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Formulário para relatório on-line dos clubes: Prêmios 
Viva o Seu Sonho 

Por que o processo de relatório dos Prêmios Viva o Seu Sonho está 
mudando? 

O sistema de transmissões de PDF individuais para cada clube informar o distrito ou a região não era fácil de 
administrar para as coordenadoras regionais ou coordenadoras de clube. Os formulários em PDF chegavam 
em branco ou parcialmente incompletos, enquanto o clube julgava tê-los preenchido. Isso garante que 
possamos registrar com exatidão a participação dos clubes. Nós queremos ter as melhores informações e 
dar os devidos créditos. Além disso, trocando para o processo de relatório on-line, passamos a seguir a 
mesma lógica dos outros relatórios: Sonhe, Realize e Projetos Aceleradores para o Grande Objetivo.   

O que mudou no processo?  
As coordenadoras regionais não vão mais receber formulários de transmissão individuais de cada clube 
participante. Os clubes vão comunicar seu trabalho diretamente à sede da SIA por meio do formulário de 
relatório on-line.  O clube e sua respectiva coordenadora regional receberão uma cópia eletrônica do 
relatório. Além disso, os clubes poderão voltar e editar o relatório depois do envio, o que oferece mais 
flexibilidade!  
Formulários em PDF enviados por correspondência, e-mail ou fax não serão mais aceitos pelas 
coordenadoras regionais e por nós. Para garantir que os clubes recebam o devido crédito por sua 
participação, precisamos que todos os projetos sejam comunicados por meio do formulário de relatório on-
line. 

Os prazos do processo de relatório mudaram? 
Os prazos para enviar os relatórios dos Prêmios Viva o Seu Sonho não mudaram.  
 
1º de fevereiro: clubes de regiões com distritos 
15 de fevereiro: clubes em regiões sem distritos 
15 de março: regiões  

Onde encontro o link para o formulário de relatório? 
O link para relatório do clube* é: 
https://form.jotform.com/liveyourdream/LYDAclubreportingform?language=pt  
 
*Na parte superior da primeira página do formulário de relatório on-line, há um controle que permite selecionar 
o idioma, então o link é o mesmo para todos os idiomas.  
 

A Soroptimista é uma organização voluntária global que ajuda 
mulheres e meninas a terem acesso à educação e capacitação 
de que precisam para alcançar o empoderamento econômico. 
 

 

https://form.jotform.com/liveyourdream/LYDAclubreportingform?language=pt
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O novo link para o formulário para relatório dos Prêmios Viva o Seu Sonho pelos clubes está no site da SIA, 
na seção de relatórios dos recursos do clube em inglês. Todos os idiomas podem encontrar o link na página 
de recursos traduzida para seu idioma, na seção Programas. Também incluiremos um link no kit atualizado 
de ferramentas dos clubes em todos os idiomas. O link para o relatório será enviado nas próximas edições do 
Best for Women e compartilhado nas redes sociais.  
Também enviaremos o link por e-mail com lembretes para enviar o relatório. 

O que mudou no formulário? 
A maioria das perguntas não mudou! Você ainda vai preencher as mesmas informações de identificação 
básicas do clube, além das mesmas informações sobre a participação de seu clube — como a quantidade de 
prêmios concedidos, a verba total, qualquer auxílio adicional oferecido, e os nomes e dados de contato das 
ganhadoras. 

 
O que é necessário?  

O relatório é um formulário on-line, então você precisará de um dispositivo com conexão à Internet para 
preenchê-lo.  

Será necessário enviar uma cópia da inscrição e as referências da primeira colocada para que possamos 
encaminhá-la às próximas etapas de avaliação. Para fazer isso, você enviará a ficha de inscrição por meio do 
formulário de relatório.  

Salve em seu computador uma cópia da inscrição da principal ganhadora de seu clube. Talvez você precise 
baixar, digitalizar ou baixar esses documentos de seu e-mail para o computador.  

O que fazer se eu não lidar bem com a tecnologia?  

Esperamos que não seja difícil navegar pelo formulário, mesmo que você não seja especialista em 
tecnologia! Com o vídeo, os materiais impressos, coordenadoras regionais capacitadas e a equipe de 
Programas, nosso objetivo é ajudá-la. Acreditamos que, se você já fica à vontade enviando arquivos por e-
mail ou usando um site para se inscrever em um evento on-line, vai conseguir usar o formulário de relatório 
on-line para apresentar a participação e as ganhadoras de seu clube.  

