MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
ANEXO III
(PORTARIA NORMATIVA Nº 3, DE 10 DE ABRIL DE 2018)
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES DE 2016
INFORMAÇÕES GERAIS
Nome / Denominação da Fundação: Fundação Cidade da Paz
Nome Fantasia: Funcipaz
CNPJ: 03.635.786/0001-01
Endereço: SMPW, Quadra 08, Conjunto 2, Área Especial Granja do Ipê, Park Way, Brasília/DF. CEP: 71.740-802
Telefone: (61) 3380-1828/2069 E-mail: administrativo@unipazdf.org.br
Natureza Jurídica: Fundação de Direito Privado
Estatuto Social registrado em 29/08/1988 Nº do Registro: 1522 Livro/Folha: A-02
Cartório: Cartório Marcelo Ribas, 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas
Representante Legal: Cristina Maria Prudente Carvalhêdo Frota (Presidente em Exercício em 2016)
CPF: 179.103.311-34 RG: 12.317 Órgão Expedidor: SSP/DF
Cargo: Presidente com atual Mandato: 05/09/2017 a 04/09/2021
Período do Relatório: 01/01/2016 a 31/12/2016.

ÁREA DE ATUAÇÃO / FINALIDADES ESTATUTÁRIAS (Art. 4º, VII, alínea “a)
“A Funcipaz tem como finalidade principal conceber, criar, implantar, desenvolver, gerenciar e manter a
Universidade Holística Internacional de Brasília”. (Art. 4º do Estatuto) nas áreas direitos humanos,
Socioeducacional, Ambiental, dentro da perspectiva holística e transdisciplinar, além da realização de
eventos.
“A Fundação prestará, ainda, serviços gratuitos e permanentes aos usuários da assistência social, sem
qualquer discriminação de clientela, de forma planejada, diária e sistemática, não se restringindo apenas à
distribuição de bens e benefícios e a encaminhamentos, inclusive, dando especial atendimento à criança e ao
adolescente”. (Art. 4º do Estatuto).

EMUNERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO (Art. 4º, VII, alínea “b”)
A Funcipaz mantém a Unipaz que é sediada na Granja do Ipê, em endereço cedido pela Secretaria do
Patrimônio da União/DF, conforme contrato assinado e publicado no DOU de 12/06/18 por mais 10 (dez)
anos junto àquela Secretaria. O campus da Unipaz está provido da seguinte infraestrutura:
Casa Sede, espaço com 567,30 m2, utilizado como Reitoria da UNIPAZ e espaço para reuniões de colegiado
realizados semanalmente às 5as feiras. Com relação às áreas da Fundação Cidade da Paz (Funcipaz)
funcionam os setores administrativo, financeiro, secretaria e respectivos arquivos. Também abriga a
biblioteca Pierre Weil, o Memorial Pierre Weil, os espaços utilizados pelos parceiros realizarem suas
atividades, como o Espaço Luther King e Espaço Pierre Weil. A Casa Sede abriga espaços de hospedagem
utilizados pelos participantes de eventos e formações, e também uma cozinha na qual os colaboradores
efetuam suas refeições. O espaço teve melhorias em sua infraestrutura em 2015/2016.
A seguir são relacionados os espaços fechados utilizados para formações, cursos e eventos, tanto da UNIPAZ
quanto de seus parceiros. Os espaços foram mensurados por meio da página
https://www.geoportal.segeth.df.gov.br/mapa/:
a) Espaço Gandhi (223 m2), local que abriga formações e cursos que necessitam grande espaços para o
desenvolvimento das atividades;
b) Espaço Madre Teresa de Calcutá (casa da cachoeira) com 232,50 m2, que, como o Espaço Gandhi, são
os espaços mais procurados para a realização de formações e eventos. É uma construção situada ao
lado da cachoeira, e, portanto, própria para seminários em que se valorize o meio ambiente e a
convivência junto à natureza;
c) Templo do Silêncio (82,30 m2), construído com a finalidade de oferecer espaço adequado para a
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prática de meditação, relaxamento ou concentração e utilizados tanto para formações como para a
prática individual ou coletiva a partir da iniciativa dos participantes, durante algum seminário;
d) Núcleo de Terapias (NUTERE), com 63,30 m2 tornou-se, depois, um espaço de encontro dos membros
da Colégio Internacional dos Terapeutas (CIT);
e) Espaço da Teia de Thea e Alcatéia é um complexo, constituído por espaços abertos (quiva, círculo de
dança, roda da cura) e fechado. São espaços utilizados para eventos específicos como a Roda da Lua e
práticas das tradições xamânicas;
f) Espaço Casa do Sol, complexo com diversos imóveis, que possibilita a expansão da educação infantil,
na pré-escola e creche, como Anexo da Escola Classe Ipê, cuja sede principal localiza-se no entorno da
UNIPAZ;
g) Vila Arco-Íris, com 185,90 m2, consiste de um espaço com salas utilizadas para eventos,
principalmente que abriga alunos da Escola Classe Ipê, com organização de atividades voltadas para a
atuação com crianças e adolescentes.
h) Refeitório que abriga em espaço fechado cerca de 40 pessoas, que, ampliado em seu entorno com
cobertura, acolhe mais cerca de 20 pessoas;
i) Pousada que abriga cerca de 60 pessoas em quartos coletivos, utilizados por participantes de
formações e eventos, em sistema de imersão, ou para abrigo de pessoas que necessitem local para
hospedagem, algumas vezes, de forma assistencial, como no caso de indígenas.
Espaços abertos ou com cobertura, utilizados como complementos às formações ou eventos, para ritos ou
celebrações:
a) Quadra de esportes que abriga festas comemorativas como Festa Junina, Reveillon; e também
utilizado como espaço complementar às formações, como práticas de dança circular, holopraxis, entre
outros;
b) Sino da Paz, acolhe os participantes de formações e eventos para as badaladas em eventos
comemorativos como o Reveillon, e também como rito de início para as formações;
c) Círculo no espaço da Teia de Thea e Alcatéia utilizado em eventos mensais e esporádicos como a
Dança da Lua, e outros;
d) Roda da Cura utilizado como complemento de formações, especialmente das tradições xamânicas;
e) Roda dos Pajés, com o mesmo intuito, é utilizado como complemento de formações;
f) Espiral, espaço construído por aluna da Formação Holística de Base, Turma XII, como prática de
meditação em busca do equilíbrio entre o corpo e a alma; e
g) Roda da Fogueira, espaço anexo ao Espaço Madre Teresa de Calcutá (casa da cachoeira), com a
intenção de espaço para partilha e complemento de formações.
ENUMERAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (Art. 4º, VII, alínea “c”)
As 03 (três) primeiras atividades são relacionadas à metodologia de cultura de paz desenvolvida pela Unipaz,
relacionadas aos Programas de Educação, Social e Ambiental que são interdependentes e se relacionam de
forma articulada.
As demais atividades são decorrentes de outras Atividades contínuas desenvolvidas na Unipaz/DF, constantes
do Plano de Trabalho Anual.
ATIVIDADE 1 – Educação (Programa Socioeducativo)
ATIVIDADE 2 – Social, Cultura e Saúde (Programa Sociocultural)
ATIVIDADE 3 – Ambiental (Programa Socioambiental)
ATIVIDADE 4 – Programa Anual de Eventos
ATIVIDADE 5 – Disseminação do Conhecimento Holístico Transdisciplinar (Programa de Gestão do
Conhecimento da Unipaz e/ou parcerias)
ATIVIDADE 6 – Outras Formas de Captação de Recursos
Todas as atividades são atendimento direta ou indiretamente pelos colaboradores remunerados e não
remunerados (voluntários)

