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1- Instituição responsável: Centro Científico Conhecer
CNPJ: 06.271.077/0001-82
Endereço de correspondência: Rua Nazaré N. 5 Bairro Adão Esteves – Jandaia-
GO CEP 75.950-000 – Brasil.
e-mail: cursos@conhecer.org.br



O Centro Científico Conhecer é uma organização não governamental,
fundada em 10 de março de 2004. Atua na área de educação, com o oferecimento
de cursos presenciais e a distância e com a realização de pesquisas científicas.
Atualmente possui duas revistas científicas “Enciclopédia Biosfera” e “Agrarian
Academy”, que estão em várias bases indexadoras e são avaliadas pela CAPES.

2- Descrição do token: SES - Science Environment Sustainability, Ciência,
Ambiente e Sustentabilidade.

Esta oferta de token visa levantar fundos para criar um portfólio de ações
para o financiamento de:

a) empresas que trabalham com produtos ou serviços sustentáveis;
b) projetos de pesquisa científica;
c) pagamento para pessoas ou instituições que mantenham áreas naturais

preservadas.
Este projeto será realizado em etapas, as quais serão detalhadamente

descritas adiante.

3- Etapa 1 – pré-tokenização:
O início da negociação dos Tokens deverá ocorrer em um futuro próximo.

Para os potenciais compradores, o SES traz uma oportunidade única de acesso,
por meio de um baixo custo conduzida de forma simples e inovadora usando um
ativo de tecnologia baseado na blockchain STELLAR.

A escolha da blockchain STELLAR ocorre em função de avaliação feita de
sua tecnologia utilizada, meios utilizados para segurança das transações e menor
valor cobrado de “gás” para a certificação e realização das transações.

Aviso legal:
Esta oferta de token  é destinada a compradores internacionais com base

em todo o mundo, excluindo pessoas com residência ou nacionalidade em
qualquer país onde a compra de criptomoedas é legalmente proibida.

3.1 - Venda de tokens:
A fase de pré-venda (ICO), será realizada no período de 01/08/2021 à

31/12/2021. Durante este período a venda será realizada com descontos especiais
no valor do token.

A venda será realizada através dos endereços na Internet:
www.sesone.org  www.stellar.org e outros a serem divulgados no momento do
lançamento.

3.2 - Processo de retorno de fundos aos investidores e direitos de
investidores:

Os investidores podem possuir vários interesses na aquisição deste token:

- Interesse dos investidores em retorno dos fundos investidos:
a) Terão o benefício da possível valorização do token;
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b) Terão a segurança e solidez de um fundo que aplica recursos na compra
de participação em empresas lucrativas que trabalham com produtos ou serviços
sustentáveis.

c) Ao critério exclusivo da instituição emissora dos tokens, parte dos tokens
emitidos poderão entrar em processo de recompra, com o limite de 50% do total
dos tokens emitidos.

- Interesse dos investidores em realizar visitas ou ações nas áreas de
preservação beneficiadas:

a) Terão o benefício de escolher qualquer uma das áreas beneficiadas pelo
projeto para realizar uma visita a campo, com ou sem guia, de acordo com as
especificações particulares de cada reserva, mediante o pagamento em tokens
definido em cada área de reserva.

b) Pesquisadores e grupos de estudo terão benefício de escolher qualquer
uma das áreas beneficiadas pelo projeto para realizar pesquisa científica ou aulas
práticas a campo e utilizar a infra-estrutura existente mediante o pagamento em
tokens definido em cada área de reserva.

c) Os investidores poderão se beneficiar de créditos de carbono e outros
tipos de compensação ambiental, mediante o pagamento em tokens definido em
cada área de reserva.

d) Os investidores poderão solicitar serviços ambientais que serão listados
pelas áreas de preservação, tais como:

- Plantio e identificação georeferênciada de árvore(s) nativas a
pedido.

- Fotos e outras imagens a pedido.
- Coleta e envio de sementes de árvores nativas, de acordo com as

legislações vigentes.
e) Os investidores poderão votar em decisões sobre o plano de manejo das

áreas de reserva.

Todas as formas de prestação de serviços pelas áreas de preservação
beneficiadas serão fiscalizadas pelo Centro Científico Conhecer, com a finalidade
a qualidade dos serviços prestados e sua comprovação. Não serão aceitas ações
em desacordo com a legislação pertinente.

