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objetivo
O Next Level é um programa avançado para organizações que passaram pelo Ciclo de Impacto e apresentam solidez em relação à
gestão, comunicação e mobilização de recursos. O programa tem
como objetivo consolidar a tecnologia social desenvolvida por essas
organizações, para que se tornem escaláveis, replicáveis e autossustentáveis.

visão geral do programa

EFICIÊNCIA

PROFISSIONALISMO

EXCELÊNCIA

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
1. Ciclo de Impacto Online para toda a equipe
(24 horas por dia / 7 dias por semana);
2. Rede de consultorias internas e externas;
3. Acesso à NOZ / Caixas do Bem;
4. Acesso à Cidade do Bem;
5. Premiações financeiras:
Rodada de negócios / Desafios de Empreendedorismo e Inovação;
6. Treinamentos In loco;
7. Consultorias presenciais;
8. Teste de Perfil Comportamental para toda a equipe;
9. Encontros Temáticos;
10. Monitoramento de um plano de ação customizado para 2021.

Encontros temáticos
Metas e Objetivos;
Gestão Financeira;
Gestão de Pessoas;
Marketing e Comunicação;
Indicadores e Mensuração de Impacto;
Mobilização de Recursos;
Jurídico / Contabilidade;
Empreendedorismo Social.

RESULTADOS ESPERADOS
Criar uma rede de projetos com alto potencial de transformação
social, capazes de serem replicados e se tornarem referência não só
na sua cidade, mas em todo o país, em inovação, sustentabilidade,
gestão e empreendedorismo social.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Telefone: (31) 3309-2795
Rua dos Estados - 502, Jardim Atlântico - BH
Horário de funcionamento: Seg-Sex: 09:00 - 18:00

Dados Hub Social:
Associação Incubadora HubSocial
CNPJ: 29.695.447/0001-04

Noz é a plataforma utilizada pelo HubSocial para comunicação interna, avisos e informações importantes. A plataforma também pode ser utilizada para resgate de prêmios,
consultorias e doações não financeiras. Para acumular pontos, basta ficar atento aos
avisos publicados e entregar os materiais solicitados com pontualidade e excelência.
Nosso grupo é um canal de informações e conteúdos relevantes para o bom andamento do
trabalho, por isso, a prioridade será o fácil acesso ao que é importante pra vocês. Qualquer
dúvida ou outros assuntos relacionados ao programa, podem ser enviados via email:
felipe.maciel@ohubsocial.com.br

Canal de comunicação para envio de trabalhos / exercícios
Email para envio de todo material solicitado durante o programa: hublab@ohubsocial.com.br

CRONOGRAMA
Janeiro

Fevereiro

19/01/2021
Encontro Inaugural

03/02/2021
-

26/01/2021
Semana Drive Thru + Reuniões Iniciais

10/02/2021
Semana de Reuniões Individuais

Março

17/02/2021
Feriado Carnaval

03/03/2021
Encontro Temático Presencial
10/03/2021
Semana de Reuniões Individuais
17/03/2021
24/03/2021
Semana de Visitas
31/03/2021
-

Maio
05/05/2021
Encontro Temático Presencial
12/05/2021
Semana de Reuniões Individuais
19/05/2021
26/05/2021
Semana de Visitas

Julho
07/07/2021
Semana de Reuniões Individuais
14/07/2021
Recesso Next Level
21/07/2021
Recesso Next Level
28/07/2021
Recesso Next Level

24/02/2021
Semana de Treinamentos In loco

Abril
07/04/2021
Encontro Temático Presencial +
Rodada de Negócios
14/04/2021
Semana de Reuniões Individuais
21/04/2021
28/04/2021
-

Junho
02/06/2021
09/06/2021
Semana de Reuniões Individuais
16/06/2021
Encontro Temático Presencial
23/06/2021
Semana de Treinamentos In loco
30/06/2021
-

CRONOGRAMA
Agosto
04/08/2021
Encontro Temático Presencial
11/08/2021
Semana de Reuniões Individuais
18/08/2021
Semana de Treinamentos In loco
25/08/2021
-

Outubro

Setembro
01/09/2020
Encontro Temático Presencial +
Rodada de Negócios
08/09/2021
15/09/2021
Semana de Reuniões Individuais
22/09/2021
-

06/10/2021
Encontro Temático Presencial

29/09/2021
Semana de Visitas

13/10/2021
Semana de Reuniões Individuais

Novembro

20/10/2021
27/10/2021
Semana de Visitas

Dezembro
01/12/2021
Apresentação
Desafio de Empreendedorismo
08/12/2021
Encerramento + Prêmios HubSocial 2021

03/11/2021
Encontro Temático Presencial
10/11/2021
Semana de Reuniões Individuais
17/11/2021
24/11/2021
-

DESAFIO DE EMPREENDEDORISMO
O Desafio de Empreendedorismo tem como objetivo fomentar o empreendedorismo social no terceiro setor. Busca desafiar as iniciativas sociais
apoiadas pelo Hub a criarem produtos e serviços (ou melhorarem produtos e serviços já existentes) que contribuam com a sustentabilidade financeira da organização.
Critérios de avaliação:
- Apresentação / oratória;
- Viabilidade financeira da ideia;
- Impacto social gerado;
- Capacidade de execução da ideia.

