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1. MENSAGEM AOS
VOCACIONADOS
É com muita alegria que declaramos aberta as inscrições
de projetos para o Voc-Lab do Vocare 2018. Preparamos
este edital com muito carinho para guiar os participantes
em todos os processos do Voc-Lab, nosso laboratório de
vocações.
Desde 2015, temos ficado impressionados com o alto nível
dos projetos e o que Deus tem feito por meio de tanta
vocação diferente e em tantas regiões do Brasil e do
mundo. Ao abrir mais um edital, nos sentimos cumprindo o
nosso chamado de participar um pouco de tudo isso que
está acontecendo por aí.
Não podemos ficar de fora disso, certo? Até porque,
Provérbios 9:10 diz que no céu não vamos ter projetos
missionários para trabalhar, uma vez que a tarefa já estará
acabada. Mas o Voc-Lab é aqui e agora!
Vamos aproveitar enquanto ainda podemos e assumir
nossa responsabilidade de coadjuvantes nessa missão que
o nosso Senhor Jesus é o soberano protagonista.
Sejam bem-vindos ao Voc-Lab 2019!
De muitos, um.

Equipe Voc-Lab
(Juliana, Lucas, Sinval e Marco)
#vaivocare
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2. CATEGORIAS DE PROJETOS
Educação
Saúde
Esportes

Negócios
Geral
A seguir, uma breve contextualização de
cada uma das categorias acima.
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2. CATEGORIAS DE PROJETOS

Categoria 1: Educação

Acreditamos que a Educação é um dos
principais caminhos para um mundo
melhor e que as pessoas têm o poder de
transformar realidades, mas precisam de
oportunidades para desenvolver seus
potenciais. Por isso, buscamos projetos
que levem a educação entre aqueles que
não tem acesso e a Esperança que temos
em
Cristo.
Em 2017, um dos projetos selecionados
foi Menino Chorão, que trabalha na
alfabetização de crianças da comunidade
Menino Chorão em Campinas- SP.
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2. CATEGORIAS DE PROJETOS

Categoria 2: Saúde

O sistema de saúde do Brasil ainda é
muito deficiente, com longos períodos
de espera e pouca estrutura. A
situação é ainda pior em regiões mais
pobres. Nós buscamos projetos que
facilitem o acesso à saúde aos mais
necessitados,
trabalhem
com
informação e prevenção.
O vencedor de VocLab em 2017 foi o
Projeto Rio de Esperança, que atende
à população ribeirinha às margens do
Rio Purus – AM, distribuindo e
medicamentos e promovendo ações
preventivas com enfoque educativo.
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2. CATEGORIAS DE PROJETOS

Categoria 3: Esportes
Os Esportes têm sido um canal usado
para ensinar cidadania, disciplina evitar
que crianças e jovens se envolvam com a
violência.
Estamos buscando projetos que usem o
esporte como meio de transformação
social e como um caminho alternativo
de esperança na vida de seus
beneficiários.
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2. CATEGORIAS DE PROJETOS

Categoria 4: Negócios
Estamos buscando negócios sustentáveis
que sejam intencionais em propagar o
Reino
enquanto
atendem
as
necessidades sociais, econômicas e
ambientais de seu público.
Em 2017, um dos projetos finalistas foi
Bab Shark, projeto conduzido por um
refugiada síria no Brasil cujo objetivo é
ajudar refugiados de todo o mundo a
oferecer e encontrar serviços num
marketplace online a fim de superarem o
desemprego por meio de seus próprios
negócios.
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2. CATEGORIAS DE PROJETOS

Categoria 5: Geral
Na categoria Geral, são incluídos os projetos que, por
diversos motivos, não se caracterizam com nenhuma das
demais categorias.
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3. COMO INSCREVER MEU
PROJETO
É muito fácil inscrever o seu projeto!!!
Grave um vídeo de no máximo 3 minutos falando do seu projeto e
nos envie o link para: voc-lab@vocare.org.br
Seu vídeo deve conter as seguintes quatro informações:
▪ Por que você faz o que faz? Ou seja, por que você (ou sua equipe)
pensou nesse projeto?
▪ Qual é o problema que o projeto se propõe a resolver?
▪ Como funciona? Ou seja, como acontece o projeto?
▪ Como que o projeto contribui para o a missão de Deus?
O título do vídeo deve ser o nome do seu projeto, a categoria e o
nome do responsável. Exemplo: Projeto Renovação – Saúde –
Roberto da Silva
Ao enviar o e-mail, escreva o título do e-mail da mesma forma:
Nome do Projeto – Categoria – Seu Nome. A mensagem de e-mail
deve contar o link do vídeo.
Não se preocupe se não sabe ou não consegue editar o vídeo de
apresentação do seu projeto, apenas tenha certeza de que está
informando o que precisamos saber. O vídeo pode ser gravado até
mesmo com um celular, o importante é que nossa equipe entenda o
projeto.
Faça upload do seu vídeo no YouTube, ou em qualquer outra
plataforma online em que a equipe Voc-Lab possa acessar.
Não envie o vídeo por e-mail, pois o servidor pode não suportar o
tamanho do arquivo.

