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01 - APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA 
 
A entidade executora deste projeto é a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, 
organização fundada em 8 de março de 1989. A Cáritas é uma das regionais 
integrantes da Cáritas Brasileira, sendo um organismo da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) e uma das 162 organizações-membro da Rede 
Cáritas Internacional, de atuação social e humanitária, presente em 200 países 
e territórios.  
A Cáritas Brasileira possui a missão de “Testemunhar e anunciar o Evangelho 
de Jesus Cristo, defendendo e promovendo a vida e participando da construção 
solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural, junto com as pessoas em 
situação de exclusão social”. Como diretriz geral de ação, a entidade se 
compromete com a construção do Desenvolvimento Solidário Sustentável e 
Territorial, na perspectiva de um projeto popular de sociedade democrática. 
No decorrer da sua história, a Cáritas Brasileira vem promovendo ações para 
efetivação dos direitos humanos e do desenvolvimento solidário e sustentável, 
tendo como diferencial a articulação entre a teoria e a prática, uma vez que o 
trabalho cotidiano vivenciado junto às comunidades é o principal subsídio para a 
formulação teórica. Nas iniciativas práticas, revela-se a construção de uma 
concepção de desenvolvimento participativa e multidimensional (dimensões 
ambiental, econômica, política, social e cultural), que não se “restringe“ ao 
crescimento econômico como condição única e suficiente para promover a 
melhoria da vida dos trabalhadores e trabalhadoras. 
Em Minas Gerais, a Cáritas Regional é composta por 14 entidades membros e 
possui atuação em sete regiões do Estado: Vale do Jequitinhonha, Norte, Zona 
da Mata, Noroeste, Vale do Aço, Triângulo Mineiro e Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. A partir da execução do projeto em parceria ao Ministério Público 
estadual, a Cáritas começou a atuar na região de Guanhães, aproveitando para 
contribuir na construção de uma Cáritas Diocesana. 
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02 - OBJETIVOS DO PROJETO 
 
2.1 - OBJETIVO GERAL 
 
Promover a Segurança Alimentar e Nutricional e a Economia Popular Solidária 
para os Agricultores e Agricultoras familiares de Conceição do Mato Dentro, Dom 
Joaquim e Alvorada de Minas, a partir dos princípios da sustentabilidade 
agroecológica, da promoção da cidadania e da solidariedade, resgatando a 
cultura das comunidades e fortalecendo suas organizações. 
 
2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Gerar sistemas produtivos diversificados e em acordo com a diversidade 

sócio-cultural-ambiental e os hábitos alimentares locais, para auto 
abastecimento e melhoria da dieta dos agricultores e agricultoras; 

2. Capacitar grupos de produção e agentes comunitários em práticas de 
produção agroecológica, metodologias de educação popular e segurança 
alimentar e nutricional; 

3. Prestar apoio técnico, gerencial e organizacional, estimulando as formas de 
cooperação produtivas (associação, cooperativas ou Grupos Coletivos de 
Produção - GCP); 

4. Difundir e estimular a adoção de tecnologias sociais para a produção 
agroecológica de alimentos, a produção e uso de sementes crioulas para 
promover a preservação e conservação dos ecossistemas; assim como a 
independência de insumos externos; 

5. Promover a melhoria nas condições de produção e comercialização dos 
produtos de agricultores (as) familiares visando a comercialização na feira  
de Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e Alvorada de Minas, 
transformando o espaço da feira, num espaço de conquistas de cidadania e 
direitos, de estímulo à geração de renda, ocupação, de promoção da cultura, 
de abastecimento urbano e conseqüentemente, na melhoria da qualidade de 
vida elevando a circulação de riquezas dentro do município; 

6. Apoiar a difusão da metodologia dos Fundos Rotativos Solidários, como 
instrumento para geração de trabalho e renda nas comunidades rurais, na 
perspectiva do fomento ao desenvolvimento local solidário e sustentável; 
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7. Estimular a agroindustrialização dos produtos visando a estruturação de 
unidades de processamentos de queijos, doces e quitandas adequadas a 
vigilância sanitária de modo a preservar e garantir os saberes e cultura da 
culinária local; 

