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Esta é a edição de 2016 do manual Programa CADRE DISTRITAL.  
As informações aqui contidas são baseadas na experiência relativa a 
implantação do CADRE D-4420. 
A terminologia e o conceito de acordo com os Estatutos e no Regimento 
Interno do Rotary International, e nos Códigos Normativos 
do RI e da Fundação Rotária, os quais devem ser consultados quando a 
leitura do texto original for necessária. Alterações efetuadas em tais 
documentos pelo Conselho de Legislação, Conselho Diretor do RI ou 
Conselho de Curadores da Fundação após a impressão deste manual revogam 
as normas aqui dispostas. 
  
BEM VINDO 

 
Parabéns ao seu distrito por ter definido pela organização e implantação do 
CADRE DISTRITAL, trata-se de uma boa pratica com objetivo de capacitar 
e motivar os clubes e rotarianos. Para se preparar você devera ler este 
material em conjunto com todas as partes interessadas, tais como: 
Governador, Governador eleito e indicado, presidente da Comissão Distrital 
da Fundação Rotaria e presidente da Subcomissão de Subsídios.   

 
COMENTÁRIOS 

 
Favor nos contatar se tiver alguma duvida ou sugestão sobre este manual. 
 
CADRE D-4420 

E mail: cadre@rotary4420.org.br  

 

 
 
 



                                            

 
1. Introdução: 
 
Uma atividade fundamental de nossa organização é desenvolver projetos 
humanitários consistentes que melhorem as condições socioeconômico das 
comunidades. 
 
A melhor maneira dos clubes realizarem estes projetos, sem dúvida vem a ser 
através da Fundação Rotária.  
 
Isto deve ocorrer através dos subsídios globais, com financiamento pelo 
Fundo Distrital de Utilização Controlada (FDUC), distribuído pelo SHARE. 
 
Atualmente convivemos com os seguintes cenários: 
 

• Percebemos uma interesse crescente pelos distritos pela realização de 
projetos humanitários com subsídios globais. 

• De modo paradoxo, a maioria dos distritos possui um FDUC 
acumulado excessivo. 

 
Demonstrando de um lado distritos que desejam “fazer projetos” e de outro o 
“FDUC não utilizado”.  
 
Neste sentido, existe uma oportunidade para o desenvolvimento de uma ação 
para a capacitação e motivação dos distritos para desenvolverem projetos 
através dos subsídios globais. 

 

2. Resumo da evolução histórica: 
 

Nos últimos anos, ocorreram diversas iniciativas por vários distritos para 
organizar grupos de apoio para a elaboração de projetos, estes modelos 
podem variar na sua formatação, constituição ou modelo operacional, mas 
todos tem o mesmo objetivo. 
 
O modelo PROGRAMA CADRE DISTRITAL esta baseado em uma 
plataforma desenvolvida pelo Distrito 4420 de acordo com o planejamento 
estratégico 2013-2016 da Comissão Distrital da Fundação Rotária, realizando 
um ajuste do CADRE da Fundação Rotária a realidade e dinâmica do distrito 
em si. 



                                            
 
 
 
O Distrito 4420, após consulta a Fundação Rotária, recebeu permissão para 
utilizar a termo CADRE, porém com a ressalva de citar o numero do distrito 
(CADRE D-XXXX). 
 

3. Objetivos: 
 

O CADRE vem a ser constituído consultores técnicos e tem como objetivo 
dar suporte aos rotarianos (e respectivos clubes) atuando como mentor  na 
avaliação das propostas de projeto, sendo um facilitador para 
esclarecimentos técnicos e operacionais, de acordo com os critérios do 
modelo de subsídio global. 
 
O CADRE DISTRITAL devera estar relacionado ao presidente da  Comissão 
Distrital da Fundação Rotária e demais interessados. 
 
A entrega do CADRE DISTRITAL devera ser projetos consistentes de 
acordo com as conformidades do novo modelo de subsídios, com uma 
consequente redução no retrabalho relacionado ao staff da Fundação Rotária. 
 
O sucesso deste processo depende de modo fundamental do grau de 
envolvimento e contrapartidas do clube participante. 

