RELATÓRIO DE AÇÕES
REALIZADAS 2017
TUTORIAL PARA PREENCHIMENTO DO
FORMULÁRIO ONLINE
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APRESENTAÇÃO
Prezados Signatários,
Quando nos tornamos signatários do Movimento ODS Santa Catarina – Nós Podemos, nos
comprometemos com uma Agenda Mínima de compromissos a serem cumpridos ao longo
do período e revalidada anualmente.
É chegado o momento de saber o que todos os signatários desse grande Movimento
fizeram durante o ano de 2017 e, para isso, solicitamos o preenchimento do formulário que
consta em nosso site, neste link http://nospodemos-sc.org.br/quemsomos/signatarios/relato-acoes-realizadas-2017/
Elaboramos o relatório em formato de questionário, para que seja uma forma prática,
objetiva e rápida de preenchimento. Uma vez iniciado o preenchimento do formulário, ele
não pode ser interrompido. A ferramenta não permite salvar e continuar posteriormente. Por
isso, preparamos este Tutorial para auxiliá-los a terem todas as informações necessárias
para o preenchimento.
Este Tutorial está dividido em duas partes:
1 – Orientações para signatário pessoa física – página 3
2 – Orientações para signatário pessoa jurídica – página 7
O prazo para preencher o formulário é até o dia 31 de janeiro de 2018. Cumprindo esse
compromisso, e com a análise do mesmo, os signatários receberão o Selo Signatário 2018
em março de 2018.
Contamos com sua participação. O envio deste relatório é um dos compromissos assumidos
com o Termo de Adesão.
Coordenação Estadual
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1 – ORIENTAÇÕES PARA SIGNATÁRIO PESSOA FÍSICA
Orientações para preenchimento:
- Ao iniciar o preenchimento, você deve prosseguir até o final. A ferramenta não permite
salvar para continuar depois.
- Não há a necessidade de enviar nada por e-mail para a Coordenação Estadual. O
próprio sistema já envia as informações automaticamente para o nosso e-mail.
- Todas as informações que contém um * são de preenchimento obrigatório. O formulário
não será enviado se elas estiverem em branco.

Para iniciar o preenchimento, selecione se você é signatário pessoa física ou pessoa jurídica.

SOU PESSOA FÍSICA
Em seguida preencha os dados de identificação.

Nesta parte, você informará em qual ou quais ODS suas ações mais contribuem. Ao
escolher um ODS, abrirá uma caixa abaixo para você indicar em qual ou quais metas do
ODS escolhido as ações contribuem. Para lembrar dos ODS e suas metas antes de
preencher, você pode acessar www.nospodemos-sc.org.br/nossa-causa/ods/
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Em seguida, você pode nos contar uma ação, relacionada aos ODS, que você realizou em
2017. Faça um relato da ação, contando o que foi feito, onde aconteceu, quem estava
envolvido (público beneficiado), os resultados gerados, etc. Você pode enviar, também, até
duas fotos de boa qualidade que retratem a ação. Ela pode ir parar no relatório de
atividades do Movimento, como ação dos signatários.

Agora, vamos começar a parte da Agenda Mínima de Compromissos assumidos quando
você aderiu ao Movimento.
Observe que dependendo da escolha, abrirá uma nova caixa de opções:
No Compromisso 1, se você clicar em “sim” abrirá a caixa para informar em qual evento
participou. Se clicar em “não” abrirá a caixa para você justificar o motivo de não ter
cumprido com esse compromisso.
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No compromisso 2 também. “Sim” em quantas reuniões participou e “Não” para justificar a
não participação.

No compromisso 3 só abrirá a caixa para você justificar se não participou da Assembleia.

