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POR QUE EU DEVO LER
ESTE MANUAL, HEIN?
Como “porque sim não é resposta”,
fazemos questão de explicar.

Porque o objetivo principal deste manual é integrar 
você, voluntário, à equipe do Projeto Incluir, por meio do 
conhecimento de sua origem, de sua missão, de sua visão, de 
seus valores e de sua estrutura organizacional.

Além disso, aqui, vamos contar um pouco da história do 
voluntariado, e falar sobre os direitos e responsabilidades que 
competem à sua atuação como voluntário, afinal, queremos 
que você saiba como é significativo para nós tê-lo conosco.

Se, ao final da leitura, você tiver qualquer dúvida ou sugestão, 
não deixe de nos procurar. Não se esqueça que esse é um 
projeto essencialmente inclusivo e colaborativo, e que, 
portanto, está em constante fase de construção.

Boa leitura!
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ERA UMA VEZ...
Um grupo chamado EICIS
e muita vontade de mudar.

O Grupo de Pesquisa EICIS (Empreendedorismo, Inovação, 
Gestão do Conhecimento, Inteligência/Proteção do 
Conhecimento e Sustentabilidade), coordenado pelo 
professor Francisco Vidal, teve seu início a partir do interesse 
coletivo de profissionais envolvidos em diversas instituições, e 
com formações distintas, em criar ações, projetos e atividades 
de desenvolvimento pessoal e coletivo de ampliação, 
compartilhamento e construção de conhecimento.

Os temas relacionados ao empreendedorismo, à inovação, 
à gestão do conhecimento, à inteligência / proteção do 
conhecimento e à sustentabilidade, quando trabalhados 
de maneira efetiva, são de extrema relevância para toda a 
sociedade, pois geram um efeito multiplicador de mudança 
de hábitos que contribui para a melhoria da qualidade de vida 
e para o desenvolvimento sustentável.

A falta de acesso à informação e à oportunidade do 
conhecimento são, hoje, problemas que impedem o avanço 
da sociedade como um todo; e esse impedimento trava todo 
o processo de desenvolvimento de um país, afinal, o nível 
de instrução de um indivíduo é determinante para o seu 
progresso pessoal, profissional e, sobretudo, cidadão.

E, quando falamos sobre informação e conhecimento, nos 
referimos não apenas à educação formal e à capacitação 
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técnica, mas, principalmente, à capacidade do indivíduo em 
alcançar alto grau de desenvolvimento, a ponto de gerar bons 
resultados para si mesmo e para o meio no qual está inserido.

Informação e conhecimento
pelas redes de trabalho

As redes de trabalho, também denominadas comunidades de 
prática, são teias de conhecimento, normalmente espontâneas 
e informais - se comparadas à estrutura formal de uma 
organização -, que podem envolver pessoas de dentro e de 
fora de um grupo principal visando ao compartilhamento de 
experiências, à busca de novas abordagens para problemas 
comuns e à concepção de soluções inovadoras. Tudo isso 
apostando na capacidade criativa (e de inovação)  existente 
na rede; capacidade essa que é fruto dos talentos individuais 
e da motivação fornecida pelo ambiente construído, 
que, espontaneamente, estimula o compartilhamento de 
experiências individuais em prol do crescimento coletivo.

Nesse contexto de constante aprendizagem e ação, as pessoas 
envolvidas estão capacitadas ou têm habilidades para criar 
(externalizar), adquirir (internalizar) e compartilhar (socializar) 
conhecimentos, assim como modificar comportamentos, a 
partir da reflexão sobre estes conhecimentos.

Missão, visão e valores

Com tudo isso, fica claro que o EICIS deseja fomentar 
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a cultura empreendedora, a valorização da inovação, 
o desenvolvimento do conhecimento e o crescimento 
econômico e social sustentável, sempre buscando promover 
a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento social.

Os objetivos do EICIS são:

•	 Proporcionar aos indivíduos os conhecimentos necessários 
em EICIS;

•	 Estimular a integração e complementaridade das ações de 
EICIS desenvolvidas por outras instituições;

•	 Promover parcerias entre entidades afins, permitindo 
o compartilhamento de informações, recursos e 
competências;

•	 Promover eventos de sensibilização em EICIS;
•	 Realizar estudos e pesquisas em EICIS;
•	 Disseminar os conhecimentos em EICIS desenvolvidos 

pelo Grupo de Pesquisa ou por entidades parceiras.

