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Seção I – Contexto Documental

Definição

O Regimento Interno da “A Vida no Cerrado” é um documento que aprofunda e orienta a

estruturação do sistema de governança e gestão da organização. São objetivos deste

documento, assegurar:

I. Definição de diretrizes para a organização e o funcionamento do projeto;

II. Clareza de papéis no processo de governança e gestão;

III. Limitação de responsabilidades executivas;

IV. Atualização e formalização de práticas e procedimentos;

V. Promoção da transparência e cultura de prestação de contas; e

VI. Agilidade e segurança para a tomada de decisões internas;

Revisão

Cabe ao Conselho Deliberativo revisar periodicamente este documento, adequando-o às

necessidades da organização “A Vida no Cerrado” e ao futuro Estatuto Social do projeto.

Aprovação

O presente regimento interno foi aprovado em Assembleia Geral em 25 de agosto de 2022.
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Seção II – Denominação, Duração e Finalidades Institucionais

A Vida no Cerrado, a seguir denominada pela sigla AVINC, é um movimento socioambiental

sem fins lucrativos, sem vinculação político-partidária nem distinção de credo, raça, etnia,

classe, orientação sexual e gênero. É uma organização democrática, organizada e liderada por

jovens de diferentes locais do Brasil. O projeto foi constituído informalmente em 2 de junho

de 2020, possui prazo de duração indeterminado e ainda não possui sede.

1. Objetivos Institucionais da AVINC

I. Promover ações de educação socioambiental, divulgação científica e conscientização

da importância ecológica do bioma Cerrado para o Brasil e para o mundo;

II. Engajar e articular jovens brasileiros em prol da preservação da biodiversidade do

Cerrado, promovendo a participação política da juventude nos processos de tomada de

decisão;

III. Realizar ações de Advocacy Climático, propondo e monitorando agendas ambientais

sobre o Cerrado com lideranças, tomadores de decisões e personagens políticos;

IV. Ocupar múltiplos espaços e estabelecer diálogos permanentes com diferentes grupos,

buscando a construção de uma rede em defesa da preservação do Cerrado; e

V. Possibilitar a capacitação de educadores, estudantes universitários, figuras políticas e

outros interessados, colaborando para uma visão de desenvolvimento voltada para a

preservação do Cerrado e os sistemas sustentáveis de uso e manejo da terra.
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Seção III – Estrutura Organizacional

A Estrutura Organizacional da AVINC é composta pelos seguintes órgãos estatutários:

1. Assembleia Geral;

2. Conselho Deliberativo;

3. Conselho Consultivo;

4. Diretoria Executiva; e

5. Núcleos de Ação;

1. Assembleia Geral:

A Assembleia Geral é o órgão máximo da AVINC e tem o objetivo de deliberar sobre os

diversos assuntos que correspondem ao movimento. Todos os membros poderão participar da

Assembleia com direito a fala e voto.

1.1. Reuniões

● A Assembleia se reunirá ordinariamente, toda última semana do mês, mediante

convocação do Conselho Deliberativo; ou

● Extraordinariamente, mediante convocação do Conselho Deliberativo com até uma

semana de antecedência.

1.2. Quórum e votações

● Para que as votações ocorram, a Assembleia Geral precisará contar com, pelo menos,

mais da metade dos membros ativos.

2. Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo lidera o processo de governança e gestão do AVINC, orientando e

monitorando o trabalho institucional. Este órgão é composto pela Diretoria-Executiva e pelos

Coordenadores dos Núcleos de Ação.
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2.2. Competências

● Agir como um guardião da missão e dos propósitos institucionais, do Estatuto e dos

demais regulamentos da AVINC;

● Liderar e aprovar os ciclos de revisão do planejamento estratégico institucional;

● Estabelecer as prioridades de conservação ambiental, para campanhas e comunicação,

administrativas e para a captação de recursos, além de orientar o posicionamento institucional

em relação a relacionamentos e políticas públicas;

● Formar e extinguir núcleos e outras estruturas de governança, ad hoc ou permanentes,

bem como define seus integrantes e delega seus poderes;

● Consolidar e aprovar os trabalhos discutidos nos núcleos, transformando-os ou não em

resoluções, políticas ou regulamentos institucionais;

● Criar momentos de formação teórica/prática para todos membros da AVINC;

● Atribuir funções específicas, ou vinculadas a programas e projetos, para grupos de

trabalho ou membros do próprio Conselho; e

● Organizar as pautas que serão apreciadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral.

