
   

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES – QUADRO RESUMO 

 
 

ÁREA/PROJETO 

 

RESPONSÁVEIS 

 

INTEGRANTES DO 

GRUPO 

 

RESPONSABILIDADES 

Coordenação Geral Carlos Alexandre  

Dalnei 

 o Estabelecer as diretrizes gerais para orientação de todas as atividades 

executadas no EIMF. 

o Estabelecer as prioridades em relação aos investimentos financeiros 

e de custeio de manutenção do Espaço. 

o Fazer o acompanhamento das finanças do EIMF e aprovar todas as 

despesas previstas no orçamento e, eventualmente, as não previstas 

em plano inicial. 

o Avaliar e aprovar as propostas apresentadas pelos responsáveis dos 

projetos do Espaço de forma a garantir que seus objetivos estão 

alinhados com o propósito do EIMF. 

o Aprovar documentos em relação aos procedimentos operacionais no 

EIMF elaborados pelos responsáveis pelos projetos do Espaço. 

o Dar suporte aos integrantes do EIMF na orientação de suas 

respectivas atividades. 

Secretariado Rose  o Documentar e divulgar as diretrizes estabelecidas pela Coordenação 

Geral. 

o Centralizar a comunicação interna e externa das informações do 

EIMF. 

o Elaborar e organizar materiais para reuniões de trabalho para 

Coordenação Geral. 

o Revisar documentos em relação aos procedimentos operacionais no 

EIMF elaborados pelos responsáveis pelos projetos do Espaço. 

Voluntariado Rose  o Identificar voluntários com perfil apropriado para as atividades do 

EIMF. 

o Manter um banco de dados atualizado com as informações pessoais 

de todos os voluntários do EIMF. 

o Garantir que todos os integrantes do EIMF tenham preenchido o 

formulário de voluntariado oficial da SBEE. 

o Acompanhar a campanha “Amigos da Chácara”. 
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Projeto de Eventos Mônica Cândida 

Iriane 

Lilian 

Maria Cristina 

o Elaborar uma agenda anual de eventos do EIMF. 

o Fazer o registro e controle das inscrições dos eventos. 

o Estabelecer a logística de transporte das pessoas à Chácara (ida e 

volta) 

o Elaborar a cesta básica do caseiro da Chácara. 

o Realizar o controle de suprimentos da Chácara (alimentos, produtos 

de limpeza, utensílios, etc). 

o Estabelecer o cardápio dos eventos do Espaço, quando necessário. 

o Elaborar os procedimentos de recepção, acolhimento, prestação de 

informações e orientações aos visitantes da Chácara e encerramento 

das atividades. 

o Estabelecer um processo de avaliação das atividades realizadas no 

EIMF sob todos os aspectos: recepção e acolhimento, transporte, 

alimentação (quando houver), acomodações, etc. Adicionalmente, 

estabelecer um processo de plano de remediação para os pontos de 

atenção identificados na avaliação dos visitantes da Chácara. 

Projeto Renaturalizar Rafael Conny 

Anna 

André Luiz 

Herik 

Júlio 

 

o Identificar e implementar novos e potenciais percursos de trilhas. 

o Identificar e implementar necessidades e oportunidades de melhorias, 

segurança e manutenção nas trilhas existentes. 

o Identificar necessidades de instrumentos de apoio (ex.: rádios, etc) e 

equipamentos de segurança (kit emergência, bastões de caminhada, 

lanterna etc) para realização das atividades. 

o Planejar e executar as atividades a serem executadas durante as 

caminhadas nas trilhas (incluindo as atividades de sensibilização), 

considerando um plano alternativo (principalmente, em virtude das 

condições climáticas). 

o Estabelecer um processo de avaliação das caminhadas nas trilhas por 

parte dos visitantes: orientações gerais, preparação dos guias, 

atividades de sensibilização, segurança nas trilhas etc. 
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Adicionalmente, estabelecer um processo de plano de remediação 

para os pontos de atenção identificados na avaliação dos visitantes da 

Chácara. 

Projeto Horta Terapia Júlio Ana Valéria 

Cláudia (Koka) 

Dalva 

Elza 

Paulo 

Fernanda 

Marcelene 

Silvana 

Maria Cristina 

o Elaborar e seguir um calendário geral de manutenção dos canteiros 

da horta incluindo atividades como plantio, regas, limpeza, colheita 

etc. 

o Elaborar um planejamento dos alimentos que deverão ser plantados 

(verduras, hortaliças etc). Considerar a diversidade dos alimentos, 

fontes de vitaminas e sais minerais, propriedades medicinais, 

importância nutricional etc.  

o Definir e adquirir quais os materiais necessários (ferramentas e 

utensílios) para manutenção dos canteiros da horta, como por 

exemplo: enxada, rastelo, regador, balde.  

o Colocar placas indicativas nos canteiros para identificar os nomes das 

plantas. 

o Elaborar panfletos com informações educativas sobre alimentação 

saudável e aspectos nutricionais das plantas cultivas na horta para os 

visitantes da Chácara. 

o Promover iniciativas que possam gerar fontes de rendas retornáveis 

para ampliação de investimentos no Projeto Horta Terapia. 

o Definir um valor financeiro de contribuição mensal para cobrir os 

custos de manutenção dos canteiros da horta. 

