REGULAMENTO PROGRAMA DE FELLOWS
SOCIAL GOOD BRASIL
EDIÇÃO 2017

REGULAMENTO PROGRAMA DE FELLOWS SGB
A Associação Social Good Brasil instituição sem fins lucrativos, com sede na Rodovia José
Carlos Daux, s/n, KM 4. Bloco C, Sala 3, Saco Grande, Florianópolis – SC, registrada no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob o n. 37150 do Livro A-136, em 09/04/2014, inscrita
no CNPJ sob o n. 20.162.363/0001-30, publica regulamento de participação na iniciativa
Programa de Fellows Social Good Brasil, também disponibilizado na página on-line de
endereço http://socialgoodbrasil.org.br/sgb-fellow
SOBRE O PROGRAMA DE FELLOWS SGB
O Social Good Brasil (SGB) procura pessoas que confiem em seu poder de promover
engajamento, mobilização e que busquem gerar impacto positivo na sociedade para ser um
Fellow SGB. Os Fellows terão a possibilidade de despertar milhares de pessoas para uma
ação social na prática, dando escala e impactando positivamente suas comunidades,
levando e representando o Social Good Brasil pelo país, através da nossa Aceleradora de
Protagonismo Social.
Nossa metodologia de aceleração de protagonismo social é construída a partir da criação
de um ambiente de inovação, vivência prática em iniciativas de impacto socioambiental
positivo e conteúdos de ponta. A metodologia é oferecida a partir de 6 diferentes toolkits
(manuais online com orientações práticas), com base no know-how e aprendizados do SGB
desde o seu surgimento, permitindo aplicar o que já foi realizado até hoje em escala e
adaptada a contextos brasileiros diversos.
Alguns dos toolkits foram realizados integralmente pela equipe SGB e outros em parcerias
com organizações da nossa rede que já são parceiros em outros programas. Este material
vai servir como uma caixa de ferramentas para a realização de eventos de divulgação e a(s)
Jornada(s) do Agente SGB, que tem duração de cerca de 15h cada.
Estamos sempre aprendendo e dessa maneira constantemente revisando e aprimorando a
metodologia. Novos conteúdos e toolkits poderão ser adicionados e os Fellows serão
previamente avisados e orientados sobre essas alterações.
Os Fellows podem executar quantas Jornadas quiserem, tudo dentro de um processo de
gamificação (uso de dinâmica de jogos) que premiará aqueles que impactarem mais
pessoas. Nós denominamos quem participa da Jornada - de Agentes SGB.

SOBRE AS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO
Pré requisitos para se inscrever:
Para ser Fellow SGB poderá se inscrever qualquer pessoa física, de qualquer cidade
brasileira, que tenha no mínimo 18 anos, disponibilidade para aderir ao programa (virtual e
presencial), com habilidade em facilitação e trabalho com grupos e que principalmente
confia em seu poder de promover mobilização e transformação social. Podem ser Fellows
SGB membros da equipe Social Good Brasil, seus cônjuges e parentes de primeiro grau.
O registro oficial no Programa de Fellows SGB 2017 é restrito a uma pessoa, que deve ser
responsável por suas atribuições, ler e aceitar o regulamento do programa e participar de
todo o treinamento de Fellows SGB 2017 (presencial e virtual).

Das inscrições:
Para participar do Programa de Fellows SGB 2017, os integrantes devem ter acesso à
internet para os encontros virtuais e acesso à cidade de Florianópolis, nas datas dos
encontros presenciais. O custo1 de deslocamento e hospedagem para os encontros fica a
cargo dos participantes.
A inscrição deve ser feita exclusivamente na internet entre os dias 13 de junho e 31 de
julho de 2017, salvo prorrogações. Link de acesso: socialgoodbrasil.org.br/sgb-fellow. Se
houver dúvidas sobre o processo de inscrição, o canal de comunicação é o e-mail:
sgb@socialgoodbrasil.org.br e/ou fellow@socialgoodbrasil.org.br
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Estamos negociando uma parceria para a realização do Programa Agente Social Good Brasil que
poderá viabilizar os custos referentes a deslocamento e hospedagem dos Fellows para a participação
no treinamento presencial realizado nos dias 26 à 28/10/2017 em Florianópolis durante o Festival
Social Good Brasil mas ainda não está confirmada.

