
Documento mandatário para o processo de transição de Mistica, 
elaborado durante a reunião presencial em Juan Dolio, 
República Dominicana, de 6 a 10 de dezembro de 2004 
 
A reunião presencial da comunidade Mistica realizada em Juan Dolio será considerada 
como o início da nova fase de Mistica e será conhecida a partir de agora como M3. 
Tal como previsto em seu desenho original, o projeto Mistica contemplava o objetivo da 
autonomia da Comunidade Virtual (CV) e, em conseqüência FUNREDES deixaria de 
exercer as funções de patrocinador e promotor da comunidade virtual a partir de janeiro 
de 2005. 
Neste contexto, o desafio que deve enfrentar a CV consiste em reunir os elementos 
organizacionais e financeiros necessário para uma gestão autônoma e orientada para a 
descentralização institucional.  Neste sentido, a fase de transição tem como finalidade 
garantir a continuidade e planejamento do crescimento da CV. 
Durante o processo rumo a autonomia, denominado M2 elaborou-se um volume 
considerável de documentos e de intercâmbios entre os membros da CV, que foram os 
materiais que, como sobremesa, se colocaram na mesa de reunião de Juan Dolio para a 
tomada de decisões pertinentes à nova etapa de desenvolvimento de Mistica. 
Finalmente, após um exame da situação em que se encontra hoje a CV, as possibilidade 
reais de garantir sua continuidade nas condições que se dão atualmente na região e no 
mundo, as necessidades que deverão ser cobertas na próxima etapa e o compromisso dos 
membros, o grupo reunido em Juan Dolio chegou aos seguintes acordos: 
 

1.Eleger uma Equipe de Transição (EdT), formada pelo menos por nove pessoas que 
conduzirá durante um ano o processo que deverá levar até a organização de Mistica como 
ente autônomo. Para a formação da EdT se definiu o seguinte perfiu de seus integrantes: 

• Profissionalização da atividade a desenvolver; 

• Procedência do campo das TIC para o desenvolvimento; 
• Antiguidade não menor que um ano como integrante da CV Mistica; 

• Equidade de gênero, procedência geográfica e setor de atividade 
 

2. A partir dos critérios mencionados se aprovou propor as seguintes pessoas presentes na 
reunião para integrar a EdT: 

• Adrián Rozengardt 
• Bibiana Apolonia Del Brutto 

• Holanda Castro 
• Miguel Ángel Pérez Álvarez 
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• Um (a) representante de Acceso 
• Um (a) representante de RITS 

Por outro lado se convidou para integrar a EdT às seguintes pessoas que não estiveram 
presentes em Juan Dolio: 

• Deirdre Williams 
• Rafael Capurro 

• Raisa Urribarri 
O convite lhes será enviado mediante um correio eletrônico a ser encaminhado por 
Funredes como organização coordenadora deste processo. 
3.A EdT seguirá este documento, ao qual deverá se referir para ajustar todas suas ações 
e, baseado nele, a CV Mistica exercerá o controle pertinente de sua atividade. 
4. O trabalho dos (as) integrantes da EdT se ajustará a uma prática que respeite os 
valores e princípios específicos de Mistica contidos nos documentos fundacionais da CV 
e outros produzidos no transcurso do tempo, e que garanta a continuidade de seu trabalho 
durante a fase de transição. 
5. A EdT tená como tarefas específicas   

5.1Desenvolver e implementar um plano de gestão de membros; 
5.2Identificar produtos e serviços, detectar necessidades e buscar alianças com 
pessoas, coletivos e instituições a fim de garantir o funcionamento mínimo 
necessário para a CV no período de transição dentro dos princípios e valores de 
Mística; 
5.3Redesenhar o modelo organizacional de Mística para um futuro viável; 

5.4Criar e projetar a imagem de Mística conforme o plano de gestão de membros, 
por uma parte e, por outra, a atividade externa que se planifique; 

5.5Produzir estudos de viabilidade financeira para o desenvolvimento de uma 
posterior etapa de Mística, denominada M4; 

5.6Criar, coordenar e monitorar tantas Unidades de Gestão (UdG) quantas sejam 
necessárias para cumprir com as tarefas designadas neste mandato.; 

5.6.1As UdG estarão integradas por participantes da CV, de maneira aberta, 
voluntária, não remunerada e com firme compromisso com os planos de trabaho 
estabelecidos. 

6.A EdT contará com a asessoria externa de Funredes para facilitar suas tarefas durante a 
fase de transição e aproveitar a experiência acumulada durante estes anos. 
7.Em relação à instrumentalização do período de transição, se definiram as seguintes 
normas de funcionamento: 

7.1 O Mandato e todas as atividades da EdT se publicarão numa área do sítio 
web da CV dedicada à M3 para informação dos membros e do público em geral. 
7.2 Os membros da CV, seja na lista principal ou em uma lista auxiliar, poderão 
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discutir e aportar considerações sobre as decisões que se tomem, sempre desde a 
perspectiva do Mandato outorgado à EdT.  

7.3 É responsabilidade da EdT e da moderação informar aos membros qualquer 
nova publicação na área web de M3. 

7.4 Se se considera conveniente para melhorar seu funcionamento, em qualquer 
momento a EdT, em consulta com os membros, poderá convocar novos(as) 
integrantes para as UdG. 
7.5 A EdT, em consulta com os membros, definirá as funções das novas UdG, 
que, logicamente deverão ajustar-se ao Mandato, convocando membros(as) para 
constituí-las, e decidirá sobre a conveniência de ampliar ou reduzir estas equipes, 
sempre em função de um critério de eficiência e cumprimento dos fins para os 
quais foram criados. 

8. Os(as) integrantes da EdT tem a responsabilidade de conduzir o processo de transição 
de M3 à M4, e são os(as) membros da CV, de acordo com os mecanismos de 
participação, os que deverão vigiar e acompanhar a atuação da EdT e exigir e contribuir 
para tornar possível o cumprimento do presente mandato. 

 
O presente documento, submetido a votação foi aprovado por maioria. 

  
Votaram positivamente: 
Bibiana del Brutto, Argentina  
Susana Finquelevich, Argentina   
Adrián Rozengardt, Argentina   
Paulo Lima, Brasil   
Sam Lanfranco, Canadá   
Angélica Ospina, Canadá   
Ricardo Gómez, Colombia   
Javier Pinzón, Colombia   
Kemly Camacho, Costa Rica   
Luis Ángel Fernández, España   
Senaïda Jansen, República Dominicana   
Margarita Jiménez, República Dominicana   
Inmaculada Madera, República Dominicana   
Lucie Philippeau, República Dominicana   
Daniel Pimienta, República Dominicana   
Ramón Rodríguez, República Dominicana   
Holanda Castro, Venezuela   
Pablo Liendo, Venezuela   
Luis Germán Rodríguez L., Venezuela 
Se abstiveram: 
Michel Menou, Francia   
Miguel Ángel Pérez Álvarez  
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México  Erick Iriarte, Perú   
Não estava na votação: 
Taran Rampersad, Trinidad yTobago 
  

(Tradução Livre Paulo Lima) 


