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BREVE HISTÓRICO E DESCRIÇÃO 

Através da orientação do Espírito do Antônio Grimm, surgiu o Projeto de aquisição da Chácara 

Ribeirão da Cachoeira em 30 de julho de 1991. A propriedade, atualmente, possui 36 alqueires. 

Em 27 de abril de 2016, o Presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas – SBEE, Professor 

Maury Rodrigues da Cruz, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 18, alínea b) do Estatuto, 

resolve criar no imóvel denominado Chácara Ribeirão da Cachoeira, no município de Bocaiúva do 

Sul, de propriedade da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas – SBEE, o ESPAÇO DE 

INTEGRAÇÃO MARINA FIDÉLIS. 

O novo nome foi em homenagem a um dos espíritos orientadores da Sociedade Brasileira de Estudos 

Espíritas – SBEE, Marina Fidélis, o qual se manifesta por meio de psicofonias do médium Maury 

Rodrigues da Cruz. Seu livro “Espiritismo e Exercício Mediúnico” traz orientações aos médiuns e 

coordenadores para a condução dos grupos de exercício mediúnico também chamados grupos de 

estudos espíritas. 

FOTO AÉREA 
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FINALIDADE 

A finalidade deste documento é apresentar o sistema de gestão a ser adotado no Espaço de Integração 

Marina Fidélis para facilitar a percepção da missão, dos valores e dos objetivos do E.I.M.F, e desta 

forma orientar o planejamento, execução e controle de todas as atividades realizadas neste ambiente. 

DEFINIÇÃO 

O sistema de gestão é uma ferramenta organizacional que permite, de forma estruturada e integrada, 

racional e lógica, compor uma configuração de trabalho eficiente para o atingimento de metas e 

objetivos. Para tanto, é importante definir claramente os seguintes elementos: 

o Missão, valores e objetivos 

o Estrutura organizacional 

o Funções e responsabilidades 

o Planejamento estratégico 

 

MISSÃO 

o Preservar a biodiversidade do Espaço de Integração Marina Fidélis promovendo o bem-estar 

e a harmonia do indivíduo com a natureza, do indivíduo com ele mesmo e com o próximo. 

 

VALORES 

o Autoconhecimento, liberdade e equilíbrio do ser 

o Preservação da vida em todas as suas formas 

o Respeito ao meio ambiente 

o Sustentabilidade ambiental 

o Responsabilidade ambiental 

o Integração do ser com a vida 

 

OBJETIVOS 

o Manter o Espaço de Integração em área de preservação ambiental 

o Permitir a integração dos médiuns com a natureza 

o Permitir a integração entre os médiuns da SBEE 

o Ser uma extensão do exercício mediúnico 

o Realizar atividades educativas e de integração com a comunidade de Bocaiuva do Sul 

o Criar meios para geração e captação de recursos para manutenção e implementação dos 

projetos do espaço de integração 

o Garantir que a utilização dos recursos naturais seja feita de forma apropriada, controlada e 

de acordo com os pressupostos fundamentais de desenvolvimento sustentável. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

DESCRITIVO DO SISTEMA DE GESTÃO 

O Espaço de Integração Marina Fidélis é constituído por um grupo de voluntários orientados por uma 

Coordenação Geral e organizados em uma estrutura de comitês e projetos com a finalidade de, na 

atribuição de suas funções e responsabilidades, permitir através de uma descentralização de funções, 

a valorização do potencial de cada indivíduo e suas ideias para a materialização dos objetivos 

definidos no planejamento estratégico. 

A estrutura do sistema de gestão é dividida em seis áreas principais, subdivididas cada uma em 

comitês e por sua vez em projetos, orientados por uma coordenação geral. 

A Coordenação Geral tem como finalidade garantir que o sistema de gestão proposto para o Espaço 

de Integração Marina Fidélis alcance seus objetivos gerais através de um ambiente construtivo de 

saber, harmonização, integração e bem-estar de seus integrantes. 

Os Comitês têm como finalidade possibilitar a unidade dos projetos que compõem cada comitê no 

que diz respeito a organização, planejamento, execução e manutenção de suas atividades em linha 

com os objetivos e metas do EIMF,  garantindo sempre que cada indivíduo tenha liberdade de propor 

e executar individualmente novos projetos. Cada Comitê é formado pelos responsáveis dos projetos 

que o formam.   

