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INTRODUÇÃO

E ste relatório social tem como objetivo apresentar a síntese 

das realizações feitas no ano de 2013, onde trazemos as ações, 

programas e projetos elaborados ao longo deste ano, que com-

põe e ampliam o portfólio do Instituto Paramitas, concretizando 

com isto sua visão e missão.

 

São 4 anos de construção e aprendizagem, em busca da melhoria 

da qualidade educativa para as escolas públicas do Brasil, agre-

gando inovação e tecnologia em um caminho que acredita na 

educação diminuindo as desigualdades sociais.

 

Temos hoje clareza do nosso papel enquanto organização da 

sociedade civil não governamental. Sabemos que não bastam 

bons projetos,  mas que consigamos manter um diálogo com as 

políticas públicas, municipais, estaduais e federais que tragam 

respostas às demandas da sociedade e do cidadão de hoje.

 

O projeto editorial foi pensado para dar ao leitor elementos vi-

suais que facilitem a compreensão e grandeza das realizações 

feitas.  Mais que divulgar números  e dados, queremos que a 

transparência do que realizamos seja percebida e lida aqui, e que 

você possa compartilhar conosco destas experiências vividas e 

entender que uma organização sem fins lucrativos pode trans-

formar os espaços onde atua de maneira íntegra e colaborativa.

 

Um grande abraço,

Claudia Stippe
Presidente
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O Instituto Paramitas foi fundado em 2009, idealizado por um 

grupo de educadores que tinham o desejo de desenvolver ações 

que contribuíssem para a qualidade educativa e social. Desde 

então, estamos desenvolvendo ações socioeducativas aliadas à 

tecnologia que contribuam para a aprendizagem, autonomia e 

transformação social. 

No  budismo  a  palavra  PARAMITAS  significa  perfeição,  realiza-

ção  perfeita  ou  aquele que  alcançou  a  outra  margem.  Para  os  

fundadores  e  associados,  também  significa EMANCIPAÇÃO. 

A  emancipação  digital  vai  além  do  acesso  às  tecnologias,  pois  

é  necessário  uma apropriação  crítica,  participação  ativa,  au-

toria  colaborativa  e  interdependência  no processo educativo, 

com ajuda dos meios digitais. 

É  preciso  valorizar  os  processos  de  aprendizagem  comparti-

lhada,  favorecer  a equiparação  de  oportunidades,  nas  quais  as  

pessoas  participam  ativamente desenvolvendo  suas  potencia-

lidades,  compartilhando  e  disseminando   novos conhecimentos 

por uma sociedade mais justa e igualitária. Dentre  os  valores  

do  Instituto,  destacam-se  a  ética  e  transparência,  sabedoria, 

generosidade, excelência, dignidade e sustentabilidade. 

Para que isso acontecesse contamos com apoiadores em todo 

o país e um grupo de colaboradores que compartilharam dos 

mesmos ideais. Para a realização dos projetos, tivemos como 

parceiros as Secretarias de Educação dos Estados de São Paulo, 

APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO

“Ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção.” 
Paulo Freire
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Sergipe, Amazonas, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e o 

Ministério da Educação, com o programa EJA Digital, avaliado e 

aprovado no Guia de Tecnologias e ONGs parceiras no desen-

volvimento de materiais e ações educativas como CENPEC, Plan 

Internacional, Safernet Brasil.

Para dar sustentabilidade às ações desenvolvidas e distribuí-

das gratuitamente por meio web e físico, contamos ainda com 

parceiros financiadores  como a Secretaria Municipal de Feira 

de Santana no estado da Bahia e Santo André no estado de São 

Paulo, Fundação Telefônica,  Microsoft Educação, Intel Educa-

ção, Abril Educação e Província Franciscana de La  SSMA. Virgen 

Del Rio de La Plata Orden de Frailes Menores da Argentina.  

Acreditamos que isso é possível com a valorização dos pro-

cessos de aprendizagem compartilhada e o favorecimento da 

equiparação de oportunidades nas quais as pessoas desenvol-

vam potencialidades. Com esse foco atuamos em três grandes 

áreas que hoje são os pilares do nosso trabalho e nas quais está 

dividido esse relatório: Educação e aprendizagem, Comunidade 

e Educação para o trabalho. 

Apresentamos, assim, nosso relatório social anual 2013 reu-

nindo informações sobre os nossos projetos, seus benefícios e 

ações sociais dirigidas aos parceiros, governos  e à comunidade 

em geral.   



EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM
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EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM

C ontemplamos os cursos, formações e oficinas direcionadas à 

formação continuada de professores e alunos. Como um dos nos-

sos princípios é promover a emancipação digital, nessa área você 

também encontrará plataformas, aplicativos e outros conteúdos 

disponíveis para educadores.

Há 4 anos o programa EJA Digital atua para oferecer acesso e 

emancipação digital para alunos atendidos pela Educação de Jo-

vens e Adultos (EJA). Os professores receberam capacitação para 

atuarem na alfabetização digital e no letramento dos alunos. O 

conteúdo do programa está dividido em seis módulos aplicados 

em um ambiente virtual de aprendizagem criado por nós.

Este programa foi reconhecido pelo Ministério da Educação em 

2009 e novamente em 2012 e está presente no Guia de Tecnolo-

gias Educacionais do MEC. Em 2013 foram impactados  mais de 

6.000 alunos matriculados em 30 escolas do município de Santo 

EJA Digital
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André, em São Paulo. A iniciativa sele-

cionou, formou e acompanhou durante 

todo o ano os educadores de informáti-

ca responsáveis pelas aulas e por utilizar 

recursos digitais envolvendo todos os 

professores das outras disciplinas e não 

apenas os responsáveis pela informáti-

ca educativa.

 

Ao longo do ano alunos e professores 

analisaram de forma crítica estes re-

cursos, produziram conteúdos digitais e 

compartilharam  no ambiente online, o 

resultado dessa experiência foi a elabo-

ração do Jornal EJA em ação com textos, 

imagens e outros materiais produzidos 

pelos próprios alunos. 

Em 2013 foram 
impactados mais de 6.000 

alunos matriculados 
em 30 escolas.

• Aumento da motivação e diminuição da evasão;

• Atitude investigativa;

• Desenvolvimento da autoestima;

• Habilidades de escrita e leitura;

• Desenvolvimento de habilidades para o trabalho;

• Maior autonomia, fluência digital e envolvimento no uso das TIC.

“Aprendi a mexer pela primeira vez no computador aqui na 
escola. É importante para saber ler, escrever, ver receitas, ver 

fotos, fazer caça palavras, um monte de coisas.”
Cleonilda, aluna do EJA I.

“Eu estou começando agora, mas acho muito bom e já estou 
aprendendo umas coisinhas.”

Maria do Livramento, aluna do EJA I.

“Com a EJA eu aprendi que Paulo Freire tem razão quando 
fiz que ‘Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós 

sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. 
Por isso aprendemos sempre.’”

Vilma Bonfim, responsável pela formação dos educadores.  
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Encontro Internacional de Educação

F omos responsáveis, no Brasil, pela produção executiva do 

Encontro Internacional de Educação, iniciativa da Fundação 

Telefônica Vivo, que teve como proposta responder à pergunta-

-chave “Como deve ser a educação no século XXI?”. 

