Diretora Executiva
Thaís Polydoro Ribeiro, arquiteta e urbanista formada pela Universidade Católica de Santos, realiza
a gestão de contratos desde 2004, é facilitadora das metodologias Elos e Jogo Oasis e do programa
de formação de jovens transformadores Guerreiros Sem Armas desde 2000. Arquiteta e urbanista,
graduada pela Universidade Católica de Santos, com especialização em Gestão do Espaço Construído,
pela Fundação Santo André. Coordenou o Programa Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Minha
Casa Minha Vida de Campinas e da Baixada Santista com Fundo Socioambiental da Caixa. Implementou
projetos pela UNESCO e PNUD no Programa Conjunto Segurança com cidadania. Coordenou a ação com
Ministério da Cultura: Elos no Canteiro Mais Cultura em 14 estados brasileiros.

Diretora Pedagógica e de Projetos
Natasha Mendes Gabriel, arquiteta e urbanista formada pela Universidade Católica de Santos, é uma
das co-fundadoras do Instituto Elos e Diretora de Programas da organização. Dedica‐se a gestão de
programas e sistematização da Filosofia Elos para elaboração de processos, materiais pedagógicos e
ferramentas que são disponibilizados para a rede de parceiros. É facilitadora em formação de lideranças
e projetos de desenvolvimento comunitário, estando nos últimos 19 anos a frente da coordenação de
projetos nacionais e internacionais em parceria com governos, organismos internacionais e empresas.

Diretora de Operações e Estratégia
Mariana Gauche Motta, arquiteta e urbanista formada pela Universidade Católica de Santos, é uma das
co-fundadoras do Instituto Elos. Coordenadora do Núcleo de Consolidação, é responsável pela gestão
estratégica e das operações. Sua maior busca é a de criar um modelo de negócio que reflita valores e
princípios da instituição.

Diretor de Relações Institucionais
Rodrigo Rubido Alonso, arquiteto e urbanista formado pela Universidade Católica de Santos, é um dos
co-fundadores do Instituto Elos e Diretor Institucional da organização. Dedica-se a disseminar as ações
do Elos e sua metodologia pelo mundo, desenvolvimento de parcerias estratégicas. Facilita treinamentos,
workshops e representa a organização em eventos e encontros internacionais. Faz parte da turma de
2017 da Tällberg Global Leaders e vencedor do Prêmio Eliasson Global Leadership da Tällberg Foundation.

Conselho Fiscal
Gislaine Magalhães é advogada e consultora jurídica, pós-graduada em Direito Processual Civil e em
Direito Processual Constitucional, especializada nas seguintes áreas: direito urbanístico e ambiental,
regularização fundiária, habitação de interesse social, reassentamento, plano diretor e instrumentos de
planejamento urbano, política de gestão de áreas públicas urbanas.

Henrique Busacos é formado em Administração na FGV - EAESP e mestre pela Universidade de Sussex
em Desenvolvimento Socioeconômico. Atuou como sócio empreendedor de Impact Hubs e outros
negócios sociais, foi presidente do conselho do Impact Hub Global e é co-fundador dos Impact Hubs São
Paulo, Floripa e Manaus. Hoje ele lidera as parcerias dos Impact Hubs na América Latina.
Leila Novak é empreendedora social da Ashoka desde 1999, com 40 anos de experiência no terceiro
setor, atualmente mentora da Rede Papel Solidário, juntamente com uma equipe de profissionais
especializados, oferecendo aos membros associados à Rede a oportunidade de desenvolvimento
institucional com alcance da sustentabilidade.

Conselho Consultivo
José Guimarães Monforte é economista formado pela Universidade Católica de Santos, é sócio da
Emax Consultoria, presidente do Conselho Consultivo do Instituto Elos e do Conselho Consultivo da
Premix e membro do Conselho Consultivo da Escola Britânica de Artes Criativas, do Conselho de
Administração da OTP S.A., do Comitê de Governança Empresas Estatais da BM&F Bovespa, do Conselho
Deliberativo do IDIS-Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social e do Conselho Editorial da
Harvard Business Review Brasil.
Aser Cortines é sócio da Cortines&Sebastiá Assessoria em Gestão Empresarial e Conselheiro de
algumas organizações do terceiro setor, foi vice-presidente de Desenvolvimento Urbano da Caixa
Econômica Federal por seis anos, professor da Faculdade de Economia da UFF por 30 anos e também
Professor da Pós-graduação em Engenharia da COPPE/UFRJ, do MBA do IBMEC/RJ e da Pós-graduação
da FGV. Foi diretor e facilitador dos programas para executivos da Amana-Key por quatro anos e da
Universidade da Experiência por um ano.
Mauricio Escobar é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em
São Paulo, onde também tornou-se Mestre em Marketing. Após um período trabalhando como Gerente
de Projetos em um grande banco nacional, iniciou carreira como empreendedor, primeiro como sócio
da Virtual Case, na área de internet, e desde 2003 no setor de educação. É sócio-fundador e vicepresidente da Anima Educação.
Danielle Fiabane é Mestre em Administração Pública e Governo e graduada em Administração de
Empresas na EAESP da Fundação Getúlio Vargas, com cursos de especialização na Harvard Kennedy School,
Schumacher College, CEATS – FIA/USP e Proteus Institute/Instituto Fonte. Consultora autônoma no
campo de planejamento, governança e avaliação de iniciativas de filantropia, responsabilidade corporativa
e sustentabilidade, em organizações como o Gife, Instituto Samuel Klein, e Fundação Maria Cecilia Souto
Vidigal. Como executiva esteve por 4 anos à frente do Instituto Asas.
Silvia Lacaze é formada em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e pós-graduada
em Tecnologia, Artes e Comunicação pela Faculdade Belas Artes de São Paulo. Por 10 anos, teve
uma carreira executiva nas áreas de marketing, comercial e novos negócios em empresas nacionais
e multinacionais de grande porte como: Citibank, Brahma, Pepsico, Accor. Atua como conselheira e
facilitadora de processos de desenvolvimento organizacional - em empresas de médio e grande porte,
assim como em fundações.

