STUDENTS 4 CHANGE PROJECT. Social Entrepreneurship in Academia
Caros professores, alunos e coordenadores,
I.

Com a intenção de projetar e preparar a logística necessária para a Feira Pilotos, agendada
para a reunião em Bogotá, em abril de 2019, gostaríamos que, o mais tardar até segundafeira, 4 de março* cada coordenador de cada uma das universidades que participarão nos
envie as seguintes informações para o e-mail gcarrasco@ashoka.org
1. Universidade
2. Número de alunos que irão participar e número de projetos que serão
apresentados
● O ideal é apresentar no mínimo 2 projetos e no máximo 5 projetos por universidade
● Nos pontos a serem considerados para a seleção de projetos, recomendamos que
você considere os seguintes critérios:
- Metodologia pedagógica (refletindo o uso do toolkit e as competências do projeto)
- Sustentabilidade do projeto (o potencial para mantê-lo ao longo do tempo)
- Relevância do projeto (o papel que o projeto tem para resolver certas circunstâncias
e relevância para o grupo)
- Envolvimento de atores externos (stakeholders)
- Interdisciplinaridade
3. Uma breve descrição sobre cada um dos projetos (um parágrafo é suficiente)

* Sabemos que alguns de vocês estão de férias, por isso agradecemos que você envie as informações
solicitadas assim que retornar do período acadêmico.

II.

Para a terça-feira, 9 de abril na reunião em Bogotá, cada grupo de alunos deve apresentar
seu projeto em formato de pôster para ser exposto na Feira do Piloto no mesmo dia, de
acordo com o cronograma, e também deve preparar 2 páginas referentes ao processo do
projeto.
1. Poster
●
●
●
●

●
●

1 cartaz por projeto
70x100 cm
Cada grupo deve chegar naquele dia com o cartaz impresso
Para o cartaz, eles têm a liberdade de serem criativos para apresentar seu
projeto (texto, imagens, gráficos, interativos, etc.) da maneira mais
apropriada
A intenção do pôster é apresentar de forma dinâmica e criativa as
informações que serão incluídas no texto de descrição do projeto
Inclua os logotipos do S4Ch, Logo Erasmus + UE, Logo University.

2. Texto de descrição do projeto e processo
No máximo, 2 páginas (meia página mínima) incluem as seguintes informações:
● Resumo
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

O que os surpreendeu?
Que desafio / desafio você tentou resolver? Qual é a mudança social e / ou
ecológica que eles promovem?
Quais foram as ferramentas, metodologias aplicadas nos projetos? (ou seja,
mapa mental, trabalho em equipe, mapa de empatia, etc.)
Principais resultados?
Qual foi o melhor?
O que poderia ser melhorado?
Fotos, gráficos (se julgar necessário)
Inclua os logotipos do S4Ch, Logo Erasmus + UE, Logo University
Detalhes de contato dos alunos que participaram do projeto

Imprima 15 cópias em cores (1 folha impressa em ambos os lados) para compartilhar
com os participantes da Feira de Pilotos que querem ter as informações mais tarde

Por fim, é importante ter em mente que a Exposição de Pilotos será um espaço de aprendizado,
criará redes, capitalizará conhecimento e não um concurso.
Muito obrigado pela sua colaboração,
Ashoka Team
gcarrasco@ashoka.org
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