PONTOS PARA AVALIAÇÃO – CITE DO ANO 2013
Os itens são obrigatórios e deverão ser acompanhados do questionário da grade de
avaliação anexa, respondido integralmente.
 Cópia da Ata de Fundação do CITE.
 Copia das 12 últimas atas.
 Copia do Registro de presenças das 12 ultimas reuniões.
 Registro de efetiva troca de experiência efetiva entre os membros do CITE?
Depoimento por áudio visual ou escrito de algum membro ressaltando esta troca
de experiência.
 Novas tecnologias têm sido incorporadas e absorvidas? Depoimento por áudio visual
ou escrito de algum membro ressaltando a implantação de uma nova tecnologia.
 O CITE como agrupamento de produtores com objetivos comuns, tem proporcionado
melhores negócios e melhorias de condições de vida para produtores e seus
familiares? Depoimento por áudio visual ou escrito de algum membro ressaltando
alguma melhoria.

Os trabalhos deverão ser entregue na FEDERACITE na modalidade eletrônica e-mail
federacite@federacite.com.br ou impressa em 02 vias.
A entrega deverá até dia às 23hs e 59min do dia 16 de agosto de 2013.
O registro de correio do dia 16 de agosto só será considerado se os trabalhos
estiverem na FEDERACITE até às 18hs do dia 22 de agosto.
Os Cites concorrentes terão 30 minutos para sua apresentação, poderá haver 15
minutos para questionamentos.
A data de apresentação dos trabalhos será divulgada quando da definição da
programação da FEDERACITE na Expointer.
Mais
informações
pelos
federacite@federacite.com.br

telefones

F:

51-3473-4981

/

9935-2863

ou

GRADE DE AVALIAÇÃO PARA ESCOLHA DO CITE DO ANO-2013

1. Data de fundação do CITE
2. Número atual de participantes efetivos do CITE
3. Número médio de participantes do CITE desde sua fundação
4. Freqüência média de participantes nas reuniões
5. Que entidades e ou instituições participam frequentemente das reuniões?
6. Número total de reuniões realizadas
7. Número de reuniões realizadas nos últimos 12 meses
8. Quantas ATAS têm com registro das reuniões?
9. Quais são os objetivos do CITE?
10. Existe uma troca de experiência efetiva entre os membros do CITE?
11. Descreva dois casos de bom resultado por troca de experiência
12. Os membros do CITE entendem o espírito que deve nortear as ações do CITE?
13. O relacionamento entre os membros do CITE permite ações cooperativas?
14. Novas tecnologias têm sido incorporadas e absorvidas?
15. Exemplifique uma inovação tecnológica consolidadas no ambiente do CITE?
16. O CITE, como agrupamento de produtores com objetivos comuns, tem proporcionado
melhores negócios e melhorias de condições de vida para produtores e seus
familiares?
17. Que indicadores demonstram a evolução das propriedades citeanas?
18. Possuem controles de dados estatísticos?
19. O CITE possui assistente técnico da extensão rural ou próprio?
20. Como o CITE está inserido na sociedade?
21. Participa de Conselhos Municipais?
22. Qual é o grau de ligação do CITE com a FEDERACITE?
23. Como acontece essa ligação?
24. Livros e demais publicações da FEDERACITE são recebidos e discutidos nas reuniões
do CITE?
25. As Atas das reuniões da FADERACITE são lidas e comentadas nas reuniões do CITE?
26. Os programas em curso na FEDERACITE, como BPA e outros, são aceitos e
defendidos pelo CITE?

