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ANEXO 03 
GT 03 – Novos Associados 

Relatório de Atividades 2020 
 

Coordenadora: Simone 

Integrantes: Helane, Elisiane, Glorita, Sára, Fátima, Simone 

 

O objetivo do grupo é desenvolver estratégias visando despertar o 

interesse de novos associados para a ACCR, para tanto, o grupo realizou 

reuniões online a partir do mês de junho de 2020, bem como tratativas diversas 

através do WhatsApp do grupo e também por e-mails. 

Na reunião inicial, concluiu-se que qualquer estratégia para trazer novos 

associados para a ACCR prescindiria de um diagnóstico e melhor conhecimento 

acerca das possibilidades de contrapartida que a ACCR poderia disponibilizar, 

bem como o conhecimento de quem seriam e onde estariam estes potenciais 

associados e, ainda, quais as áreas de atuação dessas pessoas e quais seriam 

suas expectativas ao se associar à nossa entidade. 

Um outro ponto importante refere-se ao processo de inscrição e cadastro 

de novos associados e a possibilidade de simplificação desse procedimento, a 

partir da avaliação da ficha cadastral e do estatuto social da ACCR. Ainda, uma 

vez realizadas estas atividades, considerou-se a possibilidade de 

desenvolvimento de um questionário para conhecer as expectativas dos 

associados e necessidades e demandas da classe. 

Essas ações foram separadas para serem aplicadas em dois momentos, 

tendo sido priorizadas da seguinte forma: 

 

1 - Pesquisa de entidades afins, nacionais e estrangeiras buscando verificar as 

ações que realizam e seu envolvimento com outras associações, bem como 

serviços que prestam. 
 



 
 

 

Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais – ACCR 
Florianópolis, SC 

Caixa Postal nº 13.504 - CEP 88015-975 
www.accr.org.br / contato@accr.org.br 

2 

2 - Pesquisar cursos de graduação e pós-graduação (especialização, mestrado 

e doutorado), das áreas afins visando verificar a possibilidade de associação dos 

alunos e professores dos referidos cursos junto a ACCR. 
 

3 - Compilar os dados das palestras realizadas online, visando verificar as áreas 

de atuação dos profissionais envolvidos, bem como os temas das palestras com 

maior participação, visando diagnosticar as possibilidades de ampliação da 

atuação da ACCR perante as demandas da classe. 
 

4 - Segundo momento: 

- Revisar a ficha cadastral para novos associados, bem como o estatuto 

social, visando desburocratizar e estimular o processo de associação à ACCR. 

- Elaborar questionário a ser disponibilizado aos associados, bem como a 

profissionais da área e interessados, buscando verificar as principais demandas 

da classe e, de que forma, a ACCR pode atuar em termos de contrapartida aos 

associados. 

 

Para as ações acima, foram realizadas as seguintes atividades: 

 

1 – Ações realizadas:  

Foram pesquisadas entidades e verificados seus estatutos com vistas a 

conhecer as formas como agregam novos associados e também o que 

apresentam em termos de contrapartida aos mesmos (ABER, AMCOR; APCR; 

ABRACOR, ARCO-IT) 

Dentre as entidades pesquisadas, foi verificado que nem todas possuem site, 

algumas apenas redes sociais (facebook). As principais ações voltadas aos 

associados estão voltadas para: cursos, oficinas, seminários, palestras e venda 

de produtos com a marca da associação (canecas, blocos de notas). 

Foi desenvolvido, ainda, documento com orientações para novos associados 

para facilitar o entendimento daqueles que tenha interesse em se filiar a ACCR.  

 

2 – Ações realizadas: 
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Foram levantados quais os cursos de Graduação, bem como os cursos de 

especialização, mestrado e doutorado no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. 

 

 3 – Ações realizadas: 

Foram compilados os dados dos participantes das quatro primeiras palestras 

realizadas, tendo os mesmos sido organizados por formação e local de origem 

do participante. 

4 – Ações realizadas: 

Foi desenvolvido um documento contendo orientações para os novos 

associados no que se refere ao preenchimento da ficha cadastral, que já está 

inserido no site da ACCR. No que se refere à revisão do estatuto, a mesma 

deverá acontecer em conjunto com o GT-02, responsável por sua revisão. 

No que se refere ao questionário, o mesmo deverá ser objeto de ação para o 

presente ano, utilizando-se como base os levantamentos realizados nas 

atividades anteriores.  

 

2021 

 

Para o ano de 2021 os dados levantados serão compilados para que sejam 

desenvolvidas estratégias visando atrair novos associados. 

Da mesma forma, uma vez compilados estes dados, um questionário será 

desenvolvido visando entender quais as demandas da classe e potenciais 

contrapartidas a serem oferecidas aos associados da ACCR. 

 
 

 

 