2

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (Art. 4º, VII, alínea “d”)
ATIVIDADE 1 – Educação (Programa Socioeducativo)
(Art. 4º, VII, subalíneas “d.1” a “d.7”)
I. Formações realizadas pela Unipaz:
1. Formação Holística de Base (turma 20 e 21)
2. Formação Holística de Base para Jovens (turma 11)
3. Cuidado Integração: Terapia da Inteireza (turma 1)
II. Retiros e eventos realizados pela Unipaz:
1) A Arte de Viver a Vida (AVIVIDA)
2) II Encontro Pierre Weil: impressões e práticas
III. Cursos de Pós-Graduação, Formações e Eventos realizados com Parcerias Institucionais:
1. Pós-graduação em Psicologia Transpessoal (turma 1)
2. Formação em Core Energetics (turmas 8 e 9) e Aprofundamento em Core Energetics (Core Path –
turma 2)
3. Formação de Guerreiros do Coração
4. Formação em Astrologia (turma 1 e 2)
IV. Eventos realizados com parceiros Institucionais:
1. Curso de Tantra e Sexualidade
2. Workshops Saúde Integral, Projeto de Cooperação Comunitária e Criatividade
V. Outros
1.Mensalidades, hospedagem e alimentação

I. Formações realizadas pela Unipaz:
1. Formação Holística de Base (FHB - turmas 20 e 21)
Metodologia/Objetivo: A FHB é uma formação baseada na cultura de paz desenvolvida por Pierre Weil e do
qual recebeu menção honrosa da Unesco em 2000. É composta por 22 seminários mensais, oferecido no
formato de imersão, inicia na noite de 6ª feira e finaliza às 13h00 do domingo subsequente.
Público alvo: sociedade em geral, a partir dos 18 anos
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): 1 ou 2 facilitador(es) por módulo mensal
são remunerados no valor de R$ 1.500,00
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 1 coordenador, 2 focalizadores e 2
monitores. (Média de 04 Voluntários por encontro)
Período Vigência T20: 08/2014 até 07/2016 (06 meses em 2016)
Número Total de Beneficiários: 18 aprendizes
Número de Beneficiários atendidos de forma e gratuita bolsas de estudos integral ou parcial: Total de 1
aprendiz de bolsa integral
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita e gratuita bolsas de estudos integral ou parcial:
Total de 5 aprendizes beneficiados, sendo 1 aprendiz teve bolsa integral, 4 aprendizes tiveram bolsas parciais
de 50% e 1 aprendiz teve bolsa de 30%
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 17 aprendizes
Valor da Mensalidade: R$ 430,00
Origem dos Recursos: Mensalidade dos aprendizes
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Período Vigência T21: 08/2016 até 07/2019. (06 meses em 2016)
Número Total de Beneficiários: 28 aprendizes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial: 07 bolsas
parciais, sendo 6 aprendizes tiveram descontos de 12%, 1 aprendiz teve desconto de 23%, perfazendo o total
o valor total de R$ 10.047,00.
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 21 aprendizes
Valor da Mensalidade: R$ 485,00
Origem dos Recursos: Mensalidade dos aprendizes
2. Formação Holística de Base para Jovens (FHBj turma 11)
Período Vigência T11: iniciou em 08/2015 e finalizou em 11/2016 (06 meses em 2016)
Metodologia/Objetivo: A FHBj é uma formação complementar à educação convencional oferecido aos jovens
entre 14 a 18 anos. Promove a integração das funções criativa e lógica. Os encontros são teórico-vivenciais
sob os temas ligados à filosofia, arte, ciência e tradições de sabedoria. A formação propicia aos jovens o
despertar para um novo olhar e um novo fazer capazes de auxiliar na construção de uma cultura de paz. A
formação é composta por 17 seminários mensais, oferecido no formato de imersão, inicia a partir das 17h00
de 6ª feira e finaliza às 14h00 do domingo subsequente.
Público alvo: adolescentes a partir dos 12 anos até os 18 anos
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): 02 Coordenadores do Curso e 01 ou 02
facilitador(es) por módulo mensal são remunerados no valor de R$ 1.500,00
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 2 focalizadores, 4 monitores e 4
estagiários. Essa quantidade de apoio tem sido necessária para atender à quantidade de jovens aprendizes.
(Média de 08 Voluntários por encontro)
Número Total de Beneficiários: 39 aprendizes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial:
Total de 5 aprendizes beneficiados, sendo 1 aprendiz obteve bolsa integral, 1 aprendiz 52%, 1 aprendiz 31% e
2 aprendiz obtiveram 21% cada um, perfazendo o total de R$ 11.880,00
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 34 aprendizes
Valor da Mensalidade: R$ 480,00
Origem dos Recursos: Mensalidade dos aprendizes

Nº de beneficiários das 3 Turmas em 2016: 84 aprendizes
Valor Total de Receitas das 3 Turmas em 2016: R$ 264.071,46 (de acordo com livro razão de 2016)
Valor Total dos Custos das 3 Turmas em 2016: R$ 213.099,72
3. Formação: Cuidado Integração: Terapia da Inteireza (turma I)
Período Vigência T1: De junho 2016 (07 meses) a outubro de 2018
Metodologia/Objetivo: Propiciar um mergulho profundo e transformador nos horizontes do potencial da
inteireza, sustentado numa visão antropológica aberta e inclusiva, na metodologia analítica e sintética e numa
cartografia ampla da vastidão do fenômeno humano, centrada na perspectiva evolutiva e no Encontro como
matriz do cuidado e agente básico da transformação. Ao fim do curso, o aprendiz está habilitado à prática do
Cuidado Integral, partindo da proposta teórico-vivencial de uma ecologia individual, social e ambiental,
sustentada na abordagem integrativa; educado para a vida e o sentido, a partir do cuidado em sua inteireza,
que brota da alquimia do Encontro; e preparado para atuar como agente de saúde integral. Os encontros são
mensais e iniciam na noite de 6ª feira e finaliza às 18h00 do sábado.
Público alvo: sociedade em geral mais voltada para profissionais que buscam atuar como terapeutas holísticos
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): 2 facilitadores que se alternaram em cada
encontro, 1 cofacilitador e 1 coordenador.
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução):
Número Total de Beneficiários: média de 22 aprendizes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial:
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Total de 4 aprendizes tiveram bolsas parciais, sendo 2 de 50%, 1 de 30% e 1 de 25%, sendo que o valor
concedido em bolsas de estudos foi equivalente a R$ 6.150,00
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 18 aprendizes
Valor da Mensalidade: R$ 600,00
Origem dos Recursos: Mensalidade dos aprendizes

Valor Total de Receitas: R$ 92.268,71 (de acordo com livro razão de 2016)
Valor Total dos Custos Projeto: R$ 72.000,00
II – Retiros e Eventos realizados pela Unipaz1) RETIRO: A Arte de Viver a Vida (AVIVIDA)
Período: 31 de setembro a 02 de outubro de 2016
Metodologia/Objetivo: Neste retiro o participante vivencia, fortalece a aprofunda a metodologia A Arte De
Viver A Vida (AVIVIDA) criada por Pierre Weil, como um caminho de inteireza para a vida cotidiana.
Público alvo: Sociedade em geral
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços):
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 01 facilitador e 01 focalizador
Número Total de Beneficiários: 39 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita: 0 aprendizes
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 39 participantes
Valor da Mensalidade: R$ 630,00
Origem dos Recursos: Inscrições dos participantes

Valor Total de Receitas: R$ 25.084,26 (de acordo com livro razão de 2016)
Valor Total dos Custos Projeto: R$ 5.000,00
2) II Encontro Pierre Weil: impressões e práticas
Período: dias 8 e 9 de abril.
Parceria: Rede Unipaz
Metodologia/Objetivo: Trata-se de um evento organizado anualmente, sendo que cada edição ocorre em
uma cidade diferente. A proposta dos encontros é honrar a longa existência e fecunda obra de Pierre Weil,
cujo vasto legado é concretizado na existência da própria UNIPAZ. No encontro, pessoas que conheceram
Pierre Weil reúnem-se para conhecer seu legado e a abordagem transdisciplinar holística.
Público-alvo: participantes da rede Unipaz e colaboradores
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): não se aplica
Número Total de Beneficiários: 30 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita: 15 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 15 participantes
Valor da Mensalidade: não se aplica
Origem dos Recursos: Pagamento de hospedagem e alimentação dos participantes hospedados