O encontro reuniu especialistas em educação e participantes 

de 9 países a saber, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, México, 

Brasil, Equador, Venezuela e Espanha. As atividades acontece-

ram por meio de conteúdo 

digital gratuito, proporcio-

naram aos participantes 

experiências de formação 

continuada com certifica-

ção internacional, por meio 

de debates, chats, fóruns, 

oficinas online, vídeos e 

materiais diversos. 

Cada país liderou um tema com quatro tipos de atividades dife-

rentes: debater, compartilhar, experimentar e fórum comunidade 

educativa. O Brasil liderou entre os meses de fevereiro e abril 

O Brasil liderou entre os 
meses de fevereiro e abril 
o Tema 6 - Como liderar 
a mudança nos centros 

educativos, do 
qual participaram 

como mediadores 23 
especialistas brasileiros.
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o Tema 6 - Como liderar a mudança nos 

centros educativos , do qual participaram 

como mediadores 23 especialistas brasi-

leiros. O evento presencial de fechamento 

aconteceu no Rio de Janeiro, reunindo mais 

de 1.400 pessoas que participaram por 

dois dias de mesas redondas com media-

dores nacionais e internacionais.

No Brasil também tivemos dois eventos 

presenciais de conexão, o tema 8 - A educa-

ção permanente: a aprendizagem formal, 

informal e não formal, em Salvador e o te-

ma 9 - Visão e tendências educativas de 

futuro, em  São Paulo. 

Durante o evento presencial do tema 9 que 

aconteceu na EMEF Presidente Campos 

Salles, bairro de Heliópolis, em São Paulo 

(SP), levamos a oficina de robótica alterna-

tiva ministrada pelas professoras  Luciana 

Consentino e Gabriela de Noronha para 

alunos do 7° e 2° anos.

Também fomos responsáveis pela di-

vulgação e entrega de dois prêmios de 

participação do encontro. O primeiro ta-

blet foi entregue ao professor Edson Panis 

Kaseker como prêmio do tema 5 pela sua 

resposta à pergunta “Quais papéis o pro-

fessor do século XXI deve adotar?”. O outro 

tablet foi entregue à professora Maria Jo-

ana Montes, no tema 9, pela sua resposta à 

pergunta “Como seria uma proposta peda-

gógica do século XXI que contemple uma 

formação integral e inclusiva e o potencial 

educativo das TIC?”. 

• Formação continuada oferecida gratuitamente a educadores de todo o Brasil;

• Intercâmbio entre educadores do Brasil, Espanha e América Latina;

• Produção  do infográfico Participado do Encontro Internacional de Educação;

• Produção do e-book Como liderar a mudança nos centros educativos;

• Mais de 7.000 brasileiros inscritos no portal.

“(...) Nessa ótica, a escola, hoje, tende a ser mais criativa, 
a não valorizar apenas a produção do diálogo, mas a 

conviver com as diversas leituras que se apresentam 
no contemporâneo, vistas nas tecnologias emergentes. 

Criatividade, imaginação e autonomia são fatores 
significativos na recolocação do indivíduo num tempo de 

mudanças velozes.” 
Professora Maria Joana Montes, ganhadora do prêmio do tema 9.
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O projeto Curta na Escola reúne cur-

tas-metragens, disponibilizados de 

forma gratuita e online, que podem ser 

utilizados na sala de aula em diversas 

disciplinas. Desde 2012 somos parcei-

ros pedagógicos do Instituto  Tamanduá 

Synapse Cultural, idealizador do projeto 

que é apoiado pela Petrobrás.  

No portal, professores de todo o Brasil 

podem compartilhar suas vivências sobre 

a utilização dos curtas, comentar e deixar 

seu relato  para consulta de outras pessoas. O foco do projeto, além da construção 

colaborativa de conteúdos relacionados aos curtas-metragens brasileiros, é a indi-

cação de filmes e planos de aula de acordo com uma temática educacional.

Nossa equipe acompanhou o projeto durante todo ano selecionando filmes e planos 

de aula para 18 temáticas da página principal, produzindo boletins informativos e 

moderando comentários. 

Curta na Escola

Nossa equipe 
acompanhou o 
projeto durante todo 
ano selecionando 
filmes e planos de 
aula para 18 temáticas 
da página principal, 
produzindo boletins 
informativos e 
moderando comentários. 

• Utilização de vídeos no contexto educacional;

• Conteúdo digital para formação de educadores; 

• Acesso público e gratuito ao conteúdo;

• Acesso à cultura;

• Mais de 10.000 professores beneficiados.

“Utilizei esse (O Xadrez das Cores) filme num projeto de Dia da 
ConsciênciaNegra, no qual alunos do 3° ano do ensino médio 

realizaram uma apresentação sobre o racismo no Brasil. Os 
alunos adoraram! Fico muito feliz que existam espaços como 

este aqui para termos acesso a esse material interessantíssimo.” 
Erivelton de Almeida Miranda, O Xadrez das Cores.

Elaboramos a 
avaliação do 

Portal do Professor 
em seus aspectos 

pedagógicos 
e técnicos.

ACERVO  INSTITUTO  PARAMITAS
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• Contribuir para a melhoria dos conteúdos para professores;

• Contribuir para pesquisa em âmbito nacional;

• Analisar a relação do professor com a tecnologia.

Portal do Professor

E laboramos a avaliação do Portal do Professor em seus aspectos pedagógicos e 

técnicos, por solicitação do Ministério da Educação e Cultura (MEC) em parceria 

com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Os pontos avaliados foram: 

usabilidade, análise ergonômica, sua navegabilidade, disponibilização dos mate-

riais, relacionamento entre os conteúdos e serviços de busca disponibilizados no 

portal. Foram feitos grupos focais com 100 professores da rede pública de ensino 

de Feira de Santana (BA) e Guarulhos (SP).

O Portal do Professor foi criado em 2008 com 

o propósito de apoiar o processo de formação 

dos professores, que podem colaborar com 

planos de aulas e compartilhar suas experiên-

cias. Além disso, os professores também tem 

um acervo variado de conteúdos multimídia 

em diferentes formatos. 

Elaboramos a 
avaliação do 

Portal do Professor 
em seus aspectos 

pedagógicos 
e técnicos.
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E m parceria com a  Ogi Technologies 

levamos, em maio, para a rede francisca-

na de ensino CEF San Francisco – CABA 

(Unidade de Buenos Aires), na Argentina, 

a formação para o uso da lousa digital para 

30 professores, psicopedagogos, assisten-

tes e diretores que iniciaram a utilização do 

dispositivo simulando o uso com seus alu-

nos e planejando a aula. 

A formação foi elaborada com base em de-

safios sobre a utilização do equipamento e 

seus recursos, apresentação de ferramen-

tas do Google Apps, um serviço gratuito 

para uso de aplicativos de produtividade,

e o aplicativo Cmap Tools, recurso para  

construção de mapas conceituais,  para fa-

cilitar a representação do conhecimento. 

