
QUEM SOMOS 

Somos uma comunidade 
de profissionais de 
desenvolvimento 
disposta a apoiar a 
trajetória de evolução 
e amadurecimento 
de organizações e 
indivíduos
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QUEM SOMOS

PERFIL INSTITUCIONAL

Também nos colocamos como aprendizes 
em todos os processos e fazemos questão 
de refletir constantemente sobre a nossa 
própria atuação no mundo. A cada bimestre, 
por exemplo, nos reunimos presencialmente 
para trocarmos experiências, estudos de 
caso, dilemas e conquistas do cotidiano de 
nossa prática. Nossa sede fica localizada 
na capital paulista, mas a nossa atuação se 
estende por todo o território nacional.

“São aspectos fundamentais de nossa 
prática: aprendemos a partir da reflexão 
sobre a experiência, transformando-a em 
ação consciente e aprendizado; partimos 
da premissa que toda situação social 
é viva e temos que entrar em seu fluxo 
para conseguir enxergá-la e encontrar os 
caminhos de intervenção”, Ana Paula P. 
Chaves Giorgi, associada do Instituto Fonte

Atuamos em três linhas estratégicas:

1) Programas e projetos Colocar apenas os 
logos e os links

Artistas do Invisível (Link para área interna 
do Relatório)  
Profides – Profissionais de Desenvolvimento 
(Link para área interna do Relatório) 
Projeto Avaliação (Link para área interna do 
Relatório)  
Formação Web (Link para área interna do 
Relatório) 
2) Consultoria de processos (Link para área 
interna do Relatório)  

3) Produção de conhecimento/Publicações  
(Link: http://institutofonte.org.br/node/178)  

1) 
Programas  
e projetos

2)
Consultoria de 

processos 

3)
Produção de 
conhecimento/
Publicações  
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NOSSA EQUIPE 

Como facilitadores de processos sociais, trazemos na bagagem as mais 
diversas habilidades, talentos e formações. O Instituto Fonte vive em 
plenitude nessa presença diversa de seus associados.  Em dezembro de 
2014 contávamos com um time de 10 consultores associados titulares, 
três profissionais de áreas de apoio (Administrativo, Financeiro e 
Comunicação) e 10 associados membros5. 

A Diretoria Colegiada na gestão 2013-2014 foi composta por Luciana 
Petean, Martina Rillo Otero, Rogerio Magon, além de Madelene 
Barboza, que permaneceu conosco no primeiro ano. 

Nossa equipe – em 31 de dezembro de 2014*

Associados titulares
Alexandre Randi 
Antonio Luiz de Paula e Silva
Arnaldo Motta 
Flora Lovato 
Helena Rondon 
Luciana Petean 
Mariangela de Paiva Oliveira 
Marina Magalhães Carneiro de Oliveira 
Martina Rillo Otero
Rogerio Magon 

Equipe de apoio 
Carina Leandro – Administrativo
Carline Piva – Comunicação 
Victor Trejos – Financeiro 

Associados membros 
Ana Biglione 
Ana Paula Pacheco Chaves Giorgi
Cintia Kogeyama
Elie Ghanem
Fabiana Tock 
Lafayette Parreira Duarte
Lúcia Calil
Saritta Falcão Brito
Sebastião (Tião) Guerra
Xinha D’Orey 

Aprecie os currículos em www.institutofonte.org.br 

*  Em 2013 deixaram a nossa organização Madelene Barboza (titular) e Henrique 
Santana (membro). Desejamos muito sucesso em seus novos caminhos!

 

(Link para http://institutofonte.org.br/
consultores-associados)

5  Categoria estabelecida em 2012 para acolher pessoas que se identificam com a nossa causa de desenvolvimento social. A partir de 2015, titulares e membros passam a integrar uma mesma categoria de 
Associados.
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