2.3. Funcionamento

● São realizadas reuniões ordinárias mensal ou quinzenal, a depender das demandas, e

reuniões extraordinárias quando necessário;

● Os documentos necessários à deliberação da pauta serão encaminhados com, pelo

menos, três dias de antecedência; e

● As reuniões ordinárias ocorrerão previamente às reuniões da Assembleia Geral.

3. Conselho Consultivo

É o órgão consultivo e de assessoramento do Conselho Deliberativo e à Diretoria-Executiva.

É composto por profissionais das principais áreas de atuação da AVINC, mas que não

possuem poderes de decisão e tampouco responsabilidade legal perante a organização.
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3.1. Compromissos dos conselheiros

● Prover conhecimento técnico-científico ou serviços profissionais; ou

● Responder a consultas específicas do Conselho Deliberativo, dos Núcleos ou da

Diretoria-Executiva; ou

● Auxiliar na formação de parcerias e prospecção de novas redes de contato; ou

● Promover e divulgar o trabalho da AVINC.

4. Diretoria-Executiva

A Diretoria-Executiva é o órgão da AVINC que assegura o funcionamento dos demais órgãos

e dos processos de governança. É formado por um diretor e um vice-diretor que devem ser

eleitos pelo Conselho Deliberativo para o mandato de um ano, permitida a reeleição.

4.1. Atribuições dos diretores-executivos

● Deve possuir visão geral das ações que acontecem na AVINC, auxiliando na

organização dos Coordenadores de Núcleo;

● É responsável pela administração, gerenciamento e cumprimento das políticas

institucionais e pela formulação e execução da estratégia da organização;

● Zela pela imagem, credibilidade e a marca da AVINC, pelo Código de Conduta e por

suas políticas de integridade e promove a organização em suas diversas instâncias de

relacionamento;

● Interpreta o contexto sócio-político-científico relacionado aos temas ambientais, de

conservação e sustentabilidade, promovendo inovações e garantindo à organização um papel

de referência no país; e

● Conduz o processo periódico de planejamento estratégico, em consonância com o

contexto sócio-político-científico-ambiental e as realidades econômicas do Brasil e do mundo,

conforme as diretrizes aprovadas no Conselho Deliberativo.
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4.2. Representação

● Representa legalmente a organização, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele,

podendo delegar ou substabelecer parte destes poderes entre sua equipe de gestão, ou outros

mandatários, por meio de instrumento próprio;

● Representa pessoalmente a organização junto aos governos (federal, estaduais e

municipais) para viabilizar a implementação da agenda de conservação e desenvolvimento

sustentável;

● Promove e participa ativamente da captação de recursos junto a empresas, fundos,

fundações, grandes doadores e com os parceiros;

● Interage com a mídia, sendo o principal porta-voz para a divulgação e comunicação

dos posicionamentos, resultados de ações e campanhas da AVINC; e

● Presta contas publicamente e assume a responsabilidade perante a sociedade pelos

resultados de programas, projetos ou atividades da AVINC.

4.2.2. Gestão

● Executa as ações da organização em linha com as metas acordadas com o Conselho

Deliberativo e da Assembleia Geral nos vários temas de atuação;

● Busca constante melhoria na eficiência na gestão administrativa e de projetos,

buscando resultados de impacto em conservação e aprimorando o monitoramento e a

divulgação de indicadores, a prestação de contas, o controle e a avaliação interna;

● Garante que o programa de captação de recursos é consistente com as necessidades, o

propósito e os objetivos estratégicos, assim como a imagem, a credibilidade e os altos padrões

da organização;

● Promove a integração e a sinergia entre os setores, áreas e diretorias da organização,

promovendo a cultura organizacional, o clima e o bom ambiente de trabalho em todas as

áreas;

● Contribui para o planejamento estratégico do AVINC, primando pelo foco nas áreas

consideradas estratégicas para o atingimento da Missão Institucional;
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● Decide sobre a cooperação estratégica com outras ONGs e instituições públicas e

privadas no Brasil; e

● Promove inovação, integração e participação dos membros, na tomada de decisões,

mantendo as responsabilidades e a agilidade adequada no processo decisório.

