
 
 
SISTEMA DE GESTÃO, SUPERVISÃO, EQUIPE, REUNIÕES, REFLEXÕES 

Nossa gestão sistêmica e como funciona 

Na Viva a Vida, temos uma visão sistêmica de gestão organizacional, em que todos tem 
sua linha de responsabilidade e área de expertise, sempre entendendo que A Viva a Vida 
é um sistema integrado, em que o desempenho de um pode afetar tanto a própria 
associação, quanto todas as suas partes interessadas, incluindo nossos beneficiários e a 
sociedade em geral. 

Para realizar essa visão e manter qualidade e aprendizagem continua, implementamos 
os seguintes mecanismos de gestão: 

 Supervisão quinzenal entre cada membro da equipe e seu próprio coordenador, para 
monitorar os projetos, levantar dificuldades e discutir soluções; 

 Reuniões de equipe: 
 Mensal – para a atualização dos projetos e da administração; 
 Mensal - para refletir sobre um assunto relevante (ex. Proteção à Criança, 

Referencial Teórico); 

 Reuniões da Coordenação – mensal, para monitorar progresso e planejar ações 
estratégicas; 

 Reuniões do Conselho Fiscal – trimestrais, para monitorar o movimento financeiro; 

 Integração - reunião anual em que representantes dos jovens participantes, pais, 
equipe e a Diretoria reúnem para refletir sobre o ano passado e definir metas para 
o planejamento do ano que vem; 

 Encontrões – reuniões semestrais para todos os participantes, equipe e diretoria 
para abrir um canal de comunicação não-hierárquica entre as várias partes da 
associação, centrado num debate sobre um assunto específico (violência sexual, 
famílias com diversidade, etc.); 

 Reuniões da Diretoria – semestrais para monitorar a implementação estratégica; 

 Reflexão e valorização da equipe – semestral.  No final do 1º semestre entre a 
equipe. No final do ano, um momento privilegiado, com nossa Consultora Externa 
de Avaliação, para refletir sobre o andamento do ano, progresso e as áreas para 
melhorar; 

 Avaliações anuais de cada membro da equipe; 

 Para manter a transparência do nosso trabalho, publicamos em nosso site a nossa 
Política de Proteção, a documentação atual da ONG, relatórios, boletins, histórias 
de sucesso, demonstrações contábeis e um contato para entrar em comunicação 
com o nosso Presidente. 

 


