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Apresentação
O trabalho voluntário se constitui em excelente oportunidade de poder
contribuir com organização (pública ou privada), terceiro setor, ou participar de
projetos socioambientais. O voluntariado, na verdade, oferece a grande
vantagem de aprendizado na prática, pois muitas pessoas se sentem
teoricamente preparadas, mas se queixam da falta de experiência, outras,
entretanto, desejam se aprofundar ainda mais em absorver conhecimentos, e
ainda há aqueles que querem doar seu tempo em prol de outros indivíduos,
muitas vezes, apenas necessitado de atenção, de alguém disposto a ouvi-los.
De qualquer forma, o realizador de trabalho voluntário por mais despojado de
objetivo que esteja, certamente, ao final desta experiência terá absorvido, no
mínimo, bastante desenvolvimento pessoal.
Além do exposto acima, a ARII pretende com seu Programa de Voluntariado
oferecer aos alunos da Ufam espaço para se tornarem parceiros da ARII,
comprometidos com a consecução dos objetivos da Assessoria, sobretudo,
com o atendimento de excelência à comunidade acadêmica da Ufam. Dessa
forma, cabe ao voluntário total comprometimento e responsabilidade para com
o serviço a ser desempenhado. A ARII se compromete a propiciar estrutura,
ambiente e todas as condições para desenvolvimento do aluno voluntário.
Então, ao apresentarmos o Programa nosso sentimento é de alegria de
podermos contribuir com a Universidade na formação dos nossos discentes ao
disponibilizar campo de aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de
aula, bem como facultar ambiente para experimentação.
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Justificativa
Por meio do trabalho voluntário as organizações têm colocado em prática
muitas ações de responsabilidade socioambiental, ou seja, a existência de um
Programa desse tipo se justifica sobretudo na proposta da organização de
realizar algo a mais em prol de grupos específicos da sociedade necessitados
de ações concretas com vistas a amenizar situação-problema ou a
potencializar iniciativas , como por exemplo, apoio a pequenos grupos de
trabalhadores (catadores de lixo reciclável, costureiras, cozinheiras,
agricultores familiares) a se organizarem em cooperativas a fim de obterem
maior rendimento com a atividade.
A ação voluntária necessita de indivíduos dispostos a se doarem, pois a
contraprestação recebida é sempre inferior ao que está sendo doado.
Obviamente que os voluntários, embora não recebam valor monetário, ganham
em satisfação pessoal, novos aprendizados e experiências, além de poderem
ampliar seus relacionamentos interpessoais e de se reconhecerem capazes de
fazer algo cujo valor e importância é medido pelo tamanho da necessidade do
outro. Em vez de se constituir em mão dupla, o voluntariado é uma rede de
somas positivas para todos os envolvidos, cujos ganhos podem ser previstos
até certo momento, pois em face das trocas interpessoais a comunicação se
desdobrará sem que seus agentes tenham controle dos acontecimentos.
Assim, ao abrir suas portas para o trabalho voluntário, a ARII pretende oferecer
aos discentes da Ufam oportunidade de obtenção de experiência de trabalho,
bem como espaço para a aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de
aula e para desenvolvimento pessoal. Por outro lado, esta atitude da ARII irá
possibilitar a manutenção da continuidade e permanência dos serviços
prestados à comunidade acadêmica e sociedade em geral.

Objetivo Geral
Manter de forma permanente e contínua os serviços prestados pela ARII, bem
como atendimento mais elevado, ágil e excelente, em face da oportunidade de
contar com o talento de pessoas interessadas em se engajar com o trabalho
voluntário.

Objetivos específicos
Propiciar campo de trabalho aos alunos da Ufam com ou sem experiência;
Incentivar a prática do voluntariado na Ufam;
Potencializar as atividades da ARII voltadas para o atendimento à comunidade
acadêmica da Ufam.

Público
Discentes da Ufam, a partir do 2º período, de qualquer área do conhecimento
desde que atendido perfil para desempenho do serviço.

Diretrizes
1 Compromisso e responsabilidade do aluno com o voluntariado no mesmo
nível de desempenho de trabalho formal;
2 Reconhecimento por parte da ARII com expedição de Declaração ao aluno
voluntário que ateste realização e período do voluntariado, bem como em caso
necessário, descrição das atividades;

Funcionamento do Programa

O trabalho voluntário na ARII será oferecido nas seguintes áreas:
Administração;
Relações Públicas;
Jornalismo;
Design;
Língua e Literatura Estrangeiras;
Libras;
Ciência da Computação

Das vagas
A (s) vaga (s) serão oferecidas de acordo com necessidade, realização de
projeto, e, principalmente estrutura da ARII em receber o aluno, salvo situações
específicas em que o aluno possa dispor do próprio computador.

Do horário
Levando-se em conta, sobretudo a continuidade do serviço, o aluno deve
cumprir no mínimo três horas e no máximo quatro horas diárias (segunda a
sexta-feira), no horário da manhã ou tarde.

Da Duração
Para melhor aproveitamento tanto para a ARII quanto para o aluno, o

voluntariado terá duração de seis meses a um ano.

Da Seleção
A ARII procederá seleção com base em preenchimento de formulário, análise
de currículo e de histórico, e entrevista, com divulgação do resultado no site e
fanpage da ARII;

Termo de Trabalho Voluntário
Para fins de esclarecimento e transparência, o aluno assinará Termo de
Compromisso Voluntário a seguir indicado.

TERMO DE COMPROMISSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VOLUNTÁRIOS

Eu__________________________________________________________,
discente

regularmente

matriculado

no

Curso

de

_____________________________________ no ____ período, Matrícula Nº
_______________________________, assumo o compromisso de exercer,
como

voluntário

as

seguintes

atividades:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
e DECLARO ESTAR CIENTE de que:
1. O trabalho voluntário terá duração de seis meses, podendo ser prorrogado
por mais seis meses, não ultrapassando o período de um ano. Para
prorrogação;

2. Devo estar devidamente matriculado em curso de graduação presencial da
Universidade Federal do Amazonas;

3. Obter aprovação de no mínimo 70% das disciplinas cursadas nos dois
semestres anteriores ao da prorrogação;

4. Ter coeficiente igual ao superior 5,0;

5. Não ter sido reprovado por falta nos dois semestres anteriores ao da
prorrogação, salvo casos específicos;

6. Não farei jus a qualquer tipo de pagamento, sabendo que o trabalho
voluntário nas dependências da ARII não constitui e nem gera vínculo
empregatício de nenhuma natureza para o (a) VOLUNTÁRIO (a), bem como
qualquer tipo de relação trabalhista e/ou previdenciária;

7. Durante a vigência do Voluntariado deverei cumprir com as seguintes
obrigações:
a) Cumprir carga horária de 18 a 20 (vinte) horas semanais;
b) Desempenhar as atividades de acordo com as orientações recebidas;
d) Zelar pelos equipamentos e materiais na execução das atividades;

8.

O trabalho do voluntário poderá ser suspenso a qualquer tempo, por

iniciativa de qualquer parte, não acarretando qualquer ônus para ambos.

9. A ARII compromete-se a fornecer todas as condições e meios para que o (a)
Voluntário desenvolva suas atividades.

10. Por aceitar as condições acima estabelecidas, subscrevo o presente
documento.

Manaus, AM ...... de ................ de.......

Assinatura discente