- Interesse dos investidores em participar de editais:
a) Pesquisadores e grupos de estudo terão benefício de participar de editais

que terão como objetivo apoiar pesquisas científicas, desde que comprovem ter
em sua posse tokens SES.

b) Proprietários de áreas de reserva terão benefício de participar de editais
que terão como objetivo apoiar financeiramente áreas de preservação, desde que
comprovem ter em sua posse tokens SES.

- Interesse dos investidores em rendimento:
a) Empreendedores e outros interessados poderão apresentar demandas

de instalação de projetos que atuem com produtos ou serviços sustentáveis.



b) Pessoas físicas e jurídicas, portadores de tokens SES terão benefício de
poder utilizar serviços e produtos de empresas apoiadas ou parceiros com o
beneficio de descontos especiais, ao pagar com tokens SES.

- Interesse dos investidores em utilizar serviços:
a) O Centro Científico Conhecer, possui em seu site www.conhecer.org.br

mais de 90 cursos que poderão ser pagos com tokens SES, com incentivo de
desconto especial ou mesmo gratuidade.

b) O Centro Científico Conhecer, possui duas revistas científicas em seu
site www.conhecer.org.br que poderão ter o valor de submissão e publicação
pagos com tokens SES.

c) Parceiros do Centro Científico Conhecer poderão oferecer produtos e
serviços (inclusive econômicos) que poderão ser pagos com tokens SES.

3.3 - Responsabilidade do emissor:
Este documento apresenta as características da responsabilidade do

Centro Científico Conhecer, emissor do token SES.
O emissor se compromete a:
a) Lançar na venda de oferta inicial apenas 1% (um por cento) da

quantidade total de tokens emitida.
b) Atuar no mercado, a seu critério, com o objetivo de impedir grandes

oscilações do token, realizando vendas para impedir o aumento excessivo ou a
recompra, com vistas a manter seu valor.

c) Manter sempre em seu poder um volume de tokens suficiente para apoiar
o mercado.

d) Realizar a emissão periódica de documentos e relatórios sobre o projeto
nos sites www.conhecer.org.br e www.sesone.org

Descrição da rede e protocolo:
A rede utilizada para a emissão do token SES é a STELLAR, que possui

sua linguagem e definições apresentadas em sua documentação, disponível no
site www.stellar.org

3.4 - Resumo do plano de negócio:
Clientes: O mercado possui necessidades de trabalhar de forma

sustentável, porém sem abrir mão de desenvolvimento. Os meios de produção
atuais não respondem à esta necessidade de mudança que é desejada para o
futuro.

Os clientes interessados neste projeto são aqueles almejam por produtos e
serviços de forma mais sustentável e com custo menor do que as formas
convencionais. Estes clientes desejam diminuir seus custos e também informar
aos seus próprios clientes que usam meios produtivos e produtos de menor
impacto ambiental.

Em outra vertente, interessados neste projeto desejam saber sobre
financiamentos de apoio à pesquisa científica não sendo feitos por governos, que
sempre direcionam o investimento por seus interesses. Parte destes interessados
desejam saber que existe um projeto que vai apoiar pesquisas científicas e outra
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parte deseja conhecer e ter acesso a estes editais para desenvolver suas
pesquisas. Notadamente, estes interessados são instituições de ensino e pesquisa,
pesquisadores e estudantes dos variados graus de ensino.

Outro grupo importante são os apoiadores de um ambiente saudável e
sustentável, com mais áreas verdes naturais e manutenção desses serviços
ambientais. Com isso, desejam apoiar iniciativas que ajudam a preservar
ecossistemas naturais. Neste grupo estão aqueles que gostam de saber que um
projeto realmente apoia áreas de preservação, podendo inclusive visitá-las, e
aqueles que possuem uma reserva ambiental e desejam ter algum apoio
econômico para melhorar a sua manutenção.

Concorrentes:
Após realizar uma análise do atual mercado, as conclusões foram:
Com relação à produtos sustentáveis, existem muitas inovações. Entretanto,

poucas conseguiram viabilizar o oferecimento de seus produtos ao mercado, o
que revela a existência de um conjunto de iniciativas que ainda não possuem
apoio econômico para entrar e permanecer no mercado.

Estratégia de captação de clientes:
Os clientes serão atraídos por interesse ambiental e econômico, com o

objetivo de obter produtos e serviços sustentáveis.

