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Missão 
Somos uma organização da sociedade civil brasileira que 
facilita processos de desenvolvimento social, ajuda 
indivíduos a compreenderem e aprofundarem sua 
atuação e apoia a sustentabilidade de comunidades, 
grupos e iniciativas sociais. 

Onde atuamos  
Nossa sede fica em São Paulo (SP), com atuação em todo 
o território nacional. 



Linhas de atuação
1) Programas e projetos

 Programa de formação que busca ampliar o sentido, a 
qualidade e a relevância das ações de profissionais do campo 
social. 

Programa de formação inspirado em Goethe, a fim de 
ampliar a consciência dos profissionais de 
desenvolvimento para atuarem com base no pensamento 
orgânico. Parceria com o Proteus Initiative. 

Conteúdo de educação à distância a serviço do 
desenvolvimento social.   

Promove o fortalecimento do campo da 
Avaliação de iniciativas sociais no Brasil, por meio de 
diálogos abertos ao público e produção de pesquisas 
sobre o tema. Apoio da Fundação Itaú Social.  



Linhas de atuação
2) Consultoria de processos  

 Desenvolvimento organizacional, Planejamento estratégico, 
Avaliação, Mediação de conflitos, Facilitação de reuniões e 
encontros de aprendizagem, Coaching de lideranças, dentre 
outros.

3) Produção de conhecimento

Saiba mais  em www.institutofonte.org.br



ENCONTRO REGIONAL DA RBMA

● Promover o fortalecimento do campo da 
Avaliação de iniciativas sociais no Brasil;

 
● Potencializar um espaço menos acadâmico;
 
● Aprender com a prática -> aprendizagem por meio 

da experiência;

● Promover articulação entre institutições;

● Reconhecer e dar visibilidade a pratica de M&A no 
Nordeste



10h00 - ESTUDOS DE CASO
Instalação Mesa 1
Instalação Mesa 2
12h20 - ALMOÇO
14h00 - ESTUDOS DE CASO
Instalação Mesa 3
15h00 - DIÁLOGOS EM 
GRUPO
16h00 - COFFE
16h20 - PLENÁRIA
18h00 - ENCERRAMENTO

Atividades

Comentários (10') + Diálogos 
(20') + Reflexão individual (5')

Diálogos (40') + Registro 
das Sínteses (10')




