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CONSELHO CURADOR 
 
Márcia Midori Otsuki é graduada em Administração de Empresas pela 
PUCCAMP, com MBA em Gestão Humana pelo INPG e Finanças e 
Controladoria pela FGV. Trabalha profissionalmente na área adm/financeira e 
há 26 anos dedica-se ao trabalho voluntário na Fundação Eufraten, onde hoje, 
tem a responsabilidade de presidir o Conselho Curador. 
 
Cecília Ferraz é aposentada, atuou como professora especializada em 
alfabetização na rede pública e particular. Formada em pedagogia pela Unesp 
e pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva. Voluntária na Fundação 
Eufraten desde 2000, atuando como educadora até o ano de 2018. Hoje é 
voluntária no Projeto Construindo com as próprias mãos e secretaria do 
Conselho Curador. 

Paula Andréa S. Sousa Ramos é psicóloga formada na PUCCAMP. Atuou 
como psicoterapeuta com notória especialidade em Psicologia Heulosófica por 
mais de 20 anos. Palestrante, ministrou cursos e workshops de 
autoconhecimento e desenvolvimento profissional e pessoal. Há mais de 33 
anos é voluntária na Fundação Eufraten, atualmente é membro do Conselho 
Curador e responsável pela formatação da Heulosofia - a ciência do 
autoconhecimento. 

Gil Serra Regalino é graduado em medicina, pela PUC Campinas, 
especialista em pediatria e homeopatia, pela Associação Médica Brasileira - 
CFM. Pós-graduado em UTI pediátrica, em Neo-natal, pelo MEC e em 
Metodologias Ativas pela faculdade Maxplanck. É professor assistente dos 
cursos de medicina das faculdades São Leopoldo Mandic e Unimax. Co-
fundador da Fundação Eufraten, atuando como voluntário desde 1985, nas 
áreas de saúde e pesquisa e desenvolvimento. Atualmente é 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 Obras, e há 
mais 35 anos é voluntária na Fundação Eufraten, onde atualmente é membro 
do Conselho Curador com foco em Gestão de Obras.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Luís Carlos Menge iniciou sua carreira na área comercial, atuando em 
grandes grupos no Brasil e exterior, com notória especialidade no 
desenvolvimento de estratégias de mercado e identidade personalizada. 
Consolidou sua carreira como Consultor Máster em estruturação e 
reestruturação das empresas e seus gestores com especialidade na gestão de 
conflitos e alinhamento de pessoas e processos, visando à consolidação e/ou 
a colocação de novos produtos no mercado nacional e internacional. Há 26 
anos é voluntário da Fundação EUFRATEN, onde atua como Presidente 
Executivo e Gestor Educacional. 
  
Jimena Franco Carmello é graduada em Letras, pós-graduada em 
Metodologia do Ensino de Filosofia. Possui formação em Yoga e Aromaterapia. 
Atuou profissionalmente na área educacional, ambiental e administrativa, e 
atualmente na área da saúde e bem-estar. Há 24 anos dedica-se ao trabalho 
voluntário na Fundação Eufraten, onde hoje é educadora e Vice-Presidente da 
Diretoria Executiva. 
 
Elizabeth Edwirges Alves é formada em Magistério, Assessora Executiva 
trilíngue da presidência da Sousa Ramos International Business & Lawyers há 
24 anos. Atua como voluntária na Fundação Eufraten desde 1994, onde, 
atualmente, exerce a função de Diretora da Área de Gestão Humana e 
Secretaria da Presidência Executiva. 
 
Virginia Aurora Gigo Maiale é 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 25 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 Heulosófica, por 
onde já passaram milhares de pessoas e já está na terceira geração de 
educandos; e o Instituto Oikon, que oferece práticas e cursos de yoga, 
meditação e autoconhecimento, baseados na Heulosofia.  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 heulosóficas. Hoje, com 70 anos de idade, ocupa o cargo de 
Ouvidor e, permanece muito atuante nas duas Ong's. 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 18 anos e atualmente 
como presidente do Conselho Fiscal. 
 
Nivaldo Lourival Ramos Ferreira é engenheiro com especialização em 
eletroeletrônica, com experiência na automação industrial desde 1987. Como 
empresário executa pesquisa e desenvolvimento da gestão setorial, utilizando 
como ferramenta o Programa de Atividades em Rede Educativa. Atua há mais 
de 44 anos em atividades voluntárias e na Fundação Eufraten é voluntário há 
33 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 24 anos, e atualmente Membro do Conselho Fiscal. 
 
 
 
 
 
 