3.5 - Roteiro de desenvolvimento:
Em sua fase de venda de oferta inicial apenas 1% (um por cento) da

quantidade total de tokens emitida. Independente da venda inicial ser realizada em
sua totalidade ou não. Os valores arrecadados com esta venda inicial serão
destinados da seguinte forma:

a) 70% para a compra em participação de empresas com produtos e
serviços sustentáveis;

b) 10% projetos de pesquisa científica;
c) 10% pagamento para pessoas ou instituições que mantenham áreas

naturais preservadas.
d) 5% pagamento da equipe de desenvolvimento do projeto
e) 5% distribuição de tokens como recompensa para parceiros que se

envolvem no projeto.
O valor mínimo previsto para o início do projeto, a serem executados

durante a oferta inicial de lançamento ICO, são relativos à venda de 200.000 de
tokens.

O valor máximo previsto a ser arrecadado na oferta inicial é relativo à venda
de 50.000.000 de tokens.

O valor unitário de cada token SES está estabelecido desta forma:
- Valor durante o período de lançamento, com desconto de 50%: $ 0,68
- Valor após o período de lançamento: $ 1,36

3.6 - Fatores de risco que podem ter impacto no preço dos tokens:
São fatores de risco que os investidores devem estar cientes, com relação à

oferta inicial e posterior comercialização a mercado:
- Durante o lançamento de qualquer tipo de token, normalmente ocorre

grande oscilação de preços.



- Em particular, no caso do token SES, em função de sua concepção,
proposta e equipe que está à frente deste projeto, pode ocorrer uma valorização
sem precedentes. Neste sentido, a instituição possui plano de contingência para
minimizar super valorizações a serem consideradas irreais.

- Os valores recebidos pela participação em empresas lucrativas que
trabalham com produtos ou serviços sustentáveis estão previstos para serem
recebidos em tokens SES, o que garante sua recompra. Estes valores poderão ser
mantidos pela instituição com o objetivo de manter a valorização e reaplicados nos
objetivos citados anteriormente.

3.7 - Cronograma de desenvolvimento:
Período ação

01/05/2021 à 05/07/2021 Etapa de elaboração do projeto e estudo das
tecnologias de blockchain disponíveis.

06/07 à 31/07/2021 Busca por parceiros relacionados ao
lançamento e comercialização do token.

01/08/2021 à 31/12/2021 Período de oferta inicial – ICO.
17/01/2022 à 31/05/2022 Lançamento dos primeiros editais.

A partir de 31/07/2022 Inicio da implementação dos primeiros projetos
de apoio à empresas, pesquisas científicas e
áreas preservadas.

3.8 - Apoio financeiro:
Informações pertinentes sobre o apoio financeiro com relação aos projetos

de pesquisa apoiados, terão maior pontuação no edital dos projetos que tiverem
como objetivo:

a) Publicação de artigo científico em revista científica de acesso aberto.
b) Realização de pesquisa em áreas preservadas.

Com relação ao pagamento para pessoas ou instituições que mantenham
áreas naturais preservadas, terão maior pontuação no edital os projetos que
tiverem as características:

a) Abertos à visitação, de acordo com as regras da área de preservação.
b) Tenham fatores naturais de interesse, tais como: nascentes, cursos

dágua, cachoeiras, etc.
c) Tenham levantamento de flora e fauna já registrados em pesquisas

científicas.

3.9 - Quem somos:
Um projeto com este nível técnico não poderia ser conduzido por pessoas

que não tivessem nenhuma ligação com os objetivos elencados. Nossa equipe
principal:`

Estevão Julio Walburga Keglevich de Buzin:
Biólogo pela UEG, Especialista em gerenciamento de recursos hídricos em

bacias hidrográficas pela UNB/UNITAU, Mestre em agronegócio pela UFG e



Doutor pela UFG. Professor desde o ano de 1986, experiência com o
desenvolvimento de sistemas de informática, é esteve à frente do projeto que
lançou duas revistas científicas para o Centro Científico Conhecer, algo inédito
para uma ONG mesmo nos dias atuais. Foi um dos fundadores desta instituição e
é o atual presidente.

Ivonete Maria Parreira:
Médica Veterinária pela UFG, Mestre pela UFG, também graduada em

História. Esteve à frente do projeto que lançou duas revistas científicas para o
Centro Científico Conhecer. Atualmente é a Presidente da Comissão Editorial e
Científica da instituição, da qual foi uma das fundadoras.

Celice Novais:
Graduação em química e Mestre em química pela UFU e doutora em

química pela UFG. Atualmente faz graduação em Engenharia Florestal pela UFG.