RODADA DE NEGÓCIOS
A rodada de negócios tem como objetivo proporcionar experiências de
troca, aprendizado coletivo e exercitar a habilidade de apresentação do
trabalho realizado por parte dos gestores sociais. Todas as rodadas de negócio são acompanhadas por investidores parceiros do HubSocial, que ao
final do encontro premiam as iniciativas com melhor desempenho.

CONSULTORIA ONLINE
As consultorias online tem como objetivo conectar iniciativas sociais a
profissionais de nível gerencial com experiência e expertise em diversas
áreas de gestão, comunicação, entre outras, e dar acesso a conteúdos
que muitas vezes não estão disponíveis para o 3º setor.

PERGUNTAS
FREQUENTES
Como eu faço para acessar as videoaulas na Hotmart?
1º Acesse o link: hubsocial.club.hotmart.com
2º Faça seu cadastro gratuito (nome, email, senha)
3º Acesse seu email, abra o e-mail de confirmação enviado pela Hotmart e
clique no botão verde para validar sua conta
Pronto, você já pode acessar a área do aluno e assistir aos conteúdos das
videoaulas!

Como acessar os entregáveis e o material complementar?
Na página onde você irá assistir o vídeo de apresentação do módulo, você
encontrará o material complementar e o entregável disponíveis em PDF
para download.
Esse material também estará disponível na NOZ

Para qual e-mail enviar as minhas dúvidas sobre o programa?
felipe.maciel@ohubsocial.com.br

Minha equipe pode se cadastrar para assistir as videoaulas?
Sim. A sua equipe pode se cadastrar na Hotmart e acompanhar as videoaulas de forma online e gratuita.

Quando posso agendar uma consultoria presencial (visita), treinamento in loco?

Devem ser agendadas nas semanas dedicadas exclusivamente para tais
atendimentos, com até 48 horas de antecedência. Ou de acordo com a
agenda do(a) mentor(a). (No caso de um treinamento conduzido por parceiros do Hub).

Quando posso agendar as reuniões individuais?
Devem ser agendadas nas semanas dedicadas exclusivamente para tal
atendimento. Com antecedência mínima de 24 horas.
Os treinamentos in loco podem ser realizados na sede do Hub Social?

Sim, eles podem ser realizados na estrutura da iniciativa, com o mentor responsável se dirigindo até o local, ou a equipe da iniciativa pode se dirigir ao
auditório do Hub Social.
Quantas consultorias presenciais (visitas) minha
iniciativa poderá resgatar ao longo do ano?

Duas. Uma no primeiro semestre e outra no segundo trimestre.
Quantos treinamentos in loco minha iniciativa
poderá resgatar ao longo do ano?

Até 3 treinamentos.
Quantos representantes são permitidos nos
encontros temáticos presenciais?

No máximo 2 por iniciativa. (Sendo impossível flexibilizar esta regra sob
nenhuma hipótese, devido à pandemia de COVID-19)

NOZ
Por que eu devo usar a NOZ?
A NOZ é a plataforma utilizada pelo Hub Social para comunicação interna, avisos e informações importantes. A plataforma também é utilizada
para resgate de prêmios, consultorias e doações não financeiras.

Como faço para ganhar pontos (nozes) na NOZ?
Para acumular nozes, é importante que a sua Instituição curta, comente
e interage com as nossas publicações. E entregue o material solicitado
dentro do prazo, realize as avaliações modulares e se engaje no nosso
programa para ser destaque nos desafios e premiações.

Minha equipe pode se cadastrar para acompanhar a NOZ?
O cadastro na NOZ é realizado pelo Hub Social através de e-mail único,
informado em reunião de diagnóstico. Toda a sua equipe poderá acessar
com esse e-mail e senha de escolha institucional.