Sua missão é:

Difundir conhecimento e ferramentas sobre o EICIS de maneira 
efetiva, por meio da realização de projetos e atividades de 
cunho transformador baseados na inovação e no estilo de 
vida empreendedor, a fim de possibilitar a geração de valor a 
todos os envolvidos.

Sua visão é:

Tornar-se referência na prática, na disseminação da cultura 
e na capacitação, colocando à disposição da sociedade os 
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estudos e pesquisas desenvolvidos pelo grupo de pesquisa 
EICIS.

E, por fim, seus valores são:

•	 Defesa da Democracia;
•	 Horizontalidade das relações;
•	 Respeito às Diversidades;
•	 Ética;
•	 Responsabilidade social;
•	 Confiança;
•	 Comprometimento nas ações e projetos desenvolvidos;
•	 Visão inovadora;
•	 Empreender continuamente
•	 Aprendizado contínuo;
•	 Socialização do conhecimento;
•	 Cooperação;
•	 Sustentabilidade.
•	 Focar esforços para o alcance de maior eficácia nas ações 

desenvolvidas.

Entendendo a estrutura do EICIS

O EICIS estruturou suas ações por meio de subáreas 
autônomas e com objetivos próprios, mas que, em algum 
momento, atuam em conjunto para o cumprimento das 
metas estabelecidas.

•	 EICIS TECH: Projetos  de pesquisa e de atuação em gestão 
na área tecnológica
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•	 EICIS SOCIAL: Projetos na área social (como o Projeto 
Incluir)

•	 EICIS METH: Grupo de estudos e pesquisas sobre 
metodologias e instrumentos de pesquisa

•	 EICIS INTERNATIONAL: Projetos de internacionalização: 
parcerias com universidades, intercâmbio universitário, 
realização de missão ao Brasil e a outros países,  visitas 
técnicas.

PROJETO INCLUIR: UMA DE MUITAS 
MUDANÇAS QUE VIRÃO
E o que você tem a ver com isso.

O Projeto Incluir - Formação em Cidadania e Inclusão Social 
através do Voluntariado - é desenvolvido pelo EICIS Social 
e amplamente apoiado pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), pela Escola de Engenharia da UFMG e pela 
Fundação Christiano Ottoni.

Suas atividades foram iniciadas a partir de uma demanda 
identificada nos empregados terceirizados da Faculdade de 
Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais 
– UFMG.

Hoje, o público, diversificado, faz parte da comunidade interna 
e externa da UFMG, e é, prioritariamente, composto por pessoas 
de baixa renda que buscam se capacitar profissionalmente e, 
até mesmo, pessoalmente.
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Capacitar para incluir

Por meio de atividades de voluntariado de extensão 
acadêmica, o objetivo do Projeto Incluir é, essencialmente, 
compartilhar conhecimentos, para, a partir disso, possibilitar a 
inclusão social, a formação cidadã, o aumento da auto estima 
e a melhoria das comunidades locais e regionais, em um 
ambiente de constantes mudanças.

E tudo isso ocorre em um contexto que inspira 
solidariedade, transparência, confiança, respeito, superação 
e interconectividade, em que os contatos interpessoais e o 
trabalho em equipe são constantemente incentivados.

Inclusão nos mais diversos níveis

Consolidado e apoiado por grandes parceiros, hoje, o Projeto 
Incluir oferece capacitação por meio de diversos cursos, 
sendo eles:

•	 Empreendedorismo e Negócios
•	 Finanças Pessoais
•	 Formação de Líderes
•	 Formação de Voluntários
•	 Noções Básicas de Direito
•	 Inglês Instrumental Básico I: Eventos
•	 Inglês Instrumental Básico II: Eventos
•	 Inglês Instrumental Intermediário I: Eventos
•	 Inglês para Conversação
•	 Inglês Básico para Crianças
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•	 Inglês Intermediário para Crianças
•	 Espanhol Instrumental Básico I: Eventos
•	 Português para Adultos I: Noções Gerais
•	 Português para Adultos II: Nova Gramática e Produção de 

Textos
•	 Curso de Reforço para Crianças (de 8 a 14 anos): Matemática, 

Ciências, Língua Portuguesa, Física e Química

E é aqui que você, voluntário, entra.

