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PROGRAMA VISITANTE VOLUNTÁRIO DO IPPDH 
 

 
CONSIDERANDO:  
 
 
Que o IPPDH tem como objetivo estratégico para o biênio 2015-2016 “estimular o pensamento e a 
cultura de Direitos Humanos na sociedade”. 
 
Que o Programa Visitante Voluntário é um novo mecanismo que irá aproximar pessoas, por meio 
da troca de experiências que tanto o visitante quanto o IPPDH poderá oferecer no campo das 
políticas em direitos humanos. 
 
Que as atividades a serem desenvolvidas durante o programa terão por finalidade propiciar ao 
participante uma experiência acadêmico - profissional no campo das políticas públicas em direitos 
humanos desenvolvidas pela comunidade do MERCOSUL. O programa terá como foco a 
colaboração nas principais atividades desenvolvidas pelo IPPDH, quais sejam:  

a. Pesquisa aplicada para a produção de estudos e de informações técnicas; 
b. Desenvolvimento de atividades de capacitação em políticas de direitos humanos 

dirigidas a funcionários(as) públicos(as);  
c. Cooperação e assessoramento aos órgãos e às instâncias do MERCOSUL em 

matéria de direitos humanos, promove com eles espaços de reflexão e diálogo, e 
contribui para o fortalecimento da gestão de sistemas de informação regionais; e  

d. Cooperação técnica para o desenvolvimento de políticas em direitos humanos para 
as autoridades e instituições de direitos humanos dos Estados Partes e Associados 
do MERCOSUL. 

 
O SECRETARIO EXECUTIVO DO IPPDDHH - MERCOSUL 

DECIDE: 
 

 
Artigo 1°. - O Programa Visitante Voluntário tem por objetivo dar a oportunidade de participação 
solidária de estudantes, acadêmicos, pesquisadores e de servidores públicos de participar e 
colaborar com atividades e ações do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do 
MERCOSUL (IPPDH). 
 
Artigo 2º. - Aprovar os mecanismos e modelos relacionados à execução do Programa Visitante 
Voluntário, que constam como ANEXOS. 
 
Artigo 3°.- O presente Programa terá vigência a partir de sua assinatura.  
 
Artigo 4°.- Após conhecimento por todos os funcionários do IPPDH para efeitos de cumprimento, 
arquive-se. 
 

Buenos Aires,  outubro de 2015 
Paulo Abrão 

Secretario Executivo 
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ANEXOS: 
I. Procedimentos  
II. Formulário para solicitação de voluntariado no IPPDH 
III. Termo de Acordo e Responsabilidade 
IV. Modelo de Plano de Trabalho 
V. Modelo de Relatório de Atividades 
VI. Modelo de Certificado de Participação 
VII. Modelo de Carta de Recomendação 

 
 
 

ANEXO I 
 

 
1 - PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE VOLUNTARIADO 
 
1.1. O candidato ao Programa Visitante Voluntário deverá cumprir com os seguintes requisitos: 
 

a. ser maior de 18 anos; 
b. ser estudante de curso de graduação ou pós-graduação, pesquisador ou servidor público; 
c. ter conhecimento operativo de ao menos uma língua oficial do MERCOSUL. 

 
1.2. O candidato deverá encaminhar ao IPPDH os seguintes documentos: 
 

a. Formulário de solicitação de voluntariado (Anexo II); 
b. Termo de Acordo e Responsabilidade (Anexo III); 
c. Carta ao IPPDH explicando seu interesse em participar do programa e como deseja 

contribuir com o IPPDH, levando em consideração o plano de trabalho da vaga de 
voluntariado, quando existente;  

d. Em caso de ser servidor público, autorização da instituição a que pertence; e  
e. Curriculum vitae atualizado. 

 
1.3. O recebimento da documentação referida no parágrafo anterior não gera qualquer obrigação 
para o IPPDH com respeito ao candidato.  
 