Como eu uso as nozes (pontos) acumulados?
As nozes acumuladas são para resgate de produtos e consultorias na
loja Hub Social. A nossa loja possui consultorias especializadas para trabalhar de forma personalizada o tema solicitado pela Instituição. A sua
equipe poderá participar das consultorias.
E nós também postamos doações não físicas para atender as demandas
internas da sua Instituição. Não se preocupe com a quantidade de nozes!
Toda Instituição engajada na NOZ e no nosso programa de aceleração
possui nozes o suficiente para resgatar os produtos na loja Hub Social.
Fiquem atentos na descrição do produto na NOZ para seguir todas as
orientações de resgate.
Resgatei um produto na NOZ, o Hub Social entrará em contato?
Sim. Após a sua solicitação de produto na NOZ, nós entraremos em contato via e-mail com todas as informações necessárias para prosseguimento do produto/serviço resgatado.
Após o resgate na NOZ, fique atento ao seu e-mail!

Como eu acesso a NOZ?
Como eu acesso a NOZ?
O passo a passo é simples! Nós cadastramos o seu e-mail (informado em
diagnóstico) no App da NOZ! Em seguida, é só você seguir os passos:
1. Baixar o aplicativo NOZ disponível em Android e IOS.
2. Colocar o time hubsocial
3. Inserir o usuário: e-mail informado
4. Digitar a 1ª senha de acesso: 123456
5. Alterar a senha

Esqueci a minha senha, o que faço?
Caso você já possua cadastro e esqueceu a senha, basta clicar em "esqueci minha senha", incluir o e-mail de usuário (informado em diagnóstico). Após o procedimento, acesse o seu e-mail e siga os passos da NOZ
para redefinição da senha.

Esqueci o meu e-mail e senha, o que faço?
Nesse caso, entre em contato com o time Hub Social por WhatsApp ou
e-mail que informaremos o seu e-mail de usuário e redefinimos a sua
senha para a primeira de acesso (123456)
WhatsApp: (31) 9 9732-7954
E-mail: hublab@ohubsocial.com.br

FINANCEIRO
Para onde é enviado o boleto mensal?
O boleto da mensalidade da aceleração é enviado até o segundo dia útil
do mês ou com antecedência de 48h da data de vencimento, para o
e-mail informado em diagnóstico e/ou por e-mail solicitado especificamente para essa demana.
Fique atento ao seu e-mail!

Paguei o boleto fora da data de vencimento, o que acontece?
Pagamentos realizados fora da data de vencimento (e horário comercial
do banco) não são debitados. Nesse caso, o valor será devolvido automaticamente para a sua conta em até 48h.
O Hub Social emitirá um novo boleto para pagamento.

Não realizei o pagamento do boleto, o que devo fazer?
Não se preocupe! Nós emitiremos um novo boleto logo após contabilizado o não débito do pagamento.
O envio será realizado com antecedência para o mesmo e-mail informado em diagnóstico.
Após 3 envios, nós entraremos em contato para avaliar melhor data de
vencimento ou o valor será embutido na próxima mensalidade.

Não realizei o pagamento mensal, o que devo fazer?
Você poderá entrar em contato via e-mail para estudarmos a melhor
forma de pagamento do(s) débito(s) em aberto ou aguarde o envio do
valor embutido na sua próxima mensalidade.
E-mail: lygia.barbosa@ohubsocial.com.br

CIDADE DO BEM
Como faço para cadastrar a minha Instituição na Cidade do Bem?
O cadastro é feito por nossa equipe após a conferência de todos os
dados necessários para a criação de uma campanha no site www.cidadedobem.com
Os dados necessários para cadastro da sua Instituição na plataforma
são:
1. Razão Social e CNPJ
2. Dados bancários próprios da Instituição
3. Envio do texto sobre a Instituição para divulgação na campanha
4. Envio de fotos institucionais
As informações em aberto serão solicitadas via e-mail para a Instituição
e apenas após todas as informações necessárias serem enviadas, a campanha poderá ser ativada na Cidade do Bem.

Minha campanha foi ativada na plataforma, e agora?
Você receberá um e-mail com todas as informações importantes para
acompanhar a sua campanha. Recomendamos divulgar a campanha nas
redes sociais e convidar a sua equipe, amigos e familiares para doarem.
E em caso de dúvida, você pode entrar em contato conosco via e-mail.
E-mail: contato@cidadedobem.com

NOZ
PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO
A NOZ é uma plataforma de engajamento
corporativo, comunicação interna e cultura
organizacional.

Acesse essa ferramenta e receba nossos
comunicados, troque pontos por
produtos/doações e se engaje conosco!
Nós cadastraremos o seu e-mail no App da NOZ!
Em seguida, é só você seguir os passos:
1. Baixar o aplicativo NOZ disponível em Android e IOS.
2. Colocar o time hubsocial
3. Inserir o usuário: usar e-mail que nos foi informado
4. Digitar a 1ª senha de acesso: 123456
5. Alterar a senha

Pronto! O aplicativo estará liberado para uso. Agora
é só você interagir e acompanhar os comunicados
internos do HUB SOCIAL, acumular pontos para
trocar por produtos e serviços na loja de pontos!
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