


Nosso propósito e missão

O Adelina Instituto desenvolve projetos de pesquisa, produção e 

compartilhamento de conhecimento em arte contemporânea. Fundado 

em 2017, tem por  finalidade promover a cultura por meio de intercâmbios 

entre  artistas (de preferência, latino-americanos), curadores e  amantes da 

arte, de maneira a tornar viáveis a aproximação da arte e educação em suas 

variadas linguagens, e contribuindo ativamente para a formação de 

públicos diversos, entre os quais professores da rede de ensino público, 

estudantes,  crianças e adolescentes – contemplados com programação 

específica –, idosos, profissionais liberais e o público em geral.

Situado no bairro de Perdizes, em São Paulo, o Instituto  promove eventos 

interdisciplinares, com a finalidade de difundir proposições artísticas e 

formativas. Em seu programa destacam-se exposições de artistas 

contemporâneos, cursos  de extensão, oficinas práticas de formação livre, 

além de  visitas a ateliês, exposições e ações extramuros.
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Ética -  Humanismo - Altruísmo - Colaboração

Sustentabilidade - Pluralismo

Fomentar a arte, a cultura e a educação. Promover

intercâmbios culturais entre artistas, curadores e 

instituições ampliando horizontes, perspectivas e

reflexões por meio de nossas ações e programações.

Nossos valores



Por que Adelina ?

Adelina Morra Luchetti foi uma mulher forte, inteligente e 
muito culta. Uma leitora voraz. Tinha valores como a 
simplicidade, a resiliência diante dos desafios e o altruísmo. 
Tinha amor e respeito pelas pessoas mais velhas e muito 
carinho e dedicação pelas crianças. Amava as plantas e os 
animais.

Ela foi a matriarca da família Luchetti. Ao Instituto, foi dado o 
nome Adelina, nome  feminino, forte e, que, em valores firmes, 
convergem com o propósito. Esta foi uma maneira de 
homenageá-la.

“Esperamos que toda a equipe possa  praticar os valores que ela 
sempre insistiu em cultivar: ética, trabalho, fidelidade e 
altruísmo. Tenho certeza  que uma instituição que envolva  arte, 
educação e desenvolvimento cultural  e social, está à altura de 
seus valores”

Fabio Luchetti – Diretor-Presidente do Adelina Instituto.



O Adelina Instituto criou um programa de residência para jovens 
artistas latino-americanos que realizam trabalhos em diversos 
suportes e formatos – atuantes nas áreas de artes visuais, 
performance, arte  sonora, novas mídias e demais manifestações 
–para  promover e estimular a produção de arte contemporânea
criando novas oportunidades de diálogo e exposição para  jovens
artistas.

A Residência Artística estimula o intercâmbio cultural entre  artistas 
de países latino-americanos, proporcionando um ambiente de 
imersão, compartilhamento, vivência e  experimentação. É um polo 
agregador entre o circuito de arte e o público do seu entorno.

O edifício onde está abrigada a residência dos artistas tem um espaço 
que permite interações e as instalações são inclusivas.

Residência Adelina
para a América Latina



Residência Adelina
para a América Latina

Como funciona?
Por meio de convocatória semestral, são selecionados dois 
(02) projetos residentes por ciclo, entre os inscritos por
brasileiros e estrangeiros, de acordo com as especificações e
regras previstas em convocatória.

Com a nossa estrutura que compreende: hospedagem, 2 
ateliês, espaço para debates, exposições cursos e 
programação paralela, pretendemos transformar a Residência 
Adelina em uma estrutura para acolhimento de artistas ao 
longo do ano.

Além das instalações, o instituto oferece aos artistas um 
programa curatorial que compreende  programas públicos e 
debates abertos, facilidade para encontros com curadores e 
artistas,  acompanhamento crítico, produção executiva e um 
“open studio” (ateliê aberto) para debates e visitas educativas 
com escolas públicas de São Paulo e o público em geral.



Ação Educativa
com Escolas Públicas

As visitas educativas estimulam a reflexão crítica por meio da 
arte. Cada visita propõe um diálogo entre os temas 
abordados nas exposições em cartaz e as experiências 
particulares dos visitantes, com conteúdos desenvolvidos 
para cada público.

