MANUAL DO
VOLUNTÁRIO

Criado em 2017, o Instituto SOMOS é uma
organização sem fins lucrativos e não governamental
mantida pela Kroton Educacional.

INSTITUTO
SOMOS?

A missão do Instituto é “incentivar e articular
iniciativas de educação que buscam trabalhar
competências para os próximos 100 anos, de forma
colaborativa e integradora da diversidade
socioeconômica”.

Desenvolvemos projetos educacionais direcionados
para jovens em situação de vulnerabilidade social,
buscando atingir todas as regiões do Brasil, atuando
em parceria com governo e sociedade civil.
Nosso site: https://www.institutosomos.org/

TRABALHO
VOLUNTÁRIO
?

Fonte: ONU, 2011

De acordo com a ONU (Organização
das Nações Unidas), voluntário é o
jovem ou o adulto que, devido a seu
interesse pessoal e ao seu espírito
cívico, dedica parte do seu tempo,
sem remuneração alguma, a diversas
formas de atividades, organizadas ou
não, de bem estar social, ou outros
campos.

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO?

Fonte: Ethos, 2001;

O Instituto Ethos definiu o voluntariado
corporativo como o conjunto de ações realizadas
por empresas para incentivar e apoiar o
envolvimento dos seus colaboradores em
atividades voluntárias na comunidade.
Mas mais que isso, a ação vai além, tem também
o propósito de humanizar as relações.
E uma coisa é certa, é uma relação ganha-ganha:
• a
comunidade
ganha,
pois
recebe
desenvolvimento social e melhoria da
qualidade de vida;
• o colaborador ganha, pois amplia sua visão de
mundo, desenvolve empatia e habilidades;
• A companhia ganha, pois aumenta a sua
reputação nas comunidades onde está
inserida, motiva e integra seus colaboradores;

O QUE É
SOMOS
FUTURO?

Programa de bolsas de estudos integrais para os três
anos do ensino médio para alunos de escolas públicas
que possuam alto desempenho acadêmico e baixo nível
socioeconômico. Realizado em parceria com escolas
próprias e parceiras Saber, garante aos bolsistas a
gratuidade das mensalidades, materiais didáticos e
paradidáticos e mentoria.
O objetivo do programa é transformar as vidas desses
jovens, oferecendo oportunidades acadêmicas que os
permitam sair da condição de vulnerabilidade e a
quebra do ciclo de pobreza, contribuindo de forma
sustentável e duradoura para a redução das
desigualdades no Brasil.

Página do programa:
https://www.institutosomos.org/nossosprojetos/somos-futuro/
Ajude a divulgar!
http://projetoconexao.com/kroton/somosfuturo/

E ONDE
EU
ENTRO??

Temos dois momentos muito especiais para você! Basta
escolher aquele que mais se identifica.
Durante o processo seletivo você pode ser um
entrevistador voluntário, contribuindo para a seleção dos
candidatos de acordo com os nossos critérios de perfil.
Para isso, buscamos pessoas que sejam ouvintes atentos e
sensíveis com as histórias de vida dos jovens. A atuação
aqui é pontual e dura cerca de um mês, sendo dedicadas
cerca de quatro horas.
Está preocupado porque não tem experiência? Fique
tranquilo!
Forneceremos um roteiro para te ajudar com as
entrevistas ;)
Clique aqui e acesse!
Após o processo seletivo, você pode ser um mentor
voluntário para apoiar os bolsistas selecionados durante a
nova jornada. Assim colaborando de perto com o processo
de adaptação no novo contexto. Para isso, buscamos
pessoas com experiência, que sejam apaixonadas pela
causa e que se comprometam com a mentoria. A atuação
aqui é contínua e dura um ciclo de seis meses, sendo
dedicadas cerca de duas horas mensais.
Forneceremos um capacitação e uma plataforma para a
realização da mentoria ☺

O QUE
ESPERAMOS
DA SUA
PARTICIPAÇÃO

Contamos com a sua parceria para nos ajudar a
garantir uma escuta imparcial e sensível para as
histórias de vida dos estudantes.

SOMOS
FUTURO
2020
Agosto

Inscrições e questionário
socioeconômico

Fevereiro

Setembro

Provas e entrega de
documentação

Março

1.

O período de inscrição para os estudantes vai até o dia 01/09 via site
do Instituto Somos, feito isso, publicaremos quais alunos passaram
para a próxima fase do processo seletivo;

2.

