GUIA DO
VOLUNTÁRIO

APRESENTAÇÃO
Se você é um voluntário IStart, certamente se preocupa com o uso ético, legal e seguro
das tecnologias da informação (TICs). Estamos muito felizes em contar com a sua
ajuda e com os seus conhecimentos nessa jornada da educação digital. Temos certeza
que faremos a diferença juntos!
Para padronizarmos e esclarecermos como funciona as atividades, procedimentos
e canais do voluntário, criamos esse guia explicativo, o qual resume nosso Termo
de Compromisso. Ressaltamos que a leitura do referido termo é imprescindível.
Ficamos à disposição! #VamosJuntos

PREENCHI O CADASTRO NO SITE, E AGORA?
Ao preencher o formulário “Seja Um Voluntário” no site (www.istart.org.br), no prazo
máximo de 10 (dez) dias, você receberá um e-mail de boas-vindas, com o Termo
de Compromisso atualizado (2017), este guia, bem como o calendário de atividades
específicas para os voluntários.
Caso não receba, enviar e-mail para voluntario@istart.org.br

OBA, RECEBI O E-MAIL E LI TODOS OS DOCUMENTOS.
COMO POSSO AJUDAR?
Nós, do IStart, acreditamos que a colaboração é essencial para o desenvolvimento
do voluntariado. Sabemos que cada pessoa possui talentos, ideias e recursos diferentes,
de forma que o voluntário poderá ajudar a causa das seguintes formas:
• Tem uma ideia para conteúdo ou melhorar o fluxo de nossas comunicações?
Mande para nós!
• Informe no formulário o que você sabe fazer. Quando tivermos algum pedido
relacionado, pediremos diretamente para você! Ah, fique atento em nossas redes
sociais, eventualmente pediremos por lá e, caso você esteja disponível e quiser nos
ajudar, só entrar em contato!
• Palestrante IStart (tópico específico abaixo)
• Apoiador IStart (eu gosto da causa e quero compartilhar todos os materiais e eventos)
• Mantenedor (faça doações ou nos indique para uma empresa para mantermos
nosso funcionamento!)

ENTENDI... QUERO SER PALESTRANTE ISTART!
Se você optou por ser palestrante, seguem algumas regrinhas básicas que
todo voluntário palestrante deve se atentar:

1

Ao receber pedidos de palestras em nosso site, acionaremos o voluntário
mais próximo da instituição de ensino solicitante! Caso esteja disponível,
intermediaremos o seu contato com a escola.

2

Se você recebeu um convite de palestra, somente poderá utilizar o

3

Atente-se ao calendário com os webinários de capacitação! A presença

4

O material para uso do voluntário nas palestras será enviado por

5
6

Não se esqueça de nos mandar o relatório da palestra e fotos para

7
8

nome e material do IStart se nos informar previamente.

do voluntário é imprescindível!

e-mail. Se você já é voluntário antes de 2017, informamos que estamos
com novos slides. Caso não tenha recebido, entre em contato conosco.

publicarmos em nossas mídias sociais e newsletter.
Para efeitos de divulgação, solicitaremos uma foto do palestrante.
Atente-se à vestimenta, ao linguajar e ao tratamento com os alunos,
professores, gestores e diretores da instituição de ensino e eventuais
pais ou responsáveis. Lembre-se, nossa causa envolve a ética!
Leia o Termo de Compromisso.

OBSERVAÇÃO:
Voluntário cadastrado antes de 2017 – se você respondeu nosso formulário de atualização
de dados, seu nome já consta no nosso banco de dados de palestrantes. Caso não tenha
recebido o formulário de atualização, mande um e-mail para voluntario@istart.org.br.

MÍDIAS SOCIAIS – ENGAJE NA CAUSA!
Atualizamos todas as nossas mídias sociais e temos publicado constantemente novos
conteúdos. Não fique de fora! O engajamento de vocês é muito importante para que
o IStart se torne conhecido e, por conseguinte, consigamos disseminar nossos conteúdos
educando toda a sociedade quanto ao uso ético, legal e seguro das tecnologias.
Acompanhe-nos nas mídias sociais e compartilhe conhecimento!

IStart-Ética Digital

@istarteticadigital

@istarteticadigi

BAIXE NOSSO
APLICATIVO

?

DÚVIDAS,
SUGESTÕES
E DEMAIS
CONTATOS

Estamos sempre à disposição dos voluntários.
Nossos canais de contato são:
• Dúvidas, sugestões, envio de relatórios, fotos,
palestras: voluntario@istart.org.br
• Dúvidas e informações sobre nossos conteúdos
coordenacao@istart.org.br

MANTENEDOR MASTER

+ 55 (11) 2678-0188

istart@istart.org.br

istart.org.br