E, em dezembro, 60 alunos do ciclo I, do en-

sino fundamental, participaram da oficina 

da plataforma Livros Digitais para aprimo-

rar suas habilidades digitais e textuais. 

Formação CEF San Francisco - Argentina

30 professores, 
psicopedagogos, 
assistentes e 
diretores iniciaram 
a utilização da lousa 
digital simulando o 
uso com seus alunos 
e planejando a aula.

• Inserção das TIC na sala de aula para os educadores;

• Conhecimento de ferramentas e recursos para auxiliar o dia a dia do educador;

• Compreensão de texto, leitura e oralidade;

• Desenvolvimento de  habilidades digitais;

• Utilização do netbook como ferramenta facilitadora da aprendizagem.

ACERVO  INSTITUTO  PARAMITAS

ACERVO  INSTITUTO  PARAMITAS
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E m Feira de Santana (BA), o projeto Redescobrir: uma Escola Inovadora, por meio de 

salas de aula interativas, que possuem computadores e lousa digital, proporcionou au-

las mais dinâmicas e interessantes com o uso de objetos de aprendizagem e foco nas 

aulas de português e matemática.

Redescobrir: uma escola inovadora

A realização desse 
projeto proporcionou 

uma aprendizagem 
significativa para 

alunos e mostrou o 
potencial que as TIC 

têm quando aplicadas 
à educação e em 

conjunto com 
ações formativas.

Atuamos formando facilitadores, que 

auxiliaram os professores na sala de 

aula interativa e na produção/seleção 

do conteúdo a ser explorado por pro-

fessores e alunos potencializando o 

aprendizado. A realização desse pro-

jeto proporcionou uma aprendizagem 

significativa para alunos e mostrou o 

potencial que as TIC têm quando apli-

cadas à educação e em conjunto com 

ações formativas. 

• Maior interesse e participação dos alunos nas aulas das salas interativas;

• Menor índice de faltas e diminuição da evasão;

• 13 escolas foram atendidas em 4 meses e 7.155 alunos utilizaram este espaço.
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Microsoft Educação

E m parceria com a Microsoft Educação realizamos oficinas e formações, online 

e presencial, com certificação, para orientar os educadores como utilizar as ferra-

mentas disponíveis gratuitamente na rede Pil Network, uma rede social voltada 

para Educadores Inovadores de todo o mundo. 

As oficinas realizadas foram do Aluno Monitor, 

Office 365, Windows na sala de aula, Auto-

Collage, Mouse Mischief,  Photo Galery. 

“Depois que passei a utilizar a ferramenta Mouse Mischief 
os alunos passaram a prestar mais atenção na aula, eles 

gostam desse tipo de aula, passaram a ter mais interesse 
e os índices de aproveitamento aumentaram com o uso da 

ferramenta. Com o Mouse Mischief eu posso avaliar, revisar 
e isso facilita o entendimento do aluno”.

Clean Maria, professora de Matemática do Colégio Estadual Getúlio Vargas, 

em Ananás (TO), participante da formação online.

“Cada vez que eu exploro a ferramenta (Office365), descubro 
mais coisas, vale a pena utilizá-la em nosso dia a dia.”

Simone Reis, professora da Rede Estadual de Ensino, em Aracaju (SE).

Realizamos oficinas 
e formações, 
online e presencial, 
com certificação.

• Elaboração de boas práticas e projetos em sala de aula;

• Tivemos 2.000 educadores inscritos na Rede Pil Network;

• Conteúdo produzido para a formação disponibilizado gratuitamente on-line;

• Troca de experiências entre educadores e professores do mundo todo.
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Aulas Animadas

APLICATIVOS E PLATAFORMAS

• Inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas salas de aula;

• Desenvolvimento de projetos criativos e contextualizados;

• Oferecer acesso gratuito a ferramentas digitais;

• Aprimoramento das habilidades de escrita e colaboração entre os alunos.

P ara auxiliar professores a melhorar o 

desempenho dos alunos na leitura e es-

crita desenvolvemos a plataforma Aulas 

Animadas com nosso parceiro investidor 

Microsoft. A plataforma reúne um conjunto 

de jogos online e aplicativos para smartpho-

nes e tablets com propostas de planos de 

aula e acesso totalmente gratuito. 

O site agrupa os jogos online Bingo das Pa-

lavras, Colheita de Figuras, Blocos de Palavras, 

Na pista das palavras que também podem 

ser baixados pela Windows Store, e o do 

aplicativo Adivinhe a Palavra. Foram de-

senvolvidos desenvolvidos planos de aula 

A plataforma 
reúne um conjunto 
de jogos online e 
aplicativos para 
smartphones 
e tablets com 
propostas de planos 
de aula e acesso 
totalmente gratuito. 
específicos que podem ser baixados e 

usados pelos professores do ensino fun-

damental ou baixar o modelo disponível e 

criarem sua própria aula.  



22 Relatório anual 2013 | Instituto Paramitas

Adivinhe a Palavra

O Adivinhe a Palavra foi o primeiro apli-

cativo criado por nossa equipe a partir 

do conceito do jogo de forca. É direcio-

nado para crianças que estão no período 

de aprendizagem de leitura e escrita e, 

até mesmo, com o objetivo de auxiliar as 

que já foram alfabetizadas a aperfeiçoar a 

escrita. Desde seu lançamento em 2013, 

foram mais de 30.000 downloads, nas 

plataformas Windows Store,  Google Play 

e Apple Store. 

Além do jogo ser uma grande novidade 

na aprendizagem de crianças e da Língua 

Portuguesa, o Adivinhe a Palavra também 

está disponível para a plataforma androi-

de em outros idiomas.

O Adivinhe a Palavra 
é ainda mais inovador 
por estar disponível em 
outros idiomas.

“Adorei o aplicativo. O que me despertou a atenção é que o 
mesmo pode ser utilizado por crianças, adolescentes e adultos.” 

Thati Ferrinho

• Desenvolvimento de leitura e escrita; 

• Utilização de recurso interativo lúdico na sala de aula;

• Favorece a integração dos alunos por meio de atividade em dupla.

ACERVO  INSTITUTO  PARAMITAS
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Livros Digitais

• Incentivo à produção escrita; 

• Facilidade para edição e publicação de livros;

• Compartilhamento de experiências.

“Agradeço ao Instituto Paramitas pela iniciativa. Tenho utilizado 
os Livros Digitais em sala de aula e os alunos têm amado! 

Depois da produção dos livros, eles publicam no facebook e 
compartilham com seus colegas.”

Lucia Simões

“Excelente ideia, é um incentivo à produção de textos e ao 
exercício da imaginação. Útil, simples e por isso didático, 

parabéns mais uma vez.”
 Marco Antonio dos Santos

São mais de 2.000 
usuários cadastrados, 
mais de 1.500 livros 
publicados ou em edição. 

É uma plataforma de criação de livros de 

forma prática, simples e gratuita. Qualquer 

pessoa pode criar, publicar e compartilhar 

seu livro por meio das redes sociais. Outra 

possibilidade é editar o material e imprimi-lo 

em formato de livreto para distribuição. São 

mais de 2.000 usuários cadastrados, mais de 

1.500 livros publicados ou em edição. 