Depois disso, as escolas parceiras do programa aplicam a prova que
disponibilizamos on-line, prevista para acontecer entre os dias 05 a 22
de setembro. Os resultados dessa etapa serão divulgados no dia 27 de
setembro de 2019.

3.

Na sequência, faremos as entrevistas remotas, que serão agendadas
entre os dias 01 de outubro e 15 de outubro de 2019, pelos
voluntários. A divulgação dos aprovados nas entrevistas está prevista
para o dia 21 de outubro de 2019.

4.

As escolas parceiras do programa recebem então a lista dos candidatos
aprovados nas três primeiras fases para a sua escola. A partir daí a
escola deve realizar as provas presenciais na escola (alunos e
responsáveis), entre os dias 26 de outubro a 14 de novembro de 2019.

5.

A lista dos candidatos aprovados pelas escolas está prevista para ser
divulgada no dia 02 de dezembro de 2019. Esses serão os
contemplados pelas Bolsas do SOMOS Futuro 2020.

6.

A partir de fevereiro de 2020 se inicia o processo de mentoria para os
bolsistas do programa, feito pelos nossos voluntários.

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Entrevistas com voluntários

Entrevistas na escola

Relatórios de aprovação e
divulgação dos contemplados

Distribuição dos materiais, início
do período letivo e mentoria

Abril

Maio

Junho

Julho

Mentoria

O QUE
FORNECEMOS
PARA OS
BOLSISTAS

As Escolas parceiras do programa se comprometem a
fornecer bolsas integrais para os três anos do ensino médio
para os bolsistas aprovados no programa.
Enquanto isso, o Instituto SOMOS, em parceria com as
empresas do grupo Saber, se compromete a disponibilizar o
material didático e paradidático necessário para todo o
ensino médio. Bem como mentoria durante o primeiro ano,
auxiliando dessa forma, a integração do bolsista com o novo
contexto escolar.
Confira todas as regras do programa no nosso edital:
https://www.institutosomos.org/wpcontent/uploads/2019/07/regulamento_somos_futuro_2020
.pdf

PERGUNTAS
FREQUENTES
Confira ao lado as dúvidas frequentes. Se você
ainda tiver dúvidas, pode entrar em contato
conosco pelo e-mail
responsabilidadesocial@kroton.com.br

•

Quais segmentos e séries serão contemplados
no programa?

•

Como é o processo de seleção dos
estudantes?

•

Quais critérios são avaliados nos candidatos?

•

Como os alunos serão distribuídos entre
escolas de uma mesma região?

Quais segmentos e séries serão contemplados no programa?

O programa de bolsas SOMOS Futuro é direcionado apenas
a alunos que iniciarão o 1º ano do Ensino Médio em 2020.
Entendemos que é necessário tempo para que o estudante
possa superar defasagens de conteúdo, portanto o objetivo
é tê-lo em nossa rede pelos 3 anos do Ensino Médio para
maximização do impacto do programa.

Como é o processo de seleção dos estudantes?
A ficha de inscrição online permitirá o primeiro filtro do perfil
socioeconômico. Na sequência, a prova servirá como filtro de desempenho
acadêmico do processo seletivo. Ela acontecerá em dia e hora previamente
anunciados e será disponibilizada para as escolas, que deverão entrar em
contato com os aprovados de sua região para realização presencial. Em
seguida, serão realizadas entrevistas remotas por meio de nossos voluntários
e psicopedagogos, buscando avaliar a história de vida e perfil socioemocional
dos candidatos. Por fim, serão realizadas entrevistas presenciais com
candidatos e seus responsáveis nas escolas escolhidas, garantindo a
corresponsabilidade, essencial para o sucesso da vida escolar do futuro
bolsista.

Quais critérios são avaliados nos candidatos?
Os candidatos são avaliados nos seguintes critérios: contexto familiar/
socioeconômico, potencial acadêmico, capacidade de comunicação,
‘brilho nos olhos’ e potencial de impacto social. Esses critérios são
avaliados por entrevistadores independentes do Instituto SOMOS e
psicopedagogos, levando em consideração a entrevista feita com o
aluno, assim como a prova online, histórico escolar e outras
informações apresentadas pelo candidato.

Como os alunos serão distribuídos entre escolas de uma mesma região?

Prioritariamente, alocaremos os bolsistas aprovados nas
escolas escolhidas no ato da inscrição. Caso necessário,
distribuiremos os bolsistas por geolocalização nas escolas mais
próximas de suas moradias.

Estamos sempre abertos a novas ideias.
Juntos somamos mais!
Dúvidas? responsabilidadesocial@kroton.com.br

