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1 APRESENTAÇÃO 
 

A Fundação Ocidemnte – Organização Científica de Estudos Materiais, Naturais e 

Espirituais é uma entidade civil, não sectária, sem fins lucrativos, fundada na cidade do 

Salvador, em 05 de maio de 1984. É uma instituição de caráter educativo, criada para 

auxiliar o Ser Humano em sua reforma interior, a partir do conhecimento e integração 

de si mesmo, por meio do despertamento, desenvolvimento, manutenção e utilização 

do seu próprio potencial, fundamentado no estudo e desvendamento dos códigos 

imutáveis das Leis Naturais que regem o Universo.  

Em seus trabalhos, tem estimulado processos de ensino-aprendizagem-sentimento, 

pesquisas e extensão relativos à Meditação, Autoconhecimento e Consciência, com o 

intuito de contribuir para a construção de uma sociedade cada vez mais justa, 

equânime e solidária, dentro de uma visão global, que se destaque a construção e o 

desenvolvimento de ações integradoras do Ser Humano, considerando os ditames da 

razão de sua existência. 

Desde a sua implantação, a Fundação Ocidemnte vem realizando pesquisas, 

planejamentos e trabalhos junto a várias comunidades carentes e instituições de ensino 

formais e não-formais, públicas e privadas, destinados a apoiar crianças e 

adolescentes, assegurando-lhes o direito à vida, à educação e, principalmente, à 

dignidade e respeito, bem como, e principalmente, um trabalho de educação 

continuada, com o objetivo de sensibilizar, capacitar e formar professores para atuarem 

no âmbito educacional. 

Para tal, conta com uma equipe de profissionais voluntários, dentre eles especialistas, 

mestres e doutores, interessados quanto ao despertamento, conhecimento, 

desenvolvimento, manutenção e uso do potencial humano, tanto em si mesmo, como 

em seu semelhante, com o fim de sua utilização consciente, quer no campo pessoal 

e/ou profissional. Seus profissionais apresentam vasta experiência profissional e 

acadêmica, cujo notório saber pode ser comprovado por suas titulações e seus 

currículos.  

É assim que a Fundação Ocidemnte vem construindo a sua história e se consolidando, 

cada vez mais, como o MARCO DA NOVA HUMANIDADE.  
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MISSÃO 

• Auxiliar o Ser Humano em sua transformação interior, a partir do conhecimento e 

integração de si mesmo, através do despertamento, desenvolvimento, manutenção e 

utilização do seu próprio potencial, fundamentado no estudo e desvendamento dos 

códigos perenes e imutáveis das Leis Naturais que regem o Universo. “A Educação 

é o meio.” 

VISÃO 

• Ser referência de excelência, nacional e internacional, na apresentação de estudos, 

pesquisas e projetos inovadores sobre o Ser Humano Integral, segundo valores 

insofismáveis de Leis Naturais que regem o Universo. “Educação Integral para a 

Transformação Social”. 

VALORES 

• Consciência e Autoconhecimento – auxiliar o Ser Humano a assumir a 

responsabilidade de autodesenvolver-se continuamente, de forma a contribuir para o 

seu crescimento humano-individual e social.  

• Moral, Ética e Estética elevadas – agir com honestidade e integridade em todas as 

suas ações e relações.  

• Comprometimento – atuar com dedicação, empenho e envolvimento em suas 

atividades.  

• Cooperação – trabalhar em equipe, compartilhando responsabilidades e resultados 

exitosos, que possam contribuir com a construção de um novo Ser Humano e, 

consequentemente, com uma sociedade cada vez mais justa e equânime.  

• Criatividade e Inovação – propor e implementar soluções inovadoras e criativas 

para o indivíduo, para a sociedade e para o mundo.  

• Responsabilidade Socioambiental – adotar os critérios sociais e ambientais em 

todas as suas ações.  

• Transparência – praticar atos com visibilidade plena no desempenho de suas 

funções e atribuições. 
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Dentre os fins específicos da Fundação Ocidemnte, evidencia-se: 

a) Oportunizar espaço, tempo e movimento físico, psíquico e moral (espiritual) para os 

seres humanos desejosos de expandir os seus conhecimentos teóricos/práticos 

acerca da vida, do ser humano e do meio ambiente; 

b) Promover a realização de pesquisas, projetos e construções, bem como a 

execução, ou seja, a prática do conhecimento teórico-prático-científico das Leis 

Naturais que regem o Universo; 

c) Criar e/ou fomentar unidades de educação do primeiro, segundo e terceiro grau, 

direta ou indiretamente, que auxiliem o ser humano a tornar-se um ser integral. 