8. Capacitar agricultores e agricultoras para acessar políticas públicas de 
acesso as compras públicas (PAA e PNAE); 

9. Criar um fundo de apoio a projetos para implementação de projetos 
produtivos como: hortas lavouras, pequenos animais, pequenas 
agroindústrias, recuperação de nascentes, melhoria da feira e das condições 
de comercialização. 
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03 - SÍNTESE DAS METAS DO PROJETO (para os 03 anos de execução) 
Metas Indicadores 

Quantitativos 
Indicadores de 

Execução 
Meios de 

Verificação 

01 
Prestar Assistência 

Técnica e Social (ATES) 
às 33 comunidades 

 

Acompanhamento 
técnico a implementação 

de 140 projetos. 
 

Realização de 2376 
visitas técnicas durante 
os 3 anos de execução 

do projeto. 
 

Realização de 33 dias de 
campo. 

Projetos 
implementados e 

gerando renda para 
as famílias. 

 
Unidades produtivas 

funcionando. 

Relatórios, lista 
de presença e 

fotos. 

02 
Formação e capacitação 

das 33 comunidades 
envolvidas no programa 

 

Realização de 03 
seminários com 100 
pessoas cada uma. 

 
Realização de 99 oficinas 

com 30 pessoas cada 
uma. 

 
Realização de 4 

intercâmbios com 40 
pessoas cada uma 

 
No total de 3390 pessoas 
capacitadas ao longo do 

projeto. 

Realização de 
reuniões, 

seminários, 
encontros, oficinas, 

intercâmbios 

Relatórios, lista 
de presença e 

fotos. 

03 

Implantar e estruturar 
sistemas coletivos de 

produção agroecológica, 
com base em 

tecnologias sociais, e 
estimular o 

desenvolvimento de 
projetos culturais, 

esportivos e de lazer, por 
meio de um fundo de 

apoio a projetos 
produtivos, ambientais e 
de promoção dos direitos 

da criança e do 
adolescente 

Apoiar 180 projetos 
apoiando 33 

comunidades rurais e 40 
grupos urbanos 

 
Realizar 10 reuniões da 
comissão de avaliação e 
aprovação dos projetos 

Os 180 projetos 
instalados e 
funcionando 

Os 180 projetos 
instalados e 
funcionando. 

04 
Coordenar, acompanhar, 
monitorar e avaliar toda 
execução do programa 

Realizar 06 reuniões do 
Fórum Gestor do projeto 

Projeto monitorado 
e replanejado pelo 
Fórum Gestor do 

Projeto 

Relatórios e 
fotos das 
reuniões. 

05 

Fortalecimento das feiras 
livres de Conceição do 

Mato Dentro, Dom 
Joaquim e Alvorada de 
Minas. Vinculando-as a 

um espaço de promoção 
da cultura, de direitos e 

da cidadania. 
 

Produtos das 33 
comunidades 

comercializados nas 
feiras. 

 
Produtos das 33 

comunidades 
comercializados através 
de uma marca Regional. 

 
Apresentações culturais 

nas feiras. 

Produtos das 33 
comunidades sendo 
comercializados na 

feira através da 
marca aumentando 
a renda das famílias 

e garantindo 
consumo de 
qualidade a 

população de 
conceição do mato 

dentro, Dom 
Joaquim e Alvorada 

de Minas. 

Produtos das 
33 

comunidades 
embalados com 

suas 
respectivas 
marcas e os 

produtos sendo 
comercializado 

na feira. 
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04 – SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE JULHO A AGOSTO  
 

