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Para os Membros da Associação – Projeto alumni excelência  

 

Introdução 

O projeto tem o intuito de incentivar a continuação dos trabalhos dos 
membros da Associação Alumni em seus Bethéis e em prol das 
Filhas de Jó Internacional. Para isso, serão realizadas atividades 
mensais que deverão ser realizadas pelos membros. 

 

Quem pode participar do projeto? 

Todos os membros da Associação Alumni das Filhas de Jó Bahia 
poderão participar desse projeto. 

 

Atividades 

Outubro 

Como uma forma de incentivar o estudo e a difusão de conhecimento para as 
filhas de Jó do nosso estado, o Comitê da Associação Alumni vai realizar o 
“Projeto Estudo Virtual”. Os membros da Associação deverão incentivar pelo 
menos 5 Filhas do seu Bethel a se inscreverem e participarem do Estudo Virtual. 

Data: até 25/10/2020 

*Pontuação: Se pelo menos 5 filhas de Jó do Bethel do membro da Associação 
Alumni participarem do “Projeto Estudo Virtual” o membro receberá 20 pontos. 

 

Novembro 

O mês de novembro será dedicado a promoção da Filhas de Jó Internacional.  

Os membros da Associação terão como atividade organizar um encontro no seu 
Bethel, virtualmente (se as atividades ainda estiverem suspensas) ou 
presencialmente (se as atividades presenciais forem retomadas) com o objetivo 
de apresentar formas de promover e explicar as Filhas de Jó para quem não 
conhece. 

Os membros do mesmo Bethel deverão organizar em conjunto o Encontro.  

Será enviado para o e-mail: alumnifdjba@gmail.com um breve relato do 
encontro, foto/print e uma lista com os membros que organizaram em anexo. 

Data: até 30/11/2020 

*Pontuação: Cada membro da Associação Alumni que realizar o encontro 
receberá 20 pontos. 
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Dezembro 

No mês de dezembro os membros deverão criar um projeto que possa ser 
aplicado em seu Bethel. O projeto deverá ter uma das seguintes temáticas: 

• Captar novos membros para as Filhas de Jó Internacional 
 

• Estudo sobre as Filhas de Jó Internacional 
 

• Educação 
 

O que deve conter no projeto: 

Título 

Sumário  

Introdução (com a escolha do tema) 

Problema 

Justificativa 

Objetivo 

Metodologia 

Cronograma 

 

*Observação: A escolha do tema fica a critério de cada membro. O projeto 

deverá ser inédito, ou seja, o membro não poderá escrever sobre um projeto que 

já existe ou já tenha sido desenvolvido pelo seu Bethel. 

O projeto deverá ser enviado para o e-mail: alumnifdjba@gmail.com  

Data: até 31/12/2020 

*Pontuação: Cada membro da Associação Alumni que encaminhar o projeto e 
cumprir com os requisitos receberá 30 pontos. 

 

Atividades bônus 

- Cada novo membro indicado por um Membro Associado da Associação 

Alumni: 10 pontos por indicação (Data: até 31/05/2021) 

Para receber a pontuação, o nome do Membro Associado da Associação Alumni 

deve estar escrito na Petição para Associação do novo membro na sessão “Fui 

indicado(a) por”. 
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- Se um membro conseguir pelo menos uma doação de algum valor para a 

Associação Alumni: 20 pontos (Data: até 31/05/2021) 

Para receber a pontuação, o Membro Associado da Associação Alumni deve 

preencher um recibo e encaminhar juntamente com o comprovante de depósito 

do valor na conta corrente das Filhas de Jó Bahia para o e-mail: 

alumnifdjba@gmail.com.  

Banco do Brasil 
Titular: Associação das Filhas de Jó do Estado da Bahia 

Conta corrente: 10.420-5 
Agência: 4.496-2 

CNPJ: 23.713.146/0001-80 

Modelo de recibo: 

 

 

OBSERVAÇÃO 

O projeto Alumni Excelência só será encerrado em 2021.1, as atividades do 

próximo ano serão divulgadas futuramente. A premiação do projeto Alumni 

Excelência só será divulgada no ano que vem, juntamente com as próximas 

atividades. As premiações vão ocorrer na Grande Sessão de 2021.  
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