
CURRICULOS 
 
 
CONSELHO CURADOR 
 
Márcia Midori Otsuki é graduada em Administração de Empresas 
pela PUCCAMP, com MBA em Gestão Humana, Finanças e 
Controladoria pela FGV. Trabalha profissionalmente na área 
adm/financeira e há 22 anos dedica-se ao trabalho voluntário na 
Fundação Eufraten, onde hoje, tem a responsabilidade de presidir 
o Conselho Curador. 
 
 
Cecília Ferraz 
Professora na rede pública e rede particular, formada em 
Pedagogia pela Unesp e pós-graduada em Educação Especial e 
Inclusiva. Voluntária na Fundação Eufraten desde o ano 2000, atua 
como educadora no PEV Programa Educando pra a Vida aos 
sábados e membro e secretária do Conselho Curador. 
 

Paula Andréa S. Sousa Ramos é psicóloga formada na 
PUCCAMP. Atua como psicoterapeuta com notória especialidade 
em Psicologia Conectiva. Palestrante, ministra cursos e workshops 
de autoconhecimento e desenvolvimento profissional e pessoal. Há 
mais de 29 anos é voluntária na Fundação Eufraten e atualmente é 
gestora da área de planejamento e membro do Conselho Curador. 

 
Luzia do Carmo Oliveira Martins de Carvalho 
Técnica em Transações Imobiliária e empresária. Trabalha na 
Fundação Eufraten, como voluntária há 29 anos, como Gestora de 
Eventos e membro do Conselho Curador. 
 
 
Mitie Iwamoto Kumasaka é Bacharel e Licenciada em Matemática 
e também graduada em Arquitetura, ambas pela Universidade 
Mackenzie São Paulo. Fez mestrado em Urbanismo do Centro de 
Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias da PUC-Campinas. 
Atua como arquiteta em Projeto e Obra e há 31 anos é voluntária 
na Fundação Eufraten, onde atualmente é membro do Conselho 
Curador com foco em Gestão de Obras.   
 



DIRETORIA EXECUTIVA 
Luís Carlos Menge 
Consultor empresarial há 22 anos em gestão. Voluntário na 
Fundação Eufraten há 22 anos, onde atua como Gestor da 
Educação e Presidente da Diretoria Executiva.  
 
  

Jimena Franco Carmello  
Graduada em Letras, com pós-graduação em Metodologia do 
Ensino de Filosofia. Trabalhou profissionalmente na área 
educacional, ambiental e administrativa, Há 21 anos dedica-se ao 
trabalho na Fundação Eufraten, onde hoje atua como educadora e 
Vice-Presidente da Diretoria Executiva. 
 
Maurisa Felício Castilho 
Graduada em Pedagogia, com habilitação em educação para 
deficientes mentais e Pós-graduada em Psicopedagoga, ambas 
pela Universidade Cidade de São Paulo. Educadora voluntária 
desde 1994, atualmente também é Secretária da Diretoria 
Executiva. 
 

Virginia Aurora Gigo Maiale 
Graduada em Artes Plásticas pela PucCamp com Pós-Graduação 
em Arteterapia pela Faculdade São Marcos-Paulínia.Trabalha 
profissionalmente na área educacional ministrando aulas e oficinas. 
Há 22 anos dedica-se ao trabalho voluntário na Fundação Eufraten 
onde hoje atua como educadora e Diretora Financeira. 
 
 
 
 
OUVIDORIA 
 
Paulo Zabeu de Sousa Ramos é advogado internacional, escritor, 
pesquisador do comportamento humano e educador.  É Chanceler 
Internacional e Cônsul da ABFIP-ONU. Como educador e 
filantropo, fundou a Fundação Eufraten, que desenvolve e aplica 
a Pedagogia Conectiva, e por onde já passaram milhares de 
pessoas. Com 65 anos chega em suas mãos a terceira geração de 
educandos. Como pesquisador, escreveu 3 livros e sintetizou 
todo o seu saber na “Heulosofia, a ciência do autoconhecimento”, 
onde estão os fundamentos da filosofia, psicologia e pedagogia 



conectivas. Hoje ocupa o cargo de Ouvidor, sugerimos a leitura de 
sua biografia nesse site.  
 
 
CONSELHO FISCAL 
 
Ellen Stomper de Moraes, é graduada em Letras pela Pucc 
Campinas, MBA em Gestão Empresarial na FGV, trabalhou por 26 
anos em Instituição Bancária, atua como voluntária na Fundação 
Eufraten há 16 anos e atualmente como presidente do Conselho 
Fiscal. 
 
Nivaldo Lourival Ramos Ferreira é engenheiro com 
especialização em eletroeletrônica e trabalha na automação de 
processos há 30 anos. Como empresário executa pesquisa e 
desenvolvimento da gestão setorial, utilizando como ferramenta o 
Programa de Atividades em Rede Educativa. Atua há mais de 41 
anos em atividades voluntárias e na Fundação Eufraten é voluntário 
há 29 anos, atualmente é membro do Conselho Fiscal. 
 
Sonia Maria Lima, formada em Técnico de Administração de 
Empresas, pelo Centro de Paula Souza.   Atualmente trabalho 
em atividade profissional própria no setor de saúde, como 
podóloga. Voluntária na Fundação há 22 anos, e Membro do 
Conselho Fiscal. 
 
 
 
 
 
 


