
Quem	  somos?	  
Somos	  um	  grupo	  pequeno,	  originalmente	  de	  ex-‐alunos	  do	  Colégio	  Santa	  Cruz,	  de	  São	  Paulo	  e	  atuais	  	  

universitários.	  Na	  oitava	  série	  viajamos	  para	  o	  Parque	  Nacional	  da	  Serra	  da	  Capivara	  com	  a	  escola	  e	  nos	  

apaixonamos.	  Quando	  descobrimos	  a	  crítica	  situação	  do	  parque	  através	  dos	  alunos	  atuais	  do	  colégio,	  

organizados	  no	  grupos	  Somos	  Todos	  Capivaras,	  resolvemos	  nos	  mobilizar.	  

Algumas	  semanas	  depois	  começou	  a	  corrida	  contra	  o	  tempo!	  Com	  o	  lançamento	  da	  	  página	  no	  

facebook	  apareceram	  interessados	  de	  vários	  estados	  do	  Brasil	  que	  passaram	  a	  integrar	  nossa	  organização.	  

Atualmente	  somos	  sete	  organizadores	  apoiados	  por	  uma	  rede	  maior	  de	  colaboradores.	  	  

Nossa	  rede	  é	  composta	  majoritariamente	  por	  estudantes	  universitários,	  mas	  também	  contamos	  

com	  profissionais	  formados	  e	  professores.	  Somos	  alunos	  da	  USP,	  FGV,	  PUC	  São	  Paulo	  e	  Rio	  de	  Janeiro,	  

Faculdade	  Cásper	  Líbero,	  IFPI,	  UFPI,	  UNIVASF,	  IFMA,	  UFMT	  entre	  outras.	  	  

Conforme	  nos	  aprofundamos	  na	  questão	  descobrimos	  a	  necessidade	  de	  um	  trabalho	  contínuo.	  A	  

expedição	  será,	  portanto,	  o	  início	  de	  um	  projeto	  de	  longo	  prazo.	  	  

	  

Qual	  nosso	  objetivo?	  

Oferecer	  mão	  de	  obra	  qualificada	  e	  sem	  custos	  para	  desenvolver	  e	  aplicar	  soluções	  para	  as	  

necessidades	  de	  curto	  e	  longo	  prazo	  do	  parque.	  Tudo	  está	  sendo	  plaejado	  com	  pessoas	  locais	  e	  a	  diretoria	  

da	  FUMDHAM,	  entidade	  que	  coadministra	  o	  parque	  e	  com	  o	  IPHAN	  de	  São	  Raimundo	  Nonato.	  	  

	  

Quando?	  

A	  Expedição	  será	  realizada	  entre	  os	  dias	  11	  e	  31	  de	  julho	  de	  2016.	  Serão	  20	  dias	  de	  trabalho	  divido	  

por	  equipes.	  Os	  voluntários	  passaram	  em	  média	  uma	  semana	  no	  Parque,	  podendo	  ficar	  mais	  dias	  

dependendo	  da	  complexidade	  da	  tarefa	  que	  realizará	  e	  da	  disponibilidade	  de	  acomodação.	  

	  

O	  que	  faremos?	  

A	  Expedição	  Serra	  da	  Capivara	  nasceu	  como	  um	  projeto	  pontual,	  mas	  devido	  as	  múltiplas	  

necessidades	  para	  reestruturação	  do	  parque	  tornaremos	  este	  um	  projeto	  continuo.	  A	  viagem	  será	  

necessária	  para	  coleta	  das	  informações	  necessárias	  e	  produção	  de	  material	  de	  campo.	  Além	  disso,	  o	  

encontro	  com	  o	  parque	  é	  essencial	  para	  garantir	  o	  engajamento	  dos	  voluntários	  e	  visa	  também	  formar	  

estudantes	  preparados	  para	  lideras	  projetos	  de	  cunho	  social.	  	  



Para	  o	  mês	  de	  julho	  foram	  planejadas	  em	  conjunto	  com	  a	  diretoria	  da	  FUMDHAM	  e	  com	  o	  IPHAN	  local	  

projetos	  pontuais.	  Serão	  três	  equipes:	  

§ Comunicação	  

o Criar	  o	  site	  institucional	  do	  parque	  e	  perfil	  nas	  redes	  sociais	  

o Criar	  uma	  campanha	  publicitária	  para	  ser	  traduzida	  em	  quatro	  línguas	  

o Parcerias	  com	  agências	  de	  turismo	  nacional	  e	  internacional	  

o Negociar	  patrocínios	  de	  grandes	  empresas	  

	  

§ Consultoria	  para	  criação	  do	  fundo	  de	  doações	  

o O	  Banco	  Mundial	  se	  comprometeu	  a	  buscar	  investidores	  internacionais	  para	  alimentar	  um	  fundo	  

de	  doações	  para	  o	  parque.	  No	  entanto,	  a	  primeira	  etapa	  deve	  ser	  cumprida	  

independentemente,	  com	  a	  criação	  do	  tal	  fundo.	  Iremos	  montar	  um	  Endowment	  Found,	  

desenhado	  para	  suprir	  a	  demanda	  mensal	  do	  parque	  apenas	  com	  os	  juros.	  	  

	  

§ Trabalho	  de	  educação	  patrimonial	  com	  as	  comunidades	  do	  entorno	  

o O	  IPHAN	  local	  não	  tem	  recursos	  nem	  funcionários	  para	  desenvolver	  uma	  campanha	  de	  educação	  

patrimonial	  da	  extensão	  que	  o	  parque	  e	  as	  comunidades	  necessitam.	  As	  atividades	  da	  entidade	  

são	  realizadas	  apenas	  na	  cidade	  de	  São	  Raimundo	  Nonato;	  são	  mais	  de	  40	  comunidade	  vizinhas.	  

Junto	  com	  a	  coordenadora	  do	  IPHAN	  local	  e	  professores	  especializados	  em	  conservação	  

patrimonial	  vamos	  desenhar	  e	  aplicar	  atividades	  de	  educação	  patrimonial	  e	  ambiental.	  

Considerando	  que	  a	  expedição	  acontecerá	  durante	  as	  férias	  escolares	  as	  atividades	  serão	  

planejadas	  para	  envolver	  as	  diversas	  faixas	  etárias	  das	  comunidades.	  	  

	  

Quanto	  vai	  custar	  a	  Expedição?	  

A	  Fundação	  do	  Homem	  Americano	  (FUMDHAM)	  irá	  nos	  fornecer	  um	  alojamento	  sem	  custo	  algum.	  

Teremos	  acesso	  a	  banheiro,	  cozinha	  e	  internet.	  O	  transporte	  interno	  será	  custeado	  através	  de	  uma	  

campanha	  de	  financiamento	  coletivo.	  	  

A	  princípio	  os	  custos	  de	  alimentação	  e	  transporte	  até	  São	  Raimundo	  Nonato	  serão	  de	  

responsabilidade	  dos	  viajantes.	  No	  entanto,	  estamos	  constantemente	  buscando	  patrocínios	  para	  suprir	  

essa	  necessidade.	  	  

	  

	  	  

	  Apoiadores: 


