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REGIMENTO INTERNO COMUNIDADES ALAGEV 

 
 
As 10 Comunidades ALAGEV são compostas por profissionais da indústria de viagens e eventos 
corporativos (clientes finais e fornecedores) responsáveis por desempenhar funções nas suas 
empresas correlatas às Comunidades que participam, com a função de gerente ou cargo similar 
ou experiência mínima de (2) dois anos na atividade da Comunidade, de preferência indicado 
pela Diretoria da empresa que representa.  

 O participante deverá fornecer o nome, e-mail e telefone de seu gestor imediato 
 O participante quando assume posição na Comunidade automaticamente adere a esse 

Regimento 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Discutir temas do mercado pertinentes ao seu setor 
2. Propor soluções e melhores práticas através de benchmarking 
3. Desenvolver respectivo material para workshop, publicação, evento para 

compartilhamento no mercado e/ou na Associação 
4. Fomentar o desenvolvimento pessoal e profissional do participante 

 
Em cada reunião deverão ser discutidos os temas abaixo (mas não unicamente): 
 

a)  Tema para a reunião da Comunidade Global 
b)  Tema para workshop anual 
c) Tema para Minilabs LACTE 
d) Artigo Panrotas: Espaço ALAGEV (quando solicitado pela ALAGEV) 
e) Entregáveis de conteúdo para o mercado imediatamente após a reunião que podem ser: 

vídeos, posts, entre outros  
 

 
ORGANIZACIONAL 
 
Para efeito de organização interna, o grupo terá dois coordenadores eleitos pelos participantes 
de sua Comunidade, para mandato de 01 (um) ano. Terão as seguintes atribuições: 
 

 Presidir, coordenar e moderar as reuniões ordinárias setoriais ou extraordinárias 
 Acompanhar o andamento dos trabalhos dos grupos 
 Garantir a entrega dos materiais nas datas estipuladas 
 Coordenar as apresentações da Comunidade em encontros anuais dos participantes das 

Comunidades ALAGEV 
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 Em conjunto com a gestão da ALAGEV, avaliar os convites formulados ao grupo em 
assuntos estritamente técnicos / profissionais 

 Entrevistar novas empresas, junto com a gestão ALAGEV e os outros participantes da 
Comunidade para adesão 

 Informar os participantes que estejam com número de faltas que possam comprometer 
sua continuidade no grupo e assim solicitar a presença nas reuniões ou que um novo 
representante seja indicado 

 Receber, analisar e aprovar as atas enviadas pela ALAGEV no prazo máximo de 01 (uma) 
semana 

 Coordenar a reunião conforme pauta e critérios previamente estabelecidos, mantendo a 
ordem e o cumprimento dos horários programados 

 Estimular participação dos grupos  
 Contribuir ativamente 

 
 
REUNIÕES E EVENTOS 
 
A Comunidade se reunirá de forma ordinária ou extraordinária conforme os seguintes critérios: 
 
Ordinária setorial: reuniões com periodicidade de 60 dias, em local e horário definidos em 
calendário anual, aprovado por todos os componentes 
Ordinária global: reuniões da Comunidade Global com periodicidade de 60 dias (intervalos das 
reuniões das Comunidades), em local e horário definidos em calendário anual  
Extraordinária: reuniões convocadas pelos Coordenadores para assuntos específicos e 
emergenciais. 
 
 
PARTICIPAÇÃO 
 
 A participação nas reuniões ordinárias setorial e global é obrigatória 
 A participação deve ser presencial/virtual em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das 

reuniões setoriais e 75% nas Reuniões Globais 
 A reunião será realizada pelo aplicativo Zoom e/ou de maneira híbrida respeitando todas as 

regras de sanitização. Nenhuma outra ferramenta será permitida. O participante deverá 
habilitar o vídeo de seu equipamento para participar da reunião. Não será permitida a 
participação via conference call, resultando em falta do participante.  