1.4. O Programa Visitante Voluntário será regido pelos seguintes critérios:  
 

a. O voluntariado deverá ser solicitado diretamente pelo interessado; 
b. A solicitação deverá indicar o período de duração, que não deverá ser menor que 2 (dois) 

meses ou maior que 6 (seis) meses  
c. A prestação do serviço de voluntariado será gratuita e todas as despesas ligadas ao 

programa, incluindo despesas de viagem, vistos, acomodação e outros custos relacionados 
deverão ser cobertas pelo participante; 

d. Eventuais gastos realizados no desempenho de atividades determinadas pelo IPPDH 
poderão ser reembolsados; 

e. O IPPDH não se responsabilizará por enfermidades ou acidentes que puderem ocorrer ao 
participante do programa dentro ou fora da sede; 
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f. O início da participação no Programa Visitante Voluntário está condicionado à apresentação 
de prova de que o voluntário está coberto por seguro de saúde válido no território argentino 
por todo o período do voluntariado; 

g. O voluntário não será considerado funcionário do IPPDH para qualquer efeito, não gerando 
vínculo administrativo, e não perceberá salário ou qualquer benefício social ou 
previdenciário; 

h. Não há qualquer expectativa de emprego ao final do Programa.  
 
 
1.5. O voluntário, durante sua permanência no IPPDH, deverá: 
 

a. Manter confidencial toda e qualquer informação restrita ou ainda não publicada que o 
IPPDH oferecer acesso durante o programa e de não publicar quaisquer relatórios ou 
documentos, com base em informações obtidas durante o programa, exceto com a 
autorização prévia do IPPDH se representar de forma digna e apresentar uma atitude de 
respeito e decoro perante a instituição e suas autoridades; 

b. Utilizar os bens do IPPDH exclusivamente para fins oficiais, tomando os devidos cuidados; 

c. Utilizar racionalmente os  equipamentos e insumos informáticos do IPPDH;  

d. Cumprir as atividades no horário de trabalho que lhe seja designado por seu supervisor. Em 
caso de enfermidade ou outra circunstância de força maior que lhe impeça de comparecer 
ao IPPDH ou completar o período estabelecido no acordo, o voluntário deverá informar à 
Secretaria Executiva; 

e. Cumprir com as atividades demandadas e manter sempre um trato respeitoso e digno com 
os demais. 

 
1.6. O IPPDH se reserva o direito de finalizar o voluntariado em qualquer momento, com um aviso 
prévio ao voluntário de 5 (cinco) dias úteis. 
 
1.7. Ao final do Programa, o visitante voluntário deverá produzir relatório de atividades conforme o 
Anexo IV. 
 
1.8. Verificada a conclusão satisfatória do programa, o IPPDH expedirá Certificado de Participação 
e Carta de Recomendação ao participante do Programa Visitante Voluntário, conforme Anexos V e 
VI. 

 
 
2 - PROCEDIMIENTO DE OFERTA DE VAGAS E EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
 
2.1. O Programa Visitante Voluntário poderá ser iniciado em qualquer época do ano, tendo em 
conta as necessidades e as possibilidades do IPPDH, e será administrado pela Secretaria 
Executiva do IPPDH. 
 
2.2. A Secretaria Executiva determinará o número de vagas oferecidas no Programa Visitante 
Voluntário, seus respectivos planos de trabalho e supervisores. 
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2.3. Solicitações espontâneas de voluntariado poderão ser recebidas a qualquer tempo, sem 
atrelamento a vagas, e ficarão sujeitas à análise da capacidade do IPPDH. 
 
2.4. O plano de trabalho determinado para uma vaga deverá ser detalhado pelo visitante 
voluntário e seu supervisor durante a primeira semana do voluntariado, levando em consideração 
a duração acordada pelo visitante voluntário. 
 
2.5. O plano de trabalho poderá ser repactuado pelas partes durante o programa, devendo constar 
no relatório final de atividades. 
 
2.6. O Supervisor é responsável por acompanhar a correta evolução das atividades do voluntário, 
observando o plano de trabalho aprovado.  
  
2.7. O Relatório de Atividades elaborado pelo voluntário deverá ser avaliado pelo seu supervisor 
imediato, que deverá aprovar o documento. 
 