 

4. Estrutura funcional: 
 

O CADRE DISTRITAL, como sugestão, deve ser constituído por um 
coordenador com responsabilidades técnicas e gerenciais, consultores de 
apoio regionais ou por áreas e consultores no nível do clube. 
 
Este organograma deve ser desenhado e adaptado de acordo com as regiões 
geográficas de cada distrito. 



                                            

 
 

Tabela com nomenclatura e descrição funcional: 
 
 

Participante Descrição funcional 
Coordenador  Dar apoio sobre questões técnicas 

relacionadas aos projetos, servindo 
como suporte aos consultores de 

apoio 
 Desenvolver atividades de 

gerenciamento, acompanhamento e 
comunicação em relação a aspectos 

operacionais e institucionais 
Consultores de apoio Receber supervisão do coordenador 

técnico e dar apoio aos consultores 
no nível do clube 

Consultores no nível do clube Receber supervisão dos consultores 
de apoio e dar suporte técnico aos 

contatos do clube  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nível	  do	  Clube	  

Consultores	  de	  
Apoio	  

Coordenador	   -‐Técnico	  	  	  
-‐	  Gerencial	  

Região	  A	  

Consultor	  
CADRE	  

Região	  B	  

Consultor	  
CADRE	  

Consultor	  
CADRE	  

Região	  C	  



                                            
 
 
Ciclo do CADRE: 

 
 

 
 
 
 

1. CLUBE ENVIA PROPOSTA: 
 

• A proposta deve ser preenchida no formulário de proposta. 
• O formulário deve estar disponível no portal do Distrito. 
• O formulário preenchido deve ser enviado pelo e-mail do CADRE. 

 
2. CADRE AVALIA A PROPOSTA: 

 
• O coordenador do CADRE recebe o e-mail com o formulário da proposta. 
• O coordenador do CADRE define um membro do CADRE como mentor 

da proposta. 
 

Clube 
Envia 

Proposta 

CADRE 
Avalia a 
proposta	  

CADRE solicita 
complemento ao 

clube 

Envio para 
staff  FR 

Busca de parceiro 
internacional 

Preencher 
grants.org 



                                            
 
 

 
3. CADRE SOLICITA COMPLEMENTO AO CLUBE: 

 
• O mentor do projeto avalia o formulário da proposta  e envio para o clube 

com os requisitos com necessidades de melhoria. 
• Os contatos do clube deverão avaliar as solicitações, podendo interagir 

com o mentor em qualquer tipo de esclarecimento. 
 

4. ENVIO PARA STAFF DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA: 
 
• Aguardar parecer da staff e mentor e contatos do clube avaliarem qualquer 

tipo de nova demanda. 
 
5. BUSCA DE PARCEIRO INTERNACIONAL: 
 
• Ação de responsabilidade do clube. 
 
6. PREENCHER GRANTS.ORG 
 
• Inserção dos dados na plataforma eletrônica GRANTS.ORG 
• Seguimento das etapas complementares com inserção de documentos 

complementares. 
• Etapa final para submissão a aprovação final pelo staff da FR. 

 

5. Atuação do membro do CADRE DISTRITAL: 
 

O desenvolvimento de um projeto de subsídio global deve ser um desejo 
natural e espontâneo de cada clube, sendo um reflexo de sua motivação em 
participar e de sua maturidade organizacional. 
 
O clube deve ter acesso e ser esclarecido em relação aos requisitos definidos  
pelo modelo de subsídios seus deveres e  responsabilidades.  
 
Este processo deve ser didático e consequente ao envolvimento das 
lideranças dos clube nos diversos eventos distritais, acesso a conteúdo e 
eventos na Internet e a variado material fornecido por nossa instituição. 

 
 
 



                                            
 
 
 
 
 
Neste sentido deve estar bem claro o papel do CADRE DISTRITAL: 
 
• Não deve desenvolver atividades operacionais e inerentes ao clube no 

ciclo do projeto.   
• Não deve participar de atividades internas do clube (tomada de decisão), 

como envolvimento com pessoas ou grupos, assembleias ou conselho 
diretor. 

• Não deve assumir responsabilidades ou fazer promessas como por 
exemplo: vou falar com o secretário de saúde, vou visitar o parceiro local 
e resolver por vocês, etc. 