Neste primeiro bimestre de atividades em parceria com o Programa de Apoio a 
Projetos da Região Central, PROAP, a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais 
buscou conhecer a nova região de atuação, identificar as possíveis parcerias, 
bem como apresentar quem somos, por que viemos e quais atividades iremos 
realizar ao longo dos três anos de projeto junto às comunidades. Iniciamos 
nossas atividades com o público rural dos municípios de Alvorada de Minas, 
Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim, optando por utilizar o nome fantasia 
para o projeto de “Projetos Alternativos Comunitários” (PAC’s).  
Este também foi um importante momento para iniciarmos a organização do 
nosso escritório, desenvolvermos um estudo minucioso das atividades e 
metodologias a serem aplicadas, assim como pensar sobre a divisão de tarefas 
entre a equipe. É importante ressaltar que, devido a demora da chegada dos 
automóveis, o primeiro mês foi centrado no desenvolvimento das atividades 
descritas anteriormente bem como no estudo do projeto a ser desenvolvido.  
Neste período tivemos 08 (oito) atividades com características distintas e 
complementares, sendo reuniões nas comunidades rurais dos três municípios, 
reunião com grupos de produção, reuniões de qualificação da equipe, reuniões 
com parceiros da Cáritas, ações em defesa dos direitos das comunidades 
atingidas pela mineração, reuniões de planejamento, seminário inicial de 
lançamento do PAC’s e reunião com o Fórum Gestor.  
Foram realizadas atividades nos municípios alvo do projeto, como também em 
Belo Horizonte, Serro e Diamantina (Minas Gerais), contemplando o total de 70 
ações e alcançando em média um público de 889 pessoas. Faz-se importante 
lembrar de outras 04 atividades anteriores a julho, com um alcance de 46 
pessoas fundamentais para a organização inicial do projeto e mobilização do 
primeiro seminário interno. No montante das atividades referidas acima, 09 
foram realizadas em Alvorada de Minas, 41 em Conceição do Mato Dentro, 13 
em Dom Joaquim, 05 em Belo Horizonte, 01 em Diamantina e 01 no Serro. 
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4.1 - Seminário Inicial e Lançamento do Proap 
 

O Seminário Inicial do projeto foi realizado na Casa do Romeiro -Conceição do 
Mato Dentro- entre os dias 08 a 10 de julho, e teve como objetivo apresentar a 
Cáritas Brasileira e o Proap, explicitar a origem dos recursos do fundo bem como 
as propostas de ações para os parceiros e comunidades rurais dos três 
municípios, discutir as diretrizes gerais e critérios orientadores a serem seguidos 
ao longo dos três anos de atuação, e eleger o Fórum Gestor.  
O Fórum Gestor, órgão que tem a função de acompanhar a gestão e execução 
do projeto, ficou composto por 12 (doze) pessoas, de forma não remunerada, 
ficando distribuído da seguinte maneira: 01 (um/a) representante da Cáritas 
Brasileira Regional Minas Gerais, 01 (um/a) representante do Programa Polos 
de Cidadania da UFMG, 01 (um/a) representante do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais, 01 (um/a) representante da Emater, 06 (seis) representantes 
de comunidades rurais dos municípios de Alvorada de Minas, Conceição do Mato 
Dentro e Dom Joaquim (sendo 02 representantes por município, prioritariamente 
um homem e uma mulher) e 02 (dois) representantes da Zona Urbana de 
Conceição do Mato Dentro. É importante ressaltar que os/as representantes das 
comunidades, sejam eles da zona urbana ou rural, tiveram eleitos também seus 
suplentes, com vistas a resguardar eventuais problemas de não comparecimento 
nos momentos de formação e avaliação dos projetos. 
Em relação aos membros do Ministério Público estadual, da Emater, da Cáritas 
Brasileira Regional Minas e do Programa Polos de Cidadania, ficou definido que 
não será cativa por instituição. Em eleição direta no Seminário Inicial, a 
composição do Fórum Gestor ficou da seguinte maneira: 

a) Representantes de Alvorada de Minas: Titulares – Leandro Gonçalves de 
Castro e Assis Simões; Suplentes – Vanusia Maria de F. Santos; 

b) Representantes de Conceição do Mato Dentro (meio rural): Titulares – 
Vicente Geraldo de Moraes e Odete de Almeida; Suplentes – Hélio de 
Souza e Francisco Augusto Lages 

c) Representantes de Conceição do Mato Dentro (meio urbano): Titulares – 
Ricardo Brasil e Juliana Rajão; Suplentes – Diva Cunha e Thaís Simões 
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d) Representantes de Dom Joaquim: Titulares – Juliano de Souza Thomaz 
e Dulcilene Barroso de Queiroz; Suplentes – Neidilaine e José Lúcio dos 
Santos. 