Disponibilizamos transporte e alimentação para grupos de 
alunos de escolas públicas de São Paualo vivenciarem as 
exposições em cartaz em seu espaço expositivo, com 
mediação de arte-educadores e dinâmicas que possibilitem 
o diálogo e a experimentação da arte contemporânea,
desenvolvidas de acordo com o perfil de cada grupo,
introduzindo, sempre que possível, oficinas, workshops e
outras atividades educativas para complementar o
entendimento do artista, da técnica ou do conceito.

Escolas particulares também podem realizar agendamento 
de grupos de alunos para visitas mediadas durante os 
períodos expositivos (o apoio  para logística de transporte e 
alimentação fica restrito às escolas públicas). As visitas são 
gratuitas e podem ser realizadas para grupos de até 25 
pessoas, com duração média de 1 a 2h, de acordo com a 
disponibilidade de cada turma/professor.

Escolas parceiras:

- Escola Municipal de Educação Infantil Santos Dumont
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador 
Silvio Portugal
- Escola Estadual José Cândido de Souza
- Escola Estadual Miss Browne
- Escola Estadual Profª Zuleika de Barros Martins Ferreira
- Escola Técnica Estadual de Artes
- Escola IL Sole
- Colégio Alfredo de Castro
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Ações Educativas Continuadas

A partir de 2019 o Adelina Instituto passou a desenvolver 
Ações Educativas Continuadas junto aos professores de duas 
escolas públicas: Escola Municipal Embargador Silvio 
Portugal – Jardim Líbano e Escola Estadual Miss Browne – 
Perdizes, que propõe ir além de um único encontro, com 
atividades também nas escolas, contribuindo para o 
desenvolvimento dos alunos junto ao currículo escolar.
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Ações para 60+

O Adelina Instituto tem como objetivo desenvolver uma dinâmica 
que propicie a integração, por meio de encontros semanais, para que 
possam ver a arte como um caminho para novos aprendizados, 
novas relações e  novas amizades.

O programa consiste em proporcionar encontros continuados com 
grupos de até 20 pessoas que englobam: 

- Conversas sobre arte brasileira;
- Visita em grupo a museus e instituições de arte.
- Laboratório de Arte para pessoas 60+, adaptado para o online de
forma teórica para: Examinando as técnicas.



Exposições

O Adelina Instituto busca em sua  linha curatorial atuar, 
preferencialmente, com artistas e curadores latino-americanos, 
privilegiando a produção de arte contemporânea da América 
Latina e  abrindo oportunidades para projetos que não encontram 
espaço em outros aparelhos culturais da cidade.

As exposições em exibição servem como plataforma para as 
demais  atividades – como cursos, oficinas, bate-papos –gerando 
debates e reflexões nos diversos públicos que frequentam e 
participam da programação promovida  pelo instituto. A seguir, as 
exposições individuais  e coletivas realizadas desde 2017:



Exposições 2017

Para que eu possa ouvir
- Cristina Suzuki, Érica Kaminishi, João Tolomei, Lecuona  y Hernandéz,
Renan Marcondes, Rodrigo Linhares, Stephan Doitschino� e Thiago Toes

Falso Histórico
- Lecuona y Hernandez

Luz Inscrita, Imagem Incerta
- Andrei Tomaz

Empty Project
- Claudio Roncoli

Fig. 1 e espelhada alterada
- Cristina Suzuki

Entre (meios e 16.02 27.09 19.10 Curitiba a coisa em si)
- Erica Kaminishi e Tatiana Stropp



Exposições 2018Exposições 2018

O Fantasma Escandinavo
- Francisco Valdés

Plato del dia
- DOMA

Campos Gerais
- Daniel Caballero, Manuella  Karmann e Miguel Penha

Fundo Falso
- Renan Marcondes

Água da Palavra / Quando mais  dentro aflora
- Anna Guilhermina, Fabio Morais,  Isabella Beneducci Assad,
Lívia Aquino, Karina Machado,
Marta Matushita e Ricardo Barcellos,
Jorge Menna Barreto, Elida Tessler  e Deco Adjiman.



Exposições 2019

 Corpo - Trajeto 
- João Trevisan

Magma
- Lara Viana

Tenho meus olhos abertos, não posso mais escapar 
- Amanda Falcão, Jessica Factor, João Ripol e Linoca Souza

Água da Palavra / Quando mais dentro aflora
- Anna Guilhermina, Fabio Morais,  Isabella Beneducci Assad,
Lívia Aquino, Karina Machado,
Marta Matushita e Ricardo Barcellos,
Jorge Menna Barreto, Elida Tessler  e Deco Adjiman.

