveis ações articuladas para 

fortalecer as atuações regionais. 

"As instituições presentes são muito diversificadas, são da sociedade, têm essa 

característica de estar abertas a essa universalidade das migrações e à universalidade dos 

atores que estão atuando na área. Tivemos momentos de integração entre as entidades e os 

órgãos públicos, momentos em que os participantes construíram dinâmicas de atuação, 

outros em que partilharam boas práticas", contou Ir. Rosita Milesi, diretora do IMDH, à CNBB 

em vídeo publicado em 2 de outubro. 

É o segundo ano consecutivo em que o FICAS é convidado para conduzir as atividades 

nos três dias do encontro. "Nos últimos anos, o tema da migração tem sido um forte fio 

condutor na atuação do FICAS, então, planejar e facilitar esse evento sempre nos traz muitas 

aprendizagens. No encontro, o grupo escolheu os temas que gostaria de trabalhar dentro da 

temática central. Também pensaram em ações articuladas regionalmente, que, mesmo que 

pequenas, podem gerar impacto pela articulação, muito necessária nesse momento que 

estamos vivendo", ressalta Andreia Saul, idealizadora do FICAS. 

Para o consultor Bira Azevedo, "a metodologia utilizada pelo FICAS é baseada na 

ludicidade, traz a arte para o trabalho da facilitação, o que favorece uma integração forte 

entre os participantes, especialmente em eventos como este em que há muitos grupos 

Foto: acervo FICAS 
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diferentes e de diversos lugares, além de fomentar novas formas de olhar para os temas e 

desafios do cotidiano", afirma Azevedo, que foi um dos facilitadores ao lado de Andreia. 

> Confira fotos do evento no Facebook do FICAS. 

> Saiba mais sobre a RedeMiR e sobre o IMDH. 

 

Outras notícias: 

▪ FICAS conduz oficina sobre ludicidade em encontro promovido pelo IDESQ 

▪ FICAS realiza atividade em seminário para imigrantes 

▪ Diretora do FICAS é convidada da Sala Social do Senac 

▪ FICAS marca presença em importantes eventos sobre migração 

▪ FICAS facilita planejamento de conselho municipal e encontro de advocacy 

▪ Empoderamento feminino é tema de evento em Roraima 

▪ Idealizadora do FICAS é convidada da Semana Senac de Inclusão e Diversidade 2019 

▪ FICAS facilita atividades de reunião anual da rede scalabriniana 

 

 

Mais fotos: www.facebook.org.br/ficas.sp 

 

 

 

 

 

 

Seminário sobre trabalho digno (IMDH/Conare) 
em Brasília (2018). Foto: Andreia Saul/FICAS 

Espiral de Conversa sobre gestão de conflitos, em 
São Paulo (2017). Foto: Paula Rodrigues/FICAS 

Evento sobre empoderamento feminino 
(SJMR Boa Vista/ONU Mulheres/ 
Fundação Avina) em Boa Vista (2019). 
Foto: Andreia Saul/FICAS 

https://www.facebook.com/pg/ficas.sp/photos/?tab=album&album_id=2491986580873998%20
http://www.migrante.org.br/redemir/
http://www.migrante.org.br/
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_66_junjul_2017
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_70_mar_abr_2018
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_71_jun_jul_2018
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_72_nov_dez_2018
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_73_fev_mar_2019
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_78_outnov_2019
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_78_outnov_2019
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_79_dez19_jan20
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Parcerias técnicas 
 

 

"A elaboração do Guia para Comunicadores foi uma rica 

experiência de construção coletiva entre as organizações 

envolvidas, que nos possibilitou aprendizagens 

significativas e o desejo de continuar trabalhando 

conjuntamente. O lançamento foi além das nossas 

expectativas no tocante à mobilização e aos diálogos, 

sobre a importância de uma ferramenta como esta e sobre 

as possibilidade de se ampliar a colaboração, em um 

futuro próximo”. 

Rogenir Costa, coordenadora programática da Fundação Avina 

no Brasil. 

 

 

O ano de 2019 foi marcado pela produção de duas publicações com temática 

migratória, organizados conjuntamente com parceiros com vasta experiência na área.  

O objetivo deste tipo de material é contribuir para a geração de conteúdo e informação 

qualificada, descontruir mitos, combater preconceitos, garantir direitos e compartilhar boas 

práticas de acolhida, resultados e desafios de instituições que trabalham com migrantes, 

refugiados, solicitantes de refúgio, apátridas e vítimas de tráfico humano. 

As publicações do triênio 2017-2019 foram: 

 Migrações, Refúgio e Apatridia - Guia para Comunicadores (IMDH e 

MigraMundo. Apoio: Fundação Avina e ACNUR) 

 Migração & Refúgio - Ação em rede e práticas acolhedoras no Brasil (IMDH 

e RedeMiR. Apoio: Fundação Avina) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      

42 

 

 

Migrações, Refúgio e Apatridia - Guia para Comunicadores  

(1ª edição, 2019) 

 

Parceria: 

▪ Produzir publicação, impressa e digital,  com o objetivo de oferecer uma 

contribuição à geração de conteúdo e à disseminação de informação sobre 

migrantes, incentivando a abordagem empática e comprometida com os fatos.  

