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COMO SE INSCREVER, CRIAR E REPORTAR AÇÕES



1 Como se logar na plataforma:

a) Visite www.voluntariadosantander.com.br 
e clique em Opções

b) Clique em Entrar

c) Identifique-se

Se não é cadastrado nesta 
plataforma, clique em “Criar 
cadastro”

ou

Caso tenha cadastro, acesse “Entrar”.

Se não lembrar a senha, acesse por 
“Entrar sem senha”. Um código de 
acesso será enviado via SMS para seu 
celular.



COMO CRIAR UMA AÇÃO?



2 Como cria uma ação:

Ações da Campanha de Arrecadação de Material Escolar

a) No menu opções,
clique em “Criar Ação”

b) Clique em
“Quero criar nova Ação”

C) Vamos começar a criar uma ação

Insira o título da ação

Selecione o tipo de atividade que irá 
realizar. Você pode selecionar mais de 
uma opção. 

Se você organizou a 
campanha de 
Arrecadação de 
Material Escolar, 
selecione DOAÇÃO.



d) Sobre a ação

Descreva como será essa ação 
com mais detalhes

Informe se há 
limites de vagas

Siga para próxima pág.

e) Local da ação

Selecione uma opção 
de local para sua ação.

Insira o nome do local

Informe o 
endereço da sua 
ação

Siga para próxima pág.

f) Detalhes da ação

Informe data e 
horário da 
ação

De mais detalhes 
sobre a sua ação

Siga para próxima pág.



g) Escolha uma imagem

Você pode escolher uma 
imagem genérica ou 
selecionar uma imagem do 
seu computador.

Clique em 
“Publicar ação”

h) Ação publicada

Clique aqui para 
visualizar sua ação

Clique aqui para 
compartilhar o link 
da sua ação



COMO REPORTAR UMA AÇÃO



Clique em 
“Preencher Relatório”

a) Vamos reportar os resultados da ação b) Você será direcionado para esta página

Para começar a 
preencher o relatório 
clique na primeira 
opção

Estas são as etapas do relatório:

3 Como reportar uma ação:



c) Participantes da Ação

3 Como reportar uma ação:

Nesta etapa, você pode marcar, desmarcar OU adicionar 
participantes na sua ação. Caso não tenha participantes, 
prossiga para a próxima página.

Você pode dar 
presença para todos 
ou selecionar só os 
que participaram

Caso você precise 
adicionar pessoas a 
sua lista, clique no 
ADICIONAR.



c) Participantes da Ação

3 Como reportar uma ação:

Busque os voluntários 
que deseja adicionar 
na sua lista. A busca 
pode ser por nome, e-
mail ou MATRÍCULA.

ATENÇÃO: Essa busca irá encontrar apenas pessoas cadastradas na plataforma. SE 
você não encontrar alguma pessoa, se atente ao próximo passo.

Adicionando participantes não inscritos previamente:



c) Participantes da Ação

3 Como reportar uma ação:

Não encontrou o 
voluntário? “Clique 
aqui”.

Adicionando não inscritos na plataforma (não encontrados na busca):

Digite os dados solicitados (Nome completo, E-mail e 
Matrícula – se colaborador) e clique em ADICIONAR.



c) Participantes da Ação

3 Como reportar uma ação:

Adicionou todo 
mundo? Clique em 
CONTINUAR.



c) Participantes da Ação

3 Como reportar uma ação:

Marque a presença 
dos participantes.

O sistema te mostrará o número de voluntários 
com a participação confirmada. Se tudo estiver 
OK, clique em PRÓXIMO.



d) Horas da ação e) Beneficiados pela ação

Insira as horas dedicadas 
para o planejamento e 
execução da ação

Indique o total de horas utilizadas 
para o planejamento e execução da 
ação em seus respectivos campos.

Neste exemplo, somamos os beneficiados 
de todas as organizações que atendemos 
e inserimos os dados. 

Insira a quantidade  de 
acordo com o público 
beneficiado pela sua ação.  
Você pode inserir “0” 
quando não se aplicar.



f) Atividades da ação
Doação

Neste momento você deve 
preencher  as  atividades pré-
selecionadas.

Em “Doação” aparecerão diversas 
opções de doações, insira “0” onde 
não se aplica, e preencha só os 
campos relacionados a sua ação.

Insira “0” nos campos “outros 
(detalhar em Obs.)”, caso não 
se aplique.



g) Fotos da ação

Clique no ícone para fazer 
o upload das imagens. Em 
seguida clique em “salvar”

h) Menu do relatório
PARA FINALIZAR SEU RELATÓRIO COM SUCESSO SIGA OS 2 
PASSOS:

Ao terminar de preencher o relatório, 
todas as etapas* devem ficar verdes. 
Menos a etapa de “imagens”- que 
continuará cinza – pois não é 
obrigatória.

Clique em “finalizar relatório

Clique em 
“Concluir a ação”

A sua ação só 
estará concluída 
com sucesso se 
aparecer esta 

mensagem
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Equipe Voluntariado Santander

Dúvidas?

A equipe de voluntariado Santander está à disposição para te dar 
mais orientações.

E-mail: voluntariado.santander@mgnconsultoria.com.br

WhatsApp: 11 99673-6810

Horário de atendimento: 09h às 18h
Segunda-feira à sexta-feira