O aplicativo com mais de 12.000 downloads 

na Windows Store abriu espaço para projetos 

e produções de pessoas de diversas idades e 

regiões do Brasil e de países da América La-

tina, como a Argentina.  Um exemplo são os 

jovens estudantes do Distrito de Jaíba, Zona 

Rural de Feira de Santana (BA), que utiliza-

ram o Livros Digitais para contar a história de 

seu distrito. Os encontros (formações/curso) 

aconteceram no Polo de Cultura Digital, ao fi-

nal foram publicados e criados 13 livros que 

recontam aspectos do distrito. 
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Projeto Voaz

Games

O s livros digitais do Projeto Voaz  da Abril 

Educação receberam mais de 1.100 exer-

cícios interativos produzidos por nossa 

equipe para uso no tablet. Os formatos de 

arraste e solte, palavra cruzada e ligue as co-

lunas foram desenvolvidos especialmente 

para a coleção. No Moodle, ambiente virtual 

de aprendizagem, foi criado um espaço para 

integração de relatórios, acompanhamento 

de desempenho dos alunos e educadores.

Produção de 
mais de 1.100 
exercícios interativos 
para uso no tablet.

• Elaboração de objetos educacionais digitais;

• Acompanhamento e orientação da equipe de professores;

• Avaliação contínua das ações pedagógicas por meio do ambiente de aprendizagem;

• Sistematização dos conceitos trabalhados ao longo de cada unidade.

• Conscientizar as crianças sobre o uso seguro da internet;

• Atendimento de 497 crianças no período de 4 meses;

• A partir de um game, aprendizagem da importância do trabalho cooperativo e 

parceria nas experiências lúdicas. 

do Ônibus Digital. Esta ação foi realizada 

nas Escolas Municipais Beatriz Bispo Mi-

randa, Vasco da Gama, Paula de Freitas e 

Iêda Carneiro. 

A iniciativa levou diversão aliada ao 

aprendizado dos alunos dessas esco-

las que não possuíam um laboratório de 

informática. Os alunos usaram o jogo 

Missão Alfabética e Galáxia Internet . 

O núcleo Nordeste levou games edu-

cativos online para escolas da zona rural 

de Feira de Santana (BA), Bahia, por meio 

A iniciativa levou diversão 
aliada ao aprendizado 
dos alunos das escolas 
que não possuíam um 

laboratório de informática.

ACERVO  INSTITUTO  PARAMITAS
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My Documenta

• Produção de conteúdo digital; 

• Valorização da cultura regional;

• Incentivo à produção cultural.

Um recurso inovador 
de comunicação, 

criação e publicação 
de conteúdos 

e projetos 
multimídia online.

D esde 2012 mantemos uma parceria com a Espanha na utilização 

da plataforma My Documenta, um recurso inovador de comunicação, 

criação e publicação de conteúdos e projetos multimídia online. Em 

Feira de Santana (BA) tivemos o concurso Curta Feira que foi tema do 

Prêmio Facilitador Inovador, no qual os facilitadores produziram por 

meio da Plataforma My Documenta um vídeo de um minuto contando 

um pouco da história do município.

Os vencedores foram os facilitadores Larissa Anunciação (1° lugar), 

Vitor Almeida (2° lugar), Esdras Pinheiro (3° lugar) e Wesley Sampaio 

(4° lugar), que receberam, respectivamente, uma viagem com acompa-

nhante para o Resort Hotel Vila 

Galé Marés, Praia de Guarajuba, 

Salvador (BA), um Curso de In-

glês no Opera Idiomas em Feira 

de Santana (BA), processo para 

solicitação de 1ª Habilitação e 

um tablet.
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COMUNIDADE

O s projetos relacionados à comunidade, que você encontra nesta área têm como 

foco promover a inclusão digital, o acesso à tecnologia, segurança para o uso da web 

e autonomia.

Polo de Cultura Digital

• Melhoria da qualidade educativa;

• Aprendizagem mútua;

• Maior qualificação dos facilitadores;

• Melhoria das condições de empregabilidade dos atendidos;

• Autonomia, fluência digital e envolvimento nas atividades realizadas nos Polos.

O Polo de Cultura Digital, por meio de 9 

unidades no município de Feira de Santana 

(BA) oferece atividades de inclusão digital 

e cursos de educação para o trabalho como: 

atendimento telefônico, empreendedoris-

mo, educação financeira, comunicação oral 

e escrita, atendimento ao cliente e postura 

profissional. Os cursos são presenciais, gra-

tuitos e de curta duração – cerca de 30 dias 

cada. Temos ainda cursos online como Aluno 

Monitor onde há um presencial e a continu-

ação é toda virtual. 

Em parceria com a Fundação Municipal de 

Tecnologia da Informação, Telecomunicação 

e Cultura Egberto Tavares Costa levamos 

cursos e oficinas para todos os lugares da ci-

dade: praças, escolas e eventos como  ABRH 

O Polo de Cultura 
Digital por meio de 9 
unidades no município 
de Feira de Santana (BA) 
oferece atividades de 
inclusão digital.

na praça, Feira do Livro e Ação Social São Jo-

sé por meio do Ônibus Digital.

O ônibus digital é um veículo que percorre 

bairros e distritos, incluindo a zona rural. 

Equipado com tv de LCD, ar-condicionado, 

gerador de energia e elevador para porta-

dores de necessidades especiais, ele está 

apto a receber a comunidade para utilizar a 

Internet e a participar dos cursos rápidos de 

Educação para o Trabalho. 

ACERVO  INSTITUTO  PARAMITAS
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Oficina para Terceira Idade

Intel® Educação

U ma ação em benefício da comunidade de 

terceira idade, que acontece anualmente, em 

parceria com associações comunitárias de 

Bairros.  Em 2013 foi a vez da Associação Co-

munitária São Brás, do bairro Mangabeira, em 

Feira de santana (BA) atendemos a comunidade 

com jogos e atividades recreativas e educacio-

Uma ação em benefício 
à comunidade numa 
parceria com a Associação 
Comunitária São Brás.

• Capacitação no uso de softwares de produtividade;

• Conscientização sobre segurança na internet por meio de jogos online;

• Aprendizado mútuo e colaborativo na habilidade da escrita;

• Mais de 100 pessoas atendidas.

• Maior qualificação dos facilitadores que atuam nas formações;

• Desenvolvimento de pensamento crítico e  trabalho colaborativo;

• Utilização do computador e recursos digitais;

• Aproximadamente 100.000 alunos já foram impactados por todo o Brasil.

E m  parceria com a Intel® Educação na 

atuação com professores desde 2009, ini-

ciamos um novo modelo de atuação em 

2013, no Programa Intel® Aprender, com o 

objetivo de multiplicar o programa nas cida-

des onde atuamos. Composto por 3 módulos 

– Tecnologia e Comunidade, Tecnologia no 

Trabalho e Tecnologia e Empreendedoris-

mo. Esse programa promove autonomia e 

cidadania de jovens para contribuição na 

comunidade onde estão inseridos. 