Será realizado um webinário2 pela equipe do Social Good Brasil no dia 05 de julho de 2017
às 16 horas (horário de Brasília) para tirar dúvidas dos interessados em ser um Fellow
SGB 2017 referentes ao Programa de Fellows SGB, do processo de inscrição no mesmo
e/ou sobre a Aceleradora de Protagonismo Social do Social Good Brasil.
Há dois componentes da inscrição:
1) Formulário: Ele deve ser preenchido em sua integralidade para que ele seja enviado. O
formulário pode ser acessado pelo link https://form.jotformz.com/71695151702657
Dentro do formulário terá uma pergunta que você deve incluir o link de um vídeo (descrito
abaixo). O vídeo deve ter no máximo 3 minutos de duração, não precisa nenhum tipo de
produção e pode ser feito no celular, computador ou câmera. Apenas faça upload no
youtube e insira o link no campo correspondente no formulário.
2) Vídeo: Nele, os inscritos precisam obrigatoriamente contar:
1. Quem você é? Qual o seu nome, onde você mora e o que faz no momento.
2. Por que você quer ser um Fellow Social Good Brasil?
3. O que você se orgulha de ter feito na vida? Aqui você pode compartilhar sobre as

suas principais conquistas e realizações em qualquer dimensão da sua vida: pessoal,
profissional, estudantil, comunitária. Nessa pergunta, queremos conhecer você e saber o que
você faz bem, seu potencial de mobilização e realização.

A comprovação da inscrição se dá somente pelo recebimento de e-mail, enviado pela
equipe organizadora em até 72h após o envio do formulário completo.

As inscrições são gratuitas!!!
Do processo seletivo
O processo de seleção tem duas etapas. São elas:
ETAPA 1
1) Avaliação dos materiais enviados no ato da Inscrição (formulário e vídeo);
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“Webinar” é uma abreviação de “web based seminar”, ou seja, um seminário realizado pela internet.
E em português se abrasileirou para “Webinário”.

Os formulários e os vídeos serão encaminhados para um comitê avaliador interno do SGB
que julgará as inscrições de 01 a 14 de agosto de 2017 segundo critérios elencados no item
“Sobre Critérios de Avaliação” desse documento.
O anúncio dos pré - selecionados nessa primeira fase será feito no dia 15 de agosto de
2017. Quem passar para a segunda fase receberá um desafio, que será descrito a seguir.
ETAPA 2
2) Desafio.
O Desafio
Os pré selecionados receberão o anúncio que foram aprovados para a 2a fase do processo
de seleção, por email no dia 15 de agosto de 2017. Neste mesmo email, receberão um
vídeo de lançamento de um desafio de engajamento e mobilização de rede junto com as
orientações de como realizá-lo.
O desafio proposto deverá ser entregue pelos pré selecionados através do email:
fellow@socialgoodbrasil.org.br até dia 31 de agosto de 2017 às 23:59h (horário de
Brasília).
Entre os dias 01 à 12 de setembro de 2017, o comitê avaliador analisará os resultados dos
desafios.
Serão selecionados as 15 pessoas que entregarem os melhores resultados desse desafio,
de acordo com o item “Sobre Critérios de Avaliação”, para participar do Programa de
Fellows SGB 2017. Os aprovados serão divulgados no dia 15 de setembro de 2017, por
meio de email que será enviado ao responsável e através do site
www.socialgoodbrasil.org.br.
No dia 18 de setembro de 2017 às 16h (horário de Brasília) faremos um webinário de
lançamento do Programa, oportunizando os Fellows se conhecerem entre si e criar um
espaço para conexão e troca entre eles e a equipe SGB, será também apresentado os
conceitos básicos do Programa de Fellows SGB 2017 e da Aceleradora de Protagonismo
Social .
Sobre Critérios de Avaliação
Abaixo estão descritos os critérios de avaliação que serão utilizados em cada uma das
etapas que são eliminatórias do Programa de Fellows SGB 2017
1a Fase: Preenchimento do formulário completo e vídeo

➢ Idade: acima de 18 anos;
➢ Disponibilidade para participar do treinamento presencial nos dias 26, 27 e 28 de
outubro de 2017 em Florianópolis e virtual a partir de setembro de 2017;
➢ Disponibilidade para a realização de encontros presenciais (de divulgação do
Programa e a(s) Jornada(s) do Agente SGB - com duração de cerca de 15h cada

jornada, mais as horas de planejamento e preparação) e para acompanhar
(presencial
ou online) o grupo de agentes em suas ações de mão na massa;
➢ Experiências acadêmicas e profissionais
➢ Experiência em facilitação de grupo
➢ Habilidade de trabalhar colaborativamente
➢ Ter conhecimento básico sobre inovação social
➢ Experiência pregressa em voluntariado e engajamento social