Nº de beneficiários: 15 aprendizes
Valor Total de Receitas: esses valores estão contidos na conta MENSALIDADES,
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Valor Total dos Custos Projeto 2 Turmas: esses valores estão contidos na conta
MENSALIDADES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
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III - Cursos de Pós-Graduação, Formações e Eventos realizados com Parcerias
Institucionais:
1) Pós-Graduação em Psicologia Transpessoal T1 (CONTRATANTE)
Período Vigência T1: Mar/2016 – Mar/2017 (10 meses em 2016)
Parceria: Trata-se de uma parceria com a participação das seguintes entidades:
a) UNIPAZ – fornecedora da infraestrutura para o curso;
b) Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal (ALUBRAT) – coordenadora do curso
c) Faculdade Vicentina em São Paulo – certificadora do curso; e
d) Tatsu Assessoria – organizadora do curso em Brasília.
Metodologia/Objetivo: Trata-se de um curso de pós-graduação realizado em 21 encontros mensais, às 6as
feiras e sábados, sempre das 9h00 às 19h00. A turma iniciou em março de 2015 e finalizou em dezembro de
2016. A pós-graduação Lato Sensu que concede o título de Especialista em Psicologia Transpessoal, na
Abordagem Integrativa Transpessoal (AIT)
Público-alvo: alunos graduados
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): não se aplica
Número Total de Beneficiários: 30 aprendizes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial:
01 aprendiz com bolsa integral
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 30
Valor da Mensalidade: não se aplica
Origem dos Recursos: reserva de local para o curso, colchonetes, café e chá, água mineral, lanches e refeições
e hospedagens eventuais. O pagamento foi efetuado por serviço utilizado.

Valor Total de Receitas: R$ 11.463,00 (de acordo com livro razão de 2016)
(referente reserva de espaço anual + receitas de alimentações e hospedagens)
Valor Total dos Custos Projeto: R$ 10.200,00
2) Formação em Core Energetics (turmas 8 e 9)
Parceria: Rede Brasil Core Energetics – Curso Livre de Terapia Holística LTDA (CONTRATANTE)
Metodologia/Objetivo: É uma abordagem experiencial, dinâmica e frequentemente evoca experiências
corporais poderosas através de exercícios físicos, emocionais e espirituais, que tem por objetivo restaurar a
integridade energética do seu sistema. Oferece a formação em Psicoterapeuta Corporal em Core Energetics. O
processo é tanto uma modalidade de cura, teórica e prática, quanto uma profunda jornada espiritual.
Público-alvo: alunos graduados qualquer formação
Período Vigência T8: Nov/2012 – Out/2016 (10 meses em 2016)
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): não se aplica
Número Total de Beneficiários: 23 aprendizes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial:
Total de 2 aprendizes tiveram bolsas integrais
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 21 aprendizes
Valor da Mensalidade: R$ 779,00 (Os valores são geridos pela Contratante)
Origem dos Recursos: Mensalidade dos aprendizes administrados pela Administração da CORE BRASILIA (total
de 15% da receita bruta dos aprendizes para a Funcipaz + as receitas oriundas de reserva dos espaços,
material de apoio, alimentação e hospedagem dos aprendizes e coordenação)
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Período Vigência T9: Nov/2015 – Out/2019 (12 meses em 2016 e 03 módulos presenciais)
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): não se aplica
Número Total de Beneficiários: 23 aprendizes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial:
Total de 2 aprendizes tiveram bolsas integrais
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 21 aprendizes
Valor da Mensalidade: R$ 820,00 (R$ 779,00 com desconto – pagamento antecipado)
Origem dos Recursos: Mensalidade dos aprendizes administrados pela Administração da CORE BRASILIA (total
de 15% da receita bruta dos aprendizes para a Funcipaz + as receitas oriundas de reserva dos espaços,
material de apoio, alimentação e hospedagem dos aprendizes e coordenação)
Aprofundamento em Core Energetics (Turma 2)
Período Vigência T9: Jul/2013 – Mar/2016 (01 módulo presencial em 2016)
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): não se aplica
Número Total de Beneficiários: 10 aprendizes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial:
Não se aplica
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 15 aprendizes
Valor da Mensalidade: não se aplica
Origem dos Recursos: somente reserva de espaço, alimentação e hospedagem equipe Coordenação e
aprendizes

Nº de beneficiários das 3 Turmas em 2016: 56 aprendizes
Valor Total de Receitas 3 Turmas: R$ 66.764,70 (de acordo com livro razão de 2016)
(15% equivalente das mensalidades neste exercício + mensalidades e hospedagens,
referentes aos 3 módulos presenciais anuais realizadas na Unipaz)
Valor Total dos Custos Projeto 3 Turmas: R$ 19.980,00
3) Formação dos Guerreiros do Coração
Período: Agosto de 2016
Parceria: Danilo Ademar Acosta (Facilitador)
Metodologia/Objetivo: Trata-se de um trabalho em grupo, oferecidos somente para homens em
desenvolvimento pessoal, que contempla estudos teóricos e uma pedagogia iniciática através de ritos de
iniciação e de passagem. A formação ocorre em 3 encontros, que ocorrem ao longo de alguns meses, sendo
que no 1º encontro, o curso propicia ao homem aprofundar sua relação consigo mesmo, com seu pai, seus
filhos, seus amigos, com as mulheres, com o meio-ambiente e o planeta em encontros mensais. No 2º ciclo
amplia-se a fraternidade e o diálogo entre os participantes com estudos de arquétipos e campos de
consciência que influenciam o desenvolvimento do homem, assim como suas fases de vida. E no 3º ciclo há
um intenso processo pedagógico visando à constituição do líder de si mesmo.
Público-alvo: Homens
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): não se aplica
Número Total de Beneficiários: 39 aprendizes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial:
não se aplica
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 39
Valor da Mensalidade: não se aplica
Origem dos Recursos: somente reserva de espaço, alimentação e hospedagem equipe Coordenação e
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aprendizes

Valor Total de Receitas: R$ 7.200,00 (de acordo com livro razão de 2016)
Valor Total dos Custos Projeto: R$ 2.000,00
4 Formação em Astrologia
Parceria: Maurice Jacoel, Soraia Vidya e Marcelo Cintra (Facilitadores)
Metodologia/Objetivo: A formação apresenta a proposta de uma Astrologia transpessoal e vivencial, uma
inovadora abordagem para integração pessoal, que aborda o mapa astrológico através de dinâmicas,
experiência corporal e técnicas de constelação familiar para expressão e integração da energia de cada
componente e configuração do mapa. A proposta é experienciar autonomia, aceitação de si e do outro,
confiança, sensação de propósito, flexibilidade, contentamento, autoestima e generosidade à medida que são
reveladas a beleza e grandeza da “matemática poética” do cosmos. A formação ocorre no período de 2 anos,
com encontros mensais, realizados aos sábados e domingos, iniciado em abril 2016.
Público-alvo: Qualquer pessoa interessada em Astrologia
Período de Vigência T1: abril 2015 a dez 2016 (10 meses em 2016)
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): não se aplica
Número Total de Beneficiários: 10 aprendizes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial:
01 bolsa parcial de 50%
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 09 aprendizes
Valor da Mensalidade: não se aplica
Origem dos Recursos: somente reserva de espaço, alimentação e hospedagem equipe Coordenação e
aprendizes
Período de Vigência T2: abril 2016 a dez 2017 (8 meses em 2016)
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): não se aplica
Número Total de Beneficiários: 07 aprendizes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial:
01 bolsa parcial de 50%
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 06 aprendizes
Valor da Mensalidade: não se aplica
Origem dos Recursos: somente reserva de espaço, alimentação e hospedagem equipe Coordenação e
aprendizes