 O link não poderá ser compartilhado com não-associados ALAGEV 
 Participação ativa nas demandas dos grupos sob pena de ser excluído da Comunidade 
 Só serão aceitas como justificativas de faltas, aquelas que estiverem fundamentadas nos 

casos de férias, luto, doença ou licença maternidade/paternidade 
 Para os casos de licença maternidade, será aceito pelo período mínimo de 06 (seis) meses um 

novo representante associado à ALAGEV para participação nas reuniões da Comunidade 
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 Serão abonadas as faltas nos casos de reuniões realizadas em datas, locais e/ou horários que 
fujam ao calendário pré-estabelecido 

 Somente serão consideradas presenças se o participante participar de, no mínimo, 70% do 
tempo estipulado de reunião. Participação inferior a este índice será considerada como falta; 

 Em casos de desligamento do participante da empresa que representa, o mesmo poderá 
permanecer na Comunidade como pessoa física, com a carência de até 06 (seis) meses ou até 
se recolocar novamente no mercado (limitado a 06 meses) 

 
 
ADESÕES E PERMANÊNCIA 
 
As adesões à Comunidade serão permitidas desde que avaliadas as seguintes premissas: 
 

 Empresa e representante sejam associados a ALAGEV 
 Seja entregue devidamente preenchido o questionário de adesão (empresa e 

representante) 
 Após entrevista realizada por todos os membros da Comunidade no início da reunião 

Setorial e aprovação 
 
DESLIGAMENTOS 
 
Os coordenadores, em conjunto com a gestão da ALGEV, são responsáveis pelo desligamento de 
membro da Comunidade, o qual poderá ocorrer nos seguintes casos: 
 

 Solicitação por escrito do membro (ação voluntária) 
 Número de faltas superior a 75% em reuniões globais e 75% em reuniões setoriais  
 Falta em uma reunião Setorial durante o ano ou uma Global 
 Conduta não ética do membro 
 Falta de interesse, participação e contribuição do membro em reuniões e subgrupos de 

trabalho da Comunidade 
 Não contribuir ativamente  
 Após o período de carência de até 06 (meses) em virtude da saída da empresa que 

representava e, o mesmo não ter se recolocado, o participante deverá ser desligado 
 Desligamento do membro da empresa que representa 

 
OBS: A empresa cujo membro se desligou ou foi transferido de departamento poderá indicar um 
substituto, tendo que manifestar-se em um prazo de 30 (trinta) dias. A aceitação do novo 
membro só se dará após análise e entrevista em conjunto com a gestão da ALAGEV e os 
participantes da Comunidade. 
 
Quaisquer exceções, referente a este regimento, serão discutidas entre a gestão da ALAGEV e os 
Coordenadores da Comunidade, que tomarão as decisões devidas. 
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AFASTAMENTOS/LICENÇAS 
 
Qualquer integrante da Comunidade poderá solicitar licença por motivos profissionais ou 
pessoais de até 03 (três) meses, desde que estejam dentro do limite de faltas, devendo retornar 
ao grupo no mês imediatamente subsequente ao término da mesma. O participante poderá 
indicar outro representante para participar em seu lugar, desde que o mesmo preencha os 
requisitos, seja aprovado pelo coordenador, preencha a ficha de substituição de representante 
da empresa e de adesão à Comunidade.  
 

 A licença deverá ser solicitada por escrito a ALAGEV. 
 

 A solicitação de afastamento por licença só será permitida a cada 02 (dois) anos. 
 
 
 
 
 
 
Somente usufruirá dos benefícios de associado participante de Comunidade aqueles que 
estiverem em conformidade aos termos desse regimento. 
 
As negociações comerciais das empresas representadas no grupo não são objetos de discussão, 
mantendo assim um alto padrão de ética em relação às informações fornecidas e debatidas. 
 
Todos os trabalhos desenvolvidos são de propriedade da ALAGEV 
 
O participante ao aderir a Comunidade autoriza a ALAGEV a utilizar suas imagens a título 

gratuito na forma e veículo que melhor lhe aprouver, por prazo indeterminado ou até que 

sobrevenha manifestação expressa em sentido contrário do participante.  

 