Cada membro do Espaço de Integração Marina Fidélis deve assumir a sua responsabilidade para 

garantir que o compromisso assumido neste documento seja alcançado em sua totalidade. 

O planejamento anual deve ser realizado pela Coordenação Geral com base nas demandas e 

necessidades apresentadas pelos comitês ou projetos do Espaço de Integração Marina Fidélis, 

considerando os recursos disponíveis para a execução das atividades. 

O planejamento estratégico anual deve, necessariamente, estar alinhado com a missão, os valores, os 

objetivos e a proposta do sistema de gestão do Espaço de Integração Marina Fidélis. 
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O planejamento estratégico anual com as atividades priorizadas para o respectivo ano, assim como 

os demais documentos complementares, tais como descritivos operacionais de projetos e atividades 

desenvolvidas pelo grupo, material de comitês e outros, devem ser formalmente documentados e 

armazenados de forma separada. 

O planejamento anual deve ser realizado no início do segundo semestre anterior ao do seu respectivo 

ano. Por exemplo, a elaboração do planejamento estratégico de 2017 deve ser iniciada a partir de 

julho de 2016.  

A revisão do planejamento estratégico anual deve ser bimestral; no entanto, poderá ser realizada, em 

qualquer momento, se necessário. 

Qualquer demanda fora do planejamento anual deverá passar por um fluxo de aprovação e prioridade, 

conforme demonstrada na Figura 1 deste documento, e apresentada em reunião de Comitê 

Administrativo. 

As reuniões de Comitê Administrativo devem ser realizadas mensalmente para acompanhamento das 

atividades. O conteúdo destas reuniões deve ser documentado. 

Todos os projetos, eventos e atividades de integração devem, obrigatoriamente, ser submetidos à 

Coordenação Geral através do “Formulário de Aprovação de Iniciativas” (Apêndice 4). 

Todas iniciativas apresentas à Coordenação Geral deverão estar alinhadas com a missão, os valores, 

os objetivos e a proposta do sistema de gestão do Espaço de Integração Marina Fidélis. 

Todos os integrantes do Espaço de Integração Marina Fidélis estão aptos a apresentarem propostas 

de projetos e atividades diretamente à Coordenação Geral. O integrante deve, no entanto, ter em mente 

que poderá ou deverá assumir a responsabilidade pela elaboração, execução e manutenção do projeto. 

Todos os projetos devem ser autossustentáveis e ainda permitir reserva financeira para investimentos 

futuros nas atividades ou obras de melhoria do EIMF.  

Cada integrante do Espaço de Integração Marina Fidélis dever estar ciente de suas funções e suas 

responsabilidades. Qualquer dúvida em relação a este tema, deve ser discutido com a Coordenação 

Geral. 

Toda atividade deve ser realizada em uma perspectiva sistêmica. Ter o conhecimento do todo, de 

modo a permitir a análise ou a interferência de sua atividade em todo o Espaço de Integração Marina 

Fidélis. 
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 FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

COORDENAÇÃO GERAL  

Carlos Alexandre Brero de Campos e Dalnei Serighelli 

Responsabilidades:  

o Elaborar e garantir a execução e monitoramento do planejamento estratégico. 

o Estabelecer as políticas para padronização de procedimentos internos. 

o Presidir os comitês regulares para monitoramento dos planos de ação sob responsabilidade 

dos coordenadores. 

o Avaliar e aprovar novas iniciativas, incluindo projetos ambientais, projetos e obras de 

infraestrutura, eventos e atividades de integração. 

o Aprovar o cadastro de novos voluntários. 

o Aprovar campanhas de comunicação e divulgação do Espaço em todos os meios: site do 

GEM, folders, folhetos, banners, painéis e outros. 

o Aprovar as propostas de eventos internos e externos e atividades de integração. 

o Aprovar campanhas de captação de recursos financeiros. 

o Aprovar a liberação de recursos financeiros para execução de iniciativas pelas 

coordenações e estabelecer prioridades. 

o Buscar alternativas de captação de recursos financeiros junto à Instituições Externas. 

o Representar oficialmente o Espaço de Integração Marina Fidélis em eventos formais e/ou 

solenes assim como autoridades. 

o Gerenciar questões relativas a funcionários. 