Nº de beneficiários das 2 Turmas em 2016: 17 aprendizes
Valor Total de Receitas 3 Turmas: esses valores estão contidos na conta MENSALIDADES,
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Valor Total dos Custos Projeto 2 Turmas: esses valores estão contidos na conta
MENSALIDADES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
IV – Eventos realizados com parceiros institucionais:
1. Curso de Tantra e Sexualidade
Período: dias 24 a 27 de março de 2016
Parceria: Soraia Vydia (Facilitadora)
Metodologia/Objetivo: A proposta do workshop é unir a sexualidade, espiritualidade, corpo e consciência,
possibilitando fluir com inocência e naturalidade. O trabalho se baseia no regaste da pulsação natural do
corpo e da energia usando a meditação para ampliar o estado e qualidade de presença e conexão amorosa
para solteiros e casados.
Público-alvo: casais e/ou pessoas de todas as idades interessados em autoconhecimento e mais conexão
espiritual por meio do Tantra
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Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): não se aplica
Número Total de Beneficiários: aprendizes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial:
não se aplica
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 25
Valor da Mensalidade: não se aplica
Origem dos Recursos: somente reserva de espaço, alimentação e hospedagem dos participantes
Valor Total de Receitas: R$ 12.800,00 (de acordo com livro razão de 2016)
Valor Total dos Custos Projeto: R$ 4.822,00
2. Workshops Saúde Integral, Projeto de Cooperação Comunitária e Criatividade
Período: datas diversas
Parceria: 03 parceiros distintos
Metodologia/Objetivo: Trata-se de 03 Workshops realizados com parceiros com metodologia de workshops
de forma expositiva, dialogada e com vivências.
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): não se aplica
Número Total de Beneficiários: 120 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 120 participantes
Valor da Mensalidade: não se aplica
Origem dos Recursos: Pagamento de reserva de espaços, hospedagem e alimentação dos participantes

Nº de beneficiários dos e Projetos em 2016: 120 aprendizes
Valor Total de Receitas 3 Projetos: R$ 21.903,15 (de acordo com livro razão de 2016)
Valor Total dos Custos 2 Projetos: 2.700,00
Observação: o Curso de Saúde Integral recebeu recursos em 2016 (R$ 720,00), mas só foi
realizado em 2017.
V – Outros
1) Mensalidades, hospedagem e alimentação
Período: datas diversas
Parceria: 03 parceiros distintos
Metodologia/Objetivo: Trata-se de 03 Workshops realizados com parceiros com metodologia de workshops
de forma expositiva, dialogada e com vivências.
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): não se aplica
Número Total de Beneficiários: 120 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 120 participantes
Valor da Mensalidade: não se aplica
Origem dos Recursos: Pagamento de reserva de espaços, hospedagem e alimentação dos participantes

Nº de beneficiários dos e Projetos em 2016: 120 aprendizes
Valor Total de Receitas 3 Projetos: R$ 21.903,15 (de acordo com livro razão de 2016)
Valor Total dos Custos 2 Projetos: 2.700,00

9

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

ATIVIDADE 2 – Social, Cultura e Saúde (Programa Sociocultural)
(Art. 4º, VII, subalíneas “d.1” a “d.7”)
I. Eventos Comemorativos Anuais:
1. 2ª Edição do ReveillOM - a Virada da Paz (Dia Mundial da Paz)
2. 1ª Arraiá da Paz
3. 4ª Edição “Tons da Vila“
4. Encontros da Teia de Thea (Sagrado Feminino)
II. Outros Eventos Culturais e Sociais (Vila Arco-Íris):
1.Oficina de Iniciação à Poesia
2.Projeto Cinema a seu Favor
3.Dança de Salão
4.Oficinas de Papel Artesanal
5. Oficina de Domus
III. Outros Eventos Comemorativos Anuais:
1. Encontros da Maturidade
2. Cerimônia Ecumênica no Sino da Paz, Roberto Todokoro
3. Encontros da Teia de Thea (Sagrado Feminino)

I - Eventos Comemorativos Anuais
1) 1ª Edição do ReveillOM – A Virada da Paz (Dia Mundial da Paz)
Período: 31/12/2016
Metodologia/Objetivo: A celebração da passagem do ano 2015/2016 foi organizado pela UNIPAZ em parceria
com representantes da Guia Satya e proporcionou uma passagem de ano repleta de reflexões, consciência e
integração para um novo olhar sobre uma celebração de fim de ano. A programação contemplou
apresentações musicais, danças, tai chi chuan, consultas holísticas, fogueira, cachoeira e buffet com ceia
vegana. Todas as idades estiveram presentes, com presença de cerca de 450 pessoas. O evento ocorreu no
Espaço Madre Teresa de Calcutá (casa da cachoeira) e a celebração da passagem do ano ocorreu nos
arredores do Sino da Paz. Além do apoio dos funcionários na organização e limpeza e manutenção dos
espaços, o evento foi conduzido por músicos, facilitadores das atividades, profissionais de cozinha e também
por voluntários.
Público alvo: sociedade em geral sem limite de idade
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): diária de funcionários, bandas e prestação
de serviços em geral de eventos (locação de mesas, cadeiras, equipamentos som, brigadistas, outros)
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 20 voluntários
Número Total de Beneficiários: 450 pessoas
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial:
Não se aplica
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 450 pessoas
Valor do Ingresso: de R$ 30,00 a R$ 90,00
Origem dos Recursos: Ingressos dos participantes
Valor Total de Receitas: R$ 22.624,51 (Os recursos foram oriundos somente das inscrições dos participantes e
as receitas foram divididas com representantes da Guia Satya)
Valor Total dos Custos Projeto: R$ 8.250,00
2) 1ª Edição do Arraiá Zen
Período: 04 de junho
Metodologia/Objetivo: O Arraiá Zen realizado pela UNIPAZ em parceria com o Getap/UnB teve o objetivo de
celebra a festa junina no dia 04 de junho, nas dependências do campus da UNIPAZ. O evento apresentou
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bandas, quadrilha junina, danças, comida vegana e fogueira.
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 20 voluntários
Número Total de Beneficiários: 200 pessoas
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial:
Não se aplica
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 300 pessoas
Valor do Ingresso: R$ 15,00
Origem dos Recursos: Ingressos dos participantes e venda de alimentos típicos

Valor Total de Receitas 3 Turmas: esses valores estão contidos na conta MENSALIDADES,
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Valor Total dos Custos Projeto 2 Turmas: esses valores estão contidos na conta
MENSALIDADES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
3) 4ª Edição Tons da Vila
Período: out 2016
Metodologia/Objetivo: Festival Cultural com feira de troca, bazar, brechó, feira de alimentos orgânicos, sarau
de poesia, shows musicais, contação de histórias, dança, música eletroacústica, terapias holísticas, feira de
artesanato e apresentação de filmes, envolvendo cerca de 500 pessoas entre crianças, jovens e adultos;
A Vila Arco-Íris tem como vocação a promoção de ações educacionais, artísticas e cultural que tenham em
comum a noção da importância de se cultivar a paz. Para tal, realiza oficinas, festivais, apresentações
artísticas, saraus e ações de educação ambiental, envolvendo a participação de estudantes da rede pública de
ensino do DF. A Vila Arco-Íris está instalada em espaço próprio no campus da UNIPAZ, onde realiza as
atividades e onde foram criados os seguintes espaços: 3 salas para uso, a biblioteca, o atelier de artes, o
herbário e a horta comunitária.
Público alvo: sociedade em geral (crianças, adolescentes, adultos e idosos) e os alunos da Escola Classe Ipê e
os moradores do Conglomerado Agrourbano de Brasília – Caub I, localizado no entorno da UNIPAZ.
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 20 voluntários
Número Total de Beneficiários: 500 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial:
Não se aplica
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: não se aplica
Valor do ingresso: não se aplica
Origem dos Recursos: doação de voluntários e recursos da Unipaz
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica
4) Encontros da Teia de Thea (Sagrado Feminino)
Período de Vigência: todo ano de 2016
Parceria: Grupo de Mulheres do Grupo de Theia (Sagrado Feminino)
Metodologia/Objetivo: Mensalmente, no período das 20h00 às 23h00, nas noites de Lua Cheia, a Teia de
Thea reúne mulheres em rituais sagrados, inspirados em divindades femininas de diferentes tradições. Nas
datas importantes da mutação da Roda do Ano realiza celebrações abertas a homens e mulheres. Nos círculos
internos estuda profundamente ritos de passagem femininos e os ensinamentos das antigas culturas da
Deusa. Na arte meditativa pesquisa e utiliza as danças circulares e os cantos sagrados, incentivando os dons
individuais femininos e auxiliando a introspecção e o centramento. Em essência, busca reavivar os ancestrais
laços da irmandade e a parceria entre as mulheres.
Os encontros são realizados no espaço da Teia de Thea no campus da UNIPAZ, em Brasília/DF
Público-alvo: Mulheres de todas as idades e segmentos sociais.
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): não se aplica
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Número Total de Beneficiários: cerca de 1.000 anualmente
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita - bolsas de estudos integral ou parcial:
não se aplica
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 1.000 participantes em 2016
Valor da Mensalidade: a parceria envolve a organização dos encontros pelo grupo responsável, além da
manutenção e melhorias de infraestrutura no espaço Teia de Thea sem custo para a Unipaz
Origem dos Recursos: é oriundo do grupo de mulheres que coordenam os encontros, mas não envolve
repasse de recursos para a Funcipaz
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica

