
GLOBAL DAYS OF SERVICE 2019

DIRETRIZES PARA
INSTITUIÇÕES SOBRE
RELATÓRIOS E FOTOS
DO PROJETO

Celebrando uma rede
de impacto



Cada instituição de ensino e escritório da rede Laureate deve planejar seu (s) 
projeto (s) do Global Days of Service com base em sua demonstração singular 
do nosso espírito Here for Good em seu contexto local.

Os projetos podem:

• Envolver qualquer membro da sua instituição e/ou escritório – estudantes,
   professores e colaboradores.
• Focar nas áreas de impacto social mais importantes para a sua instituição ou
   escritório, bem como envolver qualquer parceiro da comunidade que seja
   adequado para executar o projeto.
• Cada projeto deve durar apenas um dia e precisa ser informado
   separadamente no formulário de relatório do GDS. No entanto, uma
   instituição pode fazer mais de um projeto, se desejar!

A página da web para o Global Days of Service 2019 da Laureate pode ser 
encontrada aqui. Os formulários de dados serão publicados lá até 1º de 
outubro de 2019. O logotipo do GDS 2019 e os exemplos de postagens de 
mídia social poderão ser encontrados no kit de ferramentas anexo. Se você 
tiver dúvidas sobre os temas e objetivos do projeto, envie um e-mail para 
hereforgood@laureate.net

QUESTÕES E OBJETIVOS
DO PROJETO
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https://www.laureate.net/pt/global-days-of-service/


Os seguintes dados/informações serão coletados para cada projeto GDS. 
Observe que cada instituição tem a liberdade de fazer mais de um projeto, 
mas os dados enviados devem ser para cada projeto realizado.

• Breve descrição do projeto (não mais do que algumas frases)
• Número total de participantes voluntários (contagem geral) – por favor,
   inclua apenas:
      • Número total de estudantes que foram voluntários
      • Número total de colaboradores e professores que foram voluntários
      • O número de horas de duração do projeto, que deve ser menos de 
         24 horas por projeto. Por exemplo, se o projeto começou às 9h e
         terminou às 17h, por favor, informe 8 horas.
• Principal área de problema do projeto: por meio do trabalho do projeto, qual
   foi a área principal de impacto social no qual o projeto trabalhou?
   (categorias: educação, saúde, social, inclusão, meio ambiente, outros –
   explique, por favor)
• Impacto estimado do projeto. Por exemplo, número de pessoas afetadas,
   número de itens doados, número de comunidades alcançadas etc. (se
   aplicável)
• Fotos fornecidas vias Dropbox, WeTransfer ou outro serviço de
   compartilhamento de arquivos. Deve ser enviado um formulário para cada
   projeto GDS, mesmo que uma instituição ou um escritório tenha vários
   projetos.
• Citações de voluntários sobre as suas experiências.
• Os formulários para enviar esses números para cada projeto GDS serão
   postados na página da web do GDS até 1º de outubro de 2019.
• Os formulários estarão disponíveis em inglês, espanhol e português.
• Os formulários preenchidos para cada projeto GDS deverão ser enviados
   até 15 de novembro de 2019.

DIRETRIZES DE RELATÓRIOS
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DIRETRIZES 
PARA IMAGENS
Para cada projeto GDS, imagens de alta qualidade devem 
ser coletadas e enviadas juntamente com os
formulários de dados. Essas imagens são importantes 
para contar histórias sobre o impacto dos
projetos GDS e serão usadas pelas instituições e 
escritórios da rede Laureate.

As fotos devem ser:

• Tiradas de voluntários do projeto em ação, bem como
juntos como um grupo inteiro. Elas devem mostrar a
energia e o impacto do projeto.

• O uso de serviços profissionais de fotografia é
incentivado, se aplicável.

• Em um formato de alta qualidade e não terem sido
feitas em telefones celulares. O arquivo de alta
qualidade deverá ser compartilhado quando enviado e
não deverá ter seu tamanho reduzido.

• Enviadas com o formulário de coleta de dados via
Dropbox, WeTransfer ou outro serviço de
compartilhamento de arquivos.
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