Confira abaixo o mini CV de alguns dos professores do curso:
Gestão de Organizações do Terceiro Setor

Equipe de Professores:
Profa. Flávia Regina de Souza Oliveira
Link para seu perfil no linked in: http://br.linkedin.com/pub/flavia-regina-souza-oliveira/0/239/810
Graduada na faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Especialista em Direito Tributário pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pós-graduada em Administração para Organizações do
Terceiro Setor pela Fundação Getúlio Vargas. Pós-graduada em Princípios a Práticas da Responsabilidade
Social nas Empresas, Instituição ou Organização pela Fundação Getúlio Vargas. Professora e coordenadora
do Curso de Direito para o Terceiro Setor da Fundação Getúlio Vargas.
Prof. João Paulo Altenfelder
Link para seu perfil no linked in:
http://br.linkedin.com/pub/jo%C3%A3o-paulo-altenfelder/4/5a0/593/
Graduado em comunicação social pela ESPM e MBA Executivo Internacional pela FIA/FEA/USP. É sócio
fundador da SEI Consultoria, em 2006, responsável pelo atendimento a clientes, planejamento e
coordenação dos projetos de gestão de relacionamento com stakeholders e sustentabilidade empresarial.
Atuou como executivo de empresa multinacional por 11 anos.
Prof. Marcelo Lomelino
Link para seu perfil no LinkedIn: http://br.linkedin.com/pub/marcelo-lomelino/12/872/57b
Graduado em direito pela PUC/SP, tem experiência na construção de políticas, estratégias e planos de
ação nas áreas de Relações do Trabalho, Engajamento e Diálogo Social. Expertise na condução de
processos de Mediação, Diálogo, Negociação Sindical e Transformação dos Conflitos. Negociador sindical
na gestão preventiva de conflitos em diversas categorias profissionais. Foi executivo e responsável pela
gestão de pessoas em várias empresas nacionais e multinacionais. Atualmente é sócio da Nhanderú,
empresa de consultoria.
Prof. Marcelo Monello
Link para seu perfil no linked in: https://www.linkedin.com/in/marcelo-monello-13a03091
Sócio-diretor do Escritório Contábil Dom Bosco-Monello Contadores e editor técnico da Revista
Filantropia. Foi presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo (2006-08). Contador
e engenheiro, especializado em Administração pela PUC/SP. É membro do grupo de estudo do Terceiro
Setor e demais entidades do Conselho Federal de Contabilidade. Membro do Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São Paulo – CRC-SP e coordenador da Comissão CRC Social do CRC-SP e
coordenador do Fórum municipal de Entidades Beneficentes de Assistência Social de São Paulo (Febas).
Profa. Márcia Moussalem
Link para seu perfil no linked in: http://br.linkedin.com/pub/marcia-moussallem/30/a54/293
Graduada em Ciências Sociais, pós-graduada-MBA em Gestão de Organizações do Terceiro Setor pela
Unama/PA e FGV/SP. Mestre e Doutora em Serviço Social- PUC/SP ( Área de concentração: Serviço social,
Politica Sociais e Movimentos Sociais). Professora na PUC, entre outras universidades.
Profa. Marcia Pastore
Link para seu perfil no linked in: http://br.linkedin.com/pub/márcia-pastore/22/a34/326
Há 18 anos na captação de recursos em organizações como FGV, PUC e Liga Solidária. Coordenadora de
Desenvolvimento Institucional da Santa Fé e professora de Gestão de 3° Setor/FGV. Autora da dissertação
na PUC, o Relacionamento entre as Instituições de Ensino Superior e seus Ex-Alunos-Reflexos na Captação
de Recursos/Estudo de Caso da FGV e Mackenzie.

Profa. Rachel Carneiro
Link para seu perfil no Linked In:
br.linkedin.com/pub/rachel-carneiro-de-sousa/22/b62/946/
Pedagoga, pós-graduada em Pedagogia Empresarial, atua há onze anos no terceiro setor e nas áreas de
responsabilidade social e investimento social privado, com especial foco para a captação de recursos e
relacionamento. Há mais de sete anos atua no Instituto Ecofuturo onde coordena a área de
Desenvolvimento Institucional, tendo sido responsável pela sua implantação.
Prof. Reinaldo Bulgarelli
Link para seu perfil no Linked In:
Educador, consultor, trabalha desde 1978 com temas de direitos humanos, desenvolvimento sustentável,
valorização da diversidade, investimento social, voluntariado e responsabilidade social empresarial. Foi
um dos fundadores do Movimento Nacional de Meninas e Meninos de Rua, organização que contribuiu
na garantia dos direitos da criança e do adolescente na Constituição de 1988 e na elaboração do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Profa. Roberta Rossi
Link para seu perfil no Linked In:
https://br.linkedin.com/in/roberta-rossi-442a5232
Roberta Rossi é bacharel em direito pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduada em marketing
pela ESPM e especialista em responsabilidade social empresarial pela Fundação Dom Cabral. Sócia da
Conexão Trabalho, consultoria especializada em projetos sociais e inovação, onde é responsável pelos
temas investimento social e voluntariado. Realiza processos de sensibilização, mobilização, orientação e
formação de funcionários e equipes; analisa e elabora conteúdos de comunicação de projetos;
organiza eventos, encontros, cursos, palestras e workshops; facilita o diálogo entre empresas,
organizações da sociedade civil, governamentais e organismos internacionais. Trabalhou no Centro de
Voluntariado de São Paulo, Fundação Abrinq, Txai Consultoria e Instituto Criar de TV e Cinema. Coautora
do livro Voluntariado Empresarial - Estratégias para Implantação de Programas Eficientes. É
membro organizadora do Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial.