II – Outros Eventos Culturais e Sociais (Vila Arco-Íris)
Público alvo: alunos da Escola Classe Ipê e os moradores do Conglomerado Agrourbano de Brasília – Caub I,
localizado no entorno da UNIPAZ e/ou convidados e aprendizes da Unipaz
1.Oficina de Iniciação à Poesia
Período: abril
Metodologia/Objetivo: oficinas pedagógicas de leitura de poesias
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 02
Número Total de Beneficiários: 13 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita: 13 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: não se aplica
Origem dos Recursos: não se aplica (voluntários)
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica
2.Projeto Cinema a seu Favor
Período: abril
Metodologia/Objetivo: 04 oficinas pedagógicas de leitura de poesias com encontros semanais de 2 horas
cada, perfazendo o total de 8h
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 02
Número Total de Beneficiários: 13 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita: 13 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: não se aplica
Origem dos Recursos: não se aplica (voluntários)
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica
3.Dança de Salão
Período: out 2016 – durante a 4ª Edição Tons da Vila
Metodologia/Objetivo: oficinas lúdicas de dança de salão como uma das atividades da 4ª Edição do Tons da
Vila
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 02
Número Total de Beneficiários: 20 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita: 20 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: não se aplica
Origem dos Recursos: não se aplica (voluntários)
Valor Total de Receitas: não se aplica
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Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica
4.Oficinas de Papel Artesanal
Período: 2016 (março a junho e agosto a novembro)
Metodologia/Objetivo: Oficinas pedagógicas quinzenas de tratamento de matéria-prima entorno da Vila
Arco-íris (papel, caixa de papelão e folha da bananeira), além de práticas e técnicas para transformação da
matéria-prima reciclada. Foram realizadas 16 Oficinas. Um dos objetivos da oficina foi conscientiza o públicoalvo sobre a transformação da matéria-prima e a preservação da natureza.
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 03
Número Total de Beneficiários: 150 participantes ao todo
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita: 150 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: não se aplica
Origem dos Recursos: não se aplica (voluntários)
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica
5. Oficina de Domus
Período: set de 2016
Metodologia/Objetivo: oficinas pedagógicas de confecção de estrutura geodésica em bambu, visando à
conscientização sobre a prática corporal de exercícios e a transformação da matéria-prima
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 02
Número Total de Beneficiários: 22 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita: 22 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: não se aplica
Origem dos Recursos: não se aplica (voluntários)
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica
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III. Outros Eventos Comemorativos Anuais:
1.Encontros da Maturidade
Período: 14 de dezembro de 2016
Metodologia/Objetivo: Foram encontros voltados para as pessoas da terceira idade e teve como proposta
estimular os participantes a vislumbrar formas de viver em paz e harmonia com sua realidade e
potencialidades. Na programação constaram: holopráxis, palestras participativas, rodas de conversa, dança
circular, teatro, filmes e outras atividades.
Público alvo: pessoas da terceira idade
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 02 voluntários
Número Total de Beneficiários: 11 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita: não se aplica
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: 11 participantes
Valor da Inscrição: R$ 180,00
Origem dos Recursos: Inscrição dos Participantes

Valor Total de Receitas: esses valores estão contidos na conta MENSALIDADES,
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Valor Total dos Custos Projeto: esses valores estão contidos na conta MENSALIDADES,
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
2.Cerimônia Ecumênica no Sino da Paz
Período: 06 agosto
Metodologia/Objetivo: Desde 2015, anualmente, no dia de 06 de agosto, o Sino da Paz foi ressoado em um
ato pela paz, na UNIPAZ. Cunhado com moedas de todos os países do planeta, o Sino Mundial da Paz foi
instalado na UNIPAZ por representantes japoneses, para lembrar e honrar as vítimas da bomba atômica
lançada em 06 de agosto, sobre Hiroshima. O mesmo ritual promovido pela Associação Mundial do Sino da
Paz foi realizado ao mesmo tempo em muitos outros países que abrigam o Sino.
O ritual contou com a presença e condução do Reitor Roberto Crema, do Monge Roberto Tadokoro do
Budismo Primordial (HBS) e de convidados presentes.
Público alvo: aprendizes e colaboradores da Unipaz
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 06 voluntários
Número Total de Beneficiários:100 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma gratuita: 100 participantes
Número de Beneficiários atendidos de forma não gratuita: não se aplica
Valor da Mensalidade: não se aplica
Origem dos Recursos: não se aplica
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica
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ATIVIDADE 3 – Ambiental (Programa Socioambiental)
(Art. 4º, VII, subalíneas “d.1” a “d.7”)
I. Participação da Unipaz nos seguintes Conselhos, Comitês, Fóruns e Câmaras Técnicas Ambientais Federais
e do DF:
1. Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH/Câmara Técnica de Educação – CTEN)
2. Conselho de Meio Ambiente do DF (CONAM)
3. Conselho de Recursos Hídricos (CRH)
4. Comitê da Bacia dos Afluentes do Paranaíba DF ( Antigo CBH Paranoá)
5. Fóruns de ONG Ambientais do DF
6. Comitê da Reserva da Biosfera do Cerrado – CRBC DF
7. Cerratenses – Aliança Cerrado – DF
8. Movimento Diálogos da ARIE Granja do Ipê
9. Conselho Gestor da ARIE Granja do Ipê
II – Apoio da Unipaz na mobilização social para a preservação e a manutenção da Nascente do Córrego
Capão Preto com a comunidade da Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE Granja do Ipê
III. Criação do Conselho Gestor da ARIE Granja do Ipê
IV. Realização e Produção do Programa de Rádio FM “Ecos da Natureza” – FM 89,9 Mhz (de 2011 a 2018)
V. Participação como Produtora e Entrevistadora do Programa de TV Suplen “Terra meu Amor” e do
Programa “Ética e Sustentabilidade”
VI. Agenda Pró-Reitora de Meio Ambiente da Unipaz/DF - Regina Stella Quintas Fittipaldi
1. Visita do IPHAN aos Sítios Arqueológicos da ARIE Granja do Ipê
2. Composição do Comitê Executivo do "II Seminário Internacional Água e Transdisciplinaridade – Águas
pela Paz", juntamente com parcerias institucionais
3. Declaração como membro participativo do 8º Fórum Mundial da Água a ser realizado em Brasília em
2018
Reconhecimento da Unipaz durante o II Encontro de Educadores Ambientais do DF – MMA
Público alvo dos projetos I, II e III e ações ambientais de forma gratuita:
Beneficiários Indiretos: Toda População do DF que usufrui da Bacia do Lago Paranoá, pessoas/entidades
envolvidas com a preservação do Meio Ambiente (cerca de 1,5 milhão de habitantes)
Beneficiários Diretos:
• Cerca de 300 alunos das escolas CED Agrourbano CAUB, Escola Classe Ipê e na ARIE Granja do Ipê e
respectivos familiares
• Parte da população de agricultores do CAUB e representantes do Movimento Diálogos e do Conselho
Gestor da Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE Granja do Ipê, criado pelo Decreto 37.198, de
21/03/16. Cerca de 1.000 habitantes do CAUB I