▪ Realização de evento de lançamento da edição em São Paulo e comunicação 

do lançamento digital. 

Público: destinado a jornalistas, comunicadores independentes e representantes de 

organizações da sociedade civil que trabalham com o tema e demais interessados. 

Parceiros: IMDH e MigraMundo. Apoio: Fundação Avina e ACNUR. 

 

 

Confira notícias sobre a publicação! 

 

Migração, refúgio e apatridia são temas de guia destinado a comunicadores 

O FICAS participou da produção da publicação ao lado do IMDH e MigraMundo, com apoio da 

Fundação Avina e do ACNUR. Evento de lançamento será em São Paulo no dia 3 de maio. 

Fonte: FICAS em Ação nº 74 (Abr/19) 

A história do homem sempre foi marcada por 

movimentos migratórios, seja para buscar melhores 

oportunidades, condições climáticas mais favoráveis ou 

para fugir de situações de conflito, entre tantas outras 

razões. Apesar disso, ainda hoje há casos de preconceito 

e violação de direitos em relação a imigrantes em diversas 

partes do mundo, muitas vezes gerados pela falta de 

informação sobre suas garantias e deveres e sobre o 

caráter positivo da diversidade cultural que a migração 

promove. 

Foi pensando nisso que o Instituto Migrações e 

Direitos Humanos (IMDH), o portal MigraMundo e o FICAS, 

com apoio da Fundação Avina e do ACNUR, a agência da 

ONU para refugiados, se reuniram para produzir o 

"Migrações, Refúgio e Apatridia - Guia para 

Comunicadores". O objetivo da publicação é oferecer 

uma contribuição à geração de conteúdo e à disseminação 
Arte da capa: Helio Bettega Netto 
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de informação sobre migrantes, incentivando a abordagem empática e comprometida com os 

fatos. 

"O guia tem o objetivo de sensibilizar os comunicadores para o uso de uma linguagem 

que ajude a construir uma imagem mais positiva dos migrantes e refugiados no Brasil. 

Esperamos que também ajude a desconstruir alguns mitos", afirma Rogenir Costa 

coordenadora programática da Fundação Avina no Brasil. O conteúdo reúne definições, 

referências do setor e indicações de boas práticas para a produção e divulgação de 

informações sobre esse tema. 

"Difundir uma visão positiva da migração, destacar sua potencial contribuição, eliminar 

o uso de termos discriminatórios, destacar a dimensão humanitária que deve prevalecer para 

uma acolhida digna ao migrante e ao refugiado, são todos elementos que podem ser 

destacados no lançamento deste Guia. De igual importância é a contribuição que pode 

representar em favor da integração desta população na sociedade brasileira", declara Rosita 

Milesi, diretora do IMDH. "A participação do FICAS na iniciativa foi de grande importância 

porque conduziu o projeto com respeito, profissionalismo e persistência, articulando os vários 

colaboradores e o desempenho das atribuições de cada um", completa. 

O lançamento 

No próximo dia 3 de maio de 2019, das 9 às 12 horas, o FICAS abrirá as portas de sua 

sede para o evento de lançamento da publicação. Destinado a jornalistas, comunicadores 

independentes e representantes de organizações da sociedade civil que trabalham com o 

tema, o encontro contará com uma roda de conversa sobre migração. Também será oferecida 

uma cópia do guia para cada participante. 

"Foi um desafio e uma satisfação participar de um projeto deste porte, tratando de um 

tema de tanta importância no mundo todo. O FICAS tem se dedicado mais detidamente ao 

tema de migração nos últimos anos, com o Programa de Formação de Coletivos de Migrantes 

e Refugiadas/os, desenvolvido também com a Avina e a Missão Paz, em São Paulo, e 

contribuir com a elaboração deste guia, ao lado de instituições de larga experiência na área, 

foi um grande aprendizado", conta Paula Rodrigues, responsável pela Comunicação do FICAS. 

"Migrações, Refúgio e Apatridia - Guia para Comunicadores" também será 

disponibilizado em versão digital nos canais de comunicação das instituições organizadoras. 

> Mais informações sobre o lançamento aqui. 

> Conheça os parceiros: ACNUR, Fundação Avina, IMDH e MigraMundo. 

 

Outra notícia: 

▪ Guia sobre migração está disponível para download gratuito 

 

 

 

http://www.ficas.org.br/blog/post/lancamento_guia_sobre_migracao
http://www.acnur.org/portugues/
http://migra.avina.net/
http://www.migrante.org.br/
http://migramundo.com/
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_75_maiojunho_2019
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Migração & Refúgio - Ação em rede e práticas acolhedoras no Brasil 

(1ª edição, 2019) 

 

Parceria: 

▪ Produzir publicação, impressa e digital,  com o objetivo de compartilhar boas 

práticas, com seus resultados e desafios, desenvolvidas por algumas 

instituições participantes da RedeMiR e incentivar o trabalho em rede.  

Público: destinado a integrantes da RedeMiR e demais interessados. 

Parceiros: IMDH e RedeMiR. Apoio: Fundação Avina. 

 

 

Saiba mais sobre a publicação! 

 

Publicação compartilha boas práticas do trabalho com migrantes no Brasil 

Material organizado em parceria técnica com IMDH, RedeMiR e Fundação Avina incentiva o 

trabalho em rede. 

