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No dia 13 de junho de 2018 (quarta-feira), das 8h30 às 14h acontecerá a Eleição para a nova 
Diretoria e Conselhos da Rede de Sementes do Cerrado, conheça aqui a Chapa Única 
Germinando e seu Programa de Trabalho para o biênio 2018-2020.  

 

CHAPA GERMINANDO, Nº DE INSCRIÇÃO: 01/2018 

Diretoria   

Presidente: Carmen Regina Mendes de Araujo Correia      

Vice-presidente: Alba Orli de Oliveira Cordeiro      

Secretária: Camila Prado Motta 

Tesoureira: Cibele do Carmo Santana       

Conselho Fiscal  

Primeira Conselheira: Ana Palmira Silva       

Segunda Conselheira: Cassia Beatriz Rodrigues Munhoz    

Terceira Conselheira: Natalie Dieter Mancini       

Suplente: Chesterton Ulysses Orlando Eugenio        

Conselho Consultivo 

Primeiro Conselheiro: Alexandre Bonesso Sampaio    

Segundo Conselheiro: Geovane Alves de Andrade     

Terceira Conselheira: Sarah Christina Caldas Oliveira    

Suplente: Luciano Coelho Milhomens Cemin    

 

Programa de Trabalho da Chapa Germinando, candidata à Gestão da Rede de Sementes 
do Cerrado no período 2018-2020 

Introdução 

Este documento propõe as diretrizes norteadoras da gestão a ser construída coletivamente após a 
posse. As ações propostas para o mandato visam atender às disposições estatutárias e 
regimentais. Também se baseiam nas demandas atuais e futuras propondo uma estrutura 
executora para sua viabilização. 

A Rede de Sementes do Cerrado desfruta atualmente da credibilidade conquistada ao longo dos 
14 anos de sua existência. Por meio de parcerias valiosas e apoiadores comprometidos tem 
desenvolvido projetos e realizado eventos que evidenciam sua herança visionária advinda da 
saudosa professora Linda Caldas. 

O grupo de associados efetivos que ora se apresenta como candidato à gestão da RSC no biênio 
2018-2020, se compromete com o fortalecimento institucional através da mobilização constante 
de associados e da integração de ações com outras instituições parceiras e financiadoras. 

 

Eixos de atuação prioritários 

 Continuidade ao processo de fortalecimento da RSC por meio da construção e execução 
coletivas de seu planejamento estratégico, estabelecendo e fortalecendo relações internas 
de confiança para a operacionalização dos objetivos definidos. 

 Buscar estratégias eficazes para o aumento significativo do número de associados efetivos 
e colaboradores, além da adesão de associados institucionais. 
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 Institucionalização das relações de parceria existentes quando for o caso, estabelecimento 
de ações conjuntas com os parceiros, resgate e conquista de outras pertinentes aos 
interesses da RSC e sua capacidade executora. 

 Fortalecimento da RSC como Editora especializada em Cerrado, divulgando suas diretrizes 
editoriais e estruturando novos meios para publicação e comercialização, bem como a 
agregação de autores através da oferta de procedimentos contratuais diferenciados. 
Operacionalização da área restrita do site para postagem de publicações para download e 
publicação on line de comunicações técnicas. 

 Garantia de excelência na execução dos projetos já contratados e prospecção de editais e 
chamamentos que contemplem projetos socioambientais, tanto em parcerias quanto 
individualmente. 

 Construir um Plano de Comunicação para a RSC. 

 Fortalecimento da produção de sementes nativas do Cerrado. 
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