
  

Desafio Voluntário 2021 

Regulamento – Aceleração de Voluntários 

 

I. Introdução 
 

O Desafio Voluntário é uma competição, saudável e solidária, entre os empregados e os 

terceiros das empresas investidas da Votorantim, que chega em sua 7ª edição em 2021. Trata-

se de uma estratégia de engajamento e reconhecimento de pessoas que realizam ações de 

voluntariado e que promovem a mobilização social para o bem comum. 

Uma das novidades do ano é a Aceleração de Voluntários, uma oportunidade única e limitada 

que impulsionará as ideias de voluntariado realizadas pelos participantes do Desafio 

Voluntário.  

O objetivo da iniciativa é transformar boas ideias de voluntariado em projetos de alto impacto 

social. Para isso, os voluntários interessados participarão de um programa de mentoria com 

especialistas em voluntariado, que apoiarão no desenvolvimento e planejamento de suas 

ações voluntárias, para que alcancem o maior potencial ao colocá-las em prática.  

Ao final desse processo, os projetos que cumprirem com os critérios da mentoria receberão 

um recurso semente de até R$ 1.000,00 para colocar a ação na prática. 

A Aceleração de Voluntários acontecerá em dois momentos distintos ao longo do Desafio 

Voluntário 2021 e as vagas são limitadas.  

 Vagas Período de inscrição Aceleração de ideias 

Turma 1 10 voluntários 
De 27/07/2021 a 

07/08/2021 
De 16/08/2021 a 

04/09/2021 

Turma 2 20 voluntários 
De 30/08/2021 a 

11/09/2021 
De 20/09/2021 a 

09/10/2021 

 

O número de vagas por turma poderá ser redistribuído de acordo com o número de inscritos 

aptos para participar. 

II. Quem pode participar? 
 

Podem participar da Aceleração de Voluntários os empregados, terceiros, estagiários e 

aprendizes das empresas investidas da Votorantim que desejam construir um plano 

estruturado de ação voluntária e implementá-lo em sua comunidade ainda em 2021. 

 



  

III. Como participar? 

III.I Etapa de inscrição 
 

Para participar, os voluntários deverão se inscrever no processo de seleção através do link.  

No formulário de inscrição, além de seus dados pessoais, o voluntário apresentará brevemente 

uma proposta de ação voluntária que será aprimorada ao longo da mentoria. Ao final deste 

documento você pode consultar as questões que deverão ser preenchidas no momento da 

inscrição.  

Ao se inscrever, o voluntário automaticamente se coloca como líder voluntário da ação 

proposta. O líder voluntário será o responsável pela participação nos encontros virtuais ao 

longo da aceleração e pela implementação da ação em 2021. Contudo, para apoiá-los na 

estruturação de seu projeto, os líderes voluntários poderão envolver outros voluntários 

convidados durante a realização das atividades executadas entre os encontros virtuais, assim 

como no momento da implementação.  

III.II Seleção de participantes 
 

A seleção dos voluntários para aceleração acontecerá com base nos seguintes critérios: 

- Aderência da ação voluntária proposta ao Desafio Voluntário: 0 a 5 pontos. 

A ação voluntária promove a integração dos empregados e terceiros das empresas 

investidas da Votorantim com a comunidade onde atuam, contribuindo para o 

desenvolvimento local. 

- Potencial de impacto: 0 a 5 pontos. 

A ações de voluntariado apresenta grande potencial de impacto, seja pelo número de 

beneficiados ou pela sua recorrência. 

- Criatividade: 0 a 5 pontos. 

A ação traz elementos inovadores para a prática do voluntariado, especialmente para 

prática do voluntariado a distância. 

- Público-alvo: 0 a 5 pontos  

O voluntário demonstra ter conhecimento do perfil dos beneficiários da ação. 

Critérios de desempate: 

- Diversidade de Empresas: em caso de empates, serão priorizados os voluntários de 

empresas que ainda não tiverem representantes na aceleração. 

III.III A Aceleração 
 

Para transformar sua ideia em um projeto estruturado, os voluntários participarão de um 

programa de aceleração ao longo de três semanas. Neste período serão realizados 4 encontros 

online, com momentos de interação entre todos os integrantes da turma – para inspirar e 

https://pt.surveymonkey.com/r/DV2021_Aceleracao_Turma1


  
trocar experiências – e momentos de discussão em pequenos grupos, para orientar e planejar 

as ações dos voluntários. 

Durante este processo, os voluntários passarão por todas as etapas de planejamento de sua 

ação, desde o diagnóstico da comunidade, entendimento do público-alvo, definição de 

estratégias, até a construção de um plano de ação.  

Todo o processo será conduzido por uma equipe de especialistas em voluntariado e contará 

com conteúdos exclusivos e dinâmicas para estimular o desenvolvimento das ações. Entre os 

encontros, também serão realizadas ações de acompanhamento e apoio para os voluntários. 