O fim do ano de 2019 foi marcado pela produção 

da publicação "Migração & Refúgio - Ação em rede e 

práticas acolhedoras no Brasil", uma parceria técnica 

com o IMDH e a RedeMiR que contou com o apoio da 

Fundação Avina. A iniciativa surgiu como parte das 

comemorações dos 15 anos da Rede Solidária para 

Migrantes e Refugiados (RedeMiR) e dos 20 anos do 

Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), seu 

principal organizador.  

O objetivo da publicação é compartilhar e 

incentivar boas práticas, a partir de seus resultados e 

desafios, desenvolvidas por algumas instituições 

participantes da RedeMiR, que hoje são mais de 60 por 

todas as regiões do País. Foram reunidas cerca de 30 

práticas, especialmente de organizações que 

participaram do XV Encontro das Redes de Proteção – 

RedeMiR facilitado pelo FICAS entre 30 de setembro e 2 de outubro de 2019 em Brasília (DF). 

"Participar de um segundo projeto de produção de conteúdo direcionado à temática 

migratória no mesmo ano foi realmente enriquecedor e gratificante. Além de conhecer mais 

a fundo o trabalho que vem sendo realizado pelo país, pudemos compartilhar nossa 

experiência com o Programa de Formação de Coletivos de Migrantes e Refugiadas/os, que 

Arte da capa: Renata Costa 
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está chegando à terceira edição ao lado da Fundação Avina e Missão Paz, além de parceiros 

como Instituto C&A e Instituto Consulado da Mulher", conta Paula Rodrigues, responsável 

pela Comunicação do FICAS. 

A publicação traz, ainda, o artigo "Contribuições e potencialidades da atuação em rede: 

15 anos da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados – RedeMiR", escrito pela Ir. Rosita 

Milesi, diretora do IMDH e Paula Coury, gerente de Integração da mesma organização. O 

artigo busca incentivar a expansão e o fortalecimento da atuação em rede para melhor 

acolher, proteger e integrar a população migrante. 

Fundado em 1999, o IMDH é uma instituição sem fins lucrativos, vinculada à 

Congregação das Irmãs Scalabrinianas, que tem como missão promover o reconhecimento 

pleno da cidadania de pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, atuando na defesa de seus 

direitos, na assistência social, jurídica e humanitária, bem como incentivando sua integração 

social e laboral. A sede do instituto fica em Brasília (DF) e, desde 2018, conta com uma 

extensão em Boa Vista (RR). 

O lançamento da publicação "Migração & Refúgio" está previsto para o 1º bimestre de 

2020. Uma versão digital será disponibilizada futuramente nos canais de comunicação dos 

organizadores. 

> Saiba mais sobre o IMDH, RedeMiR e Fundação Avina. 

 

 

Mais fotos:  www.facebook.org.br/ficas.sp 

 

 

Lançamento do guia Migrações, Refúgio e Apatridia, em São Paulo (2019). Fotos: João Machado/FICAS 

http://www.migrante.org.br/
https://www.migrante.org.br/sobre-a-redemir/
https://www.avina.net/pt/home-por/
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Institucional 
 

 

"Foi muito prazeroso participar da confraternização pelos 

20 anos do FICAS. Primeiro por rever pessoas queridas e 

também porque são nesses encontros em que trocamos 

ideias, fazemos novos contatos, nos atualizamos, 

aprendemos com a experiência dos outros e trazemos 

inspiração para nossa casa também. A nova sede é uma 

casa deliciosa que vai poder proporcionar encontros com 

mais acolhida ainda". 

Marisa Donatiello, coordenadora técnico-administrativa da 

Colmeia, de São Paulo. 

 

 

Aniversário do FICAS: o marco dos 20 anos 

O mês de fevereiro de 2017, início do triênio, reservava uma data muito importante 

para o FICAS: seu aniversário de 20 anos de fundação. Atuando como organização da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, foi criada com o intuito de compartilhar conhecimentos 

adquiridos no âmbito acadêmico com organizações e comunidades que pudessem utilizá-los 

na prática.  

Inaugurando a nova sede no mesmo ano, a organização abriu as portas para 

amigas/os e parceiras/os. O clima de festa se prolongou pelo ano, com o uso de um selo 

comemorativo adotado pela comunicação institucional. Veja como foi o evento! 

 

FICAS celebra 20 anos com amigas/os e parceiras/os 

Um café da manhã de aniversário inaugurou a sede nova, na Vila Mariana, e comemorou as 

duas décadas da organização. 

Fonte: FICAS em Ação nº 66 (Jun-Jul/17) 

  

Uma variedade de cores deu o tom do 20º aniversário do FICAS, organização da 

sociedade civil que trabalha pelo fortalecimento de outras organizações. Estavam no mural 

de fotos da linha do tempo, no floral das cortinas novas e nas toalhas das mesas, bem como 

nas bandeirinhas de festa junina que decoraram a casa para o café da manhã do dia 22 de 

junho de 2017. 
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Dezenas de amigos/as e parceiros/as, 

representantes do setor social, empresarial e 

poder público, bem como ex-integrantes da 

equipe FICAS prestigiaram o evento, realizado 

na sede nova da organização. Depois de 7 

anos na Vila Madalena, a casa atual do FICAS 

fica na Vila Mariana e inclui escritórios, sala de 

formação, biblioteca e espaços para 

coworking. 