2a Fase: Entrega e avaliação de qualidade do desafio de engajamento e mobilização de
rede com as devidas comprovações.
➢ Os critérios de avaliação do desafio serão compartilhados no dia 15 de agosto de
2017 junto com a explicação do desafio

Dos benefícios
Além de atuar diretamente na Aceleradora de Protagonismo Social, representando o SGB
pelas cidades e comunidades em diferentes partes do Brasil, despertando milhares de
pessoas para uma ação social concreta, o que os Fellows ganham?
-

-

Fazer parte da rede SGB
Visibilidade através da plataforma SGB
Receber um treinamento exclusivo com a metodologia da Aceleradora de
Protagonismo Social (capacitação nos toolkits)
Receber um treinamento presencial exclusivo sobre Liderança e Impacto Social
Participar de todo o Festival SGB (palestras, workshops, momentos networking,
acesso a painelistas e parceiros do SGB e bastidores)
Acessar conteúdos de ponta sobre inovação social, novos modelos mentais e
comportamento inovador, o que os apoiará para suas escolhas futuras independente
da carreira
Desenvolvimento de habilidades de liderança
Relacionar-se com coisas que realmente tenham impacto positivo
Conectar-se com outras pessoas com as mesmas causas

-

Ampliação da rede de contatos
Ser referência / inspirar
Mentoria exclusiva e personalizada

SOBRE O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE FELLOWS SGB 2017
Da Dinâmica
O Programa de Fellows SGB 2017 tem como objetivo identificar, capacitar e conectar
pessoa3 de todo o Brasil para representar o SGB e engajar outras pessoas a serem
protagonistas de novas maneiras de pensar e fazer a transformação social e ambiental na
prática. A formação dos Fellows SGB 2017, compreende: treinamento na metodologia da
Aceleradora de
Protagonismo Social, acesso a conteúdos online de inovação social e mentoria
personalizada. A formação será realizada parte presencial / vivencial e outra parte online /
virtual durante os meses de setembro de 2017 a outubro de 2018.
Do treinamento presencial
O treinamento presencial dos Fellows SGB ocorrerá em Florianópolis, dia 26 e 27 de
outubro de 2017 (das 9 às 18h) de forma imersiva e exclusiva. Os Fellows SGB também
participarão de atividades diversas durante o Festival 4 SGB nos dias 27 e 28 de outubro de
2017, com uma intensa e inspiradora vivência de liderança e mão na massa que fornecerá
ferramentas para que as pessoas se conectem, troquem experiências e se desenvolvam
juntas.
Do local de realização do Treinamento Presencial de Fellows 2017
O treinamento presencial de imersão e o Festival SGB acontecerão na sua maior parte no
Centro de Inovação ACATE Primavera (Rodovia SC 401, Km 4 | Bairro Saco Grande Florianópolis). É possível que parte do treinamento aconteça em outros lugares da cidade
de Florianópolis, a programação completa será compartilhada previamente com os Fellows.
Da formação virtual
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Queremos contemplar diferentes perfis de Fellows SGB (moradores da zona rural, zona urbana, comunidades
…) e de várias regiões do Brasil.
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Todos os Fellows SGB 2017 receberão a programação completa do treinamento exclusivo e do
Festival Social Good Brasil 2017 com um prazo adequado de antecedência para que se organizem e
possam acompanhar todas as atividades do evento.

A formação virtual dos Fellows ocorrerá a partir de setembro de 2017 de diferentes formas:
encontros virtuais com a equipe SGB para apresentação do programa, esclarecimento de
dúvidas e preparação para o treinamento presencial e conferências online com nossa rede
de parceiros que são especialistas no campo de inovação social. Também serão
disponibilizados em uma plataforma de EAD (ensino a distância) conteúdos e materiais
audiovisuais referentes a temáticas de autodesenvolvimento, inovação social, formas de
engajamento em iniciativas de impacto, entre outros. Os conteúdos podem, ou não, ser
elaborados pela equipe do Social Good Brasil, o que permite a inclusão e utilização de
conteúdos por parceiros e especialistas.