Para continuar oferendo tantos cursos e contribuindo para a 
formação cidadã de centenas de pessoas por ano, o Projeto 
Incluir, que não tem fins lucrativos, conta com você, voluntário. 
São muitas as possibilidades de atuação dentro do projeto e 
toda ajuda é sempre bem-vinda.

MAS, AFINAL,
O QUE É SER
VOLUNTÁRIO?

Voluntário é aquele que 
realiza um trabalho por 
livre e espontânea vontade, 
não visando a fins lucrativos. 
O trabalho voluntário apresenta 
diversas oportunidades para aqueles 
que optam por compartilhar suas 
habilidades com o próximo. Atualmente, 
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somam-se ao crescimento pessoal proporcionado por 
essa iniciativa, os impactos socioeconômicos gerados pelo 
desenvolvimento local e o reconhecimento profissional 
daqueles que demonstram engajamento e pró-atividade ao 
executar ações voluntárias.

Ser profissionalmente voluntário

Embora o voluntariado não implique vínculo empregatício, 
isso não desobriga o voluntário a ser menos responsável. 
Pelo contrário: como, em muitos casos, o trabalho voluntário 
envolve causas humanitárias, é necessário que o senso 
de profissionalismo seja redobrado, já que, do outro lado, 
podem haver pessoas muito carentes de atenção, dedicação 
e cuidado.

Um pouco da história do trabalho 
voluntário no Brasil

No Brasil, o trabalho voluntário possui seus primeiros 
registros com a Fundação da Santa Casa de Misericórdia, em 
1543. Durante o século XX, outras organizações fortaleceram 
o trabalho voluntário no Brasil, como a Cruz Vermelha, os 
grupos de escoteiros, o Projeto Rondon, a Pastoral da Criança 
e os Centros de Voluntariado.

Em 1998, é promulgada a Lei do Voluntariado – Lei 9.608/98, 
que define as condições legais para a atuação dos voluntários.

A evolução do trabalho voluntário fez com que esse não apenas 
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se relacionasse com o exercício da caridade, mas culminasse 
com impactos socioeconômicos nas comunidades onde 
ocorre.

Hoje, a participação voluntária em projetos, ações e 
instituições obtém, também, o reconhecimento da iniciativa 
privada, pois isso faz parte do processo de formação de um 
profissional qualificado e que compreende as demandas de 
uma economia competitiva, globalizada e que demanda 
sustentabilidade.

Legislação do Voluntariado

A regulação do voluntariado, por meio da Lei 9.608/98, 
colabora para a compreensão de que ser voluntário não é 
favor, mas um compromisso assumido pelo individuo que 
deseja ser voluntário.

A legislação supracitada tem por principais objetivos impedir 
que a atividade configure um vínculo trabalhista, protegendo 
o voluntário e a organização de exigências e cobranças 
indevidas. Tal fato garante, também, que os beneficiados 
pelo trabalho voluntário sejam devidamente atendidos pelas 
iniciativas na qual estão inseridos.

Dessa maneira, o voluntário deve atestar o conhecimento 
da lei que regula o trabalho voluntário no momento em que 
assina o termo de adesão, observando seu texto e esclarecendo 
eventuais dúvidas. Qualquer alteração nesta legislação será 
comunicada o mais breve possível pelo RH do Projeto Incluir 
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a todos os voluntários.

Lei do Serviço Voluntário

LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998.
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, 
a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a 
entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada 
de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, 
inclusive mutualidade. Parágrafo único. O serviço voluntário 
não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza 
trabalhista, previdenciária ou afim.

Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a 
celebração de termo de adesão entre a entidade, pública ou 
privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo 
constar o objeto e as condições de seu exercício.

Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser 
ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no 
desempenho das atividades voluntárias.

Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar 
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expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado 
o serviço voluntário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Assinatura do Termo de Adesão
ao Trabalho Voluntário

Para assegurar a legalidade da atuação dos voluntários no 
Projeto Incluir e obedecer à legislação vigente, a assinatura 
do Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário é obrigatória 
para todos os colaboradores.

