PORTFÓLIO

conheça nosso trabalho

QUEM SOMOS

conheça nossa empresa

Empresa especializada em parcerias,
projetos, captação de recursos, eventos,
editoração, terceiro setor e estratégias de
sustentabilidade para organizações de
diversos perﬁs. Atuamos em todo o Brasil,
em projetos com ou sem lei de incentivo.
Fornecemos assessoria, desenvolvendo
diretrizes e identiﬁcando projetos
estratégicos que atendam às expectativas e
foco das empresas investidoras.
A Global Gestão Projetos e Parcerias
possui um mailing moderno com várias
empresas e busca, cada vez mais, parceiros
privados e públicos com potencial de
investimento no desenvolvimento
sustentável, cultural, social, local e técnicocientíﬁco.

Já conquistamos várias
parcerias de iniciativas privadas e
públicas, nacionais e internacionais,
captamos recursos, organizamos
cursos, eventos e editoração de livros e
revistas cientíﬁcas. Buscamos
mobilização de recursos em parceiros
públicos, privados, leis de incentivo e
agências de fomento, com
proﬁssionalismo, ﬁdelidade e
engajamento pela causa, trazendo
resultado para cumprir a nossa
missão.
A empresa proﬁssionaliza o
Terceiro Setor, mantendo o anseio do
projeto, com método fundamental de
mobilização de recursos para unir
competência, comprometimento e
sustentabilidade de uma causa.

(31) 97134-2804

secretaria@globalgestao.net.br

www.globalgestao.net.br

VALORES
Trabalhamos de forma ética e
acolhedora, respeitando todas as pessoas e
suas diversidades.
Focamos no desenvolvimento mútuo,
n a b u s c a p e l a exce l ê n c i a p e s s o a l e
proﬁssional de todos os integrantes dos
projetos.
Trabalhamos com competência e
humanidade.
Buscam os resul ta dos de forma
sustentável e respeitando o meio ambiente.
Trabalhamos de forma ágil e criativa,
sempre respeitando a legislação.

NEGÓCIO
Promover a captação e
desenvolvimento de projetos, eventos e
editorações, além da intermediação entre
proponentes e empresas investidoras,
processos burocráticos, negociações,
elaboração de propostas e apresentação
dos projetos para o desenvolvimento
cultural, social, local e técnico-cientíﬁco.

MISSÃO
Contribuir com o planejamento e a
sustentabilidade de projetos, eventos e
editoração, criando alternativas e
tranquilidade para a atuação do cliente,
promovendo assim o desenvolvimento nas
áreas do Terceiro Setor, empresas privadas e
setor público na área de cultura, pesquisa,
extensão e de toda sociedade.

DIRETORIA
EXECUTIVA

GEICIMARA
Guimarães

Tem 10 anos de experiência na área
comercial de diversas empresas, é
Diretora Executiva e fundadora da Global
Gestão – Projetos e Parcerias. É
especialista em captação de recurso,
organização de evento e editoração de
revista e livros. Além de assessoria, atua
na elaboração de projetos de pesquisa,
ensino, cultura e extensão, elaboração de
eventos, cursos técnicos e cientíﬁcos,
editoração de livros e revistas. Fornece
consultoria para o Terceiro Setor e para
Fundação de Apoio.
Possui graduação em Gestão de
Cooperativas pela Universidade Federal
de Viçosa (UFV, 2008 a 2013), sendo
bolsista de Iniciação Tecnológica ITI/CNPq (2008 a 2012) e mestre em
Agroecologia pela Universidade Federal
de Viçosa (2013 a 2015).
Par ticipou da editoração dos
periódicos: Revista Brasileira de

Agropecuária Sustentável (Brazilian
Journal of Sustainable Agriculture) e
Revista ELO - Diálogos em Extensão – PróReitoria de Extensão e Cultura (PEC/UFV).
É diretora geral do Simpósio Brasileiro de
Agropecuária Sustentável (SIMBRAS, 10
edições) e Congresso Internacional de
Agropecuária Sustentável (sete edições).
Foi Superintendente Administrativa
da Fundação Artística, Cultural e de
Educação para a Cidadania de Viçosa
(FACEV, em 2017), Diretora Presidente da
FACEV (2018 a 2019) e Superintendente de
Projetos da FACEV (2019 a 2021).

Informações:
http://lattes.cnpq.br/3874070381790980

CONHEÇA
NOSSOS SERVIÇOS
Temos a melhor solução para você

Consultoria
em terceiro setor
A Global Gestão – Projetos e
Parcerias oferece um processo de
grande valia dentro de uma
o r g a n i z a ç ã o d o Te r c e i r o S e t o r
(Fundação, ONG...) para ajudar na
resolução de problemas e dissoluções
na organização. Apoia-se na evolução
adaptativa aos novos tempos e às
tecnologias disponíveis no mundo
moderno.
Busca fortalecer as organizações,
assessorando na organização, produto,
implantação de processos para obter
resultados e objetivos palpáveis.
Assessorar essas organizações a se
manterem vivas e sustentáveis. A
consultoria é uma oportunidade de
reduzir o caminho, tendo o apoio de
uma empresa experiente e
especializada no Terceiro Setor.