• Não é responsabilidade conseguir o parceiro internacional 
• Deve ser pragmático e seguir os procedimentos. 
• Deve se sentir confortável em apoiar um projeto, evitando a existência de 

conflito de interesses. 
 

4. Implantação do CADRE DISTRITAL: 
 

Este programa CADRE DISTRITAL, pode ser replicado nos diversos 
distritos interessados, para tal deveremos seguir alguns pontos fundamentais: 

 
1- O CADRE DISTRITAL deve estar alinhado com o Plano de 

Liderança Distrital (PLD): 
 
A decisão de implantação deve ser compartilhada entre o governador atual, 
eleito e indicado e do presidente da Comissão Distrital da Fundação 
Rotária e presidente da subcomissão de Subsídios. 
 
Para tal todos os envolvidos deverão ter acesso a informações sobre o 
programa, com um treinamento básico e uma reunião virtual ou presencial 
para elaboração do compromisso. 
 
Deve ser envolvido, como sugestão, o colégio de governadores, a equipe 
distrital e os governadores assistentes. 
 
 
 



                                            
 
 
 
 

2- A EQUIPE mínima apara a organização e implantação do CADRE 
DISTRITAL: 
 

• Deve ser indicado um coordenador que devera exercer atividades técnicas 
e gerenciais. 

• No aspecto técnico conhecer os conceitos do modelo de subsídios e no 
gerencial seguindo as etapas de implantação, a agenda e cronograma, o 
desempenho dos membros consultores, a comunicação junto aos clubes e a 
realização de avaliações criticas de desempenho. 

 
• Convidar os membros do CADRE DISTRITAL de acordo com 

organograma funcional. 
• Os participantes devem ter duas possíveis características como 

conhecimento em subsídios globais e/ou vontade de trabalhar e 
disponibilidade de aprender. 

• Os mesmos deverão participar de em um treinamento padrão de 
capacitação. 

• Utilizando como referência o MANUAL do CADRE DISTRITAL. 
• Os membros deverão ter competências básicas para realizar uma avaliação 

critica em uma proposta de projeto. 
• Também deverão realizar palestras em clubes. 
 
3- Instrumentos estruturais de referencia operacional:  

 
• Manual do CADRE DISTRITAL. 
• Formulário de proposta de projetos. 
• Documentos de referência de Rotary International. 
• Inserção de documentos nos no Portal do Distrito 
• Criação de um e-mail do CADRE DISTRITAL. 

 
 
 
 
 

 
 
 



                                            
 
4- Fluxo do CADRE DISTRITAL. 

 
• A implantação deve ser consolidada em projeção que segue os eventos 

oficiais de Rotary International. 
• Portanto, o CADRE deve ser desenvolvido de julho-dezembro para poder 

iniciar o novo ciclo junto ao governador eleito nas atividades nos meses a 
partir de janeiro. 

• O cronograma de implantação pode ser flexível e avaliado caso a caso. 
• A seguir figura que descreve o respectivo fluxo. 
 

 

 

 
 
 

PETS	  

•  Conceito	  do	  
CADRE	  

Assembleia	  
Distrital	  

•  Grupo	  de	  
trabalho	  
sobre	  
projetos	  

Seminário	  de	  
Gerenciamento	  

•  Solicitação	  de	  	  
propostas	  de	  
projetos	  
(formulário)	  

OKicina	  de	  
Projetos	  

•  Recebimento	  
das	  	  
propostas	  de	  
projetos	  
(formulário)	  

CADRE	  

•  Avaliação	  das	  
propostas	  
com	  clubes	  
(ciclo	  do	  
CADRE)	  

Clubes	  

•  Consolidação	  
dos	  projetos	  

•  Registro	  no	  
grant.org	  



                                            
 

• PETS: durante o treinamento deverá  ser apresentado aos presidente 
eleitos o que é o CADRE DISTRITAL, seu papel e responsabilidades 
e como os clubes poderão interagir com seus membros. 
 

• Assembleia Distrital: Na sala da Fundação Rotária, deve ser 
realizado uma apresentação didática para todos representantes dos 
clubes e os motivando a pensar em necessidades de suas comunidades. 