Os Fellows passarão por capacitações online nos toolkits (metodologia da aceleradora) que
foram desenvolvidos pelo SGB e sua rede de parceiros5.
Participantes do Programa de Fellows SGB 2017
Os participantes do Programa de Fellows SGB 2017 comprometem-se durante o
treinamento presencial, que acontecerá nos dia 26 a 28 de outubro de 2017, em:

●

●
●
●

Participar das atividades propostas com afinco e dedicação contribuindo com todo o
grupo. As atividades são pensadas para serem desempenhadas em equipe e
necessitam da colaboração e participação de todos
Divulgar imagens da sua participação no treinamento presencial e participação no
Festival SGB em 2017 em suas redes sociais
Realizar todos os desafios apresentados
Responder todos os questionários de avaliação e impacto do Programa de Fellows
SGB 2017

Do papel do Fellow SGB
Envolvimento com o Social Good Brasil de setembro de 2017 à outubro de 2018.
Os Fellows SGB 2017 comprometem-se durante o período de atuação a:
Das responsabilidades
●
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Participar das capacitações nos toolkits (ao vivo pela internet) ou acessando
posteriormente a gravação na íntegra

Tivemos a parceria da Shoot The Shit, do Atados e Manifesto 55 para o desenvolvimento de alguns
dos nossos toolkits. Eles serão disponibilizados aos Fellows de forma exclusiva no site do SGB.

●
●
●
●
●
●

●

Identificar e atrair Agentes para a Aceleradora de Protagonismo Social
Planejar e encaminhar o plano de ação das atividades propostas respeitando
os prazos acordados
Realizar e facilitar os encontros que fazem parte da metodologia da
Aceleradora de Protagonismo Social em suas cidades
Ser referência para os Agentes como uma pessoa de apoio
Encaminhar regularmente relatórios das atividades sobre o andamento do
programa na sua região / comunidade
Realizar o monitoramento e controle dos projetos desenvolvidos pelos
Agentes (gerenciamento dos grupos e dos projetos)

Responder os questionários de avaliação referentes ao desenvolvimento e
impacto das iniciativas criadas pelo grupo de Agentes de seu núcleo.

Do termo de adesão
Os Fellows SGB 2017 deverão ler e concordar com este Termo de Adesão de Voluntariado
para fazer parte do Programa de Fellows SGB 2017. Os Fellows deverão assinar o
documento durante o treinamento presencial em Florianópolis.

TERMO DE ADESÃO - VOLUNTARIADO E CONFIDENCIALIDADE:
https://drive.google.com/file/d/0B-6ip6Ds9J8ed1pQd0ljbHJ5V3M/view?usp=sharing
SOBRE AS POLÍTICAS DE PRIVACIDADE
Dos direitos autorais
Ao participar do Programa de Fellows SGB 2017, os participantes autorizam a utilização, de
modo gratuito, definitivo, por prazo indeterminado e irrevogável, de seus nomes e imagens,
em qualquer meio ou veículo de comunicação escolhido pelo Social Good Brasil, para
divulgação desta atividade, ou de outras ações similares relacionadas ao Social Good
Brasil, por período indeterminado, sem restrição de frequência, sem que isso lhe implique
qualquer tipo de ônus.
As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação, ou de
pagamento de qualquer quantia por parte do Social Good Brasil. O Social Good Brasil
também se reserva o direito de usar materiais audiovisuais criados ao longo do processo do
Programa de Fellows SGB 2017 em qualquer atividade de divulgação dos seus programas.
O participante garante, desde já, que é autor dos materiais enviados e que o mesmo não
infringe quaisquer direitos autorais de terceiros, bem como que possui todas as

autorizações para divulgação de fotos, vídeos ou documentos, sob a pena de responder
civil e criminalmente pelos prejuízos e/ou danos materiais e/ou morais que eventualmente
venham a ser causados ao Social Good Brasil e/ou terceiro lesado.
O participante reconhece que todas as propriedades intelectuais, marcas, direitos de banco
de
dados e todos os direitos de propriedade intelectual do site do Social Good Brasil e todas as
fotografias, desenhos, imagens, texto, software, os dados, áudio, vídeo e qualquer outro
material no site ou material gerado por ou transmitida a partir deste Website são de nossa
propriedade ou de nossos licenciantes.
Quaisquer comunicações e/ou outro material que recebemos (incluindo, sem limitação, por
email e qualquer material enviado através do site ou plataforma de EAD) serão considerados
não confidenciais e reservamo-nos o direito usá-los no nosso material de comunicação, ou
qualquer outro site operado por nós e em nossas publicações offline, nas quais
considerarmos adequado.
O participante concede-nos um, irrevogável, mundial e não-exclusivo, direito perpétuo livre
de
royalties sub-licenciável e licença para utilizar, reproduzir, modificar, adaptar, editar e
publicar o material no nosso site, ou qualquer outro site operado por nós e em nossas
publicações em
mídias tradicionais e para todos os outros fins relacionadas com o nosso trabalho, exceto se
comunicado anterior e explicitamente.
Da Privacidade das Informações
Esta Política de Privacidade (em conjunto com os nossos Termos e Condições do Website
de
Uso) estabelece a base sobre a qual todos os dados pessoais que coletamos de você, ou
que
você nos forneceu, será processado por nós. Por favor, note que nosso site pode, de
tempos em tempos, conter links para e de outros. Se você seguir um link para qualquer um
desses sites, por favor, atenha-se que nós não somos responsáveis pelas práticas de
privacidade ou pelo conteúdo deles nem pelas respectivas políticas de privacidade.