Para atingir os seus fins, a Fundação Ocidemnte poderá: 

1) Promover congressos, encontros, jornadas, simpósios, cursos, oficinas, seminários, 

palestras, encontros e outros eventos de formação e intercâmbio; 

2) Desenvolver, incentivar, apoiar e participar de programas, projetos, campanhas, 

eventos e produções educacionais, artísticas, culturais e científicas ligadas ao seu 

propósito finalístico; 

3) Apoiar pesquisas técnicas e científicas, visando auxiliar o desenvolvimento do 

potencial latente nos seres humanos, através de práticas educacionais 

integradoras; 

4) Apoiar e promover a organização de informações referentes a educação e ao 

conhecimento em geral, visando facilitar o acesso público, para melhor 

compreensão das causas, efeitos e alternativa para uma educação verdadeira; 

5) Firmar contratos, convênios, ajustes, parcerias ou qualquer outro ato de 

convergência ou de cooperação com pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 

não, em cumprimento aos seus objetivos. 

Quanto ao Programa ora apresentado, trata-se de uma das diversas atividades 

realizadas pela Fundação para que seja alcançada a sua atividade-fim: O Ser 

Humano Integral segundo as Leis Naturais que regem o Universo. 
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O Programa Beneficência se caracteriza como a nossa busca ininterrupta à entes 

e/ou entidades, que uma vez sensíveis e conhecedoras dos projetos da Fundação, 

possam, como BENEFICENTES, oportunizar apoio como voluntários e/ou fomento 

financeiro para nossas construções e realizações, quer especificamente quer como 

um todo. 

Esperamos com tal Programa não só encontrar o seu objeto maior, ou seja, aqueles 

que possam se tornar nossos parceiros de realizações, ou melhor, os  

BENEFICENTES, mas também demonstrar-lhes o quanto possível, conhecido e no 

momento disponível, o todo da Organização, inclusive no que respeita as suas 

elaborações, construções e realizações, ainda que momentâneas, com fins de inteirá-

los acerca deste empreendimento, levando em conta a sua finalidade, bem como a 

justificativa de sua existência. 

Desejamos discernimento, iniciativa e cooperações.   

 

2 OBJETO 

• Programa de busca a entes e entidades sensíveis e conhecedores dos projetos 

da Fundação que, como BENEFICENTES, possam firmar compromisso de ceder 

apoio como voluntários e/ou fomento financeiro em função da sua finalidade, bem 

como da razão de sua existência. 

 

3 FINALIDADE 

 3.1 OBJETIVO GERAL 

• Buscar a cessão de apoio voluntário e/ou fomento financeiro, por parte de 

beneficentes para com a nossa Fundação, através de compromisso legal 

firmado com a mesma. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fazer ser possível, cada vez mais, que a Fundação seja também capacitada 

financeiramente, com fim de encontrar-se sempre em melhores condições de 

planejamento, gerenciamento, produção e controle de suas elaborações e/ou 

realizações; 

• Fazer ser possível, cada vez mais, por parte dos beneficentes, a contribuição 

de maneira co-responsável pelas elaborações, construções e realizações da 

Fundação, estas que são elaboradas visando a auto-integração, o 

autoconhecimento e o auto-desenvolvimento do Ser Humano como um todo; 

• Fazer ser possível, cada vez mais, que a Fundação disponha de recursos 

humanos para execução dos seus diversos projetos. 

 

4 JUSTIFICATIVA 

• Nós, o mundo e a humanidade somos um. Nós os fazemos como são e estão. Eis 

que muito importa ajudarmo-nos mutuamente, e assim tornarmo-nos efetivamente 

BENEFICENTES da onda da criação, que tem como aspiração o Ser Humano 

Integral, e que incessantemente conspira para tal. Sua premissa é fazer da 

desintegração a integração. Para tanto, importa também fazer da diversidade a 

unidade, evidentemente sem desvios, mas também sem atalhos, e porque não 

dizer, importa FAZER DO HOMEM UM SER HUMANO MAIS QUE HUMANO. 

 

5 MÉTODO 

5.1 QUANTO AO PÚBLICO ALVO DIRETO 

• Entes e entidades, beneficentes, sensíveis e conhecedoras dos projetos da 

Fundação. 
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5.2 QUANTO ÀS MODALIDADES DE BENEFICENTES 

5.2.1 VOLUNTÁRIO 

• Este que se refere aos interessados em dedicar horas de trabalho na 

Fundação Ocidemnte para viabilização de seus projetos e realizações.  

5.2.2 FOMENTADOR 

• Este que se refere aos interessados em disponibilizar fomento 

financeiro para viabilização de seus projetos e realizações.  

5.2.3 DOADOR 

• Este que se refere aos interessados em disponibilizar doações 

esporádicas para viabilização de seus projetos e realizações.  

 

5.3 QUANTO AO TERMO DE COMPROMISSO 

• Este que define e regula o compromisso de apoio e/ou fomento financeiro de 

entes e entidades beneficentes à nossa Fundação como um todo, e/ou em 

programas específicos da mesma. 

 

5.4 QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DE FOMENTO 

• A Fundação se compromete à demonstrar, segundo as normas sociais 

vigentes, através de documento específico, o recebimento dos recursos pelo 

beneficente. 