Porém, se você for a coordenadora dos Prêmios Viva o Seu Sonho de seu clube e ficar muito desconfortável 
preenchendo o formulário ou não tiver um computador, sugerimos pedir para outra associada que esteja 
mais à vontade ajudá-la.  

Como faço para me informar mais? 

As informações também estão disponíveis em todos os idiomas, na página de recursos de programas.  

Caso precise de assistência, escreva para o e-mail lydawards@soroptimist.org e será um prazer ajudar. 

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/program-resources/lyd-awards-club-resources/reporting/index.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/resources-and-information/translated-resources/portugese/index.html#program
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/resources-and-information/translated-resources/portugese/index.html#program
file://J4IPTSD1/Program/Live%20Your%20Dream%20Awards/LYDA%20Reports/Project-Online%20Reporting%20Transition/Support%20resources/Club%20Handout%20LYDA%20Report%20Form/lydawards@soroptimist.org%20
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Como preencher o formulário 

“Como salvar o formulário” 

É possível salvar o formulário e retornar a qualquer momento.  

Na parte de baixo do formulário de relatório, clique nesta seta para mostrar as instruções de como salvar a 
inscrição.  

Para salvar sem criar uma conta, clique em “Ignorar criação de conta” (“Skip Create an Account”)”. Digite 
seu e-mail e um link com todas as informações salvas será enviado para você. Você também pode copiar e 
salvar o link. 

 

 
Como prosseguir para a próxima seção 

Clique em Avançar (“Next”) na parte inferior da página para prosseguir para a próxima seção. É preciso 
preencher todos os campos antes de prosseguir. 
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VAMOS COMEÇAR:  

Escolha seu idioma: selecione seu idioma no menu suspenso da parte superior da primeira página. 
 
 
 

 
 

 
Leia as instruções! 

Caso não tenha feito isso ainda, baixe e salve a inscrição e as referências da ganhadora do primeiro lugar em 
sua área de trabalho.  

 

Seção 1: Nome e número do clube  

1. Insira o nome e o número de seu clube. Não sabe qual é o número do clube? Digite o nome do clube 
no campo de pesquisa para encontrar o número do clube. 

2. Selecione sua região no menu suspenso. 
3. Informe seu nome e endereço de e-mail. 

 
Clique em “Salvar” (“Save”) ou “Avançar” (“Next”) na parte inferior da página para continuar. 
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Seção 2: Perguntas sobre o programa  

Responda às perguntas sobre o programa.  

A segunda pergunta será: “Quantas ganhadoras dos Prêmio Viva o Seu Sonho seu clube teve?” Selecione o 
número no menu suspenso.  

Caso sejam mais de 15, envie-nos um e-mail para receber outras instruções (e aceite nossos parabéns por um 
programa tão bem-sucedido!).  

Quando a pergunta se referir a verba e gastos, não se esqueça de que a resposta precisa estar em dólares 
americanos (USD).  

Use uma calculadora de câmbio para garantir que está informando valores em dólares americanos. Enviamos um 
link junto com as instruções. 

*Lembre-se: ao responder qual é o valor total que seu clube gastou com a administração do programa, NÃO 
inclua a verba do prêmio em si nesse total! 

Clique em “Salvar” (“Save”) ou “Avançar” (“Next”) na parte inferior da página para continuar. 
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Seção 3: Seu clube ofereceu auxílio adicional? 

Esta seção contém perguntas sobre qualquer auxílio oferecido por seu clube às ganhadoras além do prêmio 
em dinheiro, sejam elas deste ano ou dos anos anteriores.  

Se você selecionar “Sim”, verá outras perguntas. É preciso informar uma resposta numérica em cada campo. 
Caso seu clube não tenha oferecido o tipo de auxílio mencionado na pergunta, digite “0”. No campo “Other” 
(“Outros”), digite “N/A” ou “Não se aplica” caso seu clube não tenha prestado outros tipos de auxílio.  

Se você selecionar “NO” (“NÃO”), esta seção estará concluída.  

Clique em “Salvar” (“Save”) ou “Avançar” (“Next”) na parte inferior da página para continuar. 
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Seção 4: Ganhadoras de prêmios 

Informe o valor do prêmio e os dados de contato de cada ganhadora do prêmio.  