 

PROJETOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E HUMANOS 

Responsabilidades:  

o Definir o objetivo dos projetos em linha com os objetivos gerais do Espaço, assim como 

identificar as necessidades de recursos humanos, materiais, financeiros entre outros para 

execução das atividades. 

o Implementar as ações planejadas dentro dos prazos acordados em comitês com a 

Coordenação Geral (incluindo projetos). 

o Escalar qualquer tipo de problema para a Coordenação Geral. 

o Reportar necessidades em relação à voluntários assim como indicações à Coordenação de 

Voluntariado. 

o Documentar as políticas para padronização de procedimentos internos para elaboração, 

manutenção, execução e monitoramento de projetos. 

o Aprovar novos projetos, atividades e ações junto a coordenação geral. 
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METAS 

 

1. Transformar o Espaço de Integração em área de preservação ambiental 

 Preservar a área com suas espécies animais 

 Restaurar a área com espécies nativas (arvores frutíferas e flores nativas da região) 

 Eliminação de espécies exóticas  

 Criar nichos em toda a área, utilizando técnicas de paisagismo para promover uma 

sensibilização do indivíduo através da beleza, harmonia e complexidade da natureza. 

2. Permitir a integração dos médiuns com a natureza 

 Realizar atividades que permitam aos participantes alcançar o equilíbrio e interação com a 

natureza, com e ele mesmo e com o próximo. 

3. Realizar atividades educativas e de integração com a comunidade de Bocaiuva do Sul 

 Promover processo educativo na comunidade através de palestras com profissionais de áreas 

especificas. 

 Possibilitar a comunidade o acesso a conhecimentos relevantes que promovam o indivíduo 

como ser ativo na sociedade.  

4. Criar meios para geração de recursos para manutenção e implementação dos projetos do 

espaço de integração 

 Promover e estruturar projetos capazes de gerar recursos próprios para sustentação do espaço 

de integração. 

 

HARMONIZAÇÃO AMBIENTAL (META 01) 

Este comitê formado pelos projetos listados abaixo, foi criado para atender a meta de transformar o 

espaço em área de preservação ambiental. 

Projetos complementares do Projeto de Harmonização Ambiental: 

1. Pesquisar as espécies nativas de frutíferas e flores para subsidiar os grupos responsáveis por realizar 

o reflorestamento, para garantir que somente flores e plantas nativas serão utilizadas 

2. Na área, dos animais, pássaros, insetos e repteis para permitir um processo educativo. 

3. Criar nichos com flores e plantas nativas utilizando as técnicas de paisagismo e os recursos naturais 

do ambiente e conceitos ecológicos. 

4. Reflorestar a área com arvores frutíferas nativas 
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5. Instalar placas informativas e de sinalização que sejam necessárias, em conformidade com os 

padrões definidos pela Função de Comunicação e Divulgação. 

6. Realizar um mapeamento das espécies vegetais existentes na área. 

 

RENATURALIZAR (META 2) 

Este comitê, formado pelos projetos abaixo, foi criado para atender a meta de integrar o indivíduo 

com a natureza, com ele mesmo e com o próximo. 

Projetos complementares do Projeto Renaturalizar: 

1. Definição de novos percursos de trilha bem como o melhoramento e manutenção das trilhas 

existentes, com o objetivo de minimizar riscos de acidentes aos visitantes. 

2. Planejamento das atividades principais e complementares (considerando sempre as condições 

climáticas)  

3. Organização e execução da atividade principal bem como o acolhimento, organização e orientações 

iniciais na chegada, até as informações no final das atividades.  

4. Coordenação da atividade principal a ser realizada com o grupo no dia (trilha ou outra alternativa) 

 

APICULTURA (META 01) (META 04) 

Este comitê, formado pelos projetos abaixo, foi criado para atender a meta de gerar recursos para a 

manutenção do Espaço de Integração, integração dos médiuns com a natureza, preservação e 

educação ambiental. 

Projetos complementares do Projeto Apicultura: 

1. Área de Beneficiamento 

 Elaboração de Manual de Boas Práticas abrangendo todas as atividades relacionadas ao 

projeto apicultura e administração das atividades de beneficiamento, armazenamento e 

comercialização dos produtos apícolas. 

2. Apiário apis melífera (abelhas comuns) 

 Instalação, manutenção e acompanhamento do apiário, em conformidade com Manual de 

Boas Práticas e técnicas adequadas objetivando a produção. 