 

5.5 QUANTO À FORMA DE CESSÃO DE APOIO E/OU FOMENTO FINANCEIRO 

POR PARTE DO BENEFICENTE 

• Fica a critério do beneficente a forma de apoiar e/ou fomentar as realizações 

da Fundação. No entanto, importa levar em conta o fato de que existem, em 
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nossa Organização, em razão de sua finalidade, trabalhos em níveis diversos, 

que estão afeitos a: 

a) PREVENÇÕES - relativos ao conhecimento, desenvolvimento, 

manutenção e uso consciente do potencial humano; 

b) TERAPIAS - relativos a tratamentos e possíveis curas de desequilíbrios 

físicos, psíquicos e/ou morais do ser humano; 

c) NOVOS MARCOS - relativos a construção de novos conhecimentos;  

d) DIVERSOS - relativos a normas, indicações, instruções e instituição de 

novos movimentos.  

Vale considerar que, para a realização dos diversos trabalhos da nossa 

Fundação, evidentemente muito importa a existência de recursos financeiros. 

Desta forma, categorizamos os níveis de contribuição dos beneficentes da 

seguinte maneira: 

a) ESPORÁDICO - estes que são realizados casualmente; 

b) MOMENTÂNEO - estes que são realizados propositadamente, num 

período pré-determinado pelo beneficente; 

c) ROTINEIROS - estes que são realizados periodicamente, ou seja, por 

tempo indeterminado. 

Assim considerando, o pretenso beneficente pode, deve e necessita verificar 

da sua parte as suas condições e disponibilidade no momento do 

compromisso com a nossa Fundação. 

 

5.6 QUANTO À FORMA DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS 

RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELO BENEFICENTE 

• É responsabilidade da Fundação demonstrar ao beneficente as realizações 

afeitas a sua contribuição, através de relatório ou balancete simples. 
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5.7  QUANTO AO CADASTRO, RELAÇÃO E CONTROLE DOS COMPROMISSOS 

FIRMADOS PELOS BENEFICENTES COM A FUNDAÇÃO 

• Os beneficentes serão cadastrados e os compromissos firmados com a 

Fundação controlados através de formulário específico.  

 

5.8  QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICENTE  

• O beneficente da Fundação receberá um número de ordem, expresso como 

um código, para a sua identificação perante a mesma. Receberá ainda três 

documentos que caracterizarão o compromisso firmado, a saber: termo de 

compromisso, carteira de beneficente e certificado.  

 

5.9 QUANTO À RELAÇÃO DE PRETENSOS E CONFIRMADOS BENEFICENTES 

• Na relação de beneficentes são descritos todos os pretensos beneficentes 

indicados pela Fundação, segundo prévio contato, como sendo afins com a 

mesma. No entanto, poderão estar inclusos todos aqueles que, sabedores de 

nossos projetos, sintam necessidade e/ou desejo de contribuir com a mesma.  

 

5.10 QUANTO À FORMA DE CESSÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS  

• A Fundação receberá tal fomento de acordo a forma desejada pelo 

beneficente, quer seja através de cheque, depósito em conta corrente ou em 

espécie. 

 

5.11 QUANTO À DIVULGAÇÃO DE TAL PROGRAMA 

• É propósito da Fundação divulgar tal Programa entre entes e entidades afins 

com a cultura da mesma, conhecidos, possíveis e disponíveis, através 

materiais de divulgação impressos e em mídias digitais (folders, cartazes, 

flyer, cards etc), abordagem direta. 
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5.12 QUANTO À CONTRAPARTIDA (BENEFÍCIOS AOS BENEFICENTES) 

• Todo beneficente terá direito a descontos específicos quando da aquisição de 

produtos e/ou serviços da Fundação, mediante apresentação da sua carteira 

de beneficente. No caso do beneficente ser pessoa jurídica, o mesmo ainda 

terá como benefício a veiculação da sua marca em todos os nossos materiais 

de divulgação. 

 
 

6 ANEXOS 

6.1 ANEXO Nº 01: FORMULÁRIO DE CADASTRO DE BENEFICENTE 

https://forms.gle/KKRGfNn1kFn7Gm5J7 

 

6.2 ANEXO Nº 02: FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

https://forms.gle/bWxKbHE3oNhdpHah7 

 

6.3 ANEXO Nº 03: QRCODE DO PICPAY PARA DOAÇÃO 

 

6.4 ANEXO Nº 03: TERMO DE COMPROMISSO 

6.5 ANEXO Nº 04: CARTEIRA DE BENEFICENTE 

6.6 ANEXO Nº 05: CERTIFICADO DE BENEFICENTE 

 

https://forms.gle/KKRGfNn1kFn7Gm5J7
https://forms.gle/bWxKbHE3oNhdpHah7


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.ocidemnte.com.br 
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