Equipe de consultores de projetos:
Prof. Carlos de Melo e Silva Neto: Biólogo com doutorado pela UFG
Profa. Jéssyca Tomaz de Carvalho: Geógrafa, doutoranda pela UFG
Prof. Marlon Zortéa: Biólogo com doutorado pela UFSCar ed pós-doutorado

pela Universidade de Lisboa
Prof. Frederico Augusto Guimarães Guilherme: Biólogo com doutorado pela

UNESP
Profa. Pollyana de Godoy Borges: Bióloga, mestranda pela UFJ
Profa. Elaine Silvia Dutra: Bióloga, doutoranda pela UNEMAT
Prof. Rodrigo Couto Santos: Engenheiro Agrícola com doutorado pela

UNICAMP

Experiência:
A equipe do Centro Científico Conhecer, dentro dos objetivos deste projeto,

já possui experiência e investimento totalmente próprio, nas seguintes ações:
- Foi realizada, no ano de 2017, a compra de área de 52 hectares, com

preservação original, na cidade de Jandaia-GO. Esta área está em processo de
ser transformada em RPPN.

- Em área vizinha a esta área de preservação, também de propriedade do
Centro Científico Conhecer, está em fase final de instalação uma micro usina
hidrelétrica. Esta instalação tem como objetivo a geração de energia elétrica para
a sede da instituição, o que inclui a sua central de computadores que passará a
atuar como validadora dos processos realizados na blochchain. Neste sentido o
desenvolvimento e operação deste token, desde o seu princípio, vai causar
impacto mínimo de poluição ou emissões de CO2.

Esta é uma informação que responde aos importantes questionamentos
feitos pelas comunidades globais que buscam um planeta mais sustentável. Não
temos notícia de nenhum outro token ou mesmo moedas digitais que detenham
mecanismos práticos de baixas emissões de carbono, sendo este um severo
questionamento imposto às criptomoedas.



3.10 - Questões globais:
Este projeto está alinhado com os ODS - Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável, iniciativa da ONU – Organização das Nações Unidas, que em seu site
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs, afirma:

“Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação
para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as
pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são
os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que
possamos atingir a Agenda 2030”.

Dentre os 17 objetivos citados, este projeto possui alinhamento com estes:
4-Educação de qualidade
7-Energia limpa e acessível
8-Trabalho descente e crescimento econômico
9-Indústria, inovação e infraestrutura
11-Cidades e comunidades sustentáveis
13-Ação contra a mudança global do clima
15- Vida terrestre
17- Parcerias e meios de implementação

3.11 - Informações sobre estratégias de criação e fluxo de mercado:
a) Serão realizadas constantes buscas por parceiros que possam receber o

token SES como meio de pagamento de produtos e serviços.
b) Contato com outras revistas científicas que também possam utilizar e

apoiar o token SES, fazendo parte desta iniciativa pioneira.
c) Contato com universidades e comunidade científica nacional e

internacional no sentido de divulgar e apoiar o token SES.
d) Realizar o processo para a listagem do token SES no maior número

possível de exchanges.
e) Incentivo aos que desejam apenas apoiar o projeto, para que façam a

queima do token SES e assim torná-lo mais raro.
f) Medidas adotadas para prevenir informações privilegiadas e consequente

manipulação de mercado:
- Informações sobre novas parcerias, exchanges que listam o token e fatos

relevantes de mercado serão sempre de forma inicial informados no site oficial do
token SES.

- Informações sobre novos editais e andamento dos editais em aberto
sempre serão inicialmente informados no site oficial do token SES.

- Informações sobre as empresas apoiadas e seus resultados sempre
estarão disponíveis no site oficial do token SES.

- Informações sobre recompras sempre estarão disponíveis no site oficial do
token SES.

- Todas as decisões que possam afetar o valor de mercado do token SES
sempre serão tomadas exclusivamente pela equipe do Centro Científico Conhecer
que está à frente do projeto e divulgadas no site.

4 - Etapa 2: pós-tokenização:
Esta fase se refere ao conjunto de ações a serem seguidas pela equipe do

projeto na divulgação e a transparência para com os investidores após a principal



campanha de lançamento do token SES. As seguintes informações serão
divulgadas na página web:

a) Chave pública (endereço) da carteira usada para a venda durante a
etapa de lançamento com a finalidade de exibir as transações do investidor e da
equipe do projeto;

b) Número de tokens vendidos na oferta inicial, incluindo as condições que
foram oferecidas;

c) Número de tokens retidos pelo emissor e entidades parceiras;
d) Divulgação periódica trimestral do desenvolvimento do projeto em

comparação com as etapas apresentadas neste documento;
e) Divulgação rápida da ocorrência de fatos importantes que podem afetar o

preço do token significativamente.