3. Apiário meliponídeos (abelhas silvestres) 

 Criação, propagação e comercialização de enxames e mel de abelhas silvestres. 

4. Educação Ambiental 

 Elaborar e implementar atividades de educação/integração que envolvam todos os aspectos 

do projeto apicultura. 
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PROMOÇÃO DO SER (META 03) 

Este comitê, formado pelos projetos abaixo, foi criado para atender a meta de atender a comunidade 

de Bocaiuva do Sul com processos educativos. 

Projeto Complementar do Promoção do Ser: 

1. Definição, planejamento e realização das atividades educativas na comunidade. 

 

PROJETOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Responsabilidades: 

 Elaborar e aprovar, junto a coordenação geral, um logotipo - uma representação gráfica, visual 

- que identifique o Espaço de Integração Marina Fidélis. (Atividade a ser realizada uma única 

vez) 

 Estabelecer padrões de comunicação visual e divulgação de informações sobre o Espaço nos 

diversos meios disponíveis (Internet, folhetos, banners, painéis, etc). 

 Identificar as necessidades de divulgação de informações e campanhas junto aos 

Coordenadores do Espaço e elaborar uma agenda e um plano semestral/anual com estas 

atividades, incluindo orçamento. 

 Solicitar aprovação da Coordenação Geral sobre todo material de comunicação e divulgação 

de informações antes de sua distribuição.  

 Documentar as políticas para padronização de procedimentos internos relativos à 

comunicação e divulgação de informações. 

 Aprovar novos projetos, atividades e ações junto a coordenação geral. 

 

 

PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

Responsabilidades:  

 Elaborar relatórios de acompanhamento de receitas e despesas a apresenta-los à Coordenação 

Geral. 

 Elaborar relatórios analíticos contendo informações sobre as fontes de receitas fixas e 

variáveis, maiores fontes de receitas, maiores despesas, nível de inadimplência dos membros 

do Espaço, entre outros. 

 Identificar formas inovadoras de captação de recursos financeiros.  

 Aprovar novos projetos, atividades e ações junto a coordenação geral. 

 Somente realizar pagamentos mediante autorização da Coordenação Geral.  

 Implementar e gerenciar campanhas de captação de recursos financeiros conjuntamente com 

a coordenação de comunicação e divulgação. 

 Documentar as políticas para padronização de procedimentos internos sobre planejamento 

financeiro. 
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

Responsabilidades:  

 Identificar voluntários com perfil apropriado para as atividades do Espaço. 

 Manter um banco de dados atualizado com as informações pessoais de todos os 

membros/voluntários do Espaço (nome, endereço, celular, e-mail). 

 Reportar qualquer problema relacionado a substituição e/ou alteração de funções. 

 Documentar as políticas para padronização de procedimentos internos sobre o Programa 

Voluntariado. 

 Aprovar novos projetos, atividades e ações junto a coordenação geral. 

 

SECRETARIADO 

Responsabilidades:  

 Organizar e preparar os materiais dos comitês regulares para monitoramento dos planos de 

ação sob responsabilidade dos coordenadores. 

 Manter a documentação de todo material gerado nos comitês (tais como: agendas, atas de 

reunião, listas de presença etc) armazenada de forma segura e de fácil recuperação. 

 Documentar as políticas para padronização de procedimentos internos sobre as atividades de 

Secretariado. 

 Aprovar novos projetos, atividades e ações junto a coordenação geral. 

 

 

PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

Responsabilidades:  

 Identificar necessidades de pequenas reformas na casa principal do Espaço (como troca de 

fechadura, problemas de vazamento, problemas elétricos, troca de lâmpadas), elaborar 

orçamento e apresentar para Coordenação Geral para aprovação e priorização. 

 Identificar e executar necessidades de obras de médio porte no Espaço (reformas de telhados, 

troca de pisos, pintura interna e externa, compra de móveis), elaborar orçamento e apresentar 

para Coordenação Geral para aprovação e priorização. 

 Identificar e executar necessidades de obras de grande porte (novas construções de alvenaria), 

elaborar orçamento e apresentar para Coordenação Geral para aprovação e priorização. 

 Aprovar novos projetos, atividades e ações junto a coordenação geral. 