I - Participação da Unipaz nos seguintes Conselhos, Comitês, Fóruns e Câmaras Técnicas
Ambientais Federais e do DF:
a) Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH/Câmara Técnica de Educação - CTEN - a partir de 2013)
b) Conselho de Meio Ambiente do DF (CONAM) - Fóruns de Ong’s Ambientais do DF (a partir de 2013)
c) Conselho de Recursos Hídricos (CRH) – Fóruns de Ong’s Ambientais do DF (a partir de 2013)
d)Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Paranaíba DF ( Antigo CBH Paranoá)
e)Fóruns de ONG Ambientais do DF
f)Comitê da Reserva da Biosfera do Cerrado – CRBC DF
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g)Cerratenses – Aliança Cerrado – DF
h)Movimento Diálogos da ARIE Granja do Ipê
i)Conselho Gestor da ARIE Granja do Ipê ( a partir de 2016)
j)Conselho Gestor da Granja do Ipê (a partir de 2016)
k)Fóruns de ONGs Ambientais do DF (a partir de 2013)
Período: todo ano de 2016 (reuniões bimestrais e extraordinárias)
Metodologia/Objetivo: Representar a Unipaz nesses Fóruns de Meio Ambiente, visando criar uma Cultura de
Paz, representando a Sociedadde Civil na rede de articulação e mobilização social para a preservação do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos
Origem dos Recursos: não se aplica
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 04 Voluntários Regina Stella
Quintas Fittipaldi, Maria Consolacion Udry, Nayla Celene Moreira, Cristina Maria Prudente Carvalhedo,
Socorro Sampaio
Total Horas Trabalho voluntário Regina Fittipaldi – média de 1 reunião por bimestre * 4h + 4 reuniões
extraordinárias * 4 nos 5 Conselhos = 88 horas de reuniões bimestrais
Total Horas Trabalho voluntário das outras 3 voluntárias – média de 1 reunião por bimestre * 4h = 48 horas
cada de reuniões bimestrais
Total de Horas Trabalho voluntário Projeto I = 672 horas
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica

II – Participação da Unipaz no Projeto de Educação Ambiental e de Biofilia como parceira
na mobilização social para apoiar a preservação e a manutenção da ARIE Granja do Ipê,
do Sítio Arqueológico da Granja do Ipê, do Cerrado, da Memória Histórica de Brasília na
Mesa JK da Nascente do Córrego Capão Preto e preservação do Córrego Ipê Coqueiros
com a comunidade da ARIE
Parceria proponente: Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF
(IBRAM/PRESI/SUPEM/CODEA/GEAUC)
Demais Parcerias para as 05 publicações:
• Associação dos Produtores Rurais e Moradores do CAUB I
• Câmara dos Deputados
• Conselho Gestor da ARIE Granja do Ipê
• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER/DF
• Escola Classe Ipê
• Instituto de Permacultura – Ipoema
• Jardim Botânico de Brasília - JBB
• Ministério do Meio Ambiente
• Movimento Diálogos da Granja do Ipê
• Movimento Mutirão Agroflorestal
• Movimento Virada do Cerrado 2016
• Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEAGRI
• Secretaria de Educação
• Secretaria do Meio Ambiente
• Movimento Diálogos da Granja do Ipê
• Universidade da Paz – UNIPAZ /DF
Origem dos Recursos: IBRAM (Emenda Parlamentar nº 2260009 de autoria da Deputada Federal Erika Kokay) R$111.000,00
Valor Total de Receitas e Valor Total dos Custos dos Projetos: não se aplica. Os periódicos foram financiados
com recursos da Emenda Parlamentar nº 2260009 de autoria da Deputada Federal Erika Kokay e do convênio
nº 818881/2015. Todo o recurso foi gerido pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF
(IBRAM/DF)
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Observações:
Não se aplica o valor de receitas e custos desse projeto, considerando que a Funcipaz não
recebeu qualquer repasse financeiro e não foi gestora dos recursos públicos, decorrentes
da emenda parlamentar em questão. Nossa participação e parceria foi pedagógica,
levando a Teoria Fundamental e a abordagem Transdisciplinar da Unipaz de forma
totalmente colaborativa através do Movimento Diálogos. Foi a oportunidade de
experienciar concretamente a Cultura de Paz em ação com as comunidades.
Período: todo ano de 2015 a 2017
Metodologia/Objetivo: Metodologia COMUNIDADES DE CONSERVAÇÃO. Pressupõe a Mobilização da
comunidade para o fortalecimento do Plano de Manejo que prevê a gestão compartilhada entre o governo e
os diversos grupos organizados da ARIE - Granja do Ipê para o desenvolvimento de projetos de educação
ambiental em Unidades de Conservação, balizada de "Comunidades de Conservação". Com esses princípios
em mente, o projeto foi desenvolvido através de reuniões, oficinas e saídas de campo, com diversos
integrantes da comunidade da ARIE Granja do Ipê, tendo a visão de que os produtos a serem adquiridos com
os recursos financeiros disponíveis, seriam ferramentas para o processo de sensibilização e mudança de
hábitos. Foram determinadas 3 metas para o projeto sendo elas:
Meta 1. Reduzir o número de focos de incêndios florestais na ARIE Granja do Ipê;
Meta 2. Preservar a qualidade da água do Córrego Capão Preto;
Meta 3. Elevar o nível de conhecimento da população local sobre a ARIE Granja do Ipê.
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Origem dos Recursos: não se aplica
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução dos projetos): 04 Voluntários
Regina Stella Quintas Fittipaldi, Nayla Celene Moreira, Maria do Socorro, Gizelma Fernandes de Assis)
Total Horas Trabalho voluntário Regina Fittipaldi – 5h por semana durante 12 meses = 240 horas
Total Horas Trabalho voluntário das outras 3 voluntárias – 1h por mês durante 12 meses = 240 12 horas para
cada voluntário = 144 horas
Total de Horas Trabalho voluntário Projeto II = 344 horas
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica

III - Criação do Conselho Gestor da Granja do Ipê (Movimento Diálogos)
Parcerias:
• Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF (IBRAM/Gerência de Educação Ambiental em
Unidades de Conservação)
• Movimento Diálogos , Associação dos Produtores Rurais do CAUB, Secretaria de Agricultura do GDF –
SEAGRI, Administração do Riacho Fundo I, Recanto das Emas, Emater, SPU-DF, Ibram, assessores
parlamentares, moradores, Instituto Brasil Sustentável – Biomas, Agenda 21 de Taguatinga e Agenda 21 de
Vargem Bonita)
Período: todo ano de 2016
Metodologia/Objetivo: Criação do Conselho Gestor Da Arie Granja Do Ipê, por meio do Decreto nº Decreto
37.198, de 21/03/16, assinado pelo Governador Rodrigo Rollemberg em função de toda mobilização e
compromisso da UNIPAZ e comunidade na preservação e cuidado do Patrimônio Sócio Ambiental, Cultural e
Histórico nas ações do Movimento Diálogos. O Governo de Brasília - SEMA e Ibram, que já conta com a ativa
participação da comunidade cada vez mais consciente da relevância de seu exercício de cidadania. Estamos
fortalecendo o Movimento Diálogos da Comunidade da Arie Granja do Ipê por uma gestão participativa e este
propósito vem desenhando que cada vez mais fortemente se estruture e organize instâncias de diálogo que
envolva Governo, Sociedade Organizada, Terceiro Setor, Academia e outros atores em um fórum de expressão
de cidadania consciente.
Origem dos Recursos: não se aplica
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Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução dos projetos): 05 Voluntários
(Regina Stella Quintas Fittipaldi, Nayla Celene Moreira, Maria do Socorro Sampaio, Gizelma Fernandes de
Assis)
Total Horas Trabalho voluntário Regina Fittipaldi – 1h por semana durante 12 meses = 56 horas
Total Horas Trabalho voluntário das outras 4 voluntárias – 1h por semana durante 12 meses = 56 horas para
cada voluntário = 168 horas
Total de Horas Trabalho voluntário Projeto III = 224 horas
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica

