
Fomentar conhecimento que 
contribua para o campo do 
desenvolvimento social faz 
parte da atuação do Instituto 
Fonte no mundo
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Nesse sentido, durante o período de 2013 
e 2014, participamos de três publicações e 
investimos na reedição da versão impressa 
de “Artistas do Invisível”. 

ARTISTAS DO INVISÍVEL: O PROCESSO 
SOCIAL E O PROFISSIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO 

Após anos com edição esgotada, o livro 
do consultor sul-africano Allan Kaplan 
e fundador do The Proteus Initiative foi 
reimpresso e está disponível para venda. 

http://www.editorapeiropolis.
com.br/livro/?id=30&tit=Artistas+d
o+invis%C3%ADvel+-+O+processo+so
cial+e+o+profissional+de+desenvolv
imento

GESTÃO PARA ORGANIZAÇÕES NÃO 
GOVERNAMENTAIS

Essa obra traz vários autores ligados 
principalmente à Unicamp, que debatem o 
processo de transformação da sociedade a partir 
da melhoria da gestão de ONGs. Os consultores 
do Instituto Fonte Alexandre Randi e Antonio 
Luiz de Paula e Silva assinam o artigo “Gestão de 
Organizações da Sociedade Civil: um olhar sob a 
ótica do modelo trevo”. Download gratuito. 

Link: http://www.institutofonte.
org.br/sites/default/files/
Livro%20Gest%C3%A3o%20Para%20
Organiza%C3%A7%C3%B5es%20
N%C3%A3o%20Governamentais%20-%20
2013.pdf#overlay-context=node/1210
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http://www.editorapeiropolis.com.br/livro/?id=30&tit=Artistas+do+invis%C3%ADvel+-+O+processo+social+e+o+profissional+de+desenvolvimento
http://www.institutofonte.org.br/sites/default/files/Livro%20Gest%C3%A3o%20Para%20Organiza%C3%A7%C3%B5es%20N%C3%A3o%20Governamentais%20-%202013.pdf#overlay-context=node/1210


INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO NO 
BRASIL: TENDÊNCIAS, DESAFIOS E 
POTENCIALIDADES

A convite do Instituto Sabin, somos umas 
das 16 organizações coautoras desta obra, 
disponível para download gratuito. O 
consultor do Instituto Fonte Antônio Luiz 
de Paula e Silva assina o artigo “Desafios da 
governança em institutos e fundações”. 
 
MANUAL DE TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO

A obra, disponível para venda, conta com 
artigo de Antonio Luiz de Paula e Silva sobre 
o tema “Desenvolvimento e terceiro setor: 
T&D em ONG´s”. 

O ATIVISMO DELICADO - UMA ABORDAGEM 
RADICAL PARA MUDANÇAS

Lançado em 2014, esse livreto é um convite para 
uma reavaliação profunda de nosso papel como 
ativistas do campo social. Foi escrito por Allan 
Kaplan e Sue Davidoff, fundadores do The Proteus 
Initiative, e contou com apoio do Instituto Fonte e 
da Noetá. Download gratuito. 
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http://institutosabin.org.br/site/wp-content/uploads/2013/10/ISP_bx_simples.pdf
http://www.pearson.com.br/produtos_detalhes.asp?id_p=0&livro_cod=9788581435312&pag_id=3&area_pai=21&id_p=0
http://institutofonte.org.br/node/1248
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