Obs: Durante o ano de 2019 houve uma reforma no Adelina 
Instituto que teve a duração de dois meses, adiando uma exposição.



Exposições 2020

O lugar costuma ser o centro
- Claudia Hamerski

AMAZONA 
- Hadna Abreu, Laura Gorski e Renata Cruz

Filme-fátuo
- Dirnei Prates

Estados do Corpo | Presença e ausência
- Fernanda Braz Lage, Narciso, Raquel Cutin, Vitor Narumi

Obs: Devido a atual situação da Covid 19 houve 
modificação no calendário das exposições. As mostras 
apresentadas até outubro foram realizadas de modo 
online.



Exposições 2021

Esboços de um corpo instransigente
- Larissa Camnev

1° Prêmio de Fotografia | Adelina Instituto
- Malu Teodoro, Felipe Camilo e Laíza Ferreira

Ar: Acervo Rotativo
- mostra coletiva com 279 artistas - curadoria de Laerte 
Ramos



Cursos, Palestras e 
Oficinas

O Adelina Instituto tem em sua programação diversas 
atividades, como cursos e oficinas (pagos e gratuitos), 
debates abertos com artistas e curadores, e rodas de 
conversa, e a partir de abril de 2020 também de forma 
online.



Laboratório de 
Aplicabilidades

O Laboratório de aplicabilidades tem o objetivo de 
contribuir para o desenvolvimento e estímulo da 
produção de arte contemporânea e formação de artistas 
emergentes, educadores, mediadores culturais e 
pesquisadores latino-americanos (América Central, 
América do Sul, México e Caribe) através de ações online 
para compartilhamento de conhecimentos, vivências e 
experimentações.  As atividades serão realizadas pela 
plataforma zoom gratuitamente.

- Laboratório de acompanhamento crítico de trabalhos 
de artista 

-Laboratório de apresentação de projetos 

- Laboratório de leitura crítica 

- Laboratório de acompanhamento crítico de projetos 
de arte e educação 

- Laboratório de acompanhamento de Texto



Formação para professores

O projeto tem o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento, investigação e expansão do ensino de 
arte contemporânea para professores atuantes de 
qualquer nível de ensino, em instituições formais e não 
formais, públicas e privadas, através de ações online para 
compartilhamento de conhecimentos, vivências e 
experimentações para atuação com diferentes públicos. 
As atividades serão realizadas pela plataforma zoom 
gratuitamente.

- Mediação cultural e práticas de ateliê como 
ferramentas de ensino 

- Leitura crítica de arte: o pensamento e o método de 
Edmund Burke Feldman 

- Desenho na prática: experiências e ideias



Público atingido desde 2017 até agosto 2021: 11.935

Visitas educativas/atividades com escolas/professores: 
1.365

Visitas espontâneas: 6.436

Cursos, palestras, oficinas, rodas de conversa (ao 
vivo): 1.531

Atividades online - Cursos, palestras, oficinas, roda de 
conversas: 1.057

Bolsas de Estudos 100% nos cursos pagos: 267



Plano Anual para 2022
PRONAC: Plano Anual de Atividades do Instituto Adelina 2022

Em 2022, por meio do nosso plano anual de atividades, inscrito para 
benefício da lei federal de incentivo à cultura - Lei Rouanet (artigo 18 – 
100% de dedução fiscal), pretendemos realizar:

Prêmio de Fotografia

O Prêmio de fotografia tem por objetivo fomentar a pesquisa de 
artistas latino americanos que produzam ou utilizem a fotografia 
em suas obras e processos criativos, é dirigido a artistas brasileiros 
ou estrangeiros latino americanos , residentes no Brasil, 
considerados pelo júri como emergentes ou em formação, que 
demonstrem potencial de ampliar sua inserção e visibilidade no 
circuito artístico e cultural do país, mas que já tenham alcançado 
coesão e resultados consistentes em suas pesquisas com a 
fotografia. O prêmio acolherá trabalhos centrados na fotografia, 
contemplando suas múltiplas formas de manifestação e suas 
possibilidades de diálogo com outras linguagens e materialidades. 

