
Relatório do Primeiro Encontro de Formação da Equipe do Termo de 

Colaboração 880200/2018 entre IPHAN e Rede Fitovida. 

 

O Encontro aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2019 no Espaço 

Cultural Artentico, localizado na Rua General Basílio Taborda Lotes 27 a 33 

c/2 Bairro São Francisco de Assis Cachoeira de Macacu.  

No dia 26 de julho os integrantes da equipe vindos de diversos 

Municípios do Rio de Janeiro foram chegando ao local por volta das 12:00hs. 

O almoço foi servido as 13:00hs e após o almoço iniciamos o encontro às 

14:00hs. 

O encontro começou com a apresentação da Equipe do IPHAN: Laís 

Lopes Menezes Stival, Janila Betania de Oliveira, Juliana Izete Muniz Bezerra 

Pedro Gustavo Morgado Clerot onde falaram de suas expectativas com o 

Termo de Colaboração e a parceria com a Rede Fitovida. A seguir começou a 

apresentação dos integrantes da equipe que contaram um pouco das suas 

histórias de vida, de como realizam o trabalho voluntário nos grupos e as 

respectivas idades. E principalmente das dificuldades que tiveram para sair 

de casa e chegar ao local do encontro. Foi um momento de grande riqueza 

de experiências que mesmo com todas as barreiras, a fé, a sabedoria  e a 

resistência falam mais forte em suas vidas. Participaram os seguintes 

integrantes: 

Região Baixada: Elisabeth da Cruz Marins (Coordenadora Técnica), 

Maria das Graças Correia Gomes (Referência Cultural), Marcia Andréa Nonato 

(Coordenadora Regional) e Maria Matilde de Jesus Santos (Referência 

Cultural); Faltou uma pessoa da equipe que não pode participar por motivo 

de viagem. 

Região Norte: Catarina das Graças Chagas (Referência Cultural) , 

Viviane Ramiro Silva Martins (Coordenadora Regional). Além de Alcimaro 

Honório Martins (Agente do Conhecimento Tradicional em Plantas Medicinais 

Jovem) e Yan Vieira Ramiro da Silva (Agente do Conhecimento Tradicional 

em Plantas Medicinais Jovem) que vão participar do projeto entrando lugar 

de duas pessoas que saíram devido a problemas no trabalho;  

Região São Gonçalo: Alaíde Francisca dos Santos (Referência Cultural), 

Carolina Paula dos Reis Resende (Referência Cultural), Elaine Aguiar Caetano 

(Agente do Conhecimento Tradicional em Plantas Medicinais Jovem), 

Everaldo Nunes de Oliveira (Referência Cultural) e Rosa dos Santos Batista 

(Coordenadora Regional); 

Região Serrana: Bruno Leandro Machado (Agente do Conhecimento 

Tradicional em Plantas Medicinais Jovem), Eurídice Emília Mota Carreiros 

(Referência Cultural), Ianielle Moreno dos Santos Delfino (Agente do 

Conhecimento Tradicional em Plantas Medicinais Jovem), Maria Luiza da Silva 

Campos (Referência Cultural), Miriam Marino da Silva Schuenck 

(Coordenadora Regional) e Vanici Schuenck Macário (Agente do 

Conhecimento Tradicional em Plantas Medicinais Jovem); 



Região Sul: Devanir Ribeiro Alves (Referência Cultural), Hilda da Silva 

Oliveira (Coordenadora Regional), Larah Silva Loures (Agente do 

Conhecimento Tradicional em Plantas Medicinais Jovem),  Maria Mariana 

Lacerda de Oliveira (Agente do Conhecimento Tradicional em Plantas 

Medicinais Jovem). Faltou uma pessoa da equipe não pode participar por 

motivo de plantão no trabalho. 

E Regina Maria do Nascimento Abreu - Presidente da Associação 

Amigos da Rede Fitovida. 

Após o término das apresentações o encontro foi encerrado às 

18:30hs. Ficando combinado o início no dia seguinte às 9:00hs após o café.  

No dia 27 de julho, o encontro começou com a apresentação da Laís 

apresentando MROSC em todas as suas etapas. Após apresentação da Laís, 

Juliana e Pedro falaram sobre o Termo de Colaboração e se colocaram à 

disposição para apoiar no que for preciso para o bom desempenho do projeto.  

A seguir aconteceu o trabalho de grupo por Região para definir como 

vão ser realizadas as Oficinas nas Regiões, assim como o Roteiro para o Guia 

Metodológico a ser elaborado pelas equipes regionais.  

Após o almoço houve a apresentação dos grupos pelos coordenadores 

regionais: 

Região Baixada foi definido que as Oficinas de Remédios Caseiros 

acontecerão em duas Escolas uma Em Belford Roxo  e outra em Queimados; 

Na Região Norte foi definido que as Oficinas de Remédios Caseiros 

acontecerão em duas Escolas em dois Assentamentos Rurais diferentes para 

envolver jovens e adolescentes;  

Na Região São Gonçalo as Oficinas de Remédios Caseiros acontecerão 

no Movimento Pró Criança em Alcântara e mais em uma Escola; 

Na Região Serrana as Oficinas de Remédios Caseiros acontecerão em 

uma Escola em Conselheiro Paulino em Nova Friburgo e provavelmente em 

Cachoeira de Macacu a resolver na reunião da equipe; 

Na Região Sul as Oficinas de Remédios Caseiros acontecerão em duas 

Escolas. Uma em Barra Mansa e outra em Valença. 

As Coordenadoras Regionais terão até o dia 16/08/2019 para levar a 

carta de apresentação das oficinas nas escolas. Assim como já deixar 

agendada as datas no período de agosto a outubro de 2019. Após a 

apresentação dos grupos Juliana e Pedro falaram um pouco sobre a proposta 

do guia metodológico. O encontro foi encerrado as 18:30hs.  

No dia 28 de julho, o encontro começou após o café, em plenária para 

esclarecer as últimas dúvidas, agradecimentos e acolhida pelos 

representantes do Espaço Cultural Artentico, assim como a equipe da Cozinha 

que produziu lanches e refeições muito boas durante  o encontro. 

 



Fotos do 1º Encontro de Formação do TC IPHAN Rede Fitovida 

 

1o dia de Encontro - 26/07/2019 (a tarde) 

 

1o dia de Encontro - 26/07/2019 - apresentação das Referências culturais/ agentes de conhecimento tradicional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1o dia de Encontro - 

26/07/2019 - 

distribuição do 

Termo 880200/2018 

aos participantes 

 

 

2o dia de Encontro - 27/07/2019 - apresentação da CCONV sobre a MROSC 



 

2o dia de Encontro - 27/07/2019 - apresentação da CCONV sobre a MROSC 

 

 



 

2o dia de encontro - trabalhos em grupos por região 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2o dia de encontro - trabalhos em grupos por região 



 

3o dia de Encontro - conclusões e encaminhamentos 

 

 

 

 

3o dia de Encontro - encerramento 

 

 

 