"Foi muito prazeroso participar deste 

momento. Primeiro por rever pessoas 

queridas, que quando a gente reencontra não dá vontade de largar. São nesses encontros 

que trocamos ideias, fazemos novos contatos, nos atualizamos, aprendemos com a 

experiência dos outros e trazemos ideias novas para nossa casa também", declara Marisa 

Donatiello, coordenadora técnico-administrativa da Colmeia. "Também fiquei encantada com 

a nova sede! O FICAS merece um espaço tão grandioso quanto suas ações. Uma casa deliciosa 

que vai poder proporcionar encontros com mais acolhida ainda", completa. 

Miriam Lima, da Rede ASTA e ex-integrante da equipe FICAS, também esteve 

presente. "O café da manhã foi ótimo! Gostei muito de participar, pois pude me atualizar 

sobre as últimas atuações da organização, além de reencontrar e conhecer pessoas 

interessantes. Essa troca de ideias é sempre muito rica", conta. "O trabalho do FICAS é 

excelente e muito relevante para as organizações, para os institutos e fundações, por isso 

desejo novos parceiros e projetos interessantes para os próximos anos, para que continue 

nesta caminhada sucesso!", diz Miriam. 

Na ocasião, também foi lançado oficialmente pela área de comunicação o Relatório de 

Atividades FICAS 2016.  

Sobre a organização 

Fundado em 1997, o FICAS trabalha por meio de 

programas de formação e ações articuladoras, investindo no 

fortalecimento de outras organizações da sociedade civil e de 

institutos e fundações empresariais, com o objetivo de 

contribuir para que assumam um papel cada vez mais 

estratégico nas transformações sociais. 

Sua metodologia lúdico-pedagógica alia teoria e prática 

para trabalhar temas como: gestão organizacional, educação, 

avaliação, desenvolvimento comunitário, entre outros. Nestas duas décadas, já fortaleceu 

mais de 700 organizações, na gestão e na atividade-fim, com mais de 20 mil gestores e 

educadores envolvidos em suas formações. 

A Colmeia teve o privilégio de trabalhar com o FICAS em alguns projetos e o mais 

bacana é que o FICAS não fica encaixando as realidades das organizações em caixinhas, mas, 

Foto: Paula Rodrigues/FICAS 
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provoca reflexões sobre o trabalho, nos faz parar para pensar em nossas ações e isto é o que 

as organizações precisam. As teorias são panos de fundo para uma prática educativa criativa 

e personalizada, respeitando as expertises das instituições. Em 2004, iniciamos o Programa 

Crescer com o FICAS e, até os dias atuais, são resgatados conteúdos aprendidos naquela 

época. Acho que este é um exemplo de que, quando um trabalho é bem feito, ele passa a 

fazer parte das raízes do que vem pela frente", afirma Marisa Donatiello, da Colmeia. 

> Confira fotos da festa no Facebook do FICAS. 

> Fique por dentro do trabalho do FICAS aqui. Colabore! 

 

 

 

Espaço Compartilhar 

A sede do FICAS na Vila Mariana abriga, 

desde 2017, o escritório da organização, parte de 

sua equipe e muitas das formações que acontecem 

na capital. No novo endereço, a organização 

também busca reforçar seu papel como local de compartilhamento e troca entre profissionais 

do campo social, liberais e autônomos. Além de uma alter-nativa de mobilização de recursos, 

abrir as portas é uma oportunidade de aprendizagem, troca de experiências e novas ideias. 

Atualmente compartilham endereço com o FICAS a Labor Educacional, o Instituto 

Fonte e o IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais, além da 

terapeuta ocupacional, Monica Winnubst. "Optamos pelo coworking para diminuirmos 

custos e termos um espaço bem adequado às nossas necessidades. Podemos usufruir da 

infraestrutura para nossas formações e reuniões e da ótima localização, perto do metrô, o 

que facilita para os participantes de nossas atividades chegarem ao local", declara Claudio 

Torres Mendes, ex-assistente de Projetos e TI da Labor. "Além disso, temos identificação com 

a filosofia do FICAS e acreditamos que a troca de experiências será muito rica, podendo 

resultar em futuras parcerias", completa. 

 

 

Postos de trabalho em sala exclusiva Sala de formação Sala de reunião e atendimento 

https://www.facebook.com/pg/ficas.sp/photos/?tab=album&album_id=1585012341571431
http://www.ficas.org.br/atuacao
http://www.ficas.org.br/colabore
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Conheça o Espaço Compartilhar:   

▪ Salas para reuniões e atendimento. 

▪ Sala de formação para até 25 pessoas. 

▪ Pontos de trabalho em sala exclusiva. 

▪ Área externa para atividades.  

▪ End.: Rua Dr. Lopes de Almeida, 180, Vila Mariana – São Paulo (próximo aos metrôs 

Santa Cruz e Chácara Klabin).  

▪ Contato: (11) 3045-4313 e e-mail comunicacao@ficas.org.br. 

▪ Informações detalhadas aqui. 

 

 

 

Certificação e reconhecimento 

 

FICAS recebe certificação internacional 

Selo da NGOsource atesta que a organização brasileira está em conformidade com os 

requisitos legais para receber apoio de financiadores norte-americanos. 