Prêmio de Curadoria

A convocatória concebida para contemplar um projeto curatorial 
consiste em fortalecer a prática em diferentes regiões do Brasil, 
entendendo-a como ferramenta central na historiografia da arte 
contemporânea, assim como em seu processo de 
internacionalização. O exercício da curadoria tem se fortalecido 
como ação transversal no circuito de arte contemporânea, 
responsável por favorecer leituras de obras inscritas em diferentes 
registros temporais, fazendo da prática artística um espaço para 
debates amplos. Curadores brasileiros ou estrangeiros latino 
americanos, residentes no Brasil, poderão inscrever um projeto. 
Um júri selecionará o projeto considerando conceito, estrutura e 
sua relevância na história da arte contemporânea.

Duas exposições ADELINA CONVIDA

O projeto Adelina Convida visa compartilhar e aproximar 
o público da arte contemporânea através de 
exposições coletivas, buscando diversidade de linguagens 
e origens e ampliando horizontes, perspectivas e 
reflexões por meio das produções de artistas emergentes 
latino-americanos.

Exposição Residência para Educadores

A exposição da residência para educadores é o resultado 
do trabalho desenvolvido durante a execução do projeto 
Enciclopédia dos Saberes locais,  a partir das trocas dos 
saberes do grupo participante por meio de encontros e 
conversas com as artistas , sobre os assuntos que 
consideram relevantes e que gostariam de registrar e 
compartilhar sobre si, alguma história passada através de 
gerações, algo de sua cultura, saberes de seus 
antepassados ou outro conhecimento que venha através 
de sua experiência de vida. A mostra acontecerá dentro de 
uma escola pública, parceira do Instituto. 

As exposições físicas serão executadas em espaços 
locados, de preferência em instituições ligadas a arte e que 
também precisem de apoio e parcerias para sustentar seus 
propósitos, seguindo o papel de fomento do Adelina 
Instituto.
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Em 2022, por meio do nosso plano anual de atividades, inscrito para 
benefício da lei federal de incentivo à cultura - Lei Rouanet (artigo 18 – 
100% de dedução fiscal), pretendemos realizar:

Formação para professores
O projeto tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento, 
investigação e expansão do ensino de arte contemporânea para 
professores atuantes de qualquer nível de ensino, em instituições 
formais e não formais, públicas e privadas, através de ações 
online para compartilhamento de conhecimentos, vivências e 
experimentações para atuação com diferentes públicos.  

- Leitura Crítica de arte: o pensamento e o método de Edmund
Burke Feldman
O curso tem como fundamento o livro Becoming Human
Through Art: Aesthetics Experience in the School* (Tornando-se
Humano Através da Arte: Experiência Estética na Escola -
tradução nossa), publicado em 1970. Neste livro, o autor-
professor-crítico de arte norte-americano Edmund Burke
Feldman, expõe os conceitos que norteiam seu pensamento
sobre o ensino de arte e descreve a estrutura metodológica
elaborada por ele para leitura crítica de imagens.

- Mediação cultural e práticas de ateliê como ferramentas de
ensino
Essa oficina tem como objetivo: aprofundar e contextualizar
diferentes propostas educativas em instituições culturais;
desmistificar materiais e linguagens usados na arte
contemporânea; aprender e apropriar-se de processos de artistas
contemporâneos; desenvolver um espaço de troca de propostas
criativas para a sala de aula;

Núcleo Educativo Contínuo
Tem como objetivo chegar aos grupos menos favorecidos por 
meio da arte-educação, oferecer experiências, diálogos e 
encontros para os grupos de estudantes e professores da rede 
pública de educação infantil, ensino fundamental I e II, ensino 
médio e educação de jovens e adultos da cidade de São Paulo, 
para visitas mediadas às exposições de arte contemporânea, 
conversas com artistas e oficinas na instituição.

Curso Online Introdução à Arte no Brasil – do modernismo aos 
dias atuais
A fim de democratizar o acesso ao público interessado em 
estudar história da arte, compartilhamento de intelectualidade 
com o propósito de estimular a formação livre junto a 
disponibilização da educação na vida cotidiana. O objetivo deste 
curso é introduzir algumas das principais ideias, artistas, 
movimentos e debates que nortearam a produção artística 
brasileira. 

Curso Online História da Arte Latinoamericana
O objetivo deste curso é fornecer aos alunos uma introdução e 
um panorama da História da Arte Latino-Americana, indo do final 
do Século XIX até a década de 1960, momento em que se inicia o 
que convencionou se chamar de Arte Contemporânea. Serão 
estudadas as produções visuais realizadas neste período, bem 
como os contextos culturais das diversas regiões do continente e 
suas peculiaridades, e os debates por elas gerados.



