TERMO DE ADESÃO PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO
PARCEIRO LabX

O LabX Partner

O LabX é um programa de formação de liderança da Fundação Estudar que está chegando
a mais de 100 cidades neste ano. São 16 horas de conteúdo divididos em dois módulos que
ajudam o jovem participante a conectar seu sonho grande com seus objetivos profissionais e
construir uma carreira de sucesso.
Na versão Partner, a entrega de edições é realizada em conjunto com organizações ou
movimentos estudantis localizados em todo o Brasil, com responsabilidades bem divididas,
acompanhamento e suporte constante por parte da Fundação Estudar, tanto com relação a
facilitação quanto logística e organização.

Responsabilidades do organizador Labx Partner


Participar de possíveis treinamentos via Skype/Hangout que a Fundação Estudar venha a oferecer
para alinhamento do programa Labx Partner;



Divulgar o programa Labx Partner em sua comunidade local, de acordo com as instruções e
materiais oferecidos pela Fundação Estudar;



Garantir mínimo de 35 inscritos na edição do Labx Partner que estiver organizando;



Alinhar junto à Fundação Estudar a distribuição das isenções e descontos oferecidos como
benefícios da parceria;



Preencher a planilha de monitoramento de atividades;



Providenciar toda infraestrutura necessária para a realização dos dois módulos do evento, como
local e cadeiras, data show, coffee break e demais itens combinados com a Fundação Estudar;



Ter ciência de que deve buscar organizar o LabX em um local gratuito, uma vez que a Fundação
Estudar não reembolsa possíveis gastos com local (apenas com material e coffee break).



Convidar uma “inspiração local“ para participar de um breve bate papo em ambos os módulos e
garantir o alinhamento dessa pessoa com o propósito do evento.



Comparecer no local do evento na data e horário previamente agendados;



Se dedicar com as atividades de divulgação e infraestrutura do evento com pelo menos três
semanas de antecedência do primeiro módulo e uma semana de antecedência do segundo
módulo;

Responsabilidades da Fundação Estudar


Fornecer orientação para que o organizador Labx Partner consiga executar suas atividades de
modo adequado;



Disponibilizar todo material de divulgação físico e virtual, conforme julgar mais conveniente;



Aplicar treinamento ao organizador Labx Partner e ser mentor do organizador nos tópicos que
julgar conveniente;



Garantir a presença de um facilitador da edição do Labx Partner ao local do evento nos dias do
primeiro e segundo módulo;



Fornecer material de apoio do programa Labx a todos os inscritos na edição em questão;



Arcar com as despesas de para a realização do evento desde que essas estejam acordadas com o
Organizador. O limite do valor do coffee break é R$ 7,00 (sete reais) por pessoa, por módulo;



Oferecer suporte para esclarecer quaisquer dúvidas que possam haver por ambas as partes.

Eu, ___________________________________________________, estou de acordo com os
termos anteriormente citados e me comprometo a ser organizador da melhor edição do LabX
Partner já vista na minha cidade!

O primeiro módulo ocorrerá no dia _________ de __________________________ de __________

e o segundo módulo no dia _________ de ______________________________ de __________ .

___________________________, _____ de __________________ de ______
(cidade e data)

Gabriel Vinholi de Araujo
Responsável LabX Partner
Fundação Estudar

