
DOAÇÕES



QUAL O MOTIVO DAS DOAÇÕES? 
O motivo pelos quais os nossos bolsitas se
inscreveram no financiamento coletivo é
ajudá-los com as despesas que não estão

inclusas na bolsa de intercâmbio.
 

Estima-se que cada intercambista precisa de
no mínimo €100,00 (cem euros) por mês,

para se manterem no exterior!
 

Pensando nisso foi criada uma campanha
para angariar doações através do site da

evoé.cc .



QUANTO FOI ARRECADADO ? 

https://evoe.cc/projeto-cidadao-global

ESTE FOI O VALOR  TOTAL ARRECADADO
 PELA CAMPANHA DE FINANCIAMENTO COLETIVO 

ATRAVÉS DO SITE DA EVOÉ.CC  :

https://evoe.cc/projeto-cidadao-global


TAXA DA EVOÉ
Do valor total arrecadado,  foi descontado 

 uma taxa de 12% ao site Evoé.

https://evoe.cc/nossataxas

https://evoe.cc/nossataxas


COMO FICOU A DIVISÃO DO
VALOR TOTAL ? 

Após 30 dias do final da campanha, a Evoé repassa o
valor restante (descontado a taxa 12%)  integralmente  

 para a conta registrada no site.
 

Foi aberta uma conta conjunta de  responsabilidade de
03 dos responsáveis dos bolsistas.

 
Além das doações através do site, muitas pessoas
doaram dinheiro (em espécie) presencialmente. 

 
O montante final arrecadado tanto pelo site, quanto em

espécie , foi dividido igualmente entre 05 bolsistas  e
assim repassado a cada um deles a quantia de 

 R$ 4.811,48.



CONVERSÃO PARA EUROS
Este valor já foi convertido para o EURO e cada bolsista

possui € 680,03 euros para aportar suas depesas
pessoais durante o intercâmbio.



CARTÃO DE VIAGEM 
Tal quantia já foi depositada em um cartão
pré-pago para uso em viagens e  seu uso só

será liberado quando estiverem fora do país.



OUTRAS FORMAS DE DOAÇOES :) 
Uma querida colaboradora pagou por TODOS OS
VISTOS para Itália para os 05 intercambistas ! Além
dela também ter pago pela emissão do passaporte
de um deles♥

Houve doação de mala e algumas roupas.

Muitas pessoas doaram seu tempo e dedicação à
boa execução da campanha de financiamento
coletivo. 

Muitos doaram ideias, conselhos e experiências! 

Outros doaram suporte, alegria, amor e carinho
quando o estresse e a ansiedade batia :)



AINDA POSSO DOAR ?
Simmmmmm!

 
Não há como doar pelo site da EVOÉ, pois a

campanha por lá acabou. 
Porém, você ainda pode colaborar  como

desejar ! Toda e qualquer doação continua
sendo bem vinda :)

 
Acesse o link  abaixo e saiba como ;) 

https://linktr.ee/fhabolsistas

https://linktr.ee/fhabolsistas