           
Foto 01 – Seminário Inicial de Apresentação do PAC’s no dia 08 de julho. (Foto: arq. Cáritas) 

O evento teve seu fim na tarde do dia 10 de julho, com o Lançamento Oficial do 
Proap ao lado do Mercado Municipal de Conceição do Mato Dentro. Para estas 
atividades, contamos com a participação média de 75 pessoas.  

              
Foto 02 – Seminário de lançamento do Proap no dia 10 de julho. (Foto: arq. Cáritas) 
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4.2 – Reuniões nas Comunidades Rurais 
 

Neste primeiro bimestre foram realizadas 31 reuniões em comunidades rurais 
dos municípios que atendemos, alcançando 39 comunidades e 636 pessoas. A 
razão de haver maior quantidade de comunidades envolvidas que reuniões por 
comunidade justifica-se pela opção da equipe em reunir, em um mesmo local e 
horário, grupos de diferentes comunidades para este momento de apresentação 
dos PAC´s.  
Em linhas gerais, as reuniões tinham duração de 1 hora e meia a duas horas, e 
iniciávamos as atividades com um momento lúdico de mística e apresentação 
das pessoas presentes, seguido por uma apresentação da Cáritas, de como e 
por que chegamos na região, qual será o trabalho a ser desenvolvido pelos 
PAC’s, além de tirar dúvidas sobre o funcionamento do projeto e como a 
comunidade e grupos poderão acessá-los. Também conseguimos organizar as 
Comissões de Desenvolvimento Comunitárias (CDC) para acompanhamento 
local do projeto e auxiliar os trabalhos dos/as técnicos/as da Cáritas. Quando 
havia grupos produtivos e de trabalho, aproveitávamos para agendar uma visita 
com objetivo de contribuir na organização e debater o acesso ao Fundo de Apoio. 
Das 31 reuniões totais ocorridas ao longo destes dois meses, 06 delas foram em 
Alvorada de Minas (com um público alcançado de 102 pessoas de 07 
comunidades), 14 em Conceição do Mato Dentro (com a presença de 306 
pessoas de 17 comunidades) e 11 em Dom Joaquim (sendo 15 comunidades 
com a participação de 228 pessoas). As comunidades alcançadas foram: 

 Alvorada de Minas: Fazenda da Ponte, Jassém, Itapanhoacanga, 
Lapinha, Ribeirão de Trás, Ribeirão Santana e na sede do município; 

 Conceição do Mato Dentro: Brejaúba, Socorro, Córregos, Gondó, Tapera, 
Santo Antônio do Cruzeiro, Ouro Fino, Buraco, Três Barras, Cubas, 
Tacolomi, Candeias, Tabuleiro, Água Quente, Capitão Felizardo, Costa 
Sena e Cipó; 

 Dom Joaquim: São José da Ilha, Serra, Sesmaria, Machado, Paiol, Ranca 
Toco, Sapé, Capoeirão, Lages, Chambá, Condado, Mata do Braga, 
Cachoeira, São João e Gororós. 
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Foto 03 – Reunião na comunidade de Córregos em Conceição do Mato Dentro no dia 05 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 

 
Foto 04 – Reunião na comunidade de Ouro Fino em Conceição do Mato Dentro no dia 10 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 05 – Reunião na comunidade de Ribeirão de Trás em Alvorada de Minas no dia 19 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 

Foto 06 – Reunião na comunidade de Sesmaria em Dom Joaquim no dia 21 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 
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4.3 – Reuniões com Grupos Produtivos 
 

Nas reuniões de apresentação da Cáritas e dos PAC’s nas comunidades, foram 
identificados 05 grupos produtivos que poderiam concorrer ao edital do Fundo 
de Apoio a Pequenos Projetos, sendo 03 na comunidade de Ouro Fino em 
Conceição do Mato Dentro e 02 em Dom Joaquim ligados a associações. 
Participaram, ao total, 49 participantes.  
Na comunidade de Conceição do Mato Dentro foi identificado grupos que 
trabalham com produção de quitandas, bem como criação de peixes e aves, 
realizando 02 reuniões com 19 pessoas em Ouro Fino.  
Em Dom Joaquim, os grupos identificados foram de produtos apícolas, ligado a 
Associação de Apicultores de Dom Joaquim, e outro grupo referente a produção 
de artesanato pela Associação Dom Cipó. No município foi realizado 03 reuniões 
com 30 participantes. 
A metodologia adotada nas reuniões foi de realizar o resgate dos princípios e 
funcionamento do PAC’s e procurar compreender melhor a historiados grupos, 
as perspectivas de melhorias esperadas após o acesso ao fundo do Proap 
deixando os participantes da reunião bem à vontade para fazerem suas 
colocações a respeito do tema, bem como buscarem esclarecimentos e 
orientações para o preenchimento do Roteiro de Elaboração de Projetos. 
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Foto 07 – Reunião com Associação de Apicultores em Dom Joaquim no dia 13 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 
Foto 08 – Reunião com Grupo para Criação de Aves em Ouro Fino no dia 27 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 
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4.4 – Espaços de Qualificação 
 