Projeto Apicultura Dalnei Simone 

Elza 

Paulo 

o Cuidar das colmeias para fazer a produção de mel. 

o Alimentar artificialmente as abelhas. 

o Manter a higienização da sala de beneficiamento do mel. 

o Fazer a colheita e o beneficiamento do mel. 

o Armazenar o mel em potes. 

o Preparar os potes para comercialização. 

o Distribuir o mel para venda. 
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Projeto Meliponicultura Simone Maria Alice 

Elza 

Paulo 

o Cuidar das colmeias para fazer a produção de mel. 

o Alimentar artificialmente as abelhas. 

o Manter a higienização da sala de beneficiamento do mel. 

o Fazer a colheita e o beneficiamento do mel. 

o Armazenar o mel em potes. 

o Preparar os potes para comercialização. 

o Distribuir o mel para venda. 

Plano de Recuperação 

Ambiental 

Bruno / Naiara  o Elaborar o levantamento planialtimétrico total da área e da vegetação 

nativa atual. 

o Elaborar o planejamento e execução do inventário florestal do 

ambiente. 

o Elaborar uma metodologia para recuperação da área, seleção das 

espécies a serem utilizadas na recuperação ambiental e 

monitoramento do processo de recuperação.  

o Dar apoio aos integrantes do EIMF quanto ao plantio harmônico e 

estruturado de espécies nativas da região para estruturar um ambiente 

de preservação. 

Planejamento 

Financeiro 

Priscilla  o Fazer o controle dos recursos financeiros do EIMF. 

o Elaborar relatórios analíticos para Coordenação Geral contendo 

informações sobre as fontes de receitas fixas e variáveis, maiores 

fontes de receitas, maiores despesas, pagamentos realizados, etc. 

  

 

 

  



CHÁCARA DA SBEE – ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO 

DIRETRIZ DA COORDENAÇÃO GERAL – PROGRAMA VOLUNTARIADO 

 

AGRADECEMOS A COLABORAÇÃO. 

 

O objetivo deste programa é promover o voluntariado como extensão do exercício mediúnico 

levando os médiuns da SBEE a um maior nível de conscientização do Projeto Político-Pedagógico da 

Instituição e despertando em cada indivíduo o senso de cidadania solidária e utilidade ao próximo. 

Ser voluntário é ser ator social, agente de transformação. Trata-se de um serviço não remunerado, 

comprometido com a sociedade e alicerçado na liberdade de escolha. O voluntário doa o seu tempo e seus 

conhecimentos em prol de uma causa maior voltados ao bem social comum. 

O responsável pelo Programa Voluntariado do EIMF tem as seguintes funções: 

o Identificar voluntários com perfil apropriado para as atividades do EIMF. 

o Garantir que todo potencial voluntário seja submetido à aprovação da Coordenação Geral. 

o Manter um banco de dados atualizado com as informações pessoais de todos os voluntários do 

EIMF (nome, endereço, celular, e-mail).  

o Garantir que todos os voluntários do EIMF estejam formalmente registrados no cadastro de 

voluntários da SBEE. 

o Prestar informações aos voluntários sobre o Sistema de Gestão e Diretrizes as do EIMF. 

É imperativo que todo voluntário do EIMF deva: 

o Participar do GEM ou estar vinculado a alguma atividade da SBEE ou Núcleos Filiados. 

o Ter sido aprovado pela Coordenação Geral do EIMF. 

o Ler os documentos chaves do EIMF: Sistema de Gestão e Diretrizes. 

o Cumprir as diretrizes estabelecidas pela Coordenação Geral do EIMF. 

o Cumprir as funções e responsabilidades no projeto que estiver alocado.  

o Manter o cadastro de voluntário atualizado na SBEE (Setor de Voluntariado). 

o Realizar contribuições financeiras mensais ao EIMF para sustentabilidade dos projetos e 

manutenção da infraestrutura da propriedade conforme estabelecido na Diretriz sobre 

Contribuições Financeiras Mensais.  

Recomendações Gerais: 

o Os responsáveis dos demais projetos do EIMF deverão, necessariamente, informar ao 

responsável do Programa Voluntariado toda nova indicação de potenciais voluntários em seus 

respectivos projetos, antes do início de suas atividades no Espaço. 

o Todo potencial voluntário deverá participar de, no mínimo, 3 atividades de integração do EIMF 

antes de iniciar suas atividades no Espaço de Integração. 



CHÁCARA DA SBEE – ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO 

DIRETRIZ DA COORDENAÇÃO GERAL - AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

AGRADECEMOS A COLABORAÇÃO. 