III.IV Implementação dos projetos acelerados 
 

Ao final da aceleração, os projetos deverão ser colocados em prática. Para isso, os voluntários 

deverão apresentar sua proposta para a equipe do Instituto Votorantim. Os projetos que 

atenderem aos critérios solicitados pelo programa receberão o recurso semente de até R$ 

1.000,00 para implementação de sua ação voluntária na prática.  

Para receber o capital semente, os projetos precisam atender os seguintes critérios: 

● O voluntário líder deve participar de todas as etapas da mentoria.  

● O voluntário líder deve fazer as entregas solicitadas, seguindo os modelos solicitados 

nos encontros da mentoria. 

● O recurso financeiro não poderá ser doado, parcial ou integralmente, para indivíduos 

ou organizações, ele deverá ser aplicado integralmente na realização da ação 

voluntária. 

● As ações voluntárias deverão ser executadas até a data de encerramento definida para 

cada uma das turmas, conforme o cronograma apresentado no item V deste 

regulamento. 

O que pode ser comprado com o recurso semente? 

 

● Materiais para realização das ações voluntárias (papelaria, materiais lúdicos, etc.) 

● Contratação de serviços que serão utilizados para a realização das ações voluntárias 

(alimentação, transporte, etc.) 

● Materiais para divulgação do voluntariado. 

Atenção! O capital semente não poderá ser utilizado para doação. 

IV. Reconhecimento 
Os voluntários participantes desta iniciativa receberão, após a apresentação de seus projetos, 

um certificado como reconhecimento por sua participação na Aceleração de Voluntários.  

V. Cronograma 
Veja a seguir o cronograma previsto para a Aceleração de Voluntários. 

 



  

Turma Etapas Início Encerramento 

Turma 1 Inscrições abertas 27/07/2021 07/08/2021 

Seleção de participantes para a aceleração 08/08/2021 14/08/2021 

Realização Aceleração de Voluntários 16/08/2021 04/09/2021 

Pagamento do capital semente para 

implementação dos projetos aprovados 

06/09/2021 18/09/2021 

Fase de implementação 12/09/2021 09/10/2021 

Turma 2 Inscrições abertas 30/08/2021 11/09/2021 

Seleção de participantes para a aceleração 13/09/2021 18/09/2021 

Realização Aceleração de Voluntários 20/09/2021 09/10/2021 

Pagamento do capital semente para 

implementação dos projetos aprovados 

11/10/2021 23/10/2021 

Fase de implementação 17/10/2021 13/11/2021 

 

A agenda dos encontros no período da aceleração será definida após a seleção dos projetos, 

entendendo a preferência da maioria dos participantes. 

  



  

Anexo A 

Modelo – Formulário de inscrição 

Aqui, você encontra as perguntas que compõem o formulário de inscrição para a Aceleração 

de Voluntários. É a partir dele que sua ideia será avaliada pela organização e poderá ser 

selecionada. 

Para isso, é importante preenchê-lo com o máximo de informações possíveis. Para ajudá-lo 

nesta etapa, junto a cada um dos itens a serem preenchidos trazemos também algumas 

instruções para guiar seu preenchimento e torná-lo ainda mais completo.  

Passo 1: Dados do(a) Voluntário(a) 

Nesta seção, preencha com seus dados pessoais. 

1. Nome Completo:  

2. CPF:  

3. Endereço de e-mail:  

4. Telefone Celular: 

5. Em qual empresa você trabalha?  

6. Em qual unidade você trabalha? 

 

Passo 2: Apresente a ideia de voluntariado que guiará o seu projeto. 

1. Quem será beneficiado por sua ação voluntária? 

Descreva o público-alvo de sua ação. Onde vivem? Qual a faixa-etária? Quais desafios 

enfrentam em seu dia a dia? Quais as oportunidades você identifica para esse público? 

Utilize até 5000 caracteres. 

 

2. Descreva o desafio social que te inspira a agir. 

Quais os desafios sociais você deseja combater? Por que você os considera importantes? 

Utilize até 5000 caracteres. 

 

3. Qual a sua ideia para solucionar o desafio descrito na questão anterior? 

Conte-nos a ideia central de sua ação e como você pretende executá-la. 

Utilize até 5000 caracteres. 

 

4. Quais resultados esperados? 

Quantos beneficiados estima alcançar? Que mudanças gostaria de provocar? 

Utilize até 5000 caracteres. 

 

5. Em que estágio está a sua ideia? 

□ Ainda não tenho um projeto em mente. 

□ Apenas uma ideia ainda não estruturada. 

□ A ideia já está no papel e já coletamos algumas informações para direcionar o 

planejamento. 

□ A ideia já está estruturada, porém ainda estou levantando recursos para implementação. 

□ A ideia já está estruturada e já foi testada, mas ainda precisa crescer. 



  
6. Os dados coletados serão de uso exclusivo da consultoria que nos dá suporte e nos 

auxiliarão com a organização do Desafio Voluntário. Em observância à Lei Geral de 

Proteção de Dados (13.709/2018) e com base nestes termos e condições, você 

consente tal utilização? 

 

□  Sim, estou de acordo. 

 

Por último, para finalizar sua inscrição é necessário autorizar o uso dos dados 

apresentados. 

 


