
 

 

Diretoria de Gestão Institucional 

 

1. Objetivo da pasta 
 

O objetivo da Diretoria de Gestão Institucional, criada em março de 2021, foi dar 
diretrizes para as redes de apoio nas ações relacionadas à gestão institucional e à gestão 
de adultos dos Distritos e Unidades Escoteiras Locais.  

 
2. Principais realizações 

 
a. Apoio individualizado às Unidades Escoteiras Locais 

No ano de 2021 foi ofertado apoio individual a 34 Unidades Escoteiras Locais que 
procuram apoio regional, sendo que desses processos, 19 foram solucionados e os demais 
estão em acompanhamento. A situação mais comum foi a regularização administrativa da 
UEL, como situações com atas em atraso e atualização de estatutos. 

b. Apoio individualizado aos Distritos Escoteiros 

No ano de 2021 foi feito plano de recuperação de um distrito escoteiro, sendo 
realizadas 4 visitas presenciais, além de contatos virtuais. Neste momento, o distrito 
encontra-se em fase de realização do plano de recuperação. 

c. Construção de Rede de Contato entre CRGA e CDGAs 

No ano de 2021 iniciou-se o processo de contato periódico da Coordenação Regional 
de Gestão de Adultos (CRGA) junto aos Coordenadores Distritais de Gestão de Adultos 
(CDGAs). Esse processo envolveu conversas por meio de reuniões on-line de forma 
periódica, troca de mensagens e possibilidades de apoio regional. 

d. UEL Laços Fortes 

No ano de 2021 foi iniciado o processo de tutoramento para o apadrinhamento de 
UELs. Foi montada uma equipe de apoio para atender especificamente esse tipo de 
demanda. Realizou-se o levantamento da necessidade de cada uma das UELs que 
procuraram esse tipo de apoio. Esse trabalho engatilhou, junto ao nível nacional, a 
atualização da resolução sobre o apadrinhamento de UELs, incluindo aquelas que não estão 
em abertura, mas sim, em recuperação. Resultado disso também foi a publicação com as 
Diretrizes do Programa de Apadrinhamento lançado pelo nível nacional. 

Temos atualmente 8 UELs apadrinhadas com oferta de tutoramento para o 
apadrinhamento. 



 

 

3. Ações de destaque 
 

a. Poupatempo Virtual 

O Poupatempo Virtual foi uma ação Coordenada pela Vivian Lopes, assessora 
jurídica de gestão institucional e que contou com a participação de voluntários 
especialistas nos assuntos abordados para atender às UELs. Nessa ação, foram 
programados encontros ao longo de 2021. Todas as UELs foram convidadas por meio de 
seus distritos e receberam convite com data e horários dos encontros de modo que 
puderam se programar para levar suas necessidades e dúvidas sobre 4 assuntos: captação 
de recursos, gestão de documentação, prestação de contas e gestão de conflitos. Foram 
realizados 113 atendimentos, além de dois encontros extras coordenado pela Morgana 
Russo, coordenadora adjunta da pasta de Suporte a UEL, com a temática de plano de 
retorno e dificuldades para realização de atividades seguras, em que foram realizados 64 
atendimentos individuais. 

b. Encontro Regional de Gestores de Unidades Escoteiras Locais 

O IV Encontro Regional de Gestores de Unidades Escoteiras Locais foi um evento 
híbrido, descentralizado e síncrono, realizado em toda região escoteira. Participaram do 
evento 176 voluntários, dentre eles gestores de unidades escoteiras locais e comissários 
distritais. 

Nesse evento foi discutido sobre formas de fazer o planejamento das Unidades 
Escoteiras Locais, bem como as possibilidades de apoio oferecidos pela Região Escoteira. 

c. Projeto de construção dos Manuais de Gestão Distrital e Gestão de UEL 

Há um projeto em andamento de construção de 2 manuais: Gestão Distrital e Gestão 
de UEL, que tem como objetivo organizar o material já existente relacionado a ambos os 
assuntos e desenhar os caminhos da gestão nesses 2 níveis de modo a facilitar o 
entendimento e administração por parte dos gestores que atuam nesses níveis. 

  

 

 

 

 