4.1 – Investimento em empresas:
Este investimento será realizado em empresas que desenvolvam produtos

ou serviços sustentáveis. Entretanto, o investimento não será realizado apenas
com recursos financeiros, as empresas investidas terão acesso a:

a) consultoria de avaliação para processos produtivos internos e externos;
b) consultoria financeira e auditorias;
c) consultoria legal;
d) apoio em divulgação;
e) engajamento na rede de parceiros que utilizam o token SES;
As regras especificas para o apoio de empresas serão publicadas por meio

de edital específico.

4.2 - Gestão de Risco:
Para realizar a gestão de risco, o Centro Científico Conhecer fará a

instalação de uma equipe interna, que realizará constantes ações com os
seguintes objetivos:

- Identificar novas legislações que podem ser aplicadas às ações
relacionadas ao projeto e realizar as adequações necessárias;

- Realizar ações operacionais para segurança cibernética, que incluem a
construção de cópias de segurança físicas, com a finalidade de guardar cópias de
documentos e dos tokens emitidos, armazenadas em locais seguros. Parte dos
tokens serão mantidos em custódia terceirizada.

- Realizar ações de divulgação do projeto com a intenção de dar
transparência e manter a reputação do projeto.
- Parte dos fundos arrecadados será convertida em moeda fiduciária para garantir
a continuidade do projeto e seus compromissos financeiros.

4.3 - Políticas internas de gestão:
AML – KYC: O projeto adota políticas para prevenir a lavagem de dinheiro

AML (Anti-Money Laundering) que são um conjunto de normas e procedimentos
que objetivam impedir crimes de lavagem de dinheiro. No Brasil, a principal
regulação deste assunto é a lei 9.613/98, que regulamenta normas que devem ser
adotadas pelas empresas, como a identificação do cliente, manutenção do
cadastro atualizado, registro de transações, e ainda um controle interno para



verificar a compatibilidade das operações e capacidade financeira do cliente. O
objetivo é identificar atividades suspeitas.

Como mecanismo para esta atuação, é implementado o sistema KYC
(Know Your Client), que trata de checagens de dados de cada cliente que são
analisadas para identificação das transações que possam ser fraudulentas. Para
clientes internacionais são observadas as regulações nacionais e internacionais
sobre lavagem de dinheiro: Alternative Investiment Fund Managers Directive
(AIFMD), lei da UE sobre regulamentação financeira, Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA), lei norte-americana de conformidade tributária de
contas estrangeiras e o Common Reporting Standard (CRS), modelo para troca
de informações tributárias e financeiras desenvolvido a partir de uma solicitação
do G20.

Dentro dos mecanismos do conhecimento do cliente, é feita a identificação
de pessoas que são politicamente expostas, validação de identidade, verificação
de antecedentes criminais, envolvimento político, verificação de processos ou
sanções e se está em alguma lista de atenção.

As pessoas politicamente expostas são os agentes públicos que
desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou
em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções
públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e estreitos
colaboradores. No Brasil existe o Portal da Transparência, onde é possível
consultar a lista dos agentes públicos. Com relação aos familiares, são
considerados aqueles de primeiro grau, sendo: Cônjuge, filho (a), enteado (a) ou
pais.

Manutenção de registros:
O projeto irá garantir que as informações sobre todas as transações e

decisões da gestão sejam rastreáveis, documentadas, arquivadas e armazenadas
em meios físicos ou digitais.

Serão mantidas evidências documentais das despesas do projeto bem
como da evolução do patrimônio.

Equipe de gestão:
O projeto vai garantir o trabalho de gestão feito por uma equipe qualificada,

de profissionais competentes em todas as áreas de atuação do projeto. A
remuneração da equipe do projeto está relacionada ao cumprimento das metas e
objetivos propostos pela instituição.

A equipe de gestão será composta por profissionais da área do direito, que
dentre outras atribuições, verificará cada jurisdição onde será realizada a venda
do token. Atualmente a venda será impedida para compradores dos países: Cuba,
Irã, Líbano, Síria, Líbia, Sudão, Somália, Coréia do Norte e Iêmen.

Data da primeira versão deste documento: 15/06/2021
Data da última atualização deste documento: 05/07/2021