 
• Seminário de Gerenciamento:  Neste evento, os clubes deverão ser 

desafiados consolidar as necessidades identificadas e preencherem o 
formulário de proposta e apresentar na oficina de projetos. 

 
• Oficina de Projetos: Neste evento os clubes poderão apresentar suas 

propostas de projetos e/ou enviar por e-mail com antecedência, 
realizando o preenchimento do formulário, para ser avaliado pelos 
membros e orientações de melhoria para a proposta apresentada.   

 
• CADRE DISTRITAL: os membros deverão servir como mentor dos 

projetos e seguir o ciclo do projeto. 
 

• Clubes:  como principais interessados e a ponte com a comunidade e 
parceiros, o mesmo através de deu presidente, presidente da comissão 
da Fundação Rotária e contatos primários e secundários deverão 
assumir seu papel e responsabilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            
 
Modelo de Oficina de projetos: 
 

 
 
Documentos de referencia: 
 
• Termos e Condições para Subsídios Distritais e Globais da Fundação 

Rotária 
• Declarações de Políticas de Áreas de Enfoque 
• Manual sobre Gerenciamento de Subsídios 
• Desenvolvendo Projetos Sustentáveis 
• O ciclo do Subsídio Global 
• Equipe de Consultores Técnicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            
 
ANEXO- 
 
I. Modelo para Implantação do CADRE DISTRITAL (PDCA) 
 
Nossa proposta envolve a utilização do modelo do Planejamento, Execução, 
Checagem e Ação (PDCA), ao qual descrevemos a seguir. 
 
Planejamento: Um projeto bem elaborado impede falhas futuras e gera um 
enorme ganho de tempo. Paute o planejamento de acordo com a missão, visão 
e os valores da empresa, estabelecendo metas e objetivos e definindo o melhor 
caminho para atingi-los. 
 
Execução: Após fazer um planejamento cuidadoso, coloque-o em prática 
procure não queimar etapas tampouco improvisar, para não comprometer todo 
o ciclo PDCA.  
 
Checagem: É o estágio onde são identificadas possíveis brechas no projeto. As 
metas alcançadas e resultados obtidos são mensurados através dos dados 
coletados e do mapeamento de processos ao final da execução.  
 
Ação: São aplicadas ações corretivas de modo a estar sempre e continuamente 
aperfeiçoando o projeto. É simultaneamente fim e começo, pois após uma 
minuciosa apuração do que tenha causado erros anteriores, todo o ciclo PDCA 
é refeito com novas diretrizes e parâmetros. 
 
 

 
 



                                            
 
Planejamento: 
 
1- Definir um grupo executivo de trabalho 

 
• Definir o responsável pelo grupo 
• Governador-eleito-indicado. 
• Presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária. 
• Presidentes da subcomissões, de Subsídios e de Gerenciamento 

Responsável. 
• Presidente da Comissão Distrital de Serviços Internacionais. 
• Convidado de apoio. 

 
2- Tomada de decisão em implantar o CADRE DISTRITAL 
 

• Existiu alinhamento entre as lideranças do distrito (governador-eleito-
indicado) e o presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária? 

• De quem foi a iniciativa de implantar?  
• Caso não exista um alinhamento entra as lideranças, qual seria a 

estratégia? 
• A falta de alinhamento poderia prejudicar esta implantação? 
• A implantação ocorrera mais focada no ano rotário atual (governador) ou 

no próximo ano rotário (governador eleito)? 
• Como elaborar um cronograma convergente com a estratégia definida? 

 
3- Diagnóstico do estado atual – definição de métricas, metas e objetivos; 
 

• Avaliação histórica de arrecadação para fundos anuais (pelo menos 4 
anos) 

• Avaliação histórica da utilização do FDUC (pelo menos 4 anos) 
• Levantamento quantitativo e qualitativo dos clubes que realizaram 

Subsídios Equivalentes e Globais 
• Existe uma demanda atual de clubes que desejam realizar Subsídios 

Globais. 
• Existe uma percepção que os clubes sentem dificuldades para realizar 

Subsídios Globais. 
• Quais indicadores de desempenho podem ser utilizados  
• Quais as metas e objetivos a serem definidos nos próximos 3 anos? 