Esta página corresponde à seguinte pergunta na seção de perguntas sobre o programa: “Quantos Prêmios 
Viva o Seu Sonho seu clube distribuiu?” O número que você selecionou na resposta à pergunta acima será o 
número de participantes que você poderá incluir nesta seção do relatório. Por exemplo, se você selecionou 
que seu clube entregou cinco prêmios, verá cinco subseções, uma para cada ganhadora.  

Clique na seta à direita de “Primeiro lugar” (“First Place”) para revelar as informações solicitadas. 

Dicas:  

• As linhas de endereço 2 e 3 não são obrigatórias e podem ficar em branco. 
• Caso não saiba qual é o código telefônico de seu país, procure aqui.  
• Não coloque hifens ou traços no número de telefone. 
• Caso a ganhadora não tenha endereço de e-mail, digite “Sem e-mail”. 

Caso seu clube já tenha indicado esta participante no Portal de Inscrição (somente EUA e Canadá), selecione 
“Sim” (“Yes”) e continue. Caso você tenha usado o portal, mas NÃO tenha indicado essa participante lá, 
não selecione “Sim”. 

Caso seu clube não tenha feito isso, selecione “Não” (“No”) e um campo para envio de documentos será 
mostrado.  

Envie a inscrição e as referências.  

Há duas formas de fazer isso: 

• Arrastar e soltar os arquivos no campo 
• Clicar no campo de “Procurar arquivos” (“Browse Files”). Uma janela será aberta. Localize o 

arquivo salvo. Depois, clique uma ou duas vezes nele para destacá-lo e clique em “Abrir” 
(“Open”).  

*Faça upload da inscrição e das respectivas referências; inscrições sem referências são consideradas 
incompletas e não serão candidatas aos prêmios de sua região ou federação. Você pode carregar 
quantos arquivos quiser para essa candidatura principal.  

Uma cópia do seu relatório com essa ficha de inscrição será enviada à coordenadora regional do 
Prêmio Viva o Seu Sonho para que sua principal ganhadora possa ser incluída nas avaliações 
posteriores. 

https://countrycode.org/
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Depois de preencher todas as informações de seu primeiro lugar, você pode prosseguir. Caso tenha outras 
ganhadoras a incluir, clique na seta à direita de “Ganhadora adicional 1” (“Additional Recipient 1”) e 
preencha as informações. Repita esse procedimento até ter incluído todas as ganhadoras. Não será 
necessário enviar inscrições e referências dessas outras ganhadoras. 

Clique em “Salvar” (“Save”) ou “Avançar” (“Next”) na parte inferior da página para continuar. 
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Seção 5: Verificação e assinatura 

Estamos quase terminando! Leia as declarações e, depois, clique para indicar que as aceita e que elas são 
verdadeiras.  

O que fazer se o clube ainda não tiver entregado o prêmio em dinheiro às ganhadoras?   

• Façam isso assim que possível — não é necessário esperar a cerimônia de premiação ou qualquer 
outra ocasião. Vocês podem enviar os recursos e, depois, fazer uma celebração no futuro.  

• Caso seu clube ainda não tenha distribuído a verba, mas você precise preencher o relatório por causa 
do prazo, assinale os campos MAS estabeleça um cronograma claro para que as ganhadoras 
recebam os prêmios. Elas estão contando com esse dinheiro para prosseguir com os estudos. Não as 
decepcione!  

A seguir, confirme as próximas quatro declarações e, depois, clique para indicar que as aceita e que elas são 
verdadeiras.  

Preencha o restante das informações solicitadas. 

• Para assinar no campo, clique e arraste o cursor do mouse. 
• Para a data de hoje, você pode clicar no pequeno ícone de calendário à direita e selecionar o dia 

nesse calendário em vez de digitá-lo. 
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Quando terminar essa seção, está tudo pronto para a revisão.  

• Clique no triângulo à direita de “Salvar ou revisar” (“Save or review”) na parte inferior da página.  
• As instruções serão mostradas logo abaixo. Caso esteja pronta para revisar, clique em “Revisar 

respostas” (“Review Answers”).  
• Revise todas as suas respostas. É possível voltar e editá-las se necessário.  

 

 
 

 
Depois que as respostas estiverem revisadas e prontas para o envio, clique em “Enviar” (“Submit”).  
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Muito obrigada! Você preencheu o Formulário para relatório on-line dos 
clubes: Prêmios Viva o Seu Sonho! 
 
Dúvidas? Envie um e-mail para LYDAwards@soroptimist.org!  

mailto:lindas@soroptimist.org
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