O vídeo deve ser enviado no máximo até dia 15/05/2019
às 23:59 (horário de Brasília). Em caso de envio após o
prazo, a inscrição será desconsiderada!
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4. PROCESSO DE SELEÇÃO
Os projetos inscritos passam pelas
etapas de seleção abaixo:
Projeto
Projeto

Projeto
Projeto

Projeto
Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Funil 1

Funil 2

Funil 3

Avaliadores assistem os
projetos enviados e
definem ‘go’ ou ‘no-go’
para cada um deles. Os
projetos avaliados como
‘go’ passam para a
próxima fase

15/05/2019
Prazo

Através de um formulário
simples, mais informações
são solicitadas dos projetos
aprovados na etapa 1. Os
projetos são avaliados
novamente em ‘go’ e ‘no-go’.
Os projetos avaliados como
‘go’, serão apresentados
durante o evento do Vocare
no auditório principal para
mais de mil pessoas

Após as apresentações, o
júri presente seleciona os
três melhores projetos.
Na sequência, a votação
através de auditório
decide o ganhador da
edição do Voc-Lab

03/06/2019
prazo

27/05/2019
prazo

Importante! o comitê de seleção é formado pelos integrantes da equipe Voc-Lab e os
jurados no dia do evento são compostos por preletores e oficineiros do Vocare.
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5. PREMIAÇÃO
Premiação para todos os inscritos
Todos os inscritos poderão participar de
3 webinars (treinamentos online) que serão oferecidos (em
data a ser definida), por integrantes da Equipe Vocare.
Premiação para os finalistas (após funil 2)
Os projetos selecionados para a fase 3 terão publicidade
gratuita nos canais de comunicação do VOCARE e
apresentação no palco do VOCARE 2018 (o representante do
projeto deve estar inscrito para participar no VOCARE 2018,
exceto para missionários em campo de organizações filiadas à
AMTB).
Premiação para os 3 finalistas escolhidos pelos jurados
Os três finalistas escolhidos pelos jurados receberão duas
sessões de mentoria com mentores especializados nas
respectivas áreas dos projetos.
Premiação para o ganhador – O GRANDE PRÊMIO!!!
O projeto ganhador escolhido pelos participantes do VOCARE
2019 terá sua iniciativa financiada total ou parcialmente.
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6. Q&A
▪ Eu quero inscrever meu projeto mas não estarei presente no
evento do Vocare 2019. Posso inscrever o projeto mesmo
assim? R: Depende. Se você é um missionário de uma
agência filiada à AMTB, você está apto a concorrer mesmo
que não esteja presente no evento. Essa exceção existe
porque muitos missionários estão em campos transculturais
bem distantes e precisam ter a chance de participar. Caso
este não for o seu caso, para participar você precisa sim
estar presenta no evento.
▪ Existe uma idade máxima permitida para inscrever o projeto?
R: Não, pode ser de qualquer idade. Entretanto, um dos
critérios avaliados é a participação ativa no projeto de
jovens vocacionados entre 16 à 30 anos, mas não
necessariamente o líder do projeto. No Vocare, temos
paixão pelo jovem, então queremos ver jovens se
envolvendo em projetos missionários e o projeto precisa
cumprir esse propósito para ser aprovado.
• Além da participação ativa de jovens, quais outros critérios
em avaliação pelo comitê de avaliadores? R: São cinco os
critérios avaliados na segunda etapa: 1) Participação ativa
de jovens (16 a 30 anos) no planejamento e execução do
queremos conhecer projetos que tenham jovens e
adolescentes como protagonistas, não apenas como
beneficiários; queremos ver jovens e adolescentes como
realizadores de ações missionais, missionárias e
transformadoras, 2) Apoio, parceria ou diálogo com pelo
Este edital somente é válido para a edição do Voc-Lab do Vocare
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6. Q&A
menos uma igreja local ou uma agência missionária
estabelecida, 3) Coerência com a fé cristã, 4) Equipe envolvida
na realização do projeto (queremos projetos que não
dependam somente de uma pessoa), 5) Projetos que podem
ser replicados em outras cidades e regiões do Brasil e do
mundo.
▪ Como é realizada a captação de recursos para o projeto
ganhador? R: Além de tentar viabilizar a premiação por
patrocínios, o Vocare organiza um cronwdfunding ao vivo
com todos os presentes no evento, de forma que todos os
participantes podem ter o privilégio de contribuir com seus
próprios recursos com o objetivo de executarmos juntos um
projeto de muita relevância no Reino de Deus.
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NOS VEMOS NO
VOCARE 2019!