As informações contidas no termo alimentarão o banco de 
dados do RH e servirão como fonte de consulta, permitindo 
traçar um perfil dos voluntários. Esse documento será 
arquivado pelo RH durante toda a permanência do voluntário 
no projeto.

É importante ressaltar que o Termo de Adesão ao Serviço 
Voluntário não possui validade como comprovante de 
participação no projeto; nesse caso, o que vale é o certificado, 
que só é emitido.

Voluntário não recebe nada?

Recebe sim. E muito. A atitude voluntária pressupõe 
engajamento e, por esse motivo, já abre muitas portas, desde 
o início. No Projeto Incluir, o voluntário recebe orientação 
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constante, tem seu relacionamento e networking ampliados, 
é incentivado a pesquisar, tem sua atuação devidamente 
certificada e amplia seu conhecimento exponencialmente, 
uma vez que está inserido em um ambiente múltiplo.

EM QUE VOCÊ PODE SER ÚTIL
ou, em outras palavras, conheça nosso organograma.

Para permitir um crescimento sustentável, sem abrir mão da 
qualidade, o Projeto Incluir está estruturado em áreas com 
atribuições específicas. A estrutura hierárquica estabelecida 
visa a melhorar os macroprocessos de gestão e ensino, bem 
como as atividades que os integram.

O voluntário deve conhecer os responsáveis por cada área, 
para que cada assunto seja tratado pela pessoa designada 
para tal.

O organograma do Projeto Incluir:

CEO / CFO
Francisco Vidal

LÍNGUAS
Carol Furtado

FINANCEIRO
Mônica Lucindo

PESQUISA
Carolina Magda

GESTÃO
Helton Cristian

RH
Leandro Ribeiro

DIREITO
Mariza Taranto

MARKETING
Milena Rocha

REFORÇO
Gustavo Dias

SECRETARIA / LOGÍSTICA
Daniel Koimbra | Angelyna

PSICOLOGIA
Eliana Torga

TI
Daniel Koimbra

VOLUNTÁRIOS

GERÊNCIA DE NÚCLEOS
Helton Cristian

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
Eliana Torga | Conceição
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Todos os voluntários estão divididos entre duas ocupações 
exclusivas no projeto: colaboradores e coordenadores. 
A alocação dos voluntários nessas ocupações ocorre de 
acordo com a conciliação entre o seu desejo de atuação e as 
necessidades do projeto.

Os coordenadores são os líderes de cada uma das equipes 
e ficam responsáveis por definir as diretrizes e garantir que 
a atuação dos colaboradores convirja para os objetivos 
estabelecidos. Suas principais atribuições são: ministrar e 
produzir conteúdos; dimensionar recursos e atividades; 
requisitar materiais e execução de tarefas; controlar e corrigir 
os resultados; dentre outras.

Os outros voluntários, independentemente da cargo 
(professores ou membros das áreas), são denominados 
colaboradores. São eles que ministram os cursos aos alunos 
e operacionalizam o projeto, por meio de suas atividades 
nas demais áreas. Suas principais atividades consistem em: 
reportar fatos e informações; aplicar as decisões; cumprir 
as rotinas estabelecidas; quantificar resultados; comparecer 
sempre que solicitado; dentre outras.

Marketing

Ao marketing cabe desenvolver e implantar as campanhas 
publicitárias e promocionais; a identidade visual do projeto; 
a comunicação interna e externa, por meio de peças gráficas 
ou outros meios pertinentes a isso; a divulgação de eventos; 
a gestão das redes sociais.
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Logística e Secretaria

A secretaria e o setor de logísticas têm uma interface muito 
grande, pois precisam andar juntos para viabilizar o processo 
de tomada de decisões. No entanto, as funções de cada setor 
são distintas.

As pessoas que atuam na secretaria têm a responsabilidade de 
manter atualizado o banco de dados com as informações dos 
alunos, tais como: cadastro (contendo nome completo, curso, 
turma, horário), controle de freqüência, registro das notas, 
desempenho (de acordo com a avaliação dos professores), 
pendências e procedimentos a serem adotados.

O controle do patrimônio do Projeto Incluir também fica 
a cargo da secretaria. É de responsabilidade da mesma o 
registro e controle de entradas e saídas de recursos, bem 
como a prestação de contas para a diretoria. A permissão 
para aplicação de recursos financeiros do projeto Incluir fica 
a cargo do coordenador Francisco Vidal.