- Atividade 1 – Laboratório de acompanhamento crítico de
trabalhos de artista
A atividade propõe estabelecer diálogos e reflexões com artistas a
partir da pesquisa em seus diferentes estágios produtivos; um
mergulho em distintos gestos criativos, ativado pelo exercício de
repensar práticas, da reescrita e do posicionar-se diante dos
diferentes sistemas do fazer artístico.

- Atividade 2 - Laboratório de apresentação de projetos
O programa tem como objetivo instruir os artistas a como
apresentar projetos de obras em desenvolvimento ou terminadas
em fundos nacionais/internacionais. Ao terminar o programa o
participante contará com um projeto pronto para apresentação.
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Em 2022, por meio do nosso plano anual de atividades, inscrito para 
benefício da lei federal de incentivo à cultura - Lei Rouanet (artigo 18 – 
100% de dedução fiscal), pretendemos realizar:

Laboratório de aplicabilidades para artistas

Contribui para o desenvolvimento e estímulo da produção de arte 
contemporânea de artistas emergentes latino-
americanos através de ações online para compartilhamento de 
conhecimentos, vivências e experimentações.  As atividades serão 
realizadas pela plataforma zoom gratuitamente.

- Atividade 3 - Laboratório de leitura crítica
A atividade visa gerar reflexões e interlocuções entre 
artistas e estudantes através de leituras críticas a partir 
de textos e pesquisas sobre a ideia de formatação de 
projetos, do que é expor e o que é produzir e sobre 
os procedimentos que envolvem diferentes práticas .

- Atividade 4 - Laboratório de acompanhamento crítico de
projetos de arte e educação
A atividade propõe estabelecer diálogos e reflexões com arte
educadores e artistas educadores acerca da pesquisa em seus
diferentes processos produtivos; um mergulho em distintos
gestos criativos, ativado pelo exercício de repensar práticas, da
reescrita e do posicionar-se diante das distintas frentes de
atuação.

- Atividade 5 - Laboratório de orientação em criação artística
O Laboratório de orientação em criação artística visa gerar um
ambiente propício para a orientação, a partilha e a pesquisa em
criação artística. Pretende-se possibilitar o aprofundamento na
experimentação em arte dentro de um contexto de produção e
reflexão alinhados com a arte contemporânea, com o
oferecimento de bolsa as participantes.

Atividade 6 - Laboratório de orientação em escrita e processos 
O grupo de acompanhamento artístico tem como objetivo criar 
intersecções entre a produção de pensamento crítico e práticas 
artísticas na elaboração e desenvolvimento de ferramentas 
conceituais autorais para artistas em diferentes etapas da carreira. 
Por meio de conversas e trocas, faremos análises dos modos de 
escrita de si de quem participa do grupo. O foco principal será o 
desenvolvimento de portfólios, sua articulação com redes sociais 
e como escrever sobre si e sua obra



Cotas de Patrocínio e de Apoio
CONTRAPARTIDA PESSOA JURÍDICA

COTA APOIO – VALOR: R$ 50 MIL 

Visibilidade da marca:
- Aplicação do logo nos materiais impressos em todas as atividades

realizadas no ano (banner físico, folder, anúncios, entre outros);
- Aplicação de logo nos materiais online (site, e-mail marketing,
newsletter, materiais para Facebook e Instagram);
- Aplicação de logo em catálogos das exposições.

Imprensa:
- Divulgação do apoio da marca nos releases e demais materiais para
imprensa.

Contrapartidas para funcionários:
- Visitas mediadas gratuitas para grupos de funcionários da empresa
nas exposições do Instituto (mediante, agendamento prévio);
- Desconto de 20%  nos cursos, oficinas, workshops e outras
atividades realizadas pela Adelina  Instituto;

Aferição de resultados:
- Remessa de clipping

COTA PLUS – VALOR: R$ 80 MIL 

Visibilidade da marca: 
- Aplicação do logo nos materiais impressos em todas as
atividades realizadas no ano (banner físico, folder, anúncios,
entre outros);
- Aplicação de logo nos materiais online (site, e-mail marketing,

newsletter, materiais para Facebook e Instagram);
- Aplicação de logo em catálogos das exposições.

Relacionamento:
- Percentual de catálogos para distribuição de patrocinador.

Imprensa:
- Divulgação do apoio da marca nos releases e demais materiais
para imprensa.