Fonte: FICAS em Ação nº 67 (Ago-Set/17) 

No mês de setembro de 2017, o FICAS 

recebeu o certificado de ED - Equivalency 

Determination (Determinação de Equivalência) da 

NGOSource, que demonstra que a organização 

funciona de maneira equivalente a uma organização 

sem fins lucrativos dos Estados Unidos. O selo é válido até dezembro de 2018 e contribuirá 

para a mobilização de recursos junto a parceiros financiadores internacionais. 

A NGOsource é um projeto da associação de financiadores Council on Foundations e 

da organização Techsoup que aproxima potenciais doadores norte-americanos (empresas, 

institutos e fundações) de organizações internacionais da sociedade civil. A NGOSource faz 

uma análise jurídica dessas organizações e certifica sua conformidade com os requisitos legais 

norte-americanos para doações a projetos sociais. Isso reduz a burocracia e os custos para 

que um financiador dos Estados Unidos apoie iniciativas em outros países. 

A NGOsource oferece ainda um banco de dados detalhado sobre as organizações 

certificadas aos seus associados, que podem ser fundações, institutos empresariais, fundos 

independentes e familiares de pequeno a grande porte. 

“O contexto atual do país e todas as turbulências sociopolíticas dos últimos anos 

impactaram a economia nacional e, consequentemente, os recursos investidos pelas 

empresas, institutos e poder público no campo social. Muitas organizações da sociedade civil 

mailto:comunicacao@ficas.org.br
http://www.ficas.org.br/dv_files/midias/20190415185650_dbarquivos.pdf


  

      

50 

 

sentiram este impacto, por isso é importante e necessário buscarmos alternativas”, afirma 

Andreia Saul, diretora executiva e idealizadora do FICAS. “Obter esta certificação faz parte 

de nosso trabalho para diversificar as fontes de recursos, mobilizando junto a outros países 

e agências de cooperação internacional”.  

> Saiba mais sobre a NGOsource, Council on Foundations e Techsoup. 

Outra notícia:  

▪ FICAS é incluído no Mapa Cidades Sustentáveis do Instituto Vedacit 

 

 

Participação em eventos 

 

FICAS participa de encontros com Instituto C&A e parceiros 

Eventos tiveram foco nas mulheres da cadeia produtiva da moda no Brasil. 

Fonte: FICAS em Ação nº 76 (Jul/19) 

 

          O mês de julho de 2019 foi marcado por 

eventos com foco nas mulheres da cadeia 

produtiva da moda no Brasil, pelo fio condutor 

da parceria do FICAS com o Instituto C&A. Nos 

dias 1 e 2, Andreia Saul, idealizadora e 

fundadora do FICAS, desembarcou no Rio de 

Janeiro para participar do "I Diálogo ELAS na 

Moda e Sem Violência", promovido pelo ELAS 

Fundo de Investimento Social e pelo Instituto. 

Participaram especialistas, ativistas e 

produtoras do mundo da moda, além de 

representantes de organizações da sociedade 

civil. Um dos principais objetivos do encontro foi escutar as participantes sobre as ações que 

estão realizando nessa temática e os desafios enfrentados no intuito de subsidiar o edital 

ELAS na Moda e Sem Violência. 

Já nos dias 10 e 11 de julho, Andreia também participou de um encontro entre 

parceiros do Instituto C&A, em São Paulo. O evento abordou, entre outros temas, 

estratégias para transformações protagonizadas por mulheres que trabalham no setor de 

moda brasileiro. 

"Participar desses dois encontros ao lado de mulheres que estão transformando suas 

realidades foi um presente, em especial frente a esse contexto que estamos vivendo no Brasil. 

Ao mesmo tempo que me energizei com o compartilhamento de experiências, também fiquei 

Foto: acervo FICAS 

http://www.ngosource.org/
https://www.cof.org/
http://meet.techsoup.org/
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_77_agoset_2019
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inquieta com a necessidade de fortalecimento institucional dos grupos, coletivos e associações 

– é preciso trazer cada vez mais essa temática para a pauta e agregar investidores para que 

trabalhos fundamentais não deixem de existir", compartilha Andreia. 

Neste ano de 2019, o Instituto C&A voltou a ser parceiro do FICAS, somando esforços 

ao lado da Fundação Avina no apoio a mulheres e coletivos de migrantes, muitas das quais 

trabalham com costura em São Paulo. O instituto já havia estado ao lado do FICAS em 

momentos importantes, como a realização de quatro edições do Programa Motirõ, que 

aconteceram em Recife (PE), João Pessoa (PB) e Fortaleza (CE), entre 2012 e 2015. 

> Saiba mais sobre o Instituto C&A e o Fundo ELAS. 

 

Outras notícias: 

▪ IDIS lança pesquisa sobre o cenário da doação no Brasil 

▪ Tecnologia e inovação são protagonistas em eventos em São Paulo 

 

 

Abong – Organizações em defesa dos direitos e bens comuns 

 

O FICAS passou a fazer parte da Abong em 2016, como parte da coordenação 

colegiada da Abong Regional São Paulo. A associação se articula com movimentos sociais no 

Brasil e no exterior como forma de fortalecer as lutas em prol dos direitos humanos, da 

democracia e da justiça. Também propõe a interlocução com os poderes constituídos e 

defender que as organizações da sociedade civil são importantes sujeitos na promoção, 

manutenção e fortalecimento desta democracia. Confira algumas atividades do triênio! 