Esse programa 
promove autonomia 
e cidadania de jovens para 
contribuição na 
comunidade onde 
estão inseridos.

A
C

E
R

V
O

  I
N

ST
IT

U
T

O
  P

A
R

A
M

IT
A

S

nais, para que de maneira lúdica eles tivessem 

contato com as tecnologias do mundo de hoje. 



30 Relatório anual 2013 | Instituto Paramitas

Nem tudo que lemos e vemos on-line é verdade. 

Passeata Virtual Internet Segura

• Disseminação de boas práticas no uso da web;

• Mobilização da comunidade virtual.

A Passeata Virtual Internet Segura foi rea-

lizada no dia 5 de fevereiro como parte das 

atividades do Dia Mundial da Internet Segura. 

A ação promovida pelo Instituto Paramitas, 

em parceria com a Safernet Brasil  e a ONG 

canadense Child Protection Partnership 

(CPP), recebeu 222 participantes que en-

viaram mensagens de divulgação de ações e 

materiais que tratam do uso seguro da web.  

A passeata também foi divulgada nas redes 

sociais por meio da #Internetsegura.

222 participantes 
enviaram mensagens 
de divulgação 
de ações e 
materiais que 
tratavam sobre uso 
seguro da web.
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A poiamos a Expedição Mutare, projeto que 

percorrerá, entre 2013 e 2014, países da Améri-

ca Latina levando treinamento e consultoria para 

ONGs e promovendo o intercâmbio de informa-

ções. A idealizadora da Expedição é a brasileira 

Thays Munhoz, que partiu junto com os cana-

denses Carson Lehman e Pierre-Luc Ladouceur 

a bordo de um motorhome em setembro para 

visita ao primeiro país, o México. 

A proposta é atravessar o México, Belize, Gua-

temala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa 

Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, 

Chile, Argentina até chegar ao Brasil.

Expedição Mutare 

• Atendimento a diversos tipos de instituições, desde ambientais até trabalhos sociais 

com jovens e adolescentes;

• Conhecimento da realidade da América Latina; 

• Intercâmbio de conhecimento e experiências por meio da Red Mutare;

• Conhecimento das experiências de atuação social em outros países.

“Percebi que os desafios enfrentados pela maioria das 
organizações sem fins de lucro eram similares. Foi então que tive 

a ideia de criar uma iniciativa para estimular o intercâmbio de 
experiências, conhecimento, ferramentas e, assim, promover o 

desenvolvimento mútuo.” 
Thays Munhoz, idealizadora do projeto.

Projeto que 
percorrerá países da 

América Latina levando 
treinamento e 

consultoria para 
ONGs e promovendo 

o intercâmbio 
de informações.
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EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO

D esenvolvemos cursos para aplicação em projetos que visem a capacitação para o mer-

cado de trabalho e a empregabilidade, atendendo a atual necessidade de crescimento das 

habilidades digitais.

Projeto Jovem Digital

• Profissionalização de 240 jovens na área técnica de manutenção e programação      

de computadores;

• Promoção da inclusão digital e social de jovens oriundos de escolas públicas;

• Empregabilidade desses jovens;

• Capacitação de jovens para serem multiplicadores do conhecimento. 

O Projeto Jovem Digital foi criado pelo 

Instituto UFC Virtual em Fortaleza com o 

objetivo de promover a inclusão social e 

digital de alunos de escolas públicas e aten-

der estes jovens que vivem, a maioria, em 

comunidades com baixo Índice de Desen-

volvimento Humano (IDH). 

Em parceria, aplicamos o curso Aluno 

Monitor, acompanhando e ministrando 

formações por meio de tutoria e elabora-

ção de relatórios no intuito de promover a 

qualificação profissional de jovens e adul-

tos das cidades de Horizonte, Sobral e 

Meruoca, todas no Ceará.

Promoção da 
inclusão social
e digital de alunos de 
escolas públicas.

Criamos o Programa 
Educação para o 

Trabalho, composto 
por cursos para serem 

utilizados on-line 
e offline.
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Programa Educação Para o Trabalho

D iante da necessidade de capacitação para o 

mercado de trabalho criamos  o Programa Edu-

cação para o Trabalho, composto por cursos 

para serem utilizados online e offline. Possuem 

metodologia adequada ao público-alvo e ativi-

dades bastante interativas, focando na prática 

e na solução de problemas de forma lúdica e 

motivadora visando a qualificação  profissio-

nal e aumento da empregabilidade. São eles: 

Atendimento ao cliente; Atendimento telefônico; 

Comunicação oral e escrita;  Educação financei-

ra; Empreendedorismo e Entrevista de emprego.  

Em Feira de Santana (BA) selecionamos jovens 

• Profissionalização de mais de 200 jovens;

• Qualificação profissional;

• Oportunidade do primeiro emprego;

• Absorção desses talentos em nossos projetos.

Criamos o Programa 
Educação para o 

Trabalho, composto 
por cursos para serem 

utilizados on-line 
e offline.

facilitadores que receberam formação no Centro de Formações para Professores de 

Baraúnas durante duas semanas. Ao final, todos os facilitadores foram certificados em 

solenidade com a presença do Prefeito José Ronaldo de Carvalho, do Presidente da 

Fundação Cultural Municipal Egberto Tavares Costa, Antonio Carlos Daltro Coelho, e 

da Secretária de Educação Jayana Ribeiro.
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Oficina de Criação de Currículo

Instituto Butantan

• Capacitação no uso de software editor de texto; 

• Elaboração do currículo e disponibilização online;

• Tivemos nesta oficina 150 pessoas capacitadas. 

A conteceu nas dependências do ônibus digital a oficina 

de criação de currículo. Esta oficina fez parte do conjunto 

de ações oferecidas à comunidade do Distrito de Maria 

Quitéria, em Feira de Santana (BA). As pessoas que par-

ticiparam desta ação tiveram a oportunidade de elaborar 

seu próprio currículo e disponibilizá-lo na internet ou ter 

cópias impressas para entregar nas frentes de trabalho.

 Oficina de criação 
de currículo 

para comunidade que 
aconteceu nas 

dependências do 
Ônibus Digital.

O Instituto Butantan, vinculado à Secretaria da 

Saúde do Estado de São Paulo, é um dos maio-

res centros de pesquisa biomédica do mundo, 

e o principal produtor público de vacinas, anti-

venenos e antitoxinas da América Latina. 

Tendo em vista a experiência acumulada nos 

112 anos de existência e a difusão do conheci-

mento, foi lançado o MBA Gestão da Inovação 

em Saúde, que conta com uma plataforma de 

ensino a distância, elaborada por nossa equipe.

Fazemos toda a gestão de EaD, concepção do 

O MBA Gestão da Inovação 
em Saúde conta com uma 
plataforma de ensino a 
distância elaborado por 
nossa equipe.

curso online, desenvolvimento e gerencia-

mento do ambiente virtual de aprendizagem, 

desenvolvimento de aplicativo de vídeos, gra-

vação e edição de todas as aulas presenciais,  

organização de videoconferências e disponibi-

lização desses recursos no ambiente.  