2.8.. O Certificado de Participação e a Carta de Recomendação serão assinados pelo Secretário 
Executivo ou Diretor designado. 
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ANEXO II 

 
FORMULARIO PARA SOLICITAÇÃO DE VOLUNTARIADO NO IPPDH 

 
DADOS PESSOAIS 
 
Nome Completo  
Documento de Identificação  
Nacionalidade  
Data de Nascimento  
Endereço de residência  
Telefone   
Telefone alternativo   
email  
 
DADOS ACADÊMICOS 
 
Curso de 
graduação/pósgraduação 

 

Instituição de Ensino e/ou 
Pesquisa 

 

Semestre  
Linha de Pesquisa  
 
INSTITUIÇÃO 
 
Instituição   
Cargo  
Chefia imediata  
Tempo de trabalho  
 
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 
 
Duração do Voluntariado (2 a 6 
meses) 

 

Data provável de início  
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ANEXO III 
 

TERMO DE ACEITE E RESPONSABILIDADE 
1. EU,________________________________, aceito fazer parte do Programa Visitante Voluntário 
oferecido a mim pelo Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul (IPPDH), 
conforme descrito no Plano de Trabalho anexado.  Além disso, eu entendo e aceito o seguinte:  

a) que o IPPDH não irá oferecer qualquer pagamento pelo Programa Visitante Voluntário e 
todas as despesas ligadas ao programa, incluindo despesas aéreas e custos relacionados, 
devem ser suportados por mim ou patrocinados pelo meu Governo ou instituição; 

b) que não há qualquer expectativa de emprego ao final do Programa;  

c) que o IPPDH não se responsabiliza por custos decorrentes de acidentes e / ou doenças 
contraídas durante este programa; 

d) que eu devo apresentar prova de cobertura de seguro de saúde por todo o período do 
voluntariado antes de iniciado o programa; 

e) que eu sou responsável por obter os vistos necessários para participar do Programa Visitante 
Voluntário e que o IPPDH somente providenciará, quando necessário ou requerido pelas 
autoridades responsáveis, carta convite relativa ao Programa. 

2. EU me comprometo junto ao IPPDH com as seguintes obrigações relacionadas ao Programa 
Visitante Voluntário:  

a) me conduzir em todos os momentos de forma compatível com as minhas responsabilidades 
como visitante voluntário do IPPDH;  

b) manter confidencial toda e qualquer informação restrita ou ainda não publicada que o IPPDH 
me oferecer acesso durante o programa e de não publicar quaisquer relatórios ou documentos, 
com base em informações obtidas durante o programa, exceto com a autorização prévia do 
IPPDH;  

c) fornecer notificação por escrito em caso de doença, ausência ou outras circunstâncias 
inevitáveis que poderia me impedir de participar ou completar o estágio;  

d) manter frequência mínima de 75% durante o Programa Visitante Voluntário;   

e) submeter relatório sobre minhas atividades ao final do Programa Visitante Voluntário. 

3. Eu compreendo que caso alguma das situações acima não forem respeitadas, o IPPDH poderá 
se recusar a emitir o certificado de conclusão do Programa e/ou a carta de recomendação.  

Data: ______________  

Assinatura do(a) Participante:___________________________  

Nome Completo: ________________________________________________  

Vaga para o(a) qual está aplicando: ________________________________________ 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO 
 

PROGRAMA VISITANTE VOLUNTÁRIO 
 
Vaga: Capacitação Prática em Integração Regional em Direitos Humanos 

 

i. O programa consiste na participação e imersão profissional em atividades relacionadas aos 
departamentos e projetos do IPPDH visando conhecer a institucionalidade dos Direitos 
Humanos no MERCOSUL. 
ii. Ao final do programa o participante deverá produzir relatório de participação com as 
atividades executadas; 
iii. Após o cumprimento do programa de forma satisfatória, o IPPDH certificará a sua conclusão 
e experirá carta de recomendação ao voluntário. 
 

