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Organização de coletivos
Fases de projeto: Criação
Existem muitas maneiras de organizar coletivos. Aqui são relacionadas as técnicas de autogestão, os
liames burocráticos e tudo o mais que apoiar a organização de coletivos.

Cirandas.net
Fases de projeto: Planejamento

Dragon Dreaming Nação do Maracatu Porto Rico
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Dragon Dreaming é um sistema integrado e um método completo para a realização de projetos
criativos, colaborativos e sustentáveis.
A consciência dos desafios globais da sociedade e o sonho de um mundo de paz são o que nos
move. Aqui o crescimento pessoal de cada indivíduo, a educação da comunidade e a
responsabilidade ativa para com a nossa terra são os valores centrais.
O Dragon Dreaming é para sonhadores e pragmáticos, para os guerreiros e esperançosos, para os
otimistas e idealistas, filósofos e amantes da natureza. Para os buscadores espirituais que sonham
em criar a consciência de conexão com toda a vida, que querem viver em cooperação e na
responsabilidade por uma transformação saudável e pacífica.
A Grande Virada. Processo de transição da sociedade industrial moderna para outra, sustentável e
integrada aos sistemas do planeta.
Bastão da Fala, Objeto da Fala ou Bastão do Poder, um símbolo (por exemplo, um graveto) que dá o
direito à fala exclusiva a alguém, enquanto esta pessoa estiver com o bastão.
Time de Sonhos. Termo usado para se referir às pessoas que integram seus sonhos em um projeto,
mas também como sinônimo das pessoas ideais para a realização deste projeto.
Pinakarri: Escuta profunda, para os aborígenes Noongar. Processo de meditação ativa e conexão à
Terra, em que a atenção é focada na respiração e tensões internas.
Fases e Estágios do Projeto:
1. SONHO - despertar / motivar / coletar infos / rever
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2. PLANEJAMENTO - considerar alternativas / desenhar estratégias / projeto piloto / reconsiderar
3. REALIZAÇÃO - mplementar / gerenciar e administrar / observar o progresso / reavaliar
4. CELEBRAÇÃO - adquirir novas habilidades / resultados transformadores / discernir com sabedoria
/ refletir
Aha!: Interjeição de espanto. ‘A-há!’. Sacada, insight, sensação de repentina iluminação interna e
descoberta, equivalente ao “Eureka!” de Arquimedes.
Reduzindo a Curva do Esquecimento. Um conjunto de técnicas podem ser usadas: levar um objeto
de uso pessoal e diário no curso; tomar notas (e lê-las após um dia, uma semana e um mês);
compartilhar e ensinar o que foi aprendido.

Roteiro para criar uma associação
Fases de projeto: Criação
Veja as sugestões do Sebrae para organizar associações. Grupo interessado deve estar ciente das
responsabilidades individuais e coletivas.

1ª fase: Sensibilização
Contato inicial: é importante que as pessoas envolvidas tenham o maior número possível de
informações sobre o tema (legislação, funcionamento, direitos e deveres dos
associados,etc.).
Essas informações devem orientar a escolha das pessoas em seguir ou não com o processo
organizativo da associação. Se houver interesse, o grupo deve mobilizar mais pessoas, pois são
necessários pelo menos 10 integrantes para organizar uma associação. É importante organizar uma
palestra ou discussão com um especialista no tema ou com pessoas que já fazem parte de alguma
associação bem-sucedida.

Palestra de sensibilização: como o nome sugere, o objetivo é sensibilizar as pessoas para o
tema, explorando principalmente as responsabilidades individuais e coletivas no processo e a
necessidade de se imprimir um caráter empresarial e transparente na gestão da associação.
Caso haja concordância em avançar com o trabalho, é fundamental designar os responsáveis por
levantar informações sobre a legalização da associação, e outras pessoas que se responsabilizem
por estudar a viabilidade econômica e as necessidades de infraestrutura e recursos financeiros.

Apresentação dos resultados da etapa anterior: com base nas informações sobre a
documentação e tramitação legal para constituição da associação e, principalmente, no
estudo da viabilidade econômica, caso a decisão seja por constituir a associação, passa-se
para a fase seguinte.

2ª fase: Constituição
Assembleia de Constituição: é uma etapa formal do processo de legalização. É realizada no
ato de constituição da associação, na presença de todos os associados. Nessa Assembleia,
será escolhido o nome da associação e a sede.
Será discutido, definido e aprovado o Estatuto Social, e também serão eleitos os representantes dos
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órgãos de direção (Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal). Após essa etapa, devese encaminhar a documentação para registro, que é feito no cartório de registro de pessoas
jurídicas. Nas cidades maiores, existem cartórios específicos para essa finalidade. Nas menores, é
feito no cartório de registro geral.
De acordo com a Lei nº 6.015/73 (artigos 120 e 121), são necessários os seguintes documentos para
se registrar uma associação:

Ata de Fundação;
Duas vias do Estatuto;
A relação dos associados fundadores e dos membros da diretoria eleita;
Ofício encaminhado ao cartório.
O passo seguinte é providenciar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto à Receita
Federal. Esse cadastro permitirá à associação realizar transações financeiras, contratos, convênios e
contratação de empregados.

3ª fase: Pré-operacional
É a fase da estruturação: definição de localização, aquisição de móveis e equipamentos, contratação
de funcionários e contadores, abertura de conta no banco, licenças e alvarás, etc.

4 ª Fase: Operacional
Início das atividades: começam os desafios reais da associação. Como toda organização, para ser
bem-sucedida, a associação também precisará de gestão eficiente e comprometida com os
propósitos da instituição.
Observação: este roteiro é uma sugestão para criar uma associação e apresenta alguns pontos a
serem seguidos e observados. As etapas devem ser adaptadas conforme a necessidade de cada
grupo.
Série Empreendimentos Coletivos
Consciente da importância do associativismo para a melhoria dos negócios, o Sebrae lançou a série
de publicações Empreendimentos Coletivos
Cartão do Conhecimentoundefined
Descrição resumida para o baralho UXCards: Roteiro simples contendo os principais passos
para criação de uma Associação.
Pré-visualizar
Anexo
Tamanho
roteiro_para_criar_uma_associaca 122.25 KB
o_sebrae.pdf [1]

URL de origem (recuperadas em 09/01/2023 - 01:49): https://www.corais.org/node/89337
Links:
[1] https://www.corais.org/sites/default/files/roteiro_para_criar_uma_associacao_sebrae.pdf
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