Em busca da melhoria do desempenho das atividades da equipe em meio as 
comunidades rurais, os membros da Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais 
tiveram a oportunidade de participar de dois momentos de formação e 
qualificação de temática afim com nossos trabalhos. O primeiro, “Seminário 
Internacional sobre Mineração na América Latina: Neoextrativismo e Lutas 
Territoriais” ocorreu no dia 03 e 04 de agosto na Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanadas da Universidade Federal de Minas Gerais (Fafich-UFMG) 
em Belo Horizonte/MG e o segundo “Minicurso de Direitos dos Povos e 
Comunidades Tradicionais” ocorrido no dia 13 de agosto na Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em Diamantina/MG. 
 

 
Foto 09 – Minicurso de Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais no dia 13 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 10 – Seminário Internacional sobre Mineração na América Latina no dia 03 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 
Foto 11 – Seminário Internacional sobre Mineração na América Latina no dia 03 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 
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4.5 - Reunião com Parceiros 
 

Entendendo a importância da parceria para o bom desenvolvimento dos 
trabalhos propostos, a Cáritas nestes dois meses dedicou parte de suas ações 
para estreitar laços com parceiros chaves neste novo ambiente. Fruto desta 
intenção, pode-se elencar as seguintes iniciativas: 

 07 reuniões com o Programa Polos de Cidadania da UFMG -  
perpassando desde a construção das propostas dos documentos bases 
para o funcionamento do Fórum Gestor como reuniões para afinamento 
das atividades realizadas; 

 02 reuniões com o GPACC - para o nivelamento das ações do Proap e 
para o esclarecimento dos objetivos e metas do projeto; 

 01 reunião com o Cimos em Belo Horizonte - para discutir ações sociais 
para os conflitos de comunidades e mineradora; 

 03 reuniões com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (CMDRS) - para entender e contribuir nas políticas rurais de 
Conceição do Mato Dentro; 

 03 reuniões com a EMATER, sendo que 02 ocorreram em Conceição do 
Mato Dentro e 01 em Alvorada de Minas - afim de discutir formas de ação 
mais eficientes em comunidades rurais dos municípios, bem como tomar 
informações a respeito de projetos que já estão sendo desenvolvidos;  

 01 reunião com o professor Divino, coordenador do internato rural do 
departamento de nutrição da UFMG – acerca da atuação do 
departamento nos distritos de Conceição; 

 01 reunião com o André, nutricionista de Conceição do Mato Dentro -com 
vistas a compreender os trabalhos aqui realizados e forma de melhorar o 
fornecimento de alimentos para as escolas municipais; 

 01 reunião com a Gabriela Santos Curi, da Secretaria de 
Desenvolvimento Social de Conceição do Mato Dentro - para pensar 
formas de ações objetivadas para melhoria da política social municipal; 

 01 visita ao Parque Salão das Pedras com moradores de Conceição do 
Mato Dentro - para conhecer a região e pensar propostas ambientais que 
atendam as demandas locais.  
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Tivemos também 03 reuniões com lideranças locais, uma em cada cidade 
que atuamos, antes do Seminário Inicial e de Lançamento do PAC’s, para 
apresentação da Cáritas e do projeto. 