• Presença de alunos que ocupam cargo de gestão em grandes instituições na área da saúde;

• Formação de recursos humanos capazes de transformar a excelência da pesquisa científica.

ACERVO  INSTITUTO  PARAMITAS

ACERVO  INSTITUTO  PARAMITAS
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Projeto Pearson

• Seleção e coordenação de redatores, revisores e autores;

• Personalização de conteúdo didático universitário;

• Acompanhamento de todo processo de produção dos livros.

P rojeto desenvolvido de outubro a de-

zembro de 2013, para a editora Pearson 

Education do Brasil. Elaboramos, com mais 

de 60  especialistas envolvidos e uma grande 

equipe interna de redatores e revisores, 36 li-

vros para serem impressos e disponibilizados 

por meio de uma Biblioteca Virtual aos alunos 

da educação superior. 

Os livros se referiam às Ciências Humanas 

com os seguintes títulos: Alfabetização e le-

tramento, Antropologia, Arte e educação, 

Atividades físicas: Recração e jogos, Conte-

údo e metodologia da língua portuguesa da 

educação infantil, Didática, Direito comercial 

e societário, Direito e legislação social, Educa-

Elaboramos, com 
mais de 60  

especialistas 
envolvidos, 36 livros 

para serem impressos e 
disponibilizados 

por meio de 
uma Biblioteca Virtual.

ção ambiental, Família e serviço social, Filosofia da educação, Formação sócio-histórica do 

Brasil, Fundamentos e estágio da educação especial e inclusiva, Fundamentos históricos I; 

II; III e IV, História da educação, Introdução à gestão em educação, Legislação previdenciária 

contábeis, de RH e de administração, Legislação tributária, Língua portuguesa e produção de 

textos, Ludicidade e desenvolvimento, Oficina de trabalho I, Organização da educação bra-

sileira, Pesquisa e prática do cotidiano escolar, Política de atendimento à infância, Política 

social, Processo de trabalho e política social, Psicologia da educação, Seguridade social e ser-

viço social I, Teoria política, Teorias psicológicas do desenvolvimento e da aprendizagem. 
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A Intel e o Bradesco Instituto de Tecnologia 

(BIT) promoveram este evento em fevereiro. 

Neste encontro, os participantes tiveram a 

oportunidade de debater, compartilhar ex-

periências e conhecer melhor este programa 

da área de responsabilidade social da Intel, 

juntamente com a equipe das Agências Capa-

Ministramos o Curso Introdução à Produção Editorial 

Acessível, em Abril, orientado pela especialista em Edu-

cação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e 

consultora do MEC e Unesco Patrícia Silva de Jesus, co-

nhecida também como Patrícia Braille. A turma reuniu 

professores, pesquisadores e envolvidos com a temática.

I Mesa Redonda do Programa Intel® Aprender no Brasil

Curso Introdução à Produção Editorial Acessível

EVENTOS

A turma 
reuniu professores, 

pesquisadores e 
envolvidos com 

a temática.

citadoras no Brasil e os parceiros de outras regiões que também desenvolvem o Programa em 

suas localidades. 

O evento contou com a participação de mediadores e coordenadores de Instituições e Secre-

tarias (parceiros do Programa); equipe responsável pelo Intel® Aprender e representantes 

da Intel Corporate totalizando 30 participantes, que compartilharam e reforçaram a missão 

da Intel® com os Programas Educacionais. Foram apresentados os trabalhos desenvolvidos 

por cada parceria possibilitando trocas, conhecimento e aprendizagem. O Instituto Paramitas 

apresentou o relatório final de avaliação do programa Intel® Aprender implementado no esta-

do de Minas Gerais.  

O evento contou com 
a participação 
de mediadores e 
coordenadores de 
Instituições e Secretarias.
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Saber 2013

6ª Feira do Livro

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (Sieeesp)  organizou 

com foco no Educador o XVII Congresso e Feira de Educação Saber, em Setembro, com o 

tema “Aprender e ensinar com felicidade: o 

Saber em busca do bem-estar”.

Esta temática foi o centro das atenções das 

palestras, cursos, oficinas, painéis de deba-

tes e workshops que foram apresentados 

durante o evento. Participamos com oficinas 

voltadas para uso da tecnologia em sala de 

aula como: Produção de atividades interativas para uso nos tablets dos alunos; Letramento 

Digital Cartográfico; Acessibilidade às tecnologias de informação e comunicação; Robótica: 

Ciência e Tecnologia na sala de aula; Google Docs na Educação; Mapas conceituais e Apren-

dizagem colaborativa que teve a participação de mais de 200 pessoas. 

XVII Congresso 
e Feira de Educação Saber 

com o tema Aprender e 
ensinar com 

felicidade: o Saber em 
busca do bem estar.

A 6ª Feira do Livro aconteceu em setembro. 

O núcleo nordeste participou do evento com 

o Ônibus Digital, levando aos visitantes a Pla-

taforma Livros Digitais por meio de oficinas e 

também atendimento aos professores muni-

cipais, numa ação da Secretaria Municipal de 

Educação. Este evento foi uma importante 

ação sociocultural do município que promo-

veu a reunião de pessoas em torno da leitura, 

da arte, da cultura e do entretenimento.

Este evento foi uma 
importante ação 
sociocultural do 
município que 
promoveu a reunião 
de pessoas em torno 
da leitura.

A
C

E
R

V
O

  I
N

ST
IT

U
T

O
  P

A
R

A
M

IT
A

S



40 Relatório anual 2013 | Instituto Paramitas

Ação Social na Praça

A Associação Brasileira de Recursos 

Humanos (ABRH) realizou um evento 

na praça, em Feira de Santana (BA) em 

outubro, de grande utilidade pública 

para a sociedade feirense, disponibi-

lizando informações e conhecimento 

sobre o mercado de trabalho e a área 

de gestão de pessoas. O nosso núcleo 

nordeste participou desta ação com o 

Ônibus Digital (Casa do Trabalhador) e 

Disponibilizando 
informações e 
conhecimento 
sobre o 
mercado de 
trabalho e a 
área de gestão 
de pessoas.

com palestras sobre o tema: O uso das tecnologias na Educação para o Traba-

lho.  Aproximadamente mais de 4.000 pessoas participaram deste evento.
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ONG Brasil

Mais de 500 organizações participaram 

da 5ª edição da ONG Brasil, Consolidado 

como o maior e mais completo encontro 

intersetorial de responsabilidade social 

da América Latina, é um espaço demo-

crático de exposição de causas, projetos 

e tendências, que possibilita a troca de 

informação, experiência e a criação de 

uma comunidade real de contribuição.

Com mais de 14.000 pessoas presentes 

neste evento participamos na feira apre-

sentando nossos projetos e produtos 

com o intuito de possibilitar a inter-rela-

ção e articulação entre os participantes, 

com a finalidade de fomentar e impulsio-

nar o desenvolvimento social do Brasil, 

além da oportunidade de visibilidade e 

engajamento.

