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Diretoria 

Cristiane Blanco - Psicóloga clínica com especialização em neuropsicologia. Atua como voluntária no 

Inataa desde 2009. Desde então realizou diversos cursos nas áreas de saúde e comportamento animal, 

Intervenção assistida por animais e relação homem/animal. Foi uma das responsáveis pelo Projeto Melhor 

Amigo do Refugiado - pioneiro no mundo e, atualmente é responsável pelos atendimentos realizados nos 

hospitais, ILPIs e o trabalho inovador no IPQ com vítimas de violência sexual. 

 

Lais Milani - Psicóloga Formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com Especialização em 

Psicologia Hospitalar pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; Professora da Pós 

Graduação de Bem Estar e Comportamento Animal da UniRP; voluntária desde 2009 no Instituto Nacional 

de Ações e Terapias Assistidas por Animais (INATAA); coordenadora do Projeto Cão Afeto em Rio Preto 

 

Saúde Animal 
Maria Del Rocio Nadal - Responsável técnica pela área clínica e atua com a avaliação e                

acompanhamento dos cães coterapeutas 

Veterinária pela FMVZ/USP, vencedora do Prêmio Purina 93 em nutrição, árbitra internacional de             

todas as raças pela Conferência Brasileira de Cinofilia desde 1994, responsável pelo registro genealógico              

da Federação Paulista de Cinofilia ao Ministério da Agricultura de 2005 a 2010, exerce cargos técnicos                

em diversos clubes de raça do estado de São Paulo, trabalha como clínica e cirurgiã em cães em                  



atendimentos reprodutivos e manejo em canis, escreve artigos para revistas cinófilas e ministra palestra              

de cinofilia para veterinários, é médica veterinária e diretora de saúde animal do INATAA 

 

 

Cristiane Oliveira Fraga Santos - Responsável pela área de Parcerias  

Graduada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo onde              

também obteve o título de mestre. Trabalhou na área comercial por 4 anos e, em seguida, residiu na                  

Holanda por 5 anos onde se graduou em Negócios, Logística e Administração pela Arnhem Business               

School . Nos 3 anos seguintes viveu na Espanha, retornando ao Brasil em 2013, desde então é voluntária                  

do INATA. Com crescente interesse pela Medicina Veterinária Comportamental iniciou o Doutorado pela             

FMVZ-USP no final de 2020 com um projeto de pesquisa sobre cães  coterapeutas. 

 

Evelyn Sue Kato - Responsável pelo controle de vacinas e exames  

Veterinária pela Unesp de Botucatu, trabalhou mais de dez anos com Educação Ambiental,             

licenciou-se em Biologia e Pedagogia e hoje é professora de classe com especialização em Pedagogia               

Waldorf - Ensino Fundamental pela Faculdade Rudolf Steiner. 

 

Comportamento animal 

Sara Favinha 

Leonardo Ogata 

Fundadores da Tudo de Cão. Juntos desenvolveram a Metodologia Tudo de Cão, uma metodologia 
especialmente desenvolvida para o treinamento de animais, baseada nos princípios e leis de 

aprendizagem e alicerçada na ciência do comportamento. Hoje a Metodologia Tudo de Cão é 
tida como referencia de adestramento positivo no Brasil, alcançando resultados excelentes com 

uma técnica apurada e respeito aos cães e suas famílias. 

Para saber mais acesse: https://www.tudodecao.com.br/fundadores 
 

O Inataa possui um modelo de governança institucional, que leva em consideração as diretrizes do               

estatuto social vigente bem como as exigências do Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor. Para               

garantir que todos os seus processos estejam de acordo com a legislação vigente no Brasil, contamos                

com a assessoria especializada em nas seguintes áreas: 

 
Assessoria jurídica e terceiro setor 
 
A Rede Papel Solidário é uma organização sem fins lucrativos composta por profissionais             
nas mais diversas áreas especializados no terceiro setor, responsável atualmente por: 

https://www.tudodecao.com.br/fundadores


● Diagnóstico e acompanhamento sobre documentação legal da Organização e         
apresentação dos resultados 

● Análise do Estatuto Social para adequação ao Marco Regulatório do Terceiro Setor            
– MROSC, análise das Atas de Assembleia Ordinária e Extraordinária da           
Organização garantindo adequações de forma ágil e eficiente 

● Elaboração de documentos constitutivos seguindo a legislação correspondente a         
área de política pública predominante na Organização 

● Acompanhamento online do processo de registro em Cartório 
● Elaboração de pareceres jurídicos do 3º Setor 
● Elaboração de acordos contratuais, e/ou alteração de regime interno, termos de           

parceria 
● Análise e encaminhamentos necessários para inscrição da Organização junto aos          

conselhos municipais da criança e adolescente, da Assistência Social, da Saúde, da            
Educação, do Meio Ambiente, da Cultura entre outros 

Responsável:  Dra Paula de Oliveira Mello - OAB/SP 262.277 
 
https://redepapelsolidario.org.br/ 
 

Administrativo/Contábil/Fiscal  

Já nesta área contamos com os serviços da empresa Quality Associados que atua a mais 
de 18 anos prestando serviços nas áreas de consultoria e assessoria contábil, tributária, 
trabalhista, administrativa e financeira. 