Já as pessoas envolvidas na área de logística têm a 
responsabilidade de aprimorar o desempenho do Projeto 
Incluir, por meio da implementação de rotinas de recebimento 
de inscrições presenciais, alimentos (para a formação de cestas 
básicas e posterior doação) e taxas, bem como entrega de 
material (apostila do curso). Tudo de forma rápida, organizada 
e segura.
É também responsabilidade do setor de logística disponibilizar 
o material necessário para o professor na sala de aula, tais 
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como pincéis, apagadores, lista de chamada, dentre outros, 
além de verificar as salas disponíveis para utilização e colocar 
identificação nas portas das salas, de acordo com os cursos, 
turmas e horários.

As decisões tomadas pela logística e secretaria são previamente 
analisadas pelas mesmas e, posteriormente, reportadas à 
gerência administrativa, que dá o aval para implementação 
ou, quando julga necessário, repassa ao coordenador do 
Projeto Incluir, professor Francisco Vidal.

Todas as informações devem estar disponíveis para a diretoria 
em tempo real, visando a aprimorar o desempenho do Projeto 
Incluir. Essas informações são armazenadas em um banco de 
dados, para futuras pesquisas.

Para que tudo isso aconteça corretamente, é de fundamental 
importância que a secretaria e o setor de logística estejam 
integrados com todas as áreas do Projeto Incluir.

PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM
Inclusão e troca do início ao fim

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós 
sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. 
Por isso aprendemos sempre.” (Paulo Freire)

No Projeto Incluir, acreditamos que o conhecimento 
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é compartilhado, e não apenas transferido, afinal, a 
relação professor-aluno não é uma experiência linear (de 
mera transmissão/recepção), mas sim uma experiência 
essencialmente cíclica que pressupõe diálogo, intercâmbio 
e empatia. Uma experiência que, ao partir dos anseios e 
objetivos de ambos, promove a mudança.

Ainda que, em alguns casos, o aluno não seja detentor de 
conhecimentos formais, ele é possuidor de um arcabouço 
cultural que denota toda sua experiência prévia. Nesse 
arcabouço estão suas alegrias, tristezas, sonhos, frustrações, 
preceitos e conhecimentos de mundo. E tudo isso permite 
que até mesmo um analfabeto seja capaz de ensinar.

Metodologia para ensino dos alunos

Nossa metodologia visa a favorecer o desenvolvimento da 
auto-estima, focar em casos práticos, estimular a participação 
e utilizar o cotidiano como objeto de atuação. Além disso, 
preconiza a utilização de instrumentos diversificados para 
aprendizagem, tais como vídeos, apostilas, textos, exposição 
oral, dinâmica de grupo, pois objetiva-se proporcionar 
oportunidades diversas de experimentação que potencializem 
o processo ensino-aprendizagem.

Material didático

A elaboração do material didático (apostila e apresentação 
em Power Point)  é de responsabilidade do coordenador do 
curso, que pode contar com uma equipe - orientada pela 
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coordenação - para a elaboração do mesmo.

É importante ressaltar que as apresentações em Power Point, 
bem como as apostilas, precisam manter a identidade visual 
do Projeto Incluir. Além disso, a impressão de material extra 
deverá ser solicitada à secretaria com até quatro dias de 
antecedência à sua utilização.

Critérios de avaliação

A avaliação de aprendizagem, no Projeto Incluir, é um processo 
fundamental para a captação de insumos, que servirão para 
melhorar e nortear as práticas do semestre seguinte, com base 
na tríade projeto-professor-aluno. Essa avaliação é realizada 
da seguinte maneira:

•	 2 provas de 30 pontos (cada);
•	 40 pontos de conceito e exercícios;

Para o aluno ser aprovado, ele deverá obter 60 pontos e esta 
presente em 75% das aulas, sendo de responsabilidade do 
mentor do curso repassar as notas ao coordenador, que as 
entregará na secretaria.

ROTINAS ADMINISTRATIVAS

Ser responsavelmente voluntário

Algumas rotinas administrativas fazem parte do conjunto de 
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responsabilidades dos voluntários do Projeto Incluir. Cada 
cargo contempla uma série de atividades; atividades essas 
que devem ser cumpridas de acordo com a freqüência e 
horário estabelecidos para as mesmas.