Mais de 14.000 
pessoas presentes 

neste evento 
participamos na feira 

apresentando nossos 
projetos e produtos. 
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TRANSPARÊNCIA
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CLIPPING

13/12/2013 Educação e Tecnologias: em busca de mais modernidade 

Prefeitura de Madre de Deus - http://goo.gl/i2I9R3 

04/12/2013 Secretária de Educação em evento sobre inovação em SP 

Prefeitura de Feira de Santana - http://goo.gl/SjcXSn 

27/11/2013 Site gratuito oferece curtas e planos de aula 

Porvir - http://goo.gl/WWEodu

17/09/2013 Projeto Jovem Digital recebe eventos  nos seus 10 anos  

Projeto Jovem Digital  - http://goo.gl/1nf12k 

25/08/2013 Cursos gratuitos oferecidos nos centros digitais

Tribuna Feirense  - http://goo.gl/pqqlBV 

21/08/2013 Cursos dos Polos Digitais têm inscrições abertas; aulas começarão em setembro

Site Acorda Cidade - http://goo.gl/dNm2U9 

16/08/2013 Facilitadores dos Polos digitais são certificados

Prefeitura de Feira de Santana BA - http://goo.gl/hQAv2m 

25/07/2013 Centros Digitais iniciam turmas em agosto

De olho na cidade - http://goo.gl/RjsKHA 

03/07/2013 Avaliação do Portal do Professor - Ministério da Educação 

Portal Governo do Paraná - http://goo.gl/KI2UwM 

27/06/2013 Educação além dos muros – Entrevista (II) 

Blog Educadores Inovadores - http://goo.gl/WyqyJ4 

18/05/2013 Prof. Clean Maria compartilha sua experiência com o Mouse Mischief

Secretaria da Educação de Tocantis - http://goo.gl/co7pna  

09/04/2013  Debates gratuitos na internet sobre Educação oferecem certificados 

Site Acorda Cidade - http://goo.gl/jaFq5A 

25/03/2013 Como deve ser a educação no século XXI? Descubra a resposta debatendo 
com especialistas

CMAIS - http://goo.gl/6TJgSl 

12/03/2013 Central de Cursos Profissionalizantes traz mais opções à população 

Campo Limpo Net - http://goo.gl/vxbNlM 

06/02/2013 Especialistas de organizações contam ações no Dia da Internet Segura: pesquisa de 
hábitos de navegação e concurso de vídeos

Senac Setor 3 - http://goo.gl/PgjRwU 
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PARCERIAS

Abril Educação 
http://www.abrileducacao.com.br/ 

Expedição  Mutare
http://www.mutare.me/ 

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação 
e Cultura Egberto Tavares Costa
http://www.feiradesantana.ba.gov.br/secretarias.asp?id=29

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária
http://www.fapeu.org.br/hpverde/equipe.html 

Fundação Telefônica Vivo
http://www.fundacaotelefonica.org.br/home/ 

Hetchtech
http://www.hetchtech.com.br/ 

Intel® Educação 
http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/education/educators.html 

Instituto Butantan 
http://www.butantan.gov.br/mba/ 

Instituto Tamanduá Synapse Cultural
http://www.tamanduacultural.com.br/ 

Microsoft Educação
http://www.microsoft.com/education/pt-br/Pages/index.aspx 

Ogi Technlogies
http://www.ogitech.com.br/ 

Pearson Education do Brasil
http://portal.pearson.com.br/portal/pearson/

Prefeitura municipal de Feira de Santana
http://www.feiradesantana.ba.gov.br/secretarias.asp?id=7#sec 

Prefeitura municipal de Santo André
http://www2.santoandre.sp.gov.br/ 
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EJA DIGITAL 
http://goo.gl/DKT1uS - Pg. 12
Guia de Tecnologias Educacionais do MEC
http://goo.gl/4VDWbh - Pg.12

ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO
http://encuentro.educared.org - Pg. 14
Tema 6 - Como liderar a mudança nos centros educativos
http://goo.gl/WlQJkM - Pg. 15

CURTA NA ESCOLA
http://curtanaescola.org.br - Pg. 16

PORTAL DO PROFESSOR
http://portaldoprofessor.mec.gov.br - Pg. 17

FORMAÇÃO CEF SAN FRANCISCO -  ARGENTINA
http://www.ofm.org.ar/index.php - Pg. 18
Ogi Technologies
http://www.ogitech.com.br - Pg. 18

REDESCOBRIR: UMA ESCOLA INOVADORA 
http://goo.gl/d15IqA - Pg. 19

MICROSOFT EDUCAÇÃO
Pil Network 
http://www.pil-network.com - Pg. 20

AULAS ANIMADAS
http://aulasanimadas.org.br - Pg. 21
Windows Store
http://goo.gl/fJEKm0 - Pg. 21

ADIVINHE A PALAVRA
Google Play
http://goo.gl/WszvAE - Pg. 22
Windows Store
http://goo.gl/MGa4Oz - Pg. 22 e 23

Apple Store

http://goo.gl/gVMVYj - Pg. 22

LIVROS DIGITAIS
http://www.livrosdigitais.org.br - Pg. 23

PROJETO VOAZ
http://encuentro.educared.org - Pg. 24

GAME
Missão Alfabética

ÍNDICE REMISSIVO 
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http://goo.gl/pi7zGF - Pg. 24
Galáxia Internet
http://www.galaxiainternet.org.br/2011 - Pg. 24

MY DOCUMENTA
http://mydocumenta.com.br - Pg. 25
Larissa Anunciação
http://goo.gl/BC7FNj - Pg. 25
Vitor Almeida
http://goo.gl/4eJbaw - Pg. 25
Esdras Pinheiro
http://goo.gl/Abgdg5 - Pg. 25
Wesley Sampaio
http://goo.gl/cBMdzI - Pg. 25

POLO DE CULTURA DIGITAL
http://goo.gl/LWhsMV - Pg. 28

INTEL® EDUCAÇÃO
Programa Intel Aprender 
http://goo.gl/yUtt01 - Pg. 29

PASSEATA VIRTUAL INTERNET SEGURA
Safernet Brasil 
http://www.safernet.org.br/site - Pg. 30
Child Protection Partnership (CPP)
http://www.childprotectionpartnership.org - Pg. 30

EXPEDIÇÃO MUTARE
http://www.mutare.me - Pg. 31
Red Mutare
http://redmutare.org - Pg. 31

PROJETO JOVEM DIGITAL
Instituto UFC Virtual

http://www.virtual.ufc.br - Pg. 34

INSTITUTO BUTANTAN

http://www.butantan.gov.br/home - Pg. 36

PEARSON EDUCATION DO BRASIL

http://portal.pearson.com.br/portal/pearson - Pg. 37

CURSO INTRODUÇÃO À PRODUÇÃO EDITORIAL ACESSÍVEL

http://goo.gl/fSFh2t - Pg. 38

XVII CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO SABER

http://www.congressosaber.com.br - Pg. 39

ONG BRASIL

http://www.ongbrasil.com.br - Pg. 41



48 Relatório anual 2013 | Instituto Paramitas

Claudia Regina Stippe Rodrigues
Eduardo Tacla

Andressa Martins Silva
Anna Aparecida Cunha Peleteiro
Claudia Correia Fontes
Elisabeth Sant’Anna 
Iraci Vitória 
Juliana Souza Nunes 