Plano de Trabalho 
Ambientação inicial e boas vindas pelo Secretário Executivo. 
Estrutura e Memória do IPPDH; Conhecimento da estrutura do Mercosul. 
Conhecimento geral das funções do IPPDH, temas e projetos em andamento no 
IPPDH. Conhecimento geral sobre as estruturas de direitos humanos institucionais da 
comunidade do Mercosul. 
Departamento de Cooperação Técnica 
Apoio aos projetos e atividades destinadas a oferecer suporte no planejamento, na 
implementação e na avaliação de políticas públicas nacionais junto às autoridades e 
instituições de direitos humanos dos Estados Partes e Associados do MERCOSUL; e 
de desenvolver atividades de capacitação em políticas de direitos humanos dirigidas a 
funcionários(as) públicos(as). 
Departamento de Pesquisa e Gestão da Informação do IPPDH 
Desenvolvimento de atividades destinadas ao apoio de projetos e produção de 
informação técnica, estudos e pesquisas.  
Apoio e participação em projetos em andamento. 
Elaboração de projeto de contribuição técnica ao IPPDH. 
Desenvolvimento de atividades destinadas ao apoio técnico a ações do Instituto. 
Participação em atividades institucionais. 
Apresentação final da proposta técnica de contribuição ao IPPDH. 
Elaboração de relatório final de atividades.  
Encontro para debate sobre as experiências do programa. 
Conclusão do programa. 

 



8 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

Nome Voluntário: 
Nacionalidade: 
Supervisor: 
Período do voluntariado: 
Carga horária diária/semanal: 
 
Anexos: I - Plano de Trabalho 
 
Orientação: Listar em ordem cronológica e, caso se aplique, por Departamento envolvido, as 
atividades desenvolvidas, projetos em que colaborou, eventos que participou, produtos que 
desenvolveu junto ao IPPDH. 
 
 
Data:___________, _____de____________________de 2015. 
 
Assinatura: _________________________________________ 
 
 
 
Despacho Supervisor: 
 
(De acordo.) 
 
 
Data:___________, _____de____________________de 2015. 
 
Assinatura: _________________________________________ 
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ANEXO V 
 
MODELO DE CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DE CARTA DE RECOMENDAÇÃO 
 
 

Buenos Aires, xx de xxxx de 2015 
NOTA/MERCOSUR/IPPDH/XXX 

Ref: Recomendação. Programa Voluntário IPPDH. 
 

 
Gostaria de reconhecer a valiosa participação de _____________________ no Programa 

Visitante Voluntário do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos (IPPDH), órgão 
institucional do MERCOSUL comprometido com o respeito e a promoção dos direitos humanos 
como eixo fundamental da identidade e do desenvolvimento da região. 

 
O IPPDH tem sua sede na cidade de Buenos Aires, Argentina, e tem por objetivo contribuir 

aos processos de planejamento, implementação e consolidação das políticas públicas em direitos 
humanos como marca central da identidade, do desenvolvimento e da integração dos países do 
MERCOSUL. Tem como funções principais a cooperação técnica, a pesquisa, a capacitação e o 
apoio à coordenação de políticas regionais de direitos humanos. 

 
As atividades desenvolvidas durante o programa  tiveram por finalidade propiciar ao 

voluntário uma experiência acadêmico - profissional no campo das políticas públicas em direitos 
humanos desenvolvidas pela comunidade do MERCOSUL. A (O) __________ colaborou nas 
principais atividades desenvolvidas pelo IPPDH, quais sejam [em conformidade com o plano de 
trabalho pactuado. Ex:]:  

e. Pesquisa aplicada para a produção de estudos e de informações técnicas; 
f. Desenvolvimento de atividades de capacitação em políticas de direitos humanos 

dirigidas a funcionários(as) públicos(as);  
g. Cooperação e assessoramento aos órgãos e às instâncias do MERCOSUL em 

matéria de direitos humanos, promove com eles espaços de reflexão e diálogo, e 
contribui para o fortalecimento da gestão de sistemas de informação regionais; e  

h. Cooperação técnica para o desenvolvimento de políticas em direitos humanos para 
as autoridades e instituições de direitos humanos dos Estados Partes e Associados 
do MERCOSUL. 

O voluntariado foi desenvolvido no período de 90 dias, iniciado em xx de _______ de 2015, 
tendo carga semanal de 20 horas e xx horas no total. 

 
Atenciosamente, 

 
Paulo Abrão 

Secretário Executivo do IPPDH 
 