Atualmente, é uma das principais empresas de prestação de serviços administrativos 
especializada no atendimento de Entidades do Terceiro Setor e Educacionais do Brasil. 
Sendo responsável pelos setores: 

● contábil - contabilização mensal da movimentação financeira e gera mensalmente 
relatórios contábeis para auxiliar na tomada de decisão da organização. Segue a 
ITG 2002 que normatiza a contabilidade no terceiro setor   

● fiscal/paralegal - Executa a rotina mensal de apuração de impostos diretos e 
indiretos e demais obrigações.  

● trabalhista e rh - Faz todo o processamento de folha de pagamento e processos 
internos de RH. 

● administrativo/financeiro - gerencia os processos de pagamentos e recebimentos, 
planejamento e acompanhamento de execução de orçamento e geração de 
relatórios, provendo informações para decisões estratégicas da organização. 

https://www.qualityassociados.com.br/ 

Voluntariado 
 
Desde a sua fundação, o Inataa vem enfrentando grandes desafios para manutenção de             
suas atividades e desenvolvimento de técnicas e modelos de gerenciamento, que lhes            
sejam próprias e adequadas aos trabalhos que desenvolve. 

https://redepapelsolidario.org.br/
https://www.qualityassociados.com.br/sobre-a-quality/


 
Com o objetivo de garantir a eficiência e efetividade dos projetos sociais desenvolvidos pelo              
Instituto, investimos na profissionalização da área com a contratação de uma nova            
responsável técnica. 
 
Fernanda Garcia - psicóloga técnica e responsável pelo setor de voluntariado  
 
Psicóloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, formada em Terapia de Aceitação e           
Compromisso pelo IBAC, atua como psicóloga clínica adulta, acompanhante terapêutica e           
tutora em casos de desenvolvimento atípico e dificuldades de aprendizagem em crianças e             
adolescentes e atua como pesquisadora em violência sexual e suicídio no Ambulatório de             
Impulso Sexual Excessivo e Prevenção dos Desfechos Negativos Associados ao          
Comportamento Sexual (AISEP) do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da            
Universidade de São Paulo (IPq HCFMUSP). Participou do capítulo “Terapia Assistidas por            
Animais” da futura Coleção de Clínica Psiquiátrica do Ipq HCFMUSP que será lançado no              
próximo ano.  
 
No setor de gestão de voluntários foi criada uma atualização geral de dados dos voluntários               
de acordo com a Lei de Proteção de Dados (n lei), além da unificação e sistematização de                 
informações acerca das visitas como: frequência, lista de presença, lista de espera e             
presença em treinamentos de novos voluntários, sistematização de termos e informações           
sigilosas.  
Todas as ações e campanhas realizadas pelos voluntários durante este ano foram            
organizadas pelo setor de gestão de voluntários junto à diretoria do INATAA.  
Foi realizada a primeira palestra de treinamento para novos voluntários online que contou             
com quatro encontros para treinamento, aproximação e sensibilização dos novos          
voluntários acerca das  IAAs.  
Este setor foi o responsável pelo contato direto e de referência aos voluntários após os               
monitores e para os monitores antes da diretoria, a fim de tornar o fluxo de demandas de                 
voluntários e monitores mais direcionadas e com referência de contato dentro do instituto.             
Neste sentido, este setor também foi responsável pela organização de eventos, promoções,            
gincanas, treinamentos e encontros com voluntários junto à diretoria do INATAA. 
A criação e supervisão de conteúdos para as redes sociais também foram realizados pela              
gestão de voluntários em 2020.  
 
Monitores (Sonia Ferreira, Marcio Fonseca, Leticia Barreto, Mauro Junior, Juliana Herr,           
Fatima Neves) 
 
Os monitores são responsáveis pela referência e comunicação dos voluntários com as            
instituições visitadas pelos voluntários e atuam na organização de campanhas e ações junto             
ao gerenciamento 
 
Adestradores  
Lisa Mitui 
Andrea Yuki 
Bruna Menezes  
 
Voluntários 



63 voluntários e 15 cães coterapeutas  
 





 
 
 
 
 
 



 


