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O Conselho Diretor (CD), em suas atribuições, visa a expansão e perpetuação da 

Organização. Abrir e manter um Comitê traz uma oportunidade de expansão da missão e 

do impacto, mas também custos de manutenção do mesmo com atividades como: 

 treinamento e capacitação local; 

 treinamento regional e nacional;  

 subsídio para participação em convenções regionais e nacionais. 

 

Dessa forma, visando o equilíbrio, a saúde e sustentabilidade organizacional, é preciso 

avaliar estes custos via a vis as receitas e recursos gerados com a participação de um 

Comitê ou Representação em nossa rede. Com base no Relatório de Sustentabilidade 

dos Comitês elaborado pela Secretaria Executiva, e com a assessoria do Grupo de 

Revisão de Políticas do CD, formulamos esta Política e apresentamos os requisitos para 

que um Comitê ou Representação receba subsídio para participação em eventos 

nacionais ou internacionais (treinamento itinerante, CONAV, Convenção Nacional, 

FORMIVATE) visto que estes são os que mais demandam recursos da organização, e os 

requisitos para a manutenção ou alteração da categoria dos órgãos locais do AFS 

Intercultura Brasil.  

 

 

1. SUBSÍDIO PARA PARTICIPAÇÂO EM EVENTOS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

Para que Comitês e Representações recebam subsídio para participação em eventos 

nacionais ou internacionais, pelo menos uma das seguintes condições mínimas deve 

ser satisfeita. 
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Ter hospedado ou enviado intercambistas, no período de 1 (um) ano (janeiro a 

dezembro), em uma das modalidades seguintes: 

a. 2 (dois) participantes dos programas anuais; 

b. 1 (um) participante dos programas anuais e 2 (dois) dos semestrais ou qualquer 

outro programa  

c. 4 (quatro) participantes dos programas semestrais ou qualquer outro programa 

de menor duração promovido pelo AFS Intercultura Brasil. 

 

Mesmo sem o subsídio para participação presencial, fica preservado o direito do Comitê 

de participar de debates e votações a distância e, no caso de Representações, de 

participar dos debates da organização virtualmente.  

 

***Atenção: O não cumprimento destas condições mínimas não exclui a participação de 

Comitês e Representações locais por meio de recursos próprios dos voluntários ou de 

recursos gerados localmente com esta finalidade, pois esta política se refere somente à 

regulamentação dos subsídios. Lembrando que a verba de desenvolvimento está vedada 

para este uso. 

 

2. PARA ELEVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO LOCAL A COMITÊ 

Para elevação de Representação Local a Comitê Local, todas as seguintes condições 

devem ser observadas: 

a. Hospedar ou enviar 2 intercambistas no período de 2 (dois) anos, (janeiro a 

dezembro – ciclo SH ou NH  

b. b. Manter no mínimo 2 (dois) voluntários, membros efetivos, com cargos de 

Presidente e Conselheiro Local, podendo assim, o Conselheiro assumir como 

Vice-presidente. 
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3. PARA REBAIXAMENTO DE COMITÊ LOCAL A REPRESENTAÇÃO 

Será rebaixado o Comitê Local que:  

a. Deixar de atender às exigências mínimas estabelecidas nos itens 1 a e b desta 

Política. 

 

4. PARA EXTINÇÃO DE REPRESENTAÇÃO LOCAL OU COMITÊ 

     Serão extintos os órgãos locais (Comitês ou Representações) que: 

a. Deixem de atender os itens 1 a e 1 b; e  

Deixem de enviar representante a duas reuniões consecutivas do Conselho 

Regional; ou 

Deixem de cumprir o Estatuto ou alguma outra Política independentemente dos 

itens citados acima.  

 

5. QUADRO RESUMO DE REQUISITOS 

 Requisitos 
Período de 

cumprimento 

Subsídio para 

participação em 

eventos 

Ter hospedado ou 

enviado 2 

participantes dos 

programas anuais 

Ter hospedado ou 

enviado 1 participante 

dos programas anuais e 

2 dos semestrais ou 

qualquer outro programa 

Ter hospedado ou enviado 4 

participantes dos programas 

semestrais ou qualquer outro 

programa de menor duração 

promovido pelo AFS Intercultura 

Brasil 

 

1 ano  

(janeiro a 

dezembro) 

Elevação de 

Representação a 

Comitê 

Hospedar ou 

enviar 2 

intercambistas  

Manter no mínimo 2 voluntários, membros efetivos, com 

cargos de Presidente e Conselheiro Local, podendo assim, o 

Conselheiro assumir como Vice-presidente 

2 anos  

(janeiro a 

dezembro – ciclo 

SH ou NH) 

Rebaixamento de 

Comitê a 

Representação 

Não hospedar nem enviar 2 intercambistas e não manter no mínimo 2 voluntários, 

membros efetivos, com cargos de Presidente e Conselheiro Local, podendo assim, 

o Conselheiro assumir como Vice-presidente 

2 anos  

(janeiro a 

dezembro – ciclo 

SH ou NH) 

Fechamento de 

Comitê e/ou 

Representação 

Não hospedar nem enviar 2 intercambistas e não manter no mínimo 2 voluntários, 

membros efetivos, com cargos de Presidente e Conselheiro Local, podendo assim, 

o Conselheiro assumir como Vice-presidente  

e  

Deixar de enviar representante a duas reuniões consecutivas do Conselho Regional 

ou 

Deixar de cumprir o Estatuto ou alguma outra Política 

 

2 anos  

(janeiro a 

dezembro – ciclo 

SH ou NH) 
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