 Identificar necessidades de aquisição de materiais necessários à limpeza e conservação do 

Espaço assim como manter níveis de estoque mínimos adequados para evitar a falta de 

insumos para a utilização do ambiente. 

 Documentar as políticas para padronização de procedimentos internos sobre o programa de 

obras de infraestrutura, manutenção e conservação. 
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PROJETOS DE EVENTOS E ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO 

Responsabilidades:  

 Elaborar uma agenda anual com eventos temáticos utilizando o Espaço, assegurando que todas 

as atividades estão alinhadas com os objetivos gerais do Espaço. 

 Elaborar planos de ação para realização dos eventos incluindo funções e responsabilidades e 

orçamento. 

 Identificar as atividades de integração possíveis de serem realizadas no Espaço. 

 Documentar as atividades de integração e identificar as necessidades para realizá-las, tais 

como: recursos humanos, materiais e financeiros. 

 Solicitar aprovação da Coordenação Geral para todos os eventos e atividades de integração. 

 Aprovar novos projetos, atividades e ações junto a coordenação geral. 

 Documentar as políticas para padronização de procedimentos internos sobre os eventos e 

atividades de integração. 

 

PROJETOS DE TRANSPORTE 

Responsabilidades:  

 Manter as condições e documentação de uso e transporte dos veículos em conformidades com 

a legislação vigente. 

 Verificar se as listas de passageiros estão em ordem e com as informações necessárias antes 

do início do traslado. 

 Elaborar um plano de contingências (ou Plano B) em casos de problemas com o veículo 

principal e/ou na ausência do motorista responsável. 

 Aprovar novos projetos, atividades e ações junto a coordenação geral. 

 Documentar as políticas para padronização de procedimentos internos sobre os eventos e 

atividades de integração. 

 

REQUISITOS PARA SE TORNAR VOLUNTÁRIO DO EIMF 

Requisitos Gerais 

 Sentir-se verdadeiramente vinculado à missão e aos objetivos do Espaço de Integração Marina 

Fidélis. 

 Respeitar o meio ambiente e buscar continuamente soluções alternativas, através de projetos 

sustentáveis, para preservação da vida em todas as suas formas. 

 Engajar-se nos projetos do Espaço dedicando seu tempo e sua energia na elaboração e 

execução de projetos para o meio ambiente e educação social e ambiental. 

 Ter pensamento sistêmico, transdisciplinar e de integração entre todas as atividades realizadas 

no Espaço. 

 Respeitar o próximo, e ter a visão de que só se aprende com o diferente. 

 Ser participativo, estar presente e disposto a colaborar, ser proativo. 

 Sentir-se feliz na execução da sua atividade no EIMF  

 Procurar ser assíduo e pontual em seus compromissos. Nos casos de necessidade de ausentar-

se, comunique a Coordenação Geral antecipadamente. 
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Requisitos Administrativos 

 Participar do GEM ou estar participando/vinculado a alguma atividade da SBEE ou Núcleos 

Filiados. 

 Ter sido avaliado pelo Programa de Voluntariado. 

 Cumprir as funções e responsabilidades designadas para sua pessoa. Em caso de qualquer 

dificuldade, relatar o problema à Coordenação Geral. 

 Participar das reuniões de comitês sempre quando for convocado.  

 Contribuir mensalmente com um valor financeiro fixo, a ser definido pela própria pessoa, para 

manutenção do Espaço. Este valor deverá ser indicado para o Planejamento Financeiro para 

que se possa fazer o controle das receitas e despesas. 

 Apresentar uma frequência mínima anual de 85% no Espaço. Isto significa, no mínimo, 10 

visitas anuais ao Espaço. 
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ANEXO 1 

ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO MARINA FIDÉLIS 

MODELO DE FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE INICIATIVAS 

Aprovadores: (  ) Carlos Alexandre Brero de Campos 

(  ) Dalnei Serighelli 

Data: ____ / ____ / ____ 

Tipo de Iniciativa: (  ) Projeto Ambiental 

(  ) Projeto Social 

(  ) Projeto Humano 

(  ) Projeto Complementar 

(  )  Evento: (  ) Interno (  ) Externo 

(  )  Atividade de Integração 

(  )  Campanha 

(  )  Obra de Infraestrutura 

Nome do Solicitante:  

Nome da iniciativa:  

Descrição:  

Justificativa:  

Benefícios/Resultados 

Esperados: 

 

 

Qual é a relação desta 

iniciativa com a 

missão e os objetivos 

do Espaço de 

Integração Marina 

Fidélis. 