 

Abong lança campanha #SomosTodosONG 

A hashtag busca fortalecer o movimento da sociedade civil organizada no cenário socio-

político atual. 

     Diante de um momento de sensível risco às 

garantias constitucionais e de direitos, a Abong 

encabeça a campanha digital #SomosTodosONG em 

defesa da democracia, dos direitos humanos e da 

proteção ao meio ambiente. O lançamento aconteceu 

no Dia Internacional dos Direitos Humanos de 2019, 

celebrado em 10/dez. 

O FICAS, que faz parte da Abong desde 2016, 

participou da ação realizada no vão livre do MASP, na 
Foto: Andreia Saul/FICAS 

https://www.institutocea.org.br/
http://www.fundosocialelas.org/
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_69_fev_2018
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_77_agoset_2019
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Av. Paulista, em São Paulo. A organização levou um jogo de tabuleiro que faz parte de suas 

ferramentas metodológicas de formação e facilitação para contribuir com as atividades lúdicas 

do dia, além de participar das conversas com o público que passava. 

Realizada em parceria com a Cardume - Comunicação para os Direitos Humanos, a 

ação tem como objetivo resgatar entre a sociedade civil a importância da liberdade das ONGs 

seguirem trabalhando na construção de um país melhor, em um momento de crescentes 

tentativas de criminalização das organizações, ativistas e movimentos sociais. 

Na mesma data, organizações signatárias da Abong assinaram um manifesto conjunto 

que pode ser lido aqui. 

> Saiba mais sobre a Abong. 

 

Outra notícia: 

▪ FICAS participa do Fórum Social Mundial 2018 em Salvador 

 

 

 

Apoio institucional: Festival ABCR  

 

Festival ABCR 2019: é dada a largada para o Marco Bancário da Doação 

O FICAS apoiou institucionalmente o evento promovido pela Associação Brasileira de 

Captadores de Recursos em São Paulo, no mês de junho. 

Fonte: FICAS em Ação nº 76 (Jul/19) 

Com mais de 800 participantes, a 11ª 

edição do Festival ABCR teve seu recorde de 

público. Com o tema "O Futuro da Captaçāo de 

Recursos no Brasil do Futuro", a conferência 

de mobilização de recursos aconteceu entre os 

dias 9 e 11 de junho de 2019, em São Paulo. O 

objetivo do evento era debater e trocar 

conhecimento sobre como mobilizar mais 

recursos para as organizações da sociedade civil 

e suas causas e teve como ponto alto a assinatura 

do projeto de lei do Marco Bancário da Doação. 

Foram mais de 100 palestrantes e a 

programação da edição de 2019 incluiu 85 atividades dentre plenárias, sessões paralelas e 

masterclasses, divididas nos seguintes eixos: Comunicação e Engajamento; Cultura de 

Doaçāo; Geraçāo de Renda e Negócios de Impacto; Gestão e Liderança; Parcerias 

Foto: João Machado/FICAS 

https://abong.org.br/2019/12/10/manifesto-conjunto-no-dia-mundial-dos-direitos-humanos/
https://abong.org.br/
http://www.ficas.org.br/noticia/ficas_em_acao_n_70_mar_abr_2018
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Empresariais; Mobilização de Muitos; Transparência e Confiança; Tecnologias Emergentes; 

Mobilização de Grandes Valores; Marco Regulatório. 

Neste ano, o FICAS foi apoiador institucional do evento promovido pela ABCR - 

Associação Brasileira de Captadores de Recursos, dando continuidade a uma parceria que 

vem de outros anos. João Vitor Machado, da área de Mobilização de Recursos da organização, 

também participou do festival e pode conferir de perto todas as novidades. 

"O formato do evento em si foi bastante interessante. Os palcos estavam montados 

um ao lado do outro e o participante podia sintonizar a palestra que mais lhe interessava, 

mas também podia dar uma conferida no que estava passando nos outros palcos", conta 

João. "Participar deste tipo de festival é muito importante, pois faz a gente ter muitos insights! 

Até mesmo de coisas que a gente já sabe, mas acaba não aplicando no dia a dia. Gostei 

especialmente dos conteúdos sobre editais, com destaque para a palestra da Ponte a Ponte, 

e também saber mais sobre o marco bancário, que acredito ser um avanço para o setor 

social", completa. 

O texto sobre o Marco Bancário da Doação, assinado no dia 10 de junho, durante a 

abertura oficial do Festival, altera a expressão “Sistema de Pagamentos Brasileiro” para 

“Sistema Brasileiro de Movimentações Financeiras” na legislação. Assim, as doações serão 

reconhecidas como transações financeiras diferentes das operações de pagamentos, 

permitindo que o setor possa construir seus próprios instrumentos para receber doações, sem 

a obrigatoriedade de usar os meios pensados para as relações comerciais. 

> Confira o site oficial do evento: https://festivalabcr.org.br/. 

