Formação Acadêmica
Administração de Empresas com especialização em análise de sistemas, pela Fundação
Armando Álvares Penteado – FAAP de 1980 a 1984

Formações Antroposóficas
Adicção e Liberdade: com Jaap Van Der Haar e Jéssica Westerkamp sobre o fenômeno
cósmico da virada do milênio e suas influências para a dependência química, fator
determinante para o enfraquecimento do Ser Humano. De 2010 a 2012
O Futuro da Aprendizagem: com Enrica Dal Zio sobre educação para o adulto moderno, suas
necessidades e capacidades especiais. A expressão da individualidade de cada pessoa não
somente em sua única beleza, mas também como necessidade fundamental para a saúde do
todo social. De 2012 a 2018.

Outras Formações
Psicodrama pedagógico
Dragon Dreaming
Facilitação de Fórum – círculo de confiança

Profissional em desenvolvimento humano e organizacional
Resumo da trajetória: carreira em RH com foco em treinamento e desenvolvimento
profissional, em empresas brasileiras de porte. Após duas décadas, migrando para o terceiro
setor, ampliou a atenção para a vida e saúde das Organizações e seu entorno social.
Desenvolveu abordagem pedagógica própria voltada para a autonomia responsável de adultos
na complexa contemporaneidade em que vivemos.
Destaques do perfil: capacidades de gestão, empreendedorismo social, liderança, visão
estratégica, facilitação de processos de grupos e mediação de conflitos. Reconhecida
confiabilidade e habilidade para assuntos delicados como questões de poder, tabus e os
traumas que frequentemente se apresentam como causas de impedimentos importantes para a
saúde Organizacional.

Realizações singulares

. Gestão, coordenação e facilitação do processo de imersão de 8 dias: Seminário de pedagogia
Social, por 8 turmas consecutivas até o momento, nos últimos 5 anos. Trata-se de
autoeducação a serviço do desenvolvimento social, de fundamentação antroposófica. Pode-se
ver www.pedagogiasocial.com.br
. Concepção e implantação do Grupo Cálice do Amor, para acolhimento e encaminhamentos de
vítimas de abuso sexual (e/ou seus familiares e professores) com encontros semanais.
Realização de workshops para pais e professores. De 2014 a 2016. Pode-se ver artigo

http://livro-reportagem.com.br/author/rakel/
. Criação, coordenação pedagógica, facilitação e formação de multiplicadores do curso
itinerante de iniciação à pedagogia Waldorf Mainumby Bahia de 2016 a 2017 em 5 módulos
semanais, para professores de escolas Waldorf e rede pública com apoio da Fundação
Software AG, enquanto funcionária da Associação Comunitária Monte Azul. Vídeo reportagem
de um dos módulos: https://www.youtube.com/watch?v=5PfJ1Kns68A&feature=youtu.be
. Coordenação geral do programa Escola Oficina Social voltado tanto para competências
profissionais quanto para o crescimento pessoal, na Associação Comunitária Monte Azul de
2008 a 2014. É para a ONG mais do que as áreas de T&D nas empresas, pois além de capacitar
para o trabalho, chega à educação das famílias dos colaboradores e à geração de pesquisas
pessoais (como foi o exemplo do Grupo Cálice do Amor citado acima).
. Criação, coordenação pedagógica, facilitação do curso Liberdade e Tendências do Século
XXI para educadores ao longo do ano de 2013. Versou sobre as tendências dos distúrbios de
aprendizagem, bulimia e anorexia, a violência e o abuso sexual na infância, enquanto causas
para a dependência química na vida adulta.
. Depois de facilitar uma turma do programa Enfrentando o Futuro com Coragem na unidade
de semiliberdade – Belenzinho SP, da antiga FEBEM (Fundação para o Bem-Estar do Menor), e
na comunidade Paraisópolis, fez sua implantação, como base dos diversos atendimentos aos
jovens na Associação Comunitária Monte Azul. Consistiu na produção de apostila, realização de
10 turmas de multiplicadores e preparação de outros formadores de 2007 a 2016. Algumas
turmas financiadas pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Pode-se ver citações
em https://ivanleite09.blogspot.com/2011/05/enfrentando-o-futuro-com-coragem-i.html
e

https://informemboimirim.blogspot.com/2012/02/enfrentando-o-futuro-comcoragem.html