 

A ficha de avaliação das atividades realizadas no EIMF é um importante instrumento de análise e 

mensuração da qualidade e eficiência dos serviços prestados e da infraestrutura disponível aos visitantes da 

Chácara da SBEE. Aliado a isso, proporciona a identificação de pontos de atenção que possam demandar 

ações de remediação ou de melhoria pelas equipes responsáveis pelos projetos em andamento do EIMF. 

O responsável pelo Projeto Eventos terá a função de manter a ficha de avaliação atualizada de 

acordo com as necessidades de informações e demandas de avaliação do EIMF. 

A aplicação da ficha de avaliação deverá ser feita em todo evento mensal previsto no calendário 

anual do EIMF, nos quais o responsável pelo Projeto Eventos deverá seguir os procedimentos abaixo: 

o Distribuir a ficha de avaliação para cada visitante da Chácara da SBEE trinta (30) minutos 

antes do encerramento dos eventos. 

o Explicar a finalidade da ficha de avaliação e perguntar aos visitantes se há dúvidas em 

relação ao seu preenchimento. 

o Recolher as fichas de avaliação após o preenchimento pelos visitantes. 

o Realizar a tabulação dos resultados das fichas de avaliação. 

o Realizar a análise dos resultados das fichas de avaliação, em conjunto com o responsável 

pelo Projeto Renaturalizar (em virtude das questões referentes às caminhadas nas trilhas).  

o Caso seja necessário, elaborar um plano de remediação ou melhorias para os pontos de 

atenção apresentados nas fichas de avaliação preenchidas pelos visitantes. 

o Apresentar o resultado da tabulação das fichas de avaliação, juntamente com o plano de ação 

(quando necessário), à Coordenação Geral do EIMF até 30 dias após a data do evento avaliado. 



CHÁCARA DA SBEE – ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO 

DIRETRIZ DA COORDENAÇÃO GERAL - PROJETO HORTA TERAPIA 

 

AGRADECEMOS A COLABORAÇÃO. 

 

O Espaço de Integração da Chácara da SBEE é constituído por um grupo de voluntários dirigidos 

por uma Coordenação Geral e organizados em uma estrutura de comitês e projetos com a finalidade de, na 

atribuição de suas funções e responsabilidades, alcançarem os objetivos definidos no seu planejamento 

estratégico. O objetivo do Espaço de Integração é promover momentos de convívio, de lazer e de 

aprendizagem que melhorem a qualidade de vida das pessoas através do contato direto com a natureza e 

com outros indivíduos, valorizando as relações humanas e com o meio ambiente. 

Tendo em vista que vários projetos são desenvolvidos em paralelo no Espaço de Integração e 

visando manter uma relação harmoniosa e equilibrada entre todas estas atividades, a Coordenação Geral 

estabeleceu um conjunto mínimo de diretrizes para o uso das instalações da Chácara aos participantes do 

Projeto Horta Terapia com o objetivo de manter a ordem, limpeza e segurança do local. As diretrizes são: 

o O Projeto Horta Terapia deverá ter um responsável geral, o qual prestará informações à 

Coordenação Geral do Espaço de Integração da Chácara da SBEE quando solicitado. 

o As atividades de manutenção da horta deverão ser restritas aos sábados durante o período 

das 13:00 as 18:00 hs e sempre acompanhadas pelo responsável geral. Qualquer atividade fora deste período 

ou fora do escopo do projeto, deverá ter autorização da Coordenação Geral do Espaço de Integração.  

o O uso das instalações da Chácara da SBEE deve ser restrito aos integrantes do Projeto Horta 

Terapia no desenvolvimento de suas funções. O acesso de pessoas não pertencentes ao projeto deve ser 

tratado em forma de exceção e autorizado pela Coordenação Geral do Espaço de Integração no período das 

atividades de manutenção da horta. Visitas de pessoas não integradas ao projeto (como por exemplo: 

familiares e amigos dos integrantes) poderão ser realizadas nos dias dos eventos da Chácara da SBEE 

conforme calendário anual (segundo sábado do mês ou datas específicas). 

o Todos os integrantes do Projeto Horta Terapia deverão fazer uma contribuição financeira 

mensal de R$ 25,00. Estas contribuições visam garantir a sustentabilidade dos projetos desenvolvidos no 

Espaço de Integração, não sendo seu destino exclusivo ao Projeto Horta Terapia. Esta contribuição mensal 

também garante o direito aos integrantes do Projeto Horta Terapia a participarem gratuitamente dos 

encontros programados da Chácara da SBEE correspondentes ao segundo sábado de cada mês. 

o Todos os integrantes do Projeto Horta Terapia deverão ser responsáveis pela ordem, limpeza 

e segurança do Espaço de Integração, incluindo as instalações da casa sede da Chácara da SBEE, seguindo 

rigorosamente os procedimentos operacionais definidos para o projeto. 

o Qualquer irregularidade encontrada no Espaço de Integração deve ser imediatamente 

informada ao responsável geral do Projeto Horta Terapia, o qual endereçará à Coordenação Geral do Espaço 

de Integração da Chácara da SBEE. 