5. Núcleos de Ação

Os Núcleos de Ação são grupos de trabalho criados pelo Conselho Deliberativo e têm por

objetivo aprofundar tematicamente as principais áreas de atuação da AVINC. O projeto conta

com quatro núcleos permanentes:

I. Núcleo de Divulgação Científica e Conteúdo;

II. Núcleo de Comunicação e Engajamento;

III. Núcleo de Advocacy, Ações e Parcerias; e

IV. Núcleo de Produtos e Finanças.

A criação, extinção ou fusão de novos Núcleos de Ação cabe ao Conselho Deliberativo e

implicará na alteração do Regimento Interno. O mesmo ocorrerá em caso de ampliação,

diminuição ou alteração de seu escopo. Ressalta-se que Grupos de Ação temporários podem

ser criados a depender das demandas da AVINC.

5.1. Composição dos Núcleos

Os Núcleos de Ação são compostos por um número indeterminado de integrantes, a depender

da necessidade e particularidade de cada Núcleo. Os seus integrantes configuram como

membros da organização e que, de acordo com suas especialidades ou escolhas, se

responsabilizam em cumprir tarefas necessárias para o bom funcionamento do movimento.

Cada membro poderá participar de dois Núcleos de Ação permanente, sendo permitida a

participação em Núcleos temporários.

5.2. Coordenadores de Núcleo e suas atribuições

Os Coordenadores de Núcleo são líderes responsáveis pela coordenação, estruturação,

definição de metas, execução e fiscalização dos Núcleos de Ação. É obrigatório que cada
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Núcleo de Ação tenha, pelo menos, um coordenador. Se necessário, os Núcleos podem contar

com vice-coordenadores.

5.3. Funcionamento dos Núcleos

I. Ordinariamente, os Núcleos realizarão reuniões mensais ou quinzenais, a depender a

especificidade de cada Núcleo;

II. Extraordinariamente, as reuniões de Núcleo poderão ser convocadas diretamente pelo

Coordenador;

III. Cabe ao Coordenador de cada Núcleo propor a agenda dos trabalhos mensais e a pauta

de cada reunião, além de relatar o andamento dos trabalhos ao Conselho Deliberativo;

IV. A equipe do AVINC auxiliará na elaboração das atas e manutenção do histórico das

reuniões, bem como na distribuição dos materiais em caso de reuniões presenciais – que

deverá ocorrer em até cinco dias antes das reuniões;

V. Os Núcleos não têm poderes deliberativos;

VI. Proposições trabalhadas nos Núcleos deverão ser submetidas à aprovação do Conselho

Deliberativo e, posteriormente, da Assembleia Geral; e

VII. As reuniões ordinárias ocorrerão previamente às reuniões do Conselho Deliberativo e

da Assembleia Geral.

5.4. Núcleo de Divulgação Científica e Conteúdo

O Núcleo de Divulgação Científica e Conteúdo é formado por pessoas das Ciências

Biológicas e áreas correlatas. É de atribuição dos membros desse Núcleo:

A. Produção de conteúdo científico diverso, que será utilizado nas publicações, por meio

da pesquisa e levantamento de material bibliográfico necessário;

B. Definir cronograma mensal de postagens para as redes sociais da AVINC e elencar os

membros responsáveis pela produção dos textos de Divulgação Científica; e

C. Manter o diálogo constante com o Núcleo de Comunicação e Engajamento, de modo a

alinhar o material midiático produzido no núcleo supracitado, com o material de

divulgação científico produzido por este núcleo.
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5.5. Núcleo de Comunicação e Engajamento

O Núcleo de Comunicação e Engajamento é composto por pessoas da comunicação e áreas

afins, sendo de sua responsabilidade:

A. Acompanhar assuntos relacionados à comunicação da AVINC e auxiliar na definição

de diretrizes institucionais nestes temas, incluindo o funcionamento do site, das redes sociais

e de outras ferramentas de comunicação institucional;

B. Zelar pelo reconhecimento da marca AVINC e o fortalecimento da imagem

institucional;

C. Monitorar os resultados decorrentes das parcerias de Marketing relacionado à causa, e

as demais parcerias firmadas com organizações e empresas;

D. Atualizar as redes sociais da AVINC e, sempre que possível, responder ao

público-seguidor;

E. Produzir imagens e vídeos institucionais da AVINC;

F. Estar em constante comunicação com o Núcleo de Divulgação Científica e Conteúdo,

revisando os textos recebidos e preparando-os para postagem nas redes sociais; e

G. Prezar pelo princípio da acessibilidade, indicando pessoas responsáveis para redigir a

descrição de imagens e vídeos oficiais da AVINC, entre outros.