 

 

 

Mais fotos:  www.facebook.org.br/ficas.sp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação no evento Connected Smart Cities, 
em São Paulo (2019). Foto: João Machado/FICAS 

Marcador de livro em papel-semente para o 
aniversário de 20 anos do FICAS (2017). Foto:  
acervo FICAS 

https://festivalabcr.org.br/
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Canais de Comunicação  

 

 

 

"A base do trabalho do FICAS se dá por meio de trocas e 

compartilhamentos, formação de redes e de laços com 

organizações, coletivos, institutos, fundações e empresas. 

Por isso, acreditamos ser importante manter canais de 

comunicação atualizados para um diálogo aberto com os 

diversos atores sociais. Os relatórios de atividades se 

somam ao site institucional, aos perfis nas redes sociais e 

aos nossos informativos. Além de informar o andamento 

das atividades, a publicação acaba sendo uma forma de 

registro anual de nossa história, tanto para fora como 

para dentro da organização".  

Paula Rodrigues, responsável pela Comunicação do FICAS. 

 

O FICAS acredita que seus meios de comunicação são importantes para que se 

estabeleça uma relação de transparência e diálogo com seus parceiras/os e com a 

sociedade em geral. No último triênio, a novidade foi a criação de um perfil no Instragram! 

 

Comunicação do FICAS faz estreia no Instagram 

O perfil da organização reúne fotos de seus programas, assessorias e ações. O endereço para 

seguir é insta_ficas. 

Fonte: FICAS em Ação nº 67 (Ago-Set/17) 

Segundo dados divulgados neste ano, o 

Instagram é a quinta mídia social mais popular do 

Brasil, ficando atrás apenas de Facebook, Whatsapp, 

YouTube e Messenger. São cerca de 45 milhões de 

brasileiros conectados na rede conhecida por 

compartilhar fotos e vídeos de seus usuários. E este é o 

novo espaço de comunicação do FICAS: no ano de seu 

20º aniversário, inaugura o perfil insta_ficas, para 

postar imagens de seus programas, assessorias e ações, 

além dos bastidores.  

Fotos: acervo FICAS. Arte: Simius Design. 
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"O Instagram é um canal que merece ser olhado com atenção! É dinâmico, de fácil 

acesso e conta com as vantagens da mobilidade do celular, tanto para quem posta conteúdo 

como para quem consome", afirma Paula Rodrigues, jornalista responsável pela área de 

Comunicação do FICAS. "Eu brinco que o FICAS está ficando mais velho, mas com alma mais 

jovem, por isso está expandindo sua comunicação para outras mídias. Brincadeiras à parte, 

vimos como sendo estratégico compartilhar nossas ações num espaço onde estão mais de 

700 milhões de pessoas em todo o mundo. Há estudos, inclusive, que apontam que o 

Instagram é uma das mídias mais procuradas pelo público mais jovem, que está migrando 

do Facebook", completa. 

Para Paula, as mídias sociais representam, de certa forma, um dos momentos de maior 

democratização da informação. "Tudo ainda é muito recente e é certo que há problemas 

surgindo, como a veiculação de notícias falsas, que precisa ser combatida. Por outro lado, é 

uma maneira gratuita e de fácil utilização da sociedade civil registrar acontecimentos, 

coordenar ações e se reunir por grupos de afinidade, independentemente da questão 

geográfica", diz. 

Além do Instagram, o FICAS mantém perfis institucionais no Facebook (ficas.sp) e 

Twitter (FICAS_SP). Quem não fizer parte do Instagram, pode conferir o conteúdo no 

endereço www.instagram.com/insta_ficas. 

 

 

Acompanhe nosso trabalho! 

     

   www.ficas.org.br 

 

 

  

                    

            ficas.sp                 insta_ficas             company/FICAS                ficas_sp 

 

 

 

 

O informativo mensal FICAS em Ação reúne todas as novidades sobre os 

programas, assessorias e ações da organização. Para recebê-lo por e-mail, entrar 

em contato pelo endereço comunicacao@ficas.org.br. 

 

https://www.facebook.com/ficas.sp/
http://www.twitter.com/FICAS_SP
http://www.instagram.com/insta_ficas
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Parceiros (2017-2019) 

 

PARCEIROS – PROGRAMAS 

Arconic Foundation - www.arconic.com/foundation/ 

Fundação Avina - www.avina.net/pt/home-por/  

Instituto Alcoa - www.alcoa.com/brasil/pt/institute/about.asp 

Instituto C&A - www.institutocea.org.br 

Instituto InterCement - http://institute.intercement.com/  

Missão Paz - www.missaonspaz.org 

 

PARCEIROS – ASSESSORIAS 

Fundação Avina - www.avina.net/pt/home-por/ 

Banco Itaú - www.itau.com.br 

IDESQ - https://idesq.org/ 

IMDH - www.migrante.org.br 

Instituto Alcoa - www.alcoa.com/brasil/pt/institute/about.asp 

Instituto Mosaic - www.mosaicco.com.br/community/instituto_mosaic.htm 

Instituto Sou da Paz - http://soudapaz.org/ 

Instituto Votorantim - www.institutovotorantim.org.br 

Itaú Social - www.itausocial.org.br 

 