Projeto
A assessoria oferecida pela Global
Gestão – Projetos e Parcerias em
relação a projetos é de gestão
sustentável para o projeto, sendo um
setor destinado a oferecer suporte
operacional ao Coordenador,
aumentando seu nível de dedicação à
execução do projeto.
O trabalho da assessoria tem
início na adequação do projeto a
editais, captação do recursos,
tramitação, passando pela instrução
nos gastos e pelo apoio na elaboração
do relatório técnico e da prestação de
contas para a ﬁnanciadora, bem como
dos resultados pós-projeto.
Exerce atuação em projetos
sociais, culturais, de pesquisa, de
ensino, de extensão, para o
desenvolvimento local ou regional,
políticas públicas, turismo local ou
regional e esportivos.

Curso
e evento

Captação
de recursos

A Global Gestão – Projetos e
Parcerias presta assessoria de gestão
sustentável para o evento, captação de
recursos, editoração de publicações e
resultados qualitativos e quantitativos
pós-evento.

O setor de suporte à Captação de
Recursos objetiva potencializar o
conhecimento dos Coordenadores dos
projetos, eventos ou cursos, visando
uma forma mais ativa na busca pela
obtenção de recursos e no
c o n s e q u e n te f o r t a l e c i m e n to d a
proposta a ser apresentada.

Trabalhamos com equipe e
parceiros multidisciplinar e
interdisciplinar, com experiência em
g e s t ã o e rea l i z a ç ã o d e eve n to s ,
proﬁssionalismo e ética. Atuações em
congressos, simpósios, seminários,
workshops, jornadas e cursos

Nossa equipe trabalha na
pesquisa e tratamento de informações
acerca das mais diversas
oportunidades de ﬁnanciamento e
parcerias, no intuito de aproximar os
gestores das fontes de recursos para
seus projetos, eventos ou cursos,
gerando, assim, economia de tempo e
estímulo ao fortalecimento na
execução. Além da divulgação de
oportunidades de ﬁnanciamento,
oferecemos suporte na submissão de
propostas, procurando facilitar o
entendimento do edital e o
cumprimento dos critérios.
Possuímos experiência e
conhecimento técnico para assessorar
Coordenadores de projetos na
elaboração e adequação das propostas
às regras e exigências das variadas
agências de ﬁnanciamento.

Editoração
A G l o ba l G e s t ã o – Pro j e to s e
Parcerias oferece o serviço de editoração
da produção de anais de palestras, anais
de resumos expandidos em eventos,
publicação de periódico e não periódico,
como livros, revistas, boletins, prospectos,
álbuns, apostilas, boletins de extensão,
cadernos, cartilhas, entre outros. Mais
recentemente, a produção editorial foi
elevada a tipo de material eletrônico e
impresso.
Somos uma empresa especializada
na prestação de serviços para
publicações cientíﬁcas. Estamos prontos
para atender cada cliente, observando
suas necessidades especíﬁcas, com uma
equipe altamente capacitada e que
busca a melhoria contínua. Entre em
contato e conheça os benef ícios de

INVESTIMENTO
Os valores podem ser fechados por
projeto ou abertos com valor por hora. De
qualquer modo, contratar serviços de
consultoria editorial da Global Gestão –
Projetos e Parcerias irá facilitar seu dia-a-dia,
reduzir custos internos e aumentar sua
eﬁciência editorial.

contratar uma empresa especializada no
gerenciamento e produção de
publicações cientíﬁcas.
A Global Gestão tem o pacote mais
completo de serviços proﬁssionais para
produção de sua revista cientíﬁca. Com
larga experiência, adquirida ao longo de
seus mais de 10 anos de experiência, está
apta a atender às necessidades
especíﬁcas de cada periódico,
mantendo elevado grau de qualidade,
comprometimento, responsabilidade e
transparência. Nossas propostas são
elaboradas especiﬁcamente para cada
periódico, após sua criteriosa análise.

Ciro Tabet
Regente da UFV e Diretor de Cultura
da Fundação Facev

“Determinação, capacidade e
sagacidade, três qualidades presentes na
proﬁssional Geicimara Guimarães. Aprendi
a respeitá-la e admirá-la tanto como
integrante da FACEV, como nos inúmeros
projetos desenvolvidos a partir de suas
ações e coordenações, principalmente nas
áreas artísticas onde exerço a função de
regente”

Rosane Claudia Rodrigues
Professora do Centro de Ciências Agrárias e
Ambientais, UFMA.