Calendário6 das atividades dos Fellows em 2017 / 2018
Treinamento
presencial e
participação no
Festival SGB

Capacitação na
metodologia da
Aceleradora
(toolkits)

Mentorias de
planejamento

26 a 28 OUT
2017

FEV a MAR 2018

ABR 2018

Realização das
atividades

Mentorias de
avaliação

(eventos de
divulgação,
jornada(s) e
mentorias para a
execução)

MAI a SET 2018

OUT a NOV 2018

Das responsabilidades do Social Good Brasil
Ao longo do programa, o Social Good Brasil se responsabiliza por oferecer:
●

●
●

●

●
●
●

Coordenar e garantir que o Programa de Fellows SGB 2017 aconteça e que seus
respectivos inscritos saibam de todas as informações necessárias para chegar aos
locais e datas determinadas
Estar disponível para esclarecimento de dúvidas dos candidatos a Fellows SGB;
Disponibilizar o acesso às plataformas de inscrição para o Programa de Fellows
SGB 2017 e aos conteúdos online

Programar e realizar os Encontros do Treinamento de Fellows SGB - Presencial
(logística do encontro, facilitadores, materiais para execução das oficinas e materiais
impressos de apoio )
A alimentação dos participantes durante os dias de encontros presenciais, serão
cobertas pelo SGB entre 26 e 28 de outubro de 2017 em Florianópolis
Organizar e realizar as capacitações dos Fellows SGB na metodologia da
Aceleradora de Protagonismo Social
Realizar mentorias para o planejamento, execução e avaliação das atividades da
Aceleradora de Protagonismo Social

O Social Good Brasil não oferecerá
●
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O acesso à internet para as inscrições e participação dos encontros virtuais /
webinários é de inteira responsabilidade dos participantes. O Social Good Brasil não
se responsabiliza por problemas, falhas ou mau funcionamento técnico de qualquer
tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos de
computadores, hardware ou software, nem por erro, interrupção, defeito, atraso ou

Esse calendário poderá sofrer alterações e os Fellows serão notificados com antecedência

●

●
●

falha em operações ou transmissões para o correto processamento de inscrições,
incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de dados ou qualquer tipo
de falha em receber informações enviadas pela internet em razão de problemas
técnicos, congestionamento na internet ou no site, vírus, Cavalos de Tróia, queda de
energia, falha de programação, ou violação por terceiros (hackers)
O transporte, da cidade de origem dos participantes até Florianópolis para a
participação no encontro presencial, bem como o traslado para o local dos encontros
do Treinamento de Fellows 2017 e participação no Festival SGB (é de
responsabilidade e custeio dos participantes)
Despesas com alimentação fora do horário do treinamento bem como dias
adicionais que o participante permaneça em Florianópolis
Gastos pessoais relacionados ou não às atividades do treinamento presencial do
Programa de Fellows SGB 2017 durante os encontros presenciais

Disposições finais
O participante isenta o Social Good Brasil de toda e qualquer responsabilização civil e/ou
criminal durante o período de participação no Programa de Fellows Social Good Brasil
edição 2017, declarando-se o único e exclusivo responsável pelos seus atos. Qualquer
ação realizada decorrente da participação no programa será de responsabilidade do
participante.
O Social Good Brasil tem o direito de alterar datas e cláusulas deste regulamento
desde que avisando aos inscritos e participantes.

O e-mail de comunicação com o Fellow SGB será aquele que foi cadastrado na ficha de
inscrição.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização do Social Good
Brasil.

Florianópolis, 13 de junho de 2017.