Contrapartidas para funcionários:

- Visitas mediadas gratuitas para grupos de funcionários da
empresa nas exposições do Instituto (mediante, agendamento
prévio);
- Desconto de 35%  nos cursos, oficinas, workshops e outras
atividades realizadas pela Adelina  Instituto;

Aferição de resultados:
- Remessa de clipping



Cotas de Patrocínio e de Apoio
CONTRAPARTIDA PESSOA JURÍDICA

COTA APOIO MASTER – VALOR: R$ 130 MIL 

Visibilidade da marca:
- Aplicação do logo nos materiais impressos em todas as
atividades realizadas no ano (banner físico, folder, anúncios,
entre outros);
- Aplicação de logo nos materiais online (site, e-mail
marketing, newsletter, materiais para Facebook e Instagram);
- Aplicação de logo e espaço para texto exclusivo do
patrocinador em catálogos das exposições;

Relacionamento
- Percentual de catálogos para distribuição de patrocinador.

Imprensa
- Divulgação do apoio da marca nos releases e demais
materiais para imprensa

Aferição de resultados:
- Remessa de clipping

Contrapartida para funcionários:
- Visitas mediadas gratuitas para grupos de funcionários da 
empresa nas exposições do Instituto (mediante agendamento 
prévio), com fornecimento de logística de ônibus (ida e volta) para 
40 pessoas, para empresas na capital de São Paulo, 4 vezes ao ano;
- Desconto de 50% nos cursos, oficinas, workshops e outras 
atividades realizadas pelo Adelina Instituto;

Importante: caso necessite do recibo de mecenato antes, para 
justificar o crédito, favor entrar em contato pelo e-mail:
oi@adelina.org.br



Orientações para doação 
Pessoa Jurídica

Como doar Como receber o 
abatimento

- Ao realizar a transferência bancária, entre em
contato com o Instituto  Adelina (oi@adelina.org.br)
para solicitar a emissão do recibo de mecenato.
O valor doado deverá ser informado em sua
declaração de Imposto de Renda em abril de 2021,
com o recibo de mecenato anexado à declaração.

*segundo as normas vigentes do Ministério do
Turismo, as doações só podem ser  realizadas via
transferências bancárias. Depósitos em cheque não
poderão ser  realizados na conta corrente dos
projetos incentivados.

Faça uma transferência bancária (TED/DOC)* na conta 
corrente do Plano Anual de Atividades 2022 - Pronac 
em processo de aprovação

INSTITUTO ADELINA 
CNPJ: 28.812.479/0001-80

E informe a finalidade do depósito como Doação - Lei 
Rouanet/Lei de Incentivo.

A seguir, algumas instruções que constam no site do 
Ministério do Turismo, com relação aos  códigos 
identificadores que podem ser solicitados no 
momento da transação:
- TRANSFERÊNCIA diretamente do Banco do Brasil: 
1º identificador informar o CPF do doador.  2º 
identificador utilizar o código 2 – Doação.

- DOC realizado de outra instituição financeira:
Informar, no campo finalidade, o código 20 –Doações
Lei Rouanet
- TED realizado de outra instituição financeira:
Informar, no campo finalidade, o código finlddcli – 44
– Lei Rouanet – Doação (para transferências
realizadas pelos clientes) ou finlddif – 94 – Lei
Rouanet – Doação (para  transferências realizadas
pelos próprios bancos)



Nossa Equipe

Direção Geral 

Fabio Luchetti

Direção de Administração, Finanças, Captação e Parcerias

Laura Arbex

Produção e Curadoria

Bruna Sizilio

Fabio Luchetti

Curadores e artistas parceiros

Educação, Comunicação e Relações Institucionais

Gabriela Conceição

Fabio Luchetti

Agências Parceiras

Professores Parceiros

Assessoria Jurídica  

Marisa Tomazela

Administrativo 

Amanda Silva

Comunicação e Assessoria de Imprensa 
Liona.ag 

Serviços Gerais 

Joel Almeida

Conselho Fiscal 

Antonio Luis Luchetti 

Marcio Lauria Filho 

Silvia Marconato



Obrigado!
Caso necessite de algum esclarecimento, 
entre em contato com:

Fabio Luchetti: fabio@adelina.org.br  
Laura Arbex: laura@adelina.org.br  
Gabriela Conceição: gabriela@adelina.org.br

i n s t i t u t o

Adelina Instituto
+55 (11) 3868-0050
oi@adelina.org.br | www.adelina.org.br 




