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Fellows YCL

A plataforma da Rede YCL consiste em uma ferramenta poderosa de
networking e de acesso a oportunidades.

Com ela, você terá contato com fellows YCL, membros
e empresas que participam da plataforma.

Como em qualquer ambiente social, mas com a particularidade de ser um ambiente online com
centenas de pessoas envolvidas, e já considerando o contexto de aumento da rede YCL, queremos
ajudar nossa rede a entender melhor quais ações e atividades são esperadas dos participantes da
rede, e quais não são bem-vindas na rede, sempre de acordo com os nossos valores institucionais:

Ação com base na ciência
Aprendizado contínuo

Colaboração intergeracional
Coragem e foco na solução

Inclusão e Diversidade

Fique por dentro de suas possibilidades e benefícios por participar da Plataforma da
Rede YCL:

a) Acesso a uma rede de pessoas preocupadas com a crise climática, com interesses e
valores parecidos;

b) Alcance a vagas e oportunidades trazidas pelo time YCL e por todos membros da rede;

c) Participação em eventos exclusivos criados pelo time YCL e parceiros;

d) Conexão com grupos de trabalho e Hubs para envolvimento em ações práticas ligadas à
temática de clima;

e) Tornar seu perfil visível para uma rede de parceiros e potenciais empregadores.
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Como você pode tirar o melhor da plataforma?

● Crie seu perfil o mais completo possível, ressaltando suas habilidades, experiências e
interesses. Se você procura oportunidades internacionais, publique em inglês também;

● Deixe evidente em qual lugar do mundo você se encontra;

● Escolha uma foto de perfil que melhor lhe representa e permita que outros membros lhe
conheçam;

● Interaja com os demais membros e explore os eventos e oportunidades publicados;

● Compartilhe suas experiências pessoais e profissionais, inclusive com fotos e vídeos;

● Além da versão web, você também pode baixar o aplicativo da Plataforma no seu celular
(disponível para iOS e Android), facilitando o acesso em qualquer lugar;

● A plataforma costuma enviar muitas notificações via e-mail - caso deseje alterar essa
configuração, faça o seguinte:

○ Acesse a plataforma com seu login e senha: https://yclnetwork.mn.co/
○ No canto superior direito, clique na sua foto de perfil e vá em “Personal settings”
○ Clique em “Notifications”
○ Selecione “o�” embaixo de “Email updates”
○ Em “Notification Types”, você também pode controlar que notificações quer receber

dentro da plataforma/app do Mighty Networks.

https://apps.apple.com/us/app/mighty-networks/id1081683081
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mightybell.mb&hl=pt_BR&gl=US
https://yclnetwork.mn.co/
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Não somos uma rede social qualquer! Veja quais ferramentas estão disponíveis dentro
do plataforma para você extrair o melhor da sua experiência:

O que você pode (e deve) fazer na plataforma:

● Publicar artigos de própria autoria ou compartilhar publicações de especialistas

● Compartilhar notícias, dar sua opinião e debater ideias

● Compartilhar e/ou criar eventos

● Interagir com outros participantes

● Marcar colegas e amigos nos posts que você acha que pode interessar a eles/as

● Compartilhar vagas de emprego, oportunidades de editais, cursos e bolsas de estudo

● Compartilhar projetos próprios ligados ao tema de sustentabilidade e clima

● Usar palavras-chaves na sua descrição do perfil: isso pode ajudar você a ser encontrado por
outras pessoas

● “Puxar” conversas paralelas através do chat

● Entrar em grupos públicos ou solicitar participação em grupos privados, destinados aos
Hubs e a projetos que estão rolando na rede. Ex.: Dia do Profissional do Clima (DPC) e
Grupos de Trabalho (GTs).

Dica: Sempre adicione um tópico à publicação, assim quem estiver procurando por um tópico
específico pode ter acesso ao que você postou. Por ex.: existe o tópico “Cursos e treinamentos”,
onde todas as publicações relacionadas a esse tópico ficam agrupadas.

Dica #2: Ao compartilhar uma vaga de emprego, edital, curso ou bolsa, cheque se ela já não foi
postada recentemente digitando palavras-chave relacionadas à oportunidade na barra de busca
localizada no canto superior da página.
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O que você não deve fazer na plataforma:

● Fazer posts ou compartilhar eventos que não condizem com os valores da YCL (você pode
acessá-los aqui ou na primeira página deste documento);

● Usar de discurso de ódio ou símbolos e imagens discriminatórias;

● Usar dos contatos da rede para desrespeitar outros membros;

● Desrespeitar a opinião alheia: discordância e debates são normais e importantes, mas
somente se forem comunicados com respeito e objetividade.

● Somos uma comunidade diversa e o YCL incentiva a diversidade na rede. Por isso, não
desrespeite a identidade de uma pessoa, seja em termos de gênero, raça, credo ou outras.

● Não toleramos qualquer tipo de assédio, discriminação, preconceito ou constrangimento
(serão banidos da rede fellows que cometerem: assédio, falta de respeito à opinião alheia,
palavras de intenção desrespeitosa, qualquer tipo de preconceito e desrespeito a outros
membros)

Importante:

- Serão banidos da rede qualquer pessoa ou organização que cometer: assédio, falta de respeito à
opinião alheia, palavras de intenção desrespeitosa, qualquer tipo de preconceito e desrespeito a
outros membros

- Caso você tenha alguma queixa ou acredite ter visto algum comportamento que viole as
orientações presentes neste manual, entre em contato com nossa ouvidoria através do e-mail
ouvidoria@youthclimateleaders.org.

Com relação aos eventos internos da rede, nossas recomendações são:

https://www.youthclimateleaders.org/about
https://www.youthclimateleaders.org/about
mailto:ouvidoria@youthclimateleaders.org
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● Mantenha seu microfone desligado quando não estiver falando - ruídos externos
atrapalham e podem ser constrangedores!

● Sempre que puder, deixe a câmera ligada - esse gesto simples ajuda a gente a se conectar
melhor mesmo em um formato online.

● Não compartilhe o link do evento para outras pessoas de fora da rede YCL - criamos esses
espaços de acolhimento exclusivamente pensando na nossa rede.

● Sempre que disponível, avalie o evento por meio do formulário de avaliação fornecido pela
equipe de articulação da rede na plataforma. Sua opinião nos ajuda a melhorar!

Esperamos que com essas recomendações, você possa aproveitar o melhor que a plataforma pode
oferecer a você. Para qualquer dúvida, não hesite em procurar o time YCL dentro da plataforma:

● Manuella Comério, Gerente de comunidades
● Fernanda Matsuoka, Co-fundadora YCL
● Flávia Martinelli, Articuladora de redes
● Clara de Assis, Mobilizadora de redes

https://yclnetwork.mn.co/members/7453338
https://yclnetwork.mn.co/members/7248561
https://yclnetwork.mn.co/members/7313541
https://yclnetwork.mn.co/members/7481069

