
Manual do Voluntário 



O Que é o V2V? 

V2V é a rede social do Programa de Voluntariado da sua 
empresa. Através dela, você poderá participar de ações 
promovidas pela empresa ou por seus colegas, compartilhando 
experiências e inspirando uns aos outros.  

Você também poderá divulgar suas próprias inciativas e recrutar 
voluntários, além de publicar fotos, depoimentos e resultados 
das ações. 

Seja bem-vindo! 



Homepage 

Ações publicadas 
recentemente 

Banner para 
divulgar campanhas 
e novidades 

Notícias recentes 
sobre o programa 



Ao se cadastrar no portal, você poderá interagir com outros voluntários, 
participar de ações e publicar textos. 

Cadastrando-se no portal 

Passo-a-passo: 
1. No topo da tela à direita, clique em 

“cadastre-se” 

2. Preencha os campos solicitados e 
aguarde o e-mail de confirmação de 
cadastro 

3. Ao receber o e-mail, clique no link 
que encontrará na mensagem 

DICA: se não receber o e-mail em sua 
caixa de entrada, verifique a caixa de 
Spam. 

Homepage 



O Painel de Atualizações 
Após fazer o login na Rede, a principal página de entrada no Portal é o Painel de 
Atualizações. Nele, você pode acompanhar as últimas novidades da sua rede, sabendo 
o que acontece com seus amigos, páginas e ações (que participa ou aplaude). Além 
disso, pode receber notificações e saber também o que ocorre na rede toda.  

Painel de Atualizações – Minha Rede 

À esquerda do seu 
Painel, terá links 
como sua lista de 
ações, páginas e seu 
perfil (ao clicar no 
seu nome) 

Também encontra 
ações e notícias de 
destaque do 
Programa de 
Voluntariado 



Conhecendo seu perfil 

Link para editar seu perfil 

Novidades da 
sua rede, 
painel de 
atualizações e 
mensagens 
recebidas. 

Contatos e 
páginas 
com os 
quais você 
possui 
vínculo 

Suas últimas 
atividades  no site  Selos recebidos 



Ao visitar o perfil de um voluntário, você poderá solicitar amizade e enviar mensagens 
privadas. Você também pode dar um selo de reconhecimento, como verá mais a 
frente. 

Interagindo com outros voluntários 

Página de perfil do usuário 

Contatos e 
páginas com 
os quais ele 
possui vínculo 

Selos recebidos 

Links para interagir 
com o usuário 

Últimas atividades  no site  



Participando de ações voluntárias 
Busque oportunidades de atuação voluntária nas abas “Ações”. Você deverá escolher 
um tema de ação para participar e então clicar em uma de suas ações relacionadas.  
Ao encontrar uma ação da qual deseja participar, clique em “Quero Participar”. Além 
disso, você também pode criar ações que organiza através do botão “Publicar ação”.  

Tela de Ações Detalhe da página de uma ação 

Dica: se por algum motivo não puder ir, você pode cancelar sua 
inscrição no mesmo lugar em que clicou para se inscrever. 



Publicando uma ação 
Crie uma ação para registrar as iniciativas voluntárias feitas por você ou seu 
grupo. Você pode divulgar uma ação que ainda vai acontecer ou registrar uma 
ação realizada. 

Passo-a-passo 
1. Faça o login no site 

2. Vá em Ações no menu superior e no centro 
da página clique em “Publicar ação”; 

3. Escolha o tema da ação que você deseja 
vincular à sua iniciativa; 

4. Preencha os campos do formulário. Seja 
claro sobre os objetivos da ação e sobre 
como o voluntário poderá ajudar! 

DICA: se você estiver registrando uma ação já realizada, 
marque o status dela como “realizada” e preencha os 
resultados na tela seguinte. 

Página de criação da ação 



Publicando fotos em uma ação 
Publique fotos nas ações que você criou ou participa. As fotos são ótimos 
instrumentos de divulgação da ação, além de transmitir exatamente o que foi 
realizado durante os trabalhos. 

Acesse a página da ação e clique 
na máquina fotográfica 

Dica: Também é possível 
organizar as fotos em 
álbuns e adicionar 
legendas em cada uma 
das fotos 

Em seguida, clique em Publicar 
Foto e faça o upload dos seus 
arquivos. 



Publicando arquivos e comentários em uma ação 

Além de fotos, você também pode publicar ou fazer download de arquivos, 
assim como deixar comentários nas ações que você criou ou participa.  

Acesse a página da ação e clique 
no ícone do clip. Em seguida é só 
clicar em Publicar documento, 
caso queira subir um arquivo, ou 
então, fazer o download dos 
arquivos disponíveis. 

Acesse a página da ação, escreva o seu 
recado e clique em Comentar. 

Dica: Repare que ao lado da aba Comentar, existe também a opção de 
Publicar foto, aproveite este atalho para agilizar suas publicações. 



Registrando resultados da ação 
Depois de realizar a ação, é importante registrar os resultados. Além de 
motivar os participantes, isso contribuirá para o aprimoramento do Programa 
de Voluntários. Passo-a-passo 

1. No menu da ação, clique na opção 
Resultados e depois em “Inserir/editar 
resultados”.  

2. Na tela seguinte, preencha os campos 
solicitados. Nos detalhes de atividades e 
material arrecadado, preencha apenas os 
que foram feitos na ação. 

3. Confira o campo “tempo médio de 
dedicação por voluntário”, pois todos os 
inscritos acumularão estas horas em seu 
cadastro. 

4. Descreva como foi a ação e clique no 
botão “Salvar e fechar ação”. 

DICA: Incentive os participantes a 
acrescentarem fotos e comentários sobre a 
ação!  

Página de ação voluntária 



Trocando selos de reconhecimento 

Para homenagear um colega ou agradecer por algo que fez, você pode dar um 
selo de reconhecimento. 

Detalhe da página de perfil de um voluntário 

Passo-a-passo: 
1. Vá até a página de perfil do seu 

colega e clique no menu “Selos de 
Reconhecimento” e depois em “dar 
selo de reconhecimento” 

2. Na tela que abrir, escolha o selo e 
explique por que ele merece ser 
reconhecido 

3. Clique em Publicar e pronto! O 
selinho irá aparecer no perfil da 
pessoa. 



Aplicativo V2V 

No seu smartphone, abra o App Store ou Google Play e procure por 'V2V', 
para localizar o aplicativo 'Rede V2V'. Caso encontre problemas para baixar o 
aplicativo é porque seu celular não é compatível. Neste caso, acesse o site 
pelo navegador do seu tablet ou celular.  

 

 

 
Você deve inserir o e-mail 
cadastrado no portal. 
Insira-o e clique em 
Continuar para ser 
direcionado para a tela da 
senha. 

Pronto! Aí é só inserir sua 
senha, clicar em login e 
navegar à vontade! 



Obrigado! 