5.6. Núcleo de Advocacy, Ações e Parcerias

O Núcleo de Advocacy, Ações e Parcerias é composto por pessoas das mais diversas áreas e

tem como atribuições:

A. Construir uma rede de contatos para futuros diálogos;

B. Buscar parcerias e “abrir portas” para as ações promovidas pelo projeto;

C. Pensar, organizar e executar ações em eventos, palestras e cursos ofertados pela

AVINC; e

D. Monitorar eventos acadêmicos e com temas ambientais onde a participação da AVINC

seja interessante, além de buscar conversar com os organizadores dos eventos e propor

parcerias.
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5.7. Núcleo de Produtos e Finanças

O Núcleo de Produtos e Finanças é composto por pessoas da contabilidade, economia,

administração e áreas correlatas, sendo de sua responsabilidade:

A. Monitorar a gestão patrimonial, contábil, financeira e administrativa, assim como a

saúde financeira e patrimonial da organização;

B. Avaliar as políticas de aquisição, controle e alienação de bens, dentre outras regras

operacionais da organização, elaborando recomendações a respeito;

C. Orientar a elaboração do orçamento institucional anual, emitindo parecer ao

Conselho Deliberativo;

D. Gerenciar as finanças e produzir relatórios e planilhas de prestação de contas;

E. Pensar, organizar e executar campanhas de financiamento coletivo;

F. Criar produtos comerciáveis da AVINC; e

G. Gerenciar a logística de venda e envio dos produtos.
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Seção IV – Direitos e deveres

1. Direitos dos membros

São direitos de todos os membros da AVINC, independe de suas funções:

I. Fazer críticas e dar sugestões aos Coordenadores e a Diretoria-Executiva a qualquer

momento, buscando contribuir com a efetividade das ações previstas em cada núcleo;

II. Participar das Assembleias Gerais, integrando a discussão e propondo pautas, além de

sugerir alterações na dinâmica;

III. Participar, por meio da voz e voto, nas decisões tomadas na Assembleia Geral;

IV. Ter a sua individualidade (credo, raça, etnia, classe, orientação sexual e gênero)

respeitada; e

V. Participar dos projetos, campanhas e eventos da AVINC.

2. Deveres dos membros

São deveres de todos os membros da AVINC, independe de suas funções:

I. Comparecer e votar nas Assembleias Gerais;

II. Participar ativamente das reuniões dos Núcleos de Ação, e manter-se em dia com suas

obrigações assumidas frente à organização;

III. Respeitar e fazer cumprir este Regimento Interno, bem como as determinações

emanadas pelos órgãos da Entidade;

IV. Divulgar a AVINC; e

V. Zelar pela imagem e patrimônio da organização.
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2. Penalidades

I. Os membros que não comparecerem às reuniões da Assembleia Geral e dos Núcleos

e/ou não realizarem as suas obrigações perante a organização por dois (dois) meses

consecutivos, estão sujeitos à suspensão do projeto;

II. Ficam os associados sujeitos às penalidades sucessivas de advertência, suspensão,

desqualificação e exclusão, desde que configurado o descumprimento de seus deveres

ou seu envolvimento em atividades incompatíveis com os objetivos da AVINC. São

exemplos de ações passíveis de exclusão qualquer tipo de delito previsto no Código

Penal brasileiro, como: delitos contra a pessoa (homicídio, lesões corporais); crimes

contra o patrimônio (furto, roubo); infrações penais contra a dignidade sexual

(estupro, assédio sexual); crimes contra a fé pública (falsidade ideológica,

falsificação de documentos) e também contra a administração (corrupção, peculato);

entre outros; e

III. A aplicação das penalidades de advertência e suspensão é de competência do

Conselho Deliberativo.
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Seção V – Patrimônio e financiamento

1. Patrimônio

Constitui o patrimônio da AVINC todos materiais adquiridos com a verba da organização ou

doações, como materiais destinado a uso em mobilizações (cartazes, megafones, etc),

equipamento tecnológicos (câmeras, microfones, etc), coleções didáticas (entomológica,

animais taxidermizados, diafanizados), entre outros.

2. Financiamento

O financiamento da AVINC se dá por meio de:

I. Doações de pessoas físicas ou jurídicas;

II. Financiamentos coletivos pontuais com propósitos determinados;

III. Financiamento coletivo contínuo sem prazo para terminar e com sistema de assinatura

mensal;

IV. Financiamento por meio de editais de organizações do terceiro setor, setor privado e

setor público para atividades pontuais ou contínuas;

V. Parcerias com outras organizações para a realização de ações; e

VI. Financiamento por meio da comercialização de produtos da marca.
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Seção VI – Assinaturas

Assinam este documento:
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