
Funcesi
Conhecimento, ciência, inovação e tecnologia com soluções inteligentes



Esta é uma apresentação da DIRETORIA DE 

ESTRATÉGIAS CORPORATIVAS da Funcesi. Estamos 

prontos para garantir a você o melhor atendimento, com 

compromisso e eficiência.  

Contate-nos:

Flávia Martins Guerra Pantuza

(31) 3839.3661   - 9504.5376

flavia.pantuza@funcesi.br

Laila de Paula

(31) 38393786  - 995069425

Laila.paula@funcesi.br



APRESENTAÇÃO

Com mais de duas décadas de atuação em Itabira e região, estamos 

preparados para construir relações sólidas com o mercado e para 

manter o posicionamento de credibilidade em todas as relações de 

negócio.

O investimento em profissionais altamente 

qualificados  nos permitiu o aprimoramento na 

prestação de serviços em diferentes áreas, 

resultando em trabalhos de alta qualidade.   

Oferecemos serviços de consultoria ambiental, 

desenvolvimento de programas e  projetos 

socioambientais e assessoria administrativo-

empresarial.  



Investimos constantemente em infraestrutura. Contamos com veículos próprios, laboratórios com equipamentos de 

alta tecnologia, auditórios e salas com recursos multimídia. 



Possuímos rica e comprovada 

experiência na prestação de serviços e no 

desenvolvimento de programas e projetos 

ambientais.

Consultoria 
Ambiental



-Plano de Manejo de UC.

-Plano de Monitoramento de 

Fauna

-Plano de Resgate e 

Afugentamento de Fauna

-Elaboração e implantação de 

Plano de Gestão de Resíduos 

Sólidos e de Serviços de 

Saúde – PGRS/ PGRSS

-Levantamento Faunístico

-Levantamento de Flora

-Levantamento de Ictiofauna e 

Invertebrados Aquáticos  

- Elaboração de estudos 

ambientais

-Regularização de Reserva 

Legal

-Cadastro Ambiental Rural 

-Outorga para uso das águas

-Licenciamento Ambiental

-Assessoria em Gestão 

Ambiental

-Estudo de Impacto de 

Vizinhança - EIV

-Treinamentos do Sistema de 

Gestão Ambiental



Soluções
SOCIOAMBIENTAIS

• Programas de Educação Ambiental

• Levantamento socioambiental

• Gestão dos impactos socioambientais

• Diagnóstico de percepção socioambiental

• Diálogos socioambientais

• Elaboração, implantação, execução e monitoramento 

de projetos socioambientais

• Mapeamento, mobilização, capacitação e formação 

de lideranças comunitárias

Integram nossa proposta pedagógica nos trabalhos socioambientais desenvolvidos processos que privilegiem 

conhecimento, consciência, comportamento, habilidades e participação, e que estejam intimamente ligados à 

sustentabilidade. 



• Pesquisa de mercado

• Processos seletivos

• Análises estatísticas

• Consultoria financeira

• Assessoria em Planejamento Tributário

• Assessoria Jurídica

• Assessoria Administrativo-empresarial

Consultoria Técnica

Possuímos rica e comprovada experiência nos setores público e privado e contamos com profissionais com 

sólida formação acadêmica e vivência prática. Nossa atuação é fundamentada na alta qualidade dos serviços, 

garantindo, assim, as melhores soluções.



Com equipe multidisciplinar, estamos aptos a desenvolver 

capacitações em diversas áreas, com metodologias diferenciadas:

• Palestras

• Treinamentos

• Seminários

• Vivências

• Eventos

• Oficinas

Capacitação

Consulte-nos sobre os temas.



Inter Associação dos Amigos 

de Bairros de Itabira

Nossos Clientes



Contate-nos:

Flávia Pantuza
(31) 3839.3661 / 95045376
flavia.pantuza@funcesi.br

Laila de Paula
(31) 83393786 / 995069425 
laila.paula@funcesi.br

Funcesi - Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira

Rua Venâncio Augusto Gomes, 50 – Major Lage de Cima – Itabira / MG - CEP: 35900-842 

www.funcesi.br


