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FORMULÁRIO PARA MOÇÃO
Preencher uma ficha para cada moção e enviar à Secretaria Nacional através do e-mail
office@cisv.org.br até 25 de setembro de 2016.
DADOS DA MOÇÃO
Categoria Comunicação e Gestão
Resumo

Ano 2016

Atualizar o site do CISV Brasil para o design atual e integrar
os sites dos demais chapters em intranet para gestão

DADOS PESSOAIS
Nome Tiago Souza
Email tiago.souza@cisv.org.br
Cargo Delegado e Tesoureiro do Rio de Janeiro
Chapter/Comitê Rio de Janeiro
PROPOSTA
Adotar um sistema online unificado com novo site que deverá integrar os sistemas
internos de gestão entre todos os sites dos chapters e CISV Brasil para aprimorar a
gestão da nossa NA e interna dos chapters.
Até abril de 2017 serão estudadas pela diretoria executiva do CISV Brasil
possibilidades gratuitas, como o recém-lançado workplace do facebook. Não sendo
viável ou suficiente, a Diretoria do CISV Brasil contratará sistema pago, que deverá
entrar em vigor até setembro de 2017.
RAZÕES E IMPACTOS A MÉDIO / LONGO PRAZO NA ORGANIZAÇÃO
A gestão das informações do CISV Brasil sempre foi um tema de debate em encontros
e reuniões. Tivemos dificuldades nos últimos anos com a troca de informações entre
CISV Brasil e chapters. Bem como a passagem de informação com a saída temporária
ou definitiva de um coordenador local/nacional ou diretor local/nacional, provocando
dificuldades.
O CISV Brasil pode aproveitar essa oportunidade e dar passo importante na
consolidação das informações e aprimorar a gestão da organização com a integração
das intranets de todos os chapters em sua atualização do site.
Com um sistema informatizado, a troca de informação ficará mais assertiva e
transparente para todos, evitando, assim, a necessidade de se levantar informações –
como troca de programas ou pagamento – por e-mail ou outros meios de
comunicação não-oficial. Toda essa parte administrativa que envolve a diretoria de
programas, tesouraria, eventos poderá ser feita diretamente na intranet de cada
chapter, com dados consolidados e geridos no site do CISV Brasil.
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O sistema também servirá como um banco de dados de atividades promovidas pelo
CISV Brasil, como histórico de participantes do Treinamento Nacional, Treinamentos
de Seminar, encontros nacionais e do JB, RTF e outros. Essa consolidação de um
banco de dados é um passo essencial também para a formação de um Alumini.
É importante, contudo, manter a gestão das informações sensíveis dos associados aos
chapter sob a gestão dos próprios chapters. O CISV Brasil terá acesso apenas aos
números e informações necessárias para suas atividades cotidianas.
No longo prazo, a organização se tornará mais eficiente, transparente, ágil e com
mais gestão de informações.
VOTAÇÃO
A FAVOR

-

RESULTADO

CONTRA

-

ABSTENÇÕES

MOÇÃO RETIRADA

-
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ANEXO I – IMPLEMENTAÇÃO DA MOÇÃO
Quando a moção entra em vigor? (mm/aa)

A partir da aprovação

Como a moção será implementada? Por favor, complete os custos esperados
em termos financeiros e de pessoal para os próximos 3 anos (se necessário)
Ano

Principais Ações

Tempo
Responsável esperado para
implantação

2016 Contratação da empresa
2016 Desenho do sistema

2017

Entrega do site e integração
da intranet dos chapters

Orçamento
Estimado
R$ 6.500

Comunicação
CISV Brasil e
empresa
Comunicação
CISV Brasil e
empresa

--

--

Treinamento da Comunicação
do CISV Brasil que será
Comunicação
2017 responsável por treinar os
CISV Brasil e
demais diretores e
empresa
coordenadores do CISV Brasil

--

ANEXO II – MOÇÕES ANTERIORES RELACIONADAS
Existem moções anteriores relacionadas (Sim ou Não)?
Ano

Título

Número

Resultado da Votação