Realizações voltadas ao desenvolvimento de jovens
1992 Professora de matemática em ensino médio, na Escola Estadual Otoniel Mota (Ribeirão
Preto – SP)
1998 – 2000 Coordenadora de Treinamento, responsável por parceria com o SENAI Ary
Torres na coordenação pedagógica e da equipe docente para formação de jovens em
contabilidade, escrita fiscal e administração de pessoal por meio da Cervix Comércio e
Serviços Ltda ME, prestadora de serviços de contabilidade em São Paulo SP.
2001- 2002 Experiência com o programa Enfrentando o Futuro com Coragem na unidade de
semiliberdade – no bairro do Belenzinho em São Paulo - antiga FEBEM (Fundação para o BemEstar do Menor, hoje Fundação CASA), seguida de implantação do mesmo na comunidade
Paraisópolis em São Paulo – SP em parceria com Escola Crescer Sempre.
2003 - Coordenação geral e supervisão de equipe de 6 pessoas, para atendimentos semanais
aos jovens em cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assistida na
Associação Comunitária Monte Azul (parceria com o Governo Estadual).
2004 - 2007 Coordenação Pedagógica (inspirada na pedagogia Waldorf), gestão e formação
de professores do serviço de atendimento a jovens de 15 a 21 anos em 4 cursos
profissionalizantes na Associação Comunitária Monte Azul. Equipe de 8 pessoas. (parceira
com Governo Municipal).
2005 – 2008 – Docente no tema de educação de jovens no curso Mainumby – formação de
educadores sociais, fundamentado na Pedagogia Waldorf e coordenadora de grupos de
estudos antroposóficos sobre a fase dos 15 aos 21 anos.
2013 Criação, coordenação pedagógica, facilitação do curso Liberdade e Tendências do
Século XXI para educadores. Versou sobre as tendências dos distúrbios de aprendizagem,
bulimia e anorexia, a violência e o abuso sexual na infância e juventude, enquanto causas para a
dependência química na vida adulta.
2007 – 2016 Implantação do programa Enfrentando o Futuro com Coragem, como base dos
diversos atendimentos aos jovens na Associação Comunitária Monte Azul. Consistiu na
produção de apostila, realização de 10 turmas de multiplicadores (algumas financiadas pela
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente), desenvolvimento de outros facilitadores e
implantação da Central de Oportunidades para encaminhamento dos jovens ao mercado de
trabalho.
Pode-se ver citações em https://ivanleite09.blogspot.com/2011/05/enfrentando-o-futurocom-coragem-i.html,

https://informemboimirim.blogspot.com/2012/02/enfrentando-o-futuro-comcoragem.html, https://www.monteazul.org/pt-br/projects/tecendo-o-futuro/

Histórico completo em empregos e empreendimentos
2018 – 2003 Associação Comunitária Monte Azul – São Paulo SP
2018 - 2015 Gestora de Projetos: gerente e consultora da Consultoria Monte Azul com
foco em Organizações do Terceiro Setor.
2014-2008 Coordenadora de Projetos: Coordenação do programa de desenvolvimento
dos colaboradores Escola Oficina Social e participação em grupos de gestão da
Organização.
2007-2003 Coordenadora Pedagógica: Gestão e Coordenação pedagógica inspirada na
pedagogia Waldorf nos cursos profissionalizantes para jovens, incluindo o
desenvolvimento dos professores e demais membros da equipe de 8 pessoas.
2002 - 2000 Euroflex, indústria de sopro, fabricante de embalagens plásticas de médio porte,
em São Paulo SP (sem registro)
Analista responsável pelo Programa de T&D incluindo os técnico-operacionais que
embasavam a certificação de qualidade ISO 9000.
Gerente da área de Recursos Humanos: administração de pessoal, seleção, T&D,
benefícios, cargos e salários.
1998 – 2000 Cervix Comércio e Serviços Ltda ME, prestadora de serviços de contabilidade em
São Paulo SP
Coordenadora de Treinamento, responsável por parceria com o SENAI Ary Torres na
coordenação pedagógica e da equipe docente para formação de jovens em contabilidade,
escrita fiscal e administração de pessoal.
1992 – 1997 Empreendedora no ecoturismo e professora de matemática em rede pública, em
Ribeirão Preto SP e São Thomé das Letras MG
Período de experimentação da vida fora da metrópole.

1991 – 1991 Editora Abril em São Paulo SP
Analista de Treinamento Sênior
1986 – 1990 Cia de Saneamento Básico de São Paulo - SABESP São Paulo SP
Analista de treinamento Junior e Pleno

1985 – 1985 Interclínicas Assistência Médica, Cirúrgica e Hospitalar S/C Ltda São Paulo SP
Instrutora de Treinamento
1984 – 1984 Engesa Eletrônica Ltda. São Paulo SP
Auxiliar de Treinamento
1982 – 1984 Jaú Construtora S/A São Paulo SP
Recepcionista e auxiliar no departamento de Recursos Humanos
1981 – 1981 FAAP - Fundação Armando Álvares Penteado
Auxiliar no departamento de Educação Física
1980 – 1980 Di Genio & Patti S/C Colégio Objetivo
Atendente para novas matrículas
1977 – 1999 Balconista em loja de discos e em loja de roupas.

Publicação
Feminino Vivo – A voz do meu silêncio com pseudônimo Rakel Nohva pela Books and Writers.
Pode-se ver https://www.antroposofica.com.br/listaprodutos.asp?idproduto=5704897