Combinado não custa caro

O RH emitirá os certificados - com a carga horária de 
efetiva atuação - de acordo com a cargo de cada voluntário. 
Por esse motivo, é fundamental sempre estar atento ao 
preenchimento do controle de frequência. Aquele que não 
executar as atividades presenciais de acordo com o que foi 
previamente solicitado e acordado será considerado, pelo 
RH, como voluntário “inativo”, perdendo, portanto, o direito à 
certificação.

Os certificados de participação no projeto serão 
automaticamente emitidos quando o voluntário informar seu 
desligamento. Nesse documento constarão informações como 
a cargo, o período e a carga horária de participação no Projeto 
Incluir. Também serão emitidos certificados específicos para 
outros tipos de atividades, como, por exemplo, a elaboração 
de materiais ou palestras que justifiquem a comprovação de 
participação.

Limitações de horário deverão ser comunicadas com 15 dias de 
antecedência (por telefone ou email), pois é preciso determinar 
uma cargo que seja compatível com a disponibilidade 
do voluntário. O mesmo vale para indisponibilidade de 
comparecimento em determinadas datas, uma vez que é 
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preciso tempo hábil para encontrar um voluntário substituto, 
evitando, assim, ônus para as dinâmicas do projeto.

Desligamento do Projeto Incluir

Caso seja preciso o voluntário se desligar do projeto, ele deve 
procurar o setor de RH (por email ou telefonema), com uma 
antecedência, mínima, de 15 (quinze) dias da data prevista 
de saída, para que outro voluntário possa ser recrutado 
,sem, assim, prejudicar o andamento das atividades. Em 
determinados casos, mesmo não sendo possível cumprir o 
prazo, é muito importante comunicar o desligamento.
 
Além disso, no último dia de atuação do voluntário, será feita, 
pelo RH, uma Entrevista de Desligamento que tem o objetivo 
de levantar os motivos de saída e sugestões de aprimoramento 
do trabalho realizado. 

No período de 5 (cinco) dias após o desligamento, o 
certificado estará disponível na sala 4126, da Faculdade de 
Ciências Econômicas (FACE) da UFMG – campus Pampulha. 
Para buscá-lo, o voluntário a ser desligado deverá agendar um 
horário através do email rh@eicis.com.br. Um representante 
autorizado poderá retirar o certificado, contanto que 
esteja devidamente autorizado pelo voluntário (por email, 
telefonema ou por escrito).
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AINDA TEM DÚVIDAS?
As dúvidas sobre o que é exigido de cada voluntário, 
no que diz respeito à carga horária e freqüência, 
bem como a situação atual do mesmo, poderão ser 
esclarecidas a qualquer tempo junto ao RH, tão logo 

o voluntário estiver alocado em sua cargo no projeto.

EMAILS ÚTEIS
•	 Coordenação Geral: coordenacaogeral@eicis.com.br 
•	 Gerência Administrativa: gerenciaadministrativa@eicis.com.br
•	 Gerência de Núcleos: coordenacaodecursos@eicis.com.br
•	 Coordenação de Línguas: linguas@eicis.com.br
•	 Coordenação de Gestão: gestao@eicis.com.br
•	 Coordenação de Direito: direito@eicis.com.br
•	 Coordenação de Reforço: reforco@eicis.com.br
•	 Coordenação de Psicologia: psicologia@eicis.com.br
•	 Coordenação de Pesquisa: pesquisa@eicis.com.br 
•	 Coordenação Financeira: financeiro@eicis.com.br
•	 Coordenação de Recursos Humanos: rh@eicis.com.br 
•	 Coordenação de Marketing: marketing@eicis.com.br
•	 Coordenação da Secretaria: secretaria@eicis.com.br 
•	 Coordenação de TI: ti@eicis.com.br

FICHA TÉCNICA
•	 Coordenação Geral: Francisco Vidal
•	 Coordenação de Recursos Humanos: Leandro Ribeiro 
•	 Coordenação de Marketing: Milena Rocha
•	 Redação: Eliana Torga, Leandro Ribeiro, Francisco Vidal, Carol Furtado, 

Mônica Lucindo
•	 Direção de arte: Carol Furtado
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