 

Expectativa de 

resultado financeiro 

para contribuição na 

sustentabilidade/ 

manutenção da 

Chácara. 

 

Orçamento Total (R$):  

 

Relação dos recursos 

necessários (materiais, 

humanos, tecnológicos 

etc): 
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FLUXO BÁSICO DE APROVAÇÃO DE INICIATIVAS (PROJETOS / EVENTOS/ 

ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO) 

 

 

 Preencher o Formulário de 

Aprovação de Iniciativas 

 

  

 

 

 

 Solicitar previamente 

pareceres das demais funções 

do Espaço, tais como: 

Planejamento Financeiro, 

Comunicação e Divulgação. 

 

  

 

 

 

 Apresentar proposta à 

Coordenação Geral 

 

  

 

 

Se aprovado pela Coordenação 

Geral, apresentar projeto no 

Comitê para priorização. 

 Se não aprovado pela 

Coordenação Geral, arquivar 

projeto. 

  

 

Se o projeto for priorizado, 

iniciar a atividade conforme 

planejado. 
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ANEXO 2 

 

RELAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS – POR ORDEM ALFABÉTICA 

1 Ana Beti anabeti@gmail.com  

2 Ana Clara Soares Sant’Anna soaressantannaa@gmail.com 98518-9970 

3 Ana Valéria M. da Costa anavaleria_costa@hotmail 99206-6677 

4 André Luiz Ricciardi andrericciardi@outlook.com 99973-5065 

5 Anna Caruso atrcaruso@gmail.com 99951-6530   

6 Bruno Henrique Czelusniak brunohfloresta@gmail.com 99918-3451 

7 Cândida Azevedo candidaazevedo@hotmail.com 98822-9005   

8 Carlos Alexandre Brero carlosbrero@gmail.com 98504-5068   

9 Cláudia Regina Vanni (Koka) claudiavanni07@gmail.com 99237-9262 

10 Conny Higashi connyhigashi@gmail.com 99928-0264   

11 Dalnei Serighelli dalnei@serighelli.com.br 99612-6294   

12 Dalva dalva_drica@hotmail.com 99918-1264 

13 Elza Maria Gobetti elza_gobetti@hotmail.com 99907-9091 

14 Fernanda L. Toso suzanatoso@terra.com.br 999259021 

15 Herik Gonçalves do Prado heriktur@hotmail.com 99912-8711 

16 Iriane da Costa iriane_01@hotmail.com 99988-3839 

17 Julio Ferrarini jcferrarini@hotmail.com 99975-4803   

18 Júlio Otávio  Hermann julio_otavio@hotmail.com 99999 0705 

19 Lilian Santos de Paula onzenove@hotmail.com 99106-6878 

20 Marcelene Gomes da Silva marcelenegomes@gmail.com 98832-1133 

21 Maria Alice S. Sant’Anna Mariaalicess18@gmail.com 99972 6867 

22 Maria Cristina mcrisgsantos@hotmail.com 99197-2208 

23 Mônica Ormeneze mg.ormeneze@hotmail.com 99626-8542   

24 Naiara Zamin narazamin@hotmail.com 99926-8409   

25 Nise do Carmo Costacurta nisecc@hotmail.com 99840-7752 

26 Paulo Henrique Rangel Moura phmestre@hotmail.com  

27 Paulo Henrique Rodrigues fenix.paulohenrique@gmail.com 98418-1401 

28 Priscilla Calmon pri.calmon@hotmail.com 99615-9224   

29 Rafael Branco rafaelbranco13@gmail.com 9927-7683   

30 Rosimeri Andrade randrade@hcedufinanceira.com 99911-8527 

31 Silvana Cabral Ferrarini silvanacferrarini@gmail.com 9994-3301 

32 Simone Soares simonesarquiteta@gmail.com 99976 2303 

 

  

mailto:andrericciardi@outlook.com
mailto:suzanatoso@terra.com.br
mailto:heriktur@hotmail.com
mailto:iriane_01@hotmail.com
mailto:onzenove@hotmail.com
mailto:marecelenegomes@gmail.com
mailto:Mariaalicess18@gmail.com
mailto:hmestre@hotmail.com
mailto:simonesarquiteta@gmail.com
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ANEXO 3 - GLOSSÁRIO 

 

BIODIVERSIDADE A biodiversidade pode ser definida como a variabilidade entre os 

seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha e outros 

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais 

fazem parte. Essa variabilidade aparece apenas como resultado 

da natureza em si, sem sofrer intervenção humana. Assim, ela 

pode variar de acordo com as diferentes regiões ecológicas. 