Andrés Duarte 
Elísio Azevedo de Araújo Neto 
Luis Aparecido Barbosa da Silva

GOVERNANÇA

Presidente 
Claudia Regina Stippe Rodrigues 

Vice-presidente
Mary Grace Pereira Andrioli

Diretor Administrativo 
Eduardo Tacla 

COORDENAÇÃO

EQUIPE PEDAGÓGICA 

EQUIPE DE PRODUÇÃO 

Luiz Eduardo Arruda Barbosa 
Pedro Stippe Rodrigues 
Valodia Pilquevitch 

Mary Grace Pereira Andrioli
Nilton Rodrigues Júnior

Diretor Financeiro 
Nilton Rodrigues Júnior 

Conselheira Fiscal 
Agnes Santos Bastos Junqueira 

Secretária 
Paloma Epprecht e Machado de Campos Chaves

Angélica Conceição
Joanna Stippe Rodrigues 
Michelle Silva 

EQUIPE ADMINISTRATIVA

Joyce Gomes da Silva
Tatiana Santos Carneiro
Luzemare Teixeira da Silva

Jussara Caetano
Marina Avelar
Pedro Henrique Bazela Desidério
Raquel de Jesus Lima
Talita Cavalcante de Morais



49Relatório anual 2013 | Instituto Paramitas

ESTAGIÁRIOS

COLABORADORES

Alice Stippe Rodrigues

Ana Cláudia Leonila Dias

Fernando Rodrigo Godinho Lagoa

Ademir da Silva, Ádila Kelle Rangel Gusmão, Adir Lima, Alayde dos Santos Perseguini, Alexandra 
Okada, Ana Elisa Siqueira, Ana Lucia Leite, Ana Silvia Rodrigues, Ana Thomaz, Anderson Marino, 
Analúcia de Oliveira Morales Vilha, André Camargo Costa, André Gomes Genesini, André Ricardo 
Dantas dos Santos Gravata, Andreia Arlete da Silva, Antonio Carlos Soares, Armando Gil Ferreira 
dos Santos, Beatriz Alves Buganeme, Braz Nogueira, Brisa Cristina Araújo, Caio Dib, Carlos Alberto 
Mendes Lima, Carlos Alberto Ponsoni, Carlos Eduardo Justo de Freitas, Carlos Eduardo Leopold da 
Cunha, Carmen Tereza Pagy Felipe dos Reis, Carolina C. Hoschette, Carolina Gardelli, Célia Maria Piva 
Cabral Senna, Cláudia Zuppini Dalcorso, Claudio Sassaki, Clodoaldo da Silva Reis, Cristina Aparecida 
Cândido, Daniel Bonilha Zago, Daniela Alves de Lima Barbosa, Daniela Melare Vieira Barros, Débora 
Menezes, Debranamarney Gonçalves da Silva, Denilson Escudeiro de Moraes, Denis Batista de 
Oliveira, Denise Kerszkowski, Edilberto Sastre, Edir Donizete da Silva, Edna Oliveira Telles, Eduardo 
Calbucci, Eduardo Romano Bustamante, Eduardo Chaves, Edson Nascimento dos Santos, Elaine Vasti 
Soria Tuleu Dourado, Eliane Neves de Matos, Elisabete Lino, Elizabeth Schau, Emiliano Chemello, Erica 
Amorim de Mendonça, Esdras Pinheiro dos Santos, Fábio Marino, Fernanda da Silva Ribeiro Abbud, 
Fernando Almeida, Fernando Marcos Francisco, Franciele Busico Barozzi, Gabriel dos Reis Sezefredo, 
Gabriela de Noronha Nascimento, Glacielli Thaiz Tamião de Souza, Grace Luciana Pereira, Haroldo 
Coelho Tonese, Hélio Gianesella, Isânio de Moraes Souza Silva,  Izabel Castanha Gil, Izabel Solyszko 
Gomes, James Bonney Pereira, Janaína Taís da Silva, Jane Reolo da Silva, Jaques Palma de Matos, 
Jessica Oliveira Simões, João Mota Junqueira Junior, João Batista Nunes, João Ricardo Pimenta, José 
Carlos Antonio, José Ocimar Barros de Souza, José Pacheco, Juliana Corullon, Jurema Luzia de Freitas 
Sampaio Ralha, Karine Silva Santos, Kátia Duarte Cruz, Kelly Cristina da Silva, Leandro Maranghetti 
Lourenço, Leandro de Oliveira, Lia Mattos, Lia Rangel, Liliane Correia de Lima Silva, Lilian de Souza 
Oliveira, Lilian Souza Oliveira Lina de Almeida Gattai, Lucas Bambozzi,  Lucas Thomas Santos do Vale 
,Luciana da Costa Santos, Luciana Henrique Baizana Consentino, Lynn Rosalina Gama Alves, Magda 
Mulati Gardelli, Maickson dos Santos Serrão, Marcelo Oliveira Rocha, Marcia Padilha Lotito, Marcos 
Engelstein, Maria Cristina Braga de Borthole Pieroni, Maria de Fatima Bregolato Rubira, Maria 
Elena Infante Malachias, Marilene Lima Santos, Marina de Souza Sú, Marlene Oliveira da Silva, Marli 
Fiorentin, Mauricia Antonia de Andrade Maciel, Maurício Andrea Andrioli, Micheline Ramos da Cruz, 
Miriam Criez Nobrega Ferreira, Nanci Folena Pereira Sousa, Nayara Oliveira de Jesus, Osvaldo de 
Souza, Patricia Silva de Jesus, Patricia Vivolo Rotondaro da Silva, Paula Carolei, Paulo Henrique de S. 
Bispo, Raphaella Marques de Carvalho, Regina Marques Marcók, Regina Caetano Santos, Reginaldo 
dos Santos Brito, Renata Xavier Barbosa do Amaral, Ricardo Criez Nobrega Ferreira,  Rick Cerqueira 
Silva Boaventura, Rodrigo Oliveira Rodrigues, Roseana Farias Ialongo, Rosemeire Benedita da Silva, 
Rosivaldo Almeira Cortês, Sâmea Toth Franza Melchiori, Shirley Silva de Jesus, Silvia Casanovas Mora, 
Sílvia dos Santos, Silvia Tkotz, Solange Cristina Martins, Tania Azevedo, Tathiana Senne Chicarino, 
Tatiane Aparecida da Silva Campos, Tereza Cristina Tavares, Thays Munhoz Bastos, Tiago Rufino 
Fernandes, Vanessa Dantas Machado, Vilma de Souza Bonfim, Victor Rios Sampaio, Wildes Gomes De 
Campos.

Juliana Cavalli

Mauro da Silva

Thyciane Ferrinho.







Av.  Santo Antônio, 231 - Capucinho - Feira de Santana - BA - CEP 44076-050

Instituto Paramitas Bahia - BA

Rua Dr. Jesuíno Maciel, 83 - Campo Belo - CEP 04615-000
Site: www.institutoparamitas.org.br

Instituto Paramitas São Paulo - SP