IV – Realização e Produção do Programa de Rádio Semanal “Ecos da Natureza”
Parcerias: Rádio Brasília Super FM 89,9 Mhz
Metodologia/Objetivo: sensibilizar a população em geral e os ouvintes da rádio sobre a importância da
preservação do meio ambiente, por meio da cultura de paz, de acordo com os princípios da Unipaz e visão
holística transdisciplinar.
Número Beneficiários Diretos (atendidos de forma gratuitos estimados - participantes das redes e mídias
sociais da Funcipaz): Cerca de 2.000
Número Beneficiários Indiretos (atendidos de forma gratuitos estimados - habitantes do DF e ouvintes da
Rádio ): cerca 3.000
Origem dos Recursos: não se aplica
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução dos projetos): 01 Voluntário
(Regina Stella Quintas Fittipaldi)
Total Horas Trabalho voluntário Regina Fittipaldi e Total do Projeto IV – 6h mensais durante 12 meses = 72
horas
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica

V – Realização e Produção do Programa de TV Mensal “Terra meu amor” e “Ética e
Sustentabilidade”
Parcerias: TV SUPREN ( União Planetária)
Metodologia/Objetivo: sensibilizar a população em geral sobre a importância da preservação do meio
ambiente, por meio da cultura de paz, de acordo com os princípios da Unipaz e da União Planetária.
Número Beneficiários Diretos (atendidos de forma gratuitos estimados - participantes das redes e mídias
sociais da Funcipaz): Cerca de 2.000
Número Beneficiários Indiretos (atendidos de forma gratuitos estimados - habitantes do DF e
telespectadores da TV SUPLEN): cerca 3.000
Origem dos Recursos: não se aplica
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução dos projetos): 01 Voluntário
(Regina Fittipaldi)
Total Horas Trabalho voluntário Regina Stella Quintas Fittipaldi e Total do Projeto V – 4h mensais durante 12
meses = 48 horas
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica

VI. Agenda Pró-Reitora de Meio Ambiente da Unipaz/DF Regina Stella Quintas Fittipaldi
1. Visita do IPHAN aos Sítios Arqueológicos da ARIE Granja do Ipê
Metodologia/Objetivo: O IPHAN visita aos Sítios Arqueológicos da ARIE, com vistas a identificar a exata
localização dos mesmos e, assim, poder definir as linhas de trabalho. A visita incluiu a Mesa JK, localizada na
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nascente do Córrego Capão Preto e o campus da Unipaz, patrimônios históricos do início de Brasília.
Origem dos Recursos: não se aplica
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução dos projetos): 01 Voluntário
(Regina Stella Quintas Fittipaldi)
Total Horas Trabalho voluntário Regina Fittipaldi e Total do Projeto VI -1 – 16h mensais durante 2 meses =
32 horas
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica
Composição do Comitê Executivo do "II Seminário Internacional Água e Transdisciplinaridade –
Águas pela Paz", juntamente com parcerias institucionais
Metodologia/Objetivo: realização de reuniões semanais para a organização e realização do evento em Brasília
em 2018.
Origem dos Recursos: não se aplica
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução dos projetos): 01 Voluntário
(Regina Stella Quintas Fittipaldi)
Total Horas Trabalho voluntário Regina Fittipaldi e Total do Projeto VI -2 – 6h mensais durante 12 meses =
72 horas
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica
2.

Declaração de como membro participativo do 8º Fórum Mundial da Água a ser realizado em
Brasília em 2018
A UNIPAZ passa a compor o COMITÊ EXECUTIVO do "II Seminário Internacional Água e Transdisciplinaridade –
Águas pela Paz", juntamente com os seguintes membros: Ministério do Meio Ambiente, Secretaria do Meio
Ambiente (SEMA), AWAKEN LOVE, Centro de Estudos Transdisciplinares da Água (CIRAT), Universidade de
Brasília, Instituto Serra do Espinhaço.
Origem dos Recursos: não se aplica
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução dos projetos): 01 Voluntário
(Regina Stella Quintas Fittipaldi)
Total Horas Trabalho voluntário Regina Fittipaldi e Total do Projeto VI-3 – 6h mensais durante 12 meses =
72 horas
3.

4. Reconhecimento da Unipaz durante o II Encontro de Educadores Ambientais do DF
A UNIPAZ recebe durante o II ENCONTRO DE EDUCADORES AMBIENTAIS DO DF no Jardim Botânico de Brasília,
o “Certificado pelos relevantes serviços prestados à Educação Ambiental do DF”
Metodologia/Objetivo: sensibilizar a população em geral sobre a importância da preservação do meio
ambiente, por meio da cultura de paz, de acordo com os princípios da Unipaz e visão holística transdisciplinar,
por meio da participação em visitas técnicas, em eventos nacionais e internacionais de grande interesse na
área ambiental.
Origem dos Recursos: não se aplica
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução dos projetos): 01 Voluntário
(Regina Stella Quintas Fittipaldi)
Total Horas Trabalho voluntário Regina Fittipaldi e Total do Projeto VI-4 – 8h mensais durante 2 meses = 16
horas
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica
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ATIVIDADE 4 – Programa Anual de Eventos
Art. 4º, VII, subalíneas “d.1” a “d.7”)

I - Participações da Reitoria como Conferencistas em Eventos Nacionais e Internacionais
Agenda do Reitor Roberto Crema
4.1. Eventos internacionais:
1.
Palestra no Junior Enterprise World Conference em Florianópolis/SC
Número Total de Beneficiários: 100 participantes
2.
Abertura do Fórum Mundial da Paz em Florianópolis/SC
Número Total de Beneficiários: 300 participantes
3.
Palestra no II Simpósio Internacional do Autoconhecimento em Salvador/BA
Número Total de Beneficiários: 65 participantes
4.
Seminário na Formação da GAIA Foundation na UNILUZ em Nazaré Paulista/SP
Número Total de Beneficiários: 30 participantes
5.
Palestra no Fórum Internacional de Educação em Venâncio Aires/RS
Número Total de Beneficiários: 35 participantes
4.2.Conferências e Palestras em Entidades
1)
Conferência no Encontro de Qualidade de Vida da Secretaria da Fazenda da Bahia em Salvador/BA
Número Total de Beneficiários: 75 participantes
2)
Conferência de Abertura no FENAFISCO em Brasília/DF
Número Total de Beneficiários: 150 participantes
3)
Palestra na Associação de Gerentes da Caixa Econômica Federal de João Pessoa/PB
Número Total de Beneficiários: 50 participantes
4)
Palestra na Secretaria de Educação e de Saúde de Altinópolis/SP
Número Total de Beneficiários: 21 participantes
4.3.Palestras Diversas nas seguintes localidades
1)
Belo Horizonte/MG,
2)
Brasília/DF,
3)
Cariri/CE,
4)
Curitiba/PR,
5)
Feira de Santana/BA,
6)
Lageado/RS,
7)
Lorena/SP,
8)
Pirenópolis/GO,
9)
Salvador/BA e
10) São Paulo/SP
Número Total de Beneficiários nas diversas palestras (média de 20 participantes por evento): 200
participantes
4.7. Outros eventos
1.
Ato Transreligioso pela Paz Mundial, pela chegada da Tocha Olímpica a Brasília na Esplanada dos