‘‘A Geicimara Guimarães desenvolveu
um excelente trabalho de assessoria na
organização do I SIMBRUPASTO – Simpósio
Maranhense de Produção de Ruminantes a
pasto, além disto o evento só foi possível
devido à sua competência na captação do
recurso, na prestação de conta. Vem
desenvolvendo assessoria na Revista
Brasileira de Agropecuária Sustentável no
qual sou membro do corpo editorial.
Recomendo o serviço e assessoria pela
competência, execução do trabalho de
forma ética e proﬁssional. Rosane Claudia
Rodrigues – Professora do Centro de
Ciências Agrárias e Ambientais, UFMA. ’’

Gerson Rodrigues
dos Santos
Professor / Doutor - Grupo
GeoTec - IPPDS - UFV

Trabalhei com a Geicimara
Guimarães, na Fundação Facev, para meus
projetos de Cidades Inteligentes, sendo ela
o primeiro pilar sobre como montar um
projeto básico, o plano de trabalho, como
fazer a minuta e a submissão para o
município, sendo, inclusive, a interlocução
com alguns municípios, feitos através da
Geicimara Guimarães devido a sua
expertise, ética e proﬁssionalismo. Além
disso, quando recebia visitas de comitivas
dos municípios, fazíamos questão de leválos à Fundação Facev para que eles
conhecessem as importantes ferramentas
de gestão pública, busca por captação de
recursos e apoio institucional. Me faltam
palavras para descrever o quão sou grato
pela transferência de saberes,
proﬁssionalismo, ética e simplicidade.
Sempre foi um tranquilizante saber que,
estando sob a sua responsabilidade, o
projeto ia para frente. A Geicimara sempre
foi uma proﬁssional que todos queriam ter
por perto! Busca de fomentos,
oportunidades e visibilidade sempre foram
sua marca registrada. Sabidamente, muitas
vezes um bom projeto não vai para frente
por falta de uma boa gestão. Agora, como
empreendedor, quero continuar contando
com o seu trabalho.

DEPOIMENTOS
O que falam sobre nós?

Clóvis Andrade Neves
Professor e Ex Pró Reitor de Extensão
e Cultura, UFV

‘‘Conheci a Geicimara Guimarães
assim que assumi a Pró Reitoria de Extensão
e Cultura PEC/UFV, pois ela colaborava com
a editoração da Revista Elo de Extensão da
UFV. Logo me chamou a atenção sua pró
atividade e capacidade de trabalho. Mais
tarde, durante a preparação das Semanas
do Fazendeiro que tivemos a oportunidade
de coordenar, tive a grata surpresa de
constatar que aquilo que me impressionou
era a mais pura realidade. Geicimara
Guimarães tem uma incrível disposição
para o trabalho e uma agilidade para
resolução dos problemas que são invejáveis,
junte-se a isto grande conhecimento
técnico na captação e coordenação de
projetos, além de imensa responsabilidade
com prazos, e temos uma proﬁssional
extremamente capaz e eﬁciente! ’’

Wanderson Ferreira
de Souza
Professor e Ex Diretor de Extensão e
Cultura do Campus Florestal, UFV.

É um prazer falar da Geicimara
Guimarães, temos trabalhado juntos no
projeto da Semana do Produtor Rural há 3
anos. Como conseguimos melhor esse
projeto com a sua ajuda. Ela é muito
atenciosa, tem uma energia muito legal, o
diálogo ﬂui com ela. Além disso, tem
competência técnica, atenção aos prazos e
compromissos e uma grande capacidade
gerencial. O seu apoio nos dá tranquilidade
por saber que estamos bem assistidos.

Paulo Márcio de Freitas

Igor Rodrigues de Assis

CEO Cientec

Professor do Departamento de Solos, UFV.

‘‘Geicimara Guimarães é uma pessoa
muito comprometida, responsável e com
uma energia incrível para o trabalho. Encara
os desaﬁos com aﬁnco e dedicação,
entregando sempre grandes resultados.
Minha principal grande experiência com a
Geicimara remete à sua contribuição na
organização do Fórum de Desenvolvimento
de Viçosa, organizado pela ADEVI - Agência
de Desenvolvimento de Viçosa - no qual
estive presidente. Geicimara participou
ativamente da elaboração do projeto e da
submissão do mesmo aos órgãos
ﬁnanciadores. Aprovamos o projeto e
obtivemos um recurso importante para a
realização do Fórum, que foi um sucesso.
Geicimara ainda cuidou da gestão
ﬁnanceira e da prestação de contas do
projeto aprovado’’

‘ ‘A minha experiência com a
Geicimara Guimarães foi na organização de
evento técnico-cientíﬁco, em que ela foi
fundamental para toda a organização (pré,
durante e pós evento) de forma proﬁssional
e competente, atendendo totalmente as
expectativas. Eu realmente indico seus
trabalhos! ’’

Fillipe Tamiozzo Pereira
Torres
Professor do Departamento de Engenharia
Florestal, UFV.

Alair Ferreira de Freitas
Professor do Departamento de
Economia Rural, UFV.

A Geicimara Guimarães foi muito
competente na realização do trabalho.
Sempre solícita é dedicada, orientou
tecnicamente todas as etapas da gestão do
projeto, com muita agilidade e
conhecimento especializado. Sua
responsabilida de e proﬁssionalism o
ﬁcaram registrados na experiência

‘‘Ótimo o trabalho realizado pela
Geicimara Guimarães na editoração do livro
“Manual de Prevenção e Combate de
Incêndios”, super atenciosa, responsável,
pró-ativa, muito competente, indico a
todos’’

O conhecimento expandindo meios
e alcançando os ns
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