No Compromisso 4, se você clicar em “Sim” você deverá assinalar as opções que indicam o
que você fez. Além dos itens listados, você pode inserir na caixa embaixo outras ações que
realizou. Se clicar em “Não” abrirá a caixa para você apresentar o motivo de não ter
cumprido com esse compromisso.
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Por fim, precisamos da sua Declaração de Autenticidade e Autorização. Depois é só clicar
em ENVIAR e pronto. Seu relatório foi enviado.
Mas, ATENÇÃO, leia todo o formulário novamente para ver se não esqueceu de nada.
Depois de enviado não tem como desfazer.
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2 – ORIENTAÇÕES PARA SIGNATÁRIO PESSOA JURÍDICA
Orientações para preenchimento:
- Ao iniciar o preenchimento, você deve prosseguir até o final. A ferramenta não permite
salvar para continuar depois.
- Não há a necessidade de enviar nada por e-mail para a Coordenação Estadual. O
próprio sistema já envia as informações automaticamente para o nosso e-mail.
- Todas as informações que contém um * são de preenchimento obrigatório. O formulário
não será enviado se elas estiverem em branco.

Para iniciar o preenchimento, selecione se você é signatário pessoa física ou pessoa jurídica.
Preencha os dados de identificação da organização e preencha os dados de contato da
pessoa responsável pelo preenchimento do formulário. Isso é necessário para averiguação
de alguma informação por parte da Coordenação Estadual

Na parte seguinte, você informará em qual ou quais ODS as ações da sua organização
mais contribuem. Ao escolher um ODS, abrirá uma caixa abaixo para você indicar em qual
ou quais metas do ODS escolhido as ações contribuem. Para lembrar dos ODS e suas
metas antes de preencher, você pode acessar www.nospodemos-sc.org.br/nossacausa/ods/
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Em seguida, você pode nos contar um projeto ou ação, relacionado aos ODS, que sua
organização realizou em 2017. Faça um relato do projeto ou ação, contando o que foi
feito, onde aconteceu, quem estava envolvido (parceiros e público beneficiado), os
resultados gerados, etc. Você pode enviar, também, até duas fotos de boa qualidade que
retratem o projeto ou ação. Dentre todos os projetos ou ações realizadas pela organização,
escolha aquela que você considera de maior destaque. Ela pode ir parar no relatório de
atividades do Movimento, como ação dos signatários.

Na seção seguinte, vamos conferir a Agenda Mínima de Compromissos assumidos quando
sua organização aderiu ao Movimento ODS Santa Catarina:
Observe que dependendo da escolha, abrirá uma nova caixa de opções:
No Compromisso 1, se você clicar em “sim” abrirá a caixa para informar em qual evento
sua organização esteve representada. Se clicar em “não” abrirá a caixa para você justificar
o motivo de não ter cumprido com esse compromisso.
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No compromisso 2 também. “Sim” em quantas reuniões a sua organização esteve
representada e “Não” para justificar a não participação.

No compromisso 3, no item a), se você clicar em “Sim” abrirá abaixo uma caixa para você
relatar sobre o evento(s) que sua organização realizou. As informações solicitadas são: data
do evento, nome do evento e número de participantes. Insira um evento por linha.

Se clicar em “A organização realizou eventos, mas não vinculou de modo explícito a
nenhum ODS em específico”, abrirá uma caixa para você explicar porque não fez.

No item b), do mesmo Compromisso, se você clicar em “Não” abrirá uma caixa para
justificativas. Você pode relatar quais foram as dificuldades, se houveram, em comunicar à
Coordenação Estadual ou ao Comitê Local mais próximo.
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No compromisso 4 só abrirá a caixa para você justificar se não participou da Assembleia.

No Compromisso 5, se você clicar em “Sim” você deverá assinalar as opções que indicam o
que sua organização fez. Além dos itens listados, você pode inserir na caixa embaixo outras
ações que sua organização realizou. Se clicar em “Não” abrirá a caixa para você
apresentar o motivo de não ter cumprido com esse compromisso.

Por fim, precisamos da Declaração de Autenticidade e Autorização. Depois é só clicar em
ENVIAR e pronto. O relatório da sua organização foi enviado.
Mas, ATENÇÃO, leia todo o formulário novamente para ver se não esqueceu de nada.
Depois de enviado não tem como desfazer.
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