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CHECKLIST DO NOVO ASSOCIADO NAPO 

 

Seja bem vindo à Associação Nacional de Organizadores Profissionais (NAPO) americana e 

parabéns por se tornar parte de um respeitado e talentoso grupo de organizadores profissionais e 

de produtividade! Nós estamos felizes por ter a oportunidade de apoiar o seu desenvolvimento 

como um Organizador Profissional. Este checklist te dará uma introdução passo a passo sobre a 

sua associção e benefícios. 

 

 
 

 WEBINÁRIOS - Inscreva-se para um dos webinários “New Member Orientation”. Esta sessão de 

uma hora acontece em meses alternados. Aprenda mais sobre os benefícios e recursos NAPO. 

Esta é uma oportunidade de fazer perguntas sobre a indústria da organização. Procure as 

comunidades “Member Connect” e “New to NAPO”  no POINT para saber qual é a data do 

próximo webinário ou para escutar a gravação de um dos eventos passados. 

 

 NAPO POINT - POINT (Productivity and Organizing Interactive Networking Tool) é o fórum de 

mensagens entre membros. Crie a sua conta no NAPO POINT. Complete o seu perfil colocando 

uma foto sua e inicie sua participação fazendo perguntas. Nós estamos aqui para te ajudar a 

iniciar o seu negócio e começar a trabalhar. 

 

 CONFIRA O SITE NAPO.NET -  Se familiarize com tudo o que a NAPO oferece no seu website. 

Você pode baixar o logo de membro, aprender mais sobre os descontos oferecidos pelos 

membros corporativos (Corporate Associate Member - CAM) e ler o último NAPO News e NAPO 

Now. 

 

 TREINAMENTO - A Universidade NAPO é onde você poderá aprender sobre a indústria de 

organização. Nós oferecemos uma ampla variedade de cursos. Inicie a sua formação NAPO se 

inscrevendo nas aulas que formam o Currículo de Práticas Profissionais (Professional Practices 

Coursework - PPC). São elas: 

● OD1 - 101- Princípios Fundamentais em Organização e Produtividade 

● OD1 - 102 - Habilidades Fundamentais em Organização e Produtividade 

● OD1 - 103 - Ética para Organizadores Profissionais e de Produtividade (já em português) 

 

Membros Provisionais que completem as aulas OD1-101, OD1-102 e OD1-103 podem avançar para 

o status de Membro Profissional. 
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Dê continuidade à sua formação com estes cursos adequados para o Organizador Profissional 

iniciante: 

● OD1 - 104 - Iniciando o Seu Negócio de Organização (já em português) 

● OD3 - 301 - Tranferência das Habilidades de Organização 

 

Reveja os cursos oferecidos e selecione os tópicos que te interessam. Confira os descontos que a 

NAPO oferece em treinamento e educação continuada. 

 

 RESERVE A DATA / SAVE THE DATE - Reserve a data e se inscreva com antecedência na 

Conferência Anual NAPO & Exposição de Organização. Aprenda com os experts da indústria, 

estabeleça relacionamentos com colegas, descubra o que há de mais atual em bibliografia e 

produtos organizadores na Expo e prestigie as conquistas de nossos colegas estimados na 

indústria. Peça para ser designada a um “Conference Buddy”, um companheiro veterano que te 

ajudará a aprender mais sobre a conferência e também compareça à sessão de orientação para 

quem está participando da conferência pela primeira vez, a First Timer Orientation. 

 

 LOCAL & GLOBAL - Inscreva-se na sua regional ou na regional Virtual (Virtual Chapter), ideal 

para quem não tem uma Regional na sua cidade. 

 

 GRUPOS DE INTERESSES ESPECIAIS - Special Interest Groups (SIGs) - Estes grupos 

oferecem a oportunidade de dar foco a uma única habilidade, área de interesse ou mercado. 

Uma vez você tenha atingido o status de Membro Profissional (Professional Member), você 

poderá conferir os critérios de elegibilidade dos grupos que te interessam. Cada SIG tem 

critérios de elegibilidade diferentes. Os SIG oferecem reuniões mensais cobrindo uma ampla 

variedade de tópicos sobre o assunto específico daquele SIG, sendo que alguns podem ser 

imediatamente aplicáveis à forma como o associado transfere, ensina e demonstra habilidades 

de organização. As reuniões oferecem informações que permitem o organizador profissional a 

servir melhor a seus clientes e também está dentro dos requerimentos dos CEU (Continued 

Education Unit) de “estar presente” a um evento ao vivo. 

 

 EMBAIXADORES - Aproveite o contato com o seu Embaixador NAPO para esclarecer dúvidas 

que você tenha sobre a NAPO. Os Embaixadores NAPO fazem contato com novos membros 

dentro de um mês após a sua associação. 

 

 NAPO NEWS - NAPO News é enviado por email 4 vezes por ano e é repleto de relatos com a 

perspectiva de membros NAPO, oferecendo ainda mais oportunidades para aprendizado e 

desenvolvimento. 

 

 MÍDIA SOCIAL - Nós somos uma organização altamente sociável e queremos nos conectar 

contigo. No rodapé do website da NAPO você encontrará os nossos links para a nossa mídia 

social - clique, conecte-se conosco e nos diga que você é um novo membro. 
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 MEMBROS ASSOCIADOS CORPORATIVOS - (CAMS) - Explore o NAPO Marketplace onde 

você poderá se informar sobre nossos CAMs, sendo que muitos deles oferecem uma solução de 

organização única, ofertas especiais e descontos exclusivos para membros NAPO. 

 

 OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO - Participe! Voluntarie-se para ser membro de um dos 

comitês nacionais NAPO, no conselho ou comitê das regionais. Adicionalmente, existem 

oportunidades para “micro-voluntariado”. Quanto mais você der, mais você receberá. 

 

 
 

Faça o máximo do seu investimento na NAPO mantendo-se conectado, envolvido e engajado com a 

nossa associação. Confira a sua caixa de entrada todos os meses para uma série de emails onde 

nossos colegas NAPO compartilham sobre estes tópicos. 