PARCEIROS – AÇÕES 

apce 

Católicas pelo Direito de Decidir - www.catolicasonline.org.br 

Conselho Municipal de Imigrantes de São Paulo  

Fundação Avina - www.avina.net/pt/home-por/ 

IDESQ - https://idesq.org/ 

IMDH - www.migrante.org.br 

ONU Mulheres - www.onumulheres.org.br 

Rede de Capacitação a Refugiados e Migrantes - https://bit.ly/31IoqmY 
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Rede Ecumênica da Juventude - http://reju.org.br/ 

Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR) 

www.migrante.org.br/sobre-a-redemir/# 

Scalabrini International Migration Network (SIMN)  

www.scalabriniani.org/pt/scalabrini-international-migration-network-simn/ 

Senac São Paulo - www.sp.senac.br 

Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados Boa Vista - https://sjmrbrasil.org/ 

 

PARCEIROS TÉCNICOS 

ACNUR - www.acnur.org/portugues/ 

Fundação Avina - www.avina.net/pt/home-por/ 

IMDH - www.migrante.org.br 

Instituto Fonte - http://new.institutofonte.org.br/ 

Labor Educacional - www.labor.org.br/2015/ 

MigraMundo - www.migramundo.com 

Paola Marinoni - www.paolamarinoni.com 

Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR) 

www.migrante.org.br/sobre-a-redemir/# 

Simius Design – contato@simiusdesign.com 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

ABCR - https://captadores.org.br/ 

Abong - https://abong.org.br/ 
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Apoie o FICAS 

 

Fortalecer organizações da sociedade civil, associações comunitárias e coletivos para 

que compreendam e assumam cada vez mais seu papel estratégico nas mudanças sociais é 

a razão de existir do FICAS. Por meio de uma metodologia que tem a participação, ludicidade 

e afetividade como principais pilares, os programas trabalham conteúdos que aprimoram a 

gestão e a atuação desse público, além de estimular a articulação entre os participantes e 

com outros atores sociais. 

Nesse triênio, também tem se dedicado ao fortalecimento de mulheres migrantes e 

refugiadas, focando no seu desenvolvimento pessoal, social e econômico. 

Todos os programas são gratuitos para os participantes, por conta disso, o FICAS 

precisa de investidores continuamente.  

 

 

 

 

Quer ser parceiro do FICAS? 

Tel.: (11) 3045-4313 

WhatsApp: (11) 95816-0335 

e-mail comunicacao@ficas.org.br 

 

 

 

 

 

Colabore conosco 

Razão Social: Fundo Internacional 

Sócio Ambiental – FICAS 

CNPJ: 01.748.523/0001-83 

Banco Itaú (nº 341) 

Agência 0742 

C/C 46830-9 
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Conselhos  

CONSELHO DIRETOR 

Márcia Maria Rodrigues (presidente), pedagoga 

Heloisa Szymanski Ribeiro Gomes, psicóloga e professora 

Miriam de Oliveira Lima, administradora de empresas 

Franklin Felix, psicólogo 

CONSELHO FISCAL 

Cecília Stringhini, pedagoga 

Milena Matos, administradora de empresas 

Patricia Teresa Monteiro Cunningham, bióloga e professora 

 

Equipe FICAS  

Andreia Saul, diretora executiva  

Marcia Quintino, coordenadora técnico-metodológica  

Paula Rodrigues, comunicação 

João Vitor Machado, mobilização de recursos 

Michele Honorata, gestão de recursos  

Edivania Silva, auxiliar de limpeza 

 

Consultoras/es: 

Bira Azevedo, Programa de Fortalecimento de Coletivos de Migrantes e Refugiadas/os 

Cintia Kogeyama, Nossa Paranaguá, PIPS FIES  

Desirée de Oliveira, Comunidade, presente!  

Franklin Felix, PIPS FIES, Projeto Semeando, Rede Elo-Sul 

Gil Rodrigues, Projeto Cambará 

Helda Oliveira Abumanssur, Projeto Cambará 

Kyara Muniz, Projeto Cambará 

Ligia Monteiro, Leia para uma criança, Programa de Apoio a Projetos Locais 

Raquel Catalani, Programa de Fortalecimento de Coletivos de Migrantes e 

Refugiadas/os 

Sandra Pupo, Comunidade, presente!, Seleção de projetos (Instituto Votorantim),  

Programa de Apoio a Projetos Locais 
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Expediente  

 

Relatório de Atividades FICAS 2017-2019 

Jornalista responsável: Paula Rodrigues 

Textos: Paula Rodrigues e Andreia Saul 

Projeto gráfico: Paula Rodrigues e João Machado 

Fotos: acervo Alcoa, acervo FICAS (Andreia Saul, Cintia Kogeyama, Franklin Felix, Gil 

Rodrigues, João Machado, Kyara Muniz, Paula Rodrigues, Raquel Catalani e Sandra 

Pupo), Leonardo Oliveira (Itaú) e Tainá Aragão (IMDH) 

Logo dos 20 anos: Helio Bettega Neto (Simius Design) 

E-mail de contato: comunicacao@ficas.org.br 

agosto/2020 

 

FICAS 

Rua Dr. Lopes de Almeida, 180, Vila Mariana  

04120-070 – São Paulo (SP)  

Tel.: (11) 3035-4313 

              WhatsApp: (11) 95816-0335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo deste relatório pode e deve ser compartilhado!  

Reproduções parciais, sem alterações, devem citar a fonte e os devidos créditos. 