 
4- Definir um grupo operacional de trabalho 



                                            
 

• Definir o responsável pelo grupo 
• Pode ser o grupo executivo de trabalho ou não. 
• Tem como objetivo operacionalizar a implantação do CADRE 

DISTRITAL. 
• Organograma. 
• Desenho da estrutura funcional no distrito. 
• Definir perfil do coordenador (técnico e gerencial) (*) 
• Lista de nomes potenciais de membros. 
• Avaliar lista de recursos humanos disponíveis: ex-governadores, 

associados com experiência em projetos nos clubes, consultor do 
CADRE da FR no distrito, etc. 

• Lista de documentos oficiais de RI-FR. 
• Elaboração ou ajustes do Manual do CADRE. 
• Interface com portal do Distrito. 
• Elaboração de um plano de comunicação e motivação junto aos clubes e 

distritos. 
• Lista de responsáveis nos clubes pela comissão da FR. 
• Envolvimento dos Governadores Assistentes. 
• Elaboração do cronograma e responsáveis pela implantação. 

 
 
     (*) 

⇒ Com muito interesse de aprender e trabalhar 
⇒ Consultor CADRE da FR 
⇒ Experiência em desenvolver subsídios globais no clube. 
⇒ Experiência em desenvolver subsídios globais no distrito. 

 
Execução: 
 
Planejamento 1 – 2: 
 

• Definir participantes do grupo executivo. 
• Reunião do grupo executivo. 
• Alinhamento entre as lideranças do distrito. 
• Elaborar  um cronograma convergente com a estratégia definida 

 
Planejamento 3: 
 



                                            
• Reunião do grupo executivo para avaliação histórica de fundos anuais e 

FDUC utilizado. 
• Levantamento quantitativo e qualitativo dos clubes que realizaram 

Subsídios Equivalentes e Globais 
• Definição de indicadores de desempenho, metas e objetivos nos 

próximos 3 anos. 
 
Planejamento 4: 
 

• Reunião e agenda do grupo operacional. 
• Gestão do cronograma de implantação. 
• Sistematizar documentos oficiais de RI-FR. 
• Realizar convite dos membros do CADRE. 
• Agendar treinamento de certificação dos membros do CADRE. 
• Edição do Manual do CADRE. 
• Plano de implantação no portal do Distrito. 
• Implantação do plano de comunicação junto aos clubes e distritos. 

(newsletter) 
• Desenvolver plano de trabalho com Governadores Assistentes e 

responsáveis nos clubes pela comissão da FR 
 
Checagem e Correção: 
  

• Cada ciclo operacional em todas as fases devem ser checados de modo 
periódico quer quinzenal, mensal ou trimestral. 

• A cada checagem deve ser implantada todas iniciativas corretivas de 
desvios observados. 

ESTE DOCUMENTO ABORDA A IMPLANTAÇÃO DO CADRE 
DISTRITAL 

 
TODO ASPECTO OPERACIONAL, ESTA DESCRITO NO MANUAL 
DO CADRE 

 
Cronograma de implantação do CADRE DISTRITAL: 
 
O grupo executivo deve elaborar o cronograma devendo ser ajustado caso a 
caso, sendo que deva ser aplicado o seguinte conceito: 



                                            

 
 
Este conceito deve ser ajustado a agenda de eventos, os meses podem variar e 
os eventos podem ser redimensionados: 
 

• PETS (MARÇO) 
• Assembleia Distrital (ABRIL) 
• Seminário de Gerenciamento Responsável (JUNHO) 
• Workshop de projetos (não oficial) (SETEMBRO) 
• Palestras dos membros do CADRE junto aos clubes 
• Seminário Distrital da Fundação Rotária (NOVEMBRO) 

 

Envolver	  
clubes	  

(presidentes	  e	  
responsavel	  
da	  FR)	  

DesaKiar	  os	  
clubes	  a	  

apresentarem	  
propostas	  de	  
projetos	  

Workshop	  
para	  avaliar	  
as	  propostas	  
elaboradas	  