Refere-se, portanto, à variedade de vida no planeta Terra, 

incluindo a variedade genética dentro das populações e espécies, 

a variedade de espécies da flora, da fauna, 

de fungos macroscópicos e de microrganismos, a variedade de 

funções ecológicas desempenhadas pelos organismos nos 

ecossistemas; e a variedade de comunidades, habitats e 

ecossistemas formados pelos organismos. 

SUSTENTABILIDADE Sustentabilidade é uma característica ou condição de 

um processo ou de um sistema que permite a sua permanência, 

em certo nível, por um determinado prazo. Ultimamente, este 

conceito tornou-se um princípio segundo o qual o uso 

dos recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes 

não pode comprometer a satisfação das necessidades das 

gerações futuras.  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL Educação ambiental é todo o processo empregado para preservar                                                                              

o patrimônio ambiental e criar modelos de 

desenvolvimento, com soluções limpas e sustentáveis.Esta é uma 

área essencial na sociedade, pois desperta nos indivíduos o 

cuidado com a prática de atividades que possam causar impacto 

ambiental, entre elas, a poluição do ar, dos rios, a degradação do 

solo, a pesca predatória, o desmatamento, a produção de energia 

com o uso de combustíveis poluentes, o destino do lixo etc. 

MEIO AMBIENTE Meio ambiente é um conjunto de unidades ecológicas que 

funcionam como um sistema natural, e incluem toda a vegetação, 

animais, microorganismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos 

naturais que podem ocorrer em seus limites. Meio ambiente 

também compreende recursos e fenômenos físicos como ar, água 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fungo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Necessidade
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e clima, assim como energia, radiação, descarga elétrica, e 

magnetismo. 

PROJETO “Projeto é um empreendimento planejado que consiste num 

conjunto de atividades inter-relacionadas e coordenadas, com o 

fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um 

orçamento e de um período de tempo dados”. (PROCHONW, 

Schaffer, 1999 apud ONU, 1984). 

Um projeto surge em resposta a um problema concreto. Elaborar 

um projeto é, antes de mais nada, contribuir para a solução de 

problemas, transformando IDEIAS em AÇÕES. 

TRANSDISCIPLINAR OU 

TRANSDISCIPLINARIDADE 

A transdisciplinaridade é uma abordagem científica que visa à 

unidade do conhecimento. Desta forma, procura estimular uma 

nova compreensão da realidade articulando elementos que 

passam entre, além e através das disciplinas, numa busca de 

compreensão da complexidade do mundo real. 

PENSAMENTO SISTÊMICO Consiste na habilidade em compreender os sistemas de acordo 

com a abordagem da Teoria Geral dos Sistemas, ou seja, ter o 

conhecimento do todo, de modo a permitir a análise ou a 

interferência no mesmo. 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_Geral_dos_Sistemas
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CONTROLE DE MUDANÇA DO DOCUMENTO 

 

MUDANÇAS DATA VERSÃO ALTERADO 

POR 

APROVADO 

POR 

Revisão geral do documento após 

reunião com equipe em 29JUN16. 

Inclusão das alterações propostas em 

ata.  

01JUL16 0.0 Rosimeri 

Andrade 

Carlos Brero 

Dalnei Serighelli 

 Inclusão do conceito de 

“Comitê” 

 Inclusão do “Nosso Propósito” 

do Espaço 

 Inclusão de um “Descritivo do 

Sistema de Gestão” 

 Alterações/inclusões nas normas 

administrativas 

 Exclusão do termo “Projeto 

Complementar” 

 Inclusão da relação de 

voluntários 

 Exclusão da seção de “Relação 

das Atividades de Integração” 

 Inclusão da seção de 

“Referências” 

 

16JUL16 0.1 Rosimeri 

Andrade 

Carlos Brero 

Dalnei Serighelli 
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