20

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Ministérios, em Brasília/DF
Número Total de Beneficiários: 500 participantes
2.
Palestra no Encontro no Centro Gestalt da UnB
Número Total de Beneficiários: 23 participantes
3.
Aula Magna na pós-graduação em Sistêmica Fenomenológica em Brasília/DF
Número Total de Beneficiários: 30 participantes
4.
Encontros do Colégio Internacional dos Terapeutas - CIT em Forquilha/SP e Sabará/MG
Número Total de Beneficiários: 50 participantes

Agenda da Vice-Reitora Lydia Rebouças
4.8. Participação em Eventos:
1.
Diversidade e Convivência pela UnB/ Faculdade da Ciência da Informação em Brasília/DF,
Número Total de Beneficiários: 20 participantes
2.
Encontro Pierre Weil em Brasília/DF,
Número Total de Beneficiários: 31 participantes
3.
Ecologia do Ser, pela UnB-Departamento de Psicologia em Brasília/DF, e
Número Total de Beneficiários: 24 participantes
4.
Círculo Holístico em Brasília/DF.
Número Total de Beneficiários: 33 participantes

4.9. Participações em programas da EBC Rádios com a Jornalista Mara Régia:
a)
Programa Viva Maria
Constitui um espaço de expressão dos direitos civis, políticos e sociais das mulheres. Com produção e
apresentação da jornalista Mara Régia, Viva Maria é referência no rádio brasileiro pelo seu pioneirismo e
instrumento de transformação na vida de milhares de Marias. Em formato de programete, o Viva Maria é
transmitido de 2a a 6a feira em rede nacional pelas rádios Nacional do Alto Solimões, Nacional da Amazônia,
Nacional de Brasília AM e Rádio Mec do Rio de Janeiro. Todas as suas edições estão disponíveis
na Radioagência Nacional que é responsável também pela distribuição do programa para mais de quatro mil
emissoras de rádio em todo o país.
http://radioagencianacional.ebc.com.br/
Metodologia/Objetivo: sensibilizar a população em geral sobre a cultura de paz, de acordo com os princípios
da Unipaz e visão holística transdisciplinar, por meio da participação em eventos nacionais e internacionais.
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 01 Voluntário
Número Total de Beneficiários Indiretos: (Ouvintes da rádio): cerca de 1.500
Origem dos Recursos: não se aplica (média de 216 horas anuais trabalho voluntário)
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica. Todos os custos das viagens foram financiados pelos
proponentes dos eventos relacionados.
b)
Programa Natureza Viva
O programa Natureza Viva abre espaço nas ondas sonoras para discussões com lideranças rurais da Amazônia,
como ribeirinhos, pescadores, seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, trabalhadores extrativistas,
indígenas, associação de jovens e de mulheres, além de dicas para preservação do meio ambiente. Conheça
um pouco mais sobre os biomas brasileiros nesta grande rede. Este programa vai ao ar todo domingo:
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• às 6h, na Rádio Nacional do Alto Solimões – AM 670 KHz e FM 96,1 MHz
• às 8h, nas rádios Nacional da Amazônia – 11.780 KHz e 6.180 KHz
• às 8h, Nacional de Brasília – 980 KHz
• às 8h, Rádio MEC - Nacional do Rio de Janeiro – 800 KHz
http://radios.ebc.com.br/natureza-viva/2018/08/homenagem-do-natureza
Metodologia/Objetivo: sensibilizar a população em geral sobre a cultura de paz, de acordo com os princípios
da Unipaz e visão holística transdisciplinar, por meio da participação como comentarista sobre temas atuais
para a população público-alvo das rádios.
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 01 Voluntário
Número Total de Beneficiários Indiretos: (Ouvintes da rádio): cerca de 3.000
Origem dos Recursos: não se aplica (média de 03 horas mensais e 36 horas anuais trabalho voluntário)
Valor Total de Receitas: não se aplica
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica

II - Reuniões e Encontros Anuais da Rede Unipaz:
1. Encontro anual do Colegiado Geral das Unidades Unipaz (CGUU)
Período: dias 11 e 12 de abril, no Espaço Luther King no campus da Unipaz
Metodologia/Objetivo: O encontro que congrega as Unidades Unipaz é realizado anualmente com o objetivo
de alinhamento e troca de experiências. As Unidades UNIPAZ se constituem de entidades independentes
administrativa, financeira e juridicamente e que em conjunto com a Fundação Cidade da Paz, buscam
disseminar a cultura de paz no âmbito nacional.
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): não se aplica
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): 05 voluntários
Número Total de Beneficiários Diretos: 23 lideranças das Unidades Unipaz e 05 voluntários da Presidência e
Reitoria da Funcipaz = total 28
Origem dos Recursos: não se aplica (média de 08 horas de trabalho voluntário, totalizando 40 horas anuais)
Valor Total de Receitas: R$ 1.380,00 (hospedagem e alimentação das lideranças da Unipaz)
Valor Total dos Custos Projeto: R$ 500,00

ATIVIDADE 5 – Disseminação do Conhecimento Holístico Transdisciplinar (Programa de Gestão do
Conhecimento da Unipaz e/ou parcerias)
(Art. 4º, VII, subalíneas “d.1” a “d.7”)
I.
II.
III.
IV.

Publicações
Periódicos
Artigos Científicos
Entrevistas

Observações: Foram planejadas e previstas várias publicações no plano de trabalho de
2016, mas não se concretizaram neste exercício. A maioria das publicações foi lançada no
exercício de 2017.
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ATIVIDADE 6 – Outras Formas de Captação de Recursos
(Art. 4º, VII, subalíneas “d.1” a “d.7”)
I. Uso de Espaço
II. Receita Vendas da Loja Unipaz
III. Doações Particulares
Para todas as ações da atividade 6:
Relação de Colaboradores remunerados (prestadores de serviços): colaboradores remunerados, constantes
da folha de pagamento
Relação de voluntários (envolvidos direta ou indiretamente na execução): não se aplica
I.

Uso de Espaço

Metodologia/Objetivo: é realizada a reserva de espaços da Unipaz, de acordo com a disponibilidade na
agenda da secretaria da Unipaz.
Origem dos Recursos: clientes da Unipaz que fazem reserva do espaço e serviços de hospedagem e
alimentação nos diversos espaços da Unipaz
Valor Total de Receitas: R$ 51.018,42
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica
II.

Receita Vendas da Loja Unipaz

Metodologia/Objetivo: vendas de livros relacionados no estoque da Unipaz que foram doados ou financiados
pelos próprios autores.(Ver detalhes na justificativas)
Origem dos Recursos: venda de livros holísticos e transdisciplinar na loja da Unipaz
Valor Total de Receitas: R$ 3.623,06
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica
III.

Doações de Particulares

Metodologia/Objetivo: doações realizadas por doadores conforme declaração anexa assinada pela Presidente
Origem dos Recursos: doações de voluntários Unipaz para as atividades e projetos Unipaz
Valor Total de Receitas: R$ 5.434,30
Valor Total dos Custos Projeto: não se aplica
DESCRIÇÃO DOS EVENTUAIS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS (Art. 4º, VII, alínea “e”)
INSTRUMENTO JURÍDICO 1 (Art. 4º, VII, subalíneas “e.1” a “e.7”)
Não foi recebido qualquer recurso público em 2016.
RELAÇÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS (IMUNIDADES E ISENÇÕES)
(Art. 4º, VII, subalínea “f”)
Não se aplica. Não temos certificações ou isenções tributárias em vigor
Declaro que são verdadeiras as informações acima e que estou ciente das penalidades imputáveis pelo
Código Penal, no caso de falsificação documental.
Brasília - DF, 25 de maio de 2019.

Cristina Maria Prudente Carvalhêdo Frota
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