    Foto 12 – Reunião com lideranças de Conceição do Mato Dentro no dia 03 de julho. (Foto: arq. Cáritas) 

      Foto 13 – Reunião com Cimos e Polos no dia 10 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 
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 Foto 14 – Visita ao Parque Salão de Pedras no dia 14 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 
 

 Foto 15 – Reunião com GPACC no dia 19 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 
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4.6 - Defesa dos Direitos Humanos e Participação em Mobilizações Sociais 
 

Outra importante ação de destaque dentre as atividades desenvolvidas pela 
Cáritas foi a defesa dos direitos humanos das comunidades diretamente 
atingidas pelo empreendimento minas-rio com a empresa Anglo American, além 
da participação em espaços de mobilizações sociais e acompanhamento de 
representantes das comunidades atingidas em manifestações por direitos, 
liberdade e democracia em Belo Horizonte/MG. 
Em nossa região, estivemos próximo às comunidades que reivindicavam uma 
mudança no posicionamento da empresa, visto a urgência de sanar os danos 
que têm sido causados desde a implantação e início das atividades do 
mineroduto minas-rio. Em especial, fomos solidários às famílias que 
reivindicavam em um trecho próximo à comunidade do Sapo na MG-010 e em 
05 reuniões dede conciliação em agosto. No dia 20 de agosto estivemos 
presentes, junto a representantes das comunidades do Sapo e Turco, no ato 
público nacional por direitos, liberdade e democracia em Belo Horizonte. 
Participamos também de reuniões do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (CODEMA) em Conceição do Mato Dentro, no dia em que se debatia 
a expansão do empreendimento minerário, e na reunião do CODEMA no Serro, 
para debater e exemplificar impactos aqui sofridos. 

 
Foto 16 – Ato em defesa da democracia em Belo Horizonte no dia 20 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 17 – Ato contra impactos negativos do empreendimento minas rio no dia 28 de julho. (Foto: arq. Cáritas) 

 
Foto 18 – Reunião de negociação das comunidades atingidas com a empresa no dia 29 de julho. (Foto: arq. Cáritas) 
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4.7 - Reuniões Internas da Cáritas 
 
Com o propósito de monitorar, avaliar e planejar as ações orientadoras dos 
trabalhos, foram realizadas 05 reuniões conjuntamente com a coordenação do 
projeto.  
Pudemos também participar nos dias 31 de julho a 02 de agosto do seminário 
de “Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Sistematização” –PMAS–, da 
Rede Cáritas Minas Gerais, ocorrida em Belo Horizonte. Este seminário, que 
ocorre 03 (três) vezes ao ano, teve por objetivo monitorar as ações e 
deliberações planejadas no início deste ano. Para esta ação, tivemos a 
oportunidade de apresentar a toda Rede os trabalhos iniciados na região de 
Conceição do Mato Dentro e alinhar nossas ações com as diretrizes estaduais 
da Cáritas. 

 Foto 19 – Reunião de equipe da Cáritas. (Foto: arq. Cáritas) 
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4.8 - Reunião do Fórum Gestor 
 
Para acompanhar a gestão e execução do projeto, conta-se com o Fórum 
Gestor. O Fórum, que irá se reunir durante toda a execução dos trabalhos, é 
responsável por acompanhar o monitoramento e a avaliação das atividades 
propostas. É o Fórum que tem a responsabilidade de indicar as comunidades 
prioritárias serem contempladas pelo Programa, definir critérios de seleção e 
exclusão, bem como eleger os projetos aprovados. 
 
No dia 27 de agosto o Fórum Gestor fez sua primeira reunião após a realização 
do Seminário Inicial, ocasião em que se definiu e aprovou a composição deste 
órgão. Nesta reunião estiveram presentes a maior parte dos/as representantes, 
incluindo os/as suplentes, bem como toda equipe da Cáritas Brasileira Regional 
Minas Gerais e do Programa Polos de Cidadania da UFMG para definição do 
Regimento Interno de funcionamento, o Edital para aprovação de pequenos 
projetos e os critérios para avaliação dos projetos. Estiveram presentes 23 
participantes, sendo 12 homens e 11 mulheres. 
 
Para dar continuidade ao espaço de formação do Fórum Gestor está prevista 
uma nova reunião para aqueles/as representantes que não puderam participar 
deste primeiro momento. 
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Foto 20 – Reunião do Fórum Gestor no dia 27 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 
Foto 21 – Reunião do Fórum Gestor no dia 27 de agosto. (Foto: arq. Cáritas) 


