Concurso de Ideias – Escola Sustentável – Dom Cipriano Chagas
1. DA ATIVIDADE CONCURSO DE IDEIAS, O QUE É?
1.1 De caráter cultural e acadêmico, o Concurso de Ideias - Escola Sustentável – Dom Cipriano
Chagas é uma atividade da parceria entre a Estácio e a escola Dom Cipriano Chagas. Participar do
Concurso de Ideias - Escola Sustentável – Dom Cipriano Chagas é uma oportunidade única de
contribuir diretamente para o desenvolvimento de práticas sustentáveis aplicáveis para a realidade
da escola, assim como colaborar para a conscientização de 200 alunos e suas respectivas famílias
sobre o tema da Sustentabilidade.
1.2 Os participantes farão uma doação em forma de propostas e soluções articuladas, que terão
como objetivo apoiar a incorporação de valores referentes à ecoeficiência e responsabilidade
socioambiental em estudo de caso real, a Escola Dom Cipriano Chagas.
1.3 Os projetos apresentados serão automaticamente doados gratuitamente para Escola Dom
Cipriano, não cabendo qualquer tipo de ônus para as partes. Não haverá nenhum tipo de
pagamento, presente, ressarcimento, ônus, gratificação ou verba para os participantes.
2. QUEM PODERÁ PARTICIPAR DA ATIVIDADE CONCURSO IDEIAS?
2.1 A participação na atividade será permitida somente aos alunos com matrícula ativa na Estácio no
momento da inscrição. Alunos com matrícula cancelada ou trancada no momento da inscrição ou da
apresentação do projeto não serão elegíveis.
2.2 Deve estar devidamente matriculado em curso de graduação, graduação tecnológica ou

pós-graduação – EAD ou presencial - da Universidade Estácio de Sá em qualquer um dos
campi do estado do Rio de Janeiro.
2.3 Serão admitidos somente estudantes dos seguintes cursos: Gestão Ambiental, Arquitetura e
Urbanismo, Engenharias e Design de Interiores, assim como alunos de cursos de pós-graduação
dessas áreas de conhecimento.
2.4 Não poderão participar deste concurso os funcionários das empresas direta ou indiretamente
envolvidas na organização deste, suas subsidiárias, entidades afiliadas, consultores, agências,
familiares (definidos como: pais, filhos, irmãos e esposas/os ou que residam no mesmo domicílio do
funcionário).

3. COMO SE DARÁ A ATIVIDADE?
A participação na atividade se dará da seguinte forma:



Constituir uma equipe formada por 3 a 6 estudantes, podendo ser admitidos grupos
compostos por membros de cursos, salas e campus diferentes;



É desejável que todas as equipes sejam compostas por, pelo menos, um aluno do curso de
graduação em Gestão Ambiental e um aluno do curso de graduação de Arquitetura e
Urbanismo;



As vagas são limitadas à inscrição de 20 (vinte) equipes;



Para inscrever a sua equipe, acesse o link
http://www.estacio.br/formularios/escolasustentavel2/ e preencha todos os campos.
Aguarde o e-mail de confirmação da inscrição da sua equipe;



As equipes inscritas deverão obrigatoriamente estar representadas por, pelo menos, dois
alunos em todas as etapas do Concurso, devendo garantir:
a) realização de ao menos 1 (uma) visita técnica presencial à Escola Dom Cipriano Chagas
(em data e horário previamente acordados com a escola);
o Para agendar a visita à escola, entrar em contato com a Diretora Gabriela Malta
por meio do e-mail gabriela@sociedadeprovidencia.org.br ou do telefone (21)
2541-7236.
b) participação presencial no evento de apresentação dos projetos desenvolvidos;
c) preparação e entrega de proposta em formato solicitado dentro do prazo estipulado e;
d) participação no evento final de premiação.



Todas as despesas decorrentes da participação das equipes (deslocamento, alimentação,
elaboração dos projetos) serão de responsabilidade dos participantes e não serão
reembolsadas pela Estácio ou pela escola Dom Cipriano Chagas;



Serão disponibilizados os contatos de professores da Estácio que irão atuar como tutores
para esclarecimento de dúvidas das equipes inscritas;

 Cumprir todos os passos a seguir:
ETAPAS
Etapa 1 – Feira de Ciências Escola Dom Cipriano Chagas
Etapa 2 – Inscrição
Etapa 3 – Visita à Escola Dom Cipriano Chagas
Etapa 4 – Apresentação dos projetos e entrega dos relatórios
Etapa 5 – Divulgação dos Resultados

Prazo
Dia 16/07
De 18/07 a 16/08
De 18/07 a 31/08
Dia 16/09
Dia 30/09

4. A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE CONCURSO DE IDEIAS SERÁ COMO?
4.1. A análise, julgamento e classificação dos pré-selecionados ficará a critério de uma banca de
docentes selecionados da empresa Estácio, que levará em consideração a criatividade, abordagem
do tema proposto em cada categoria, originalidade, etc.
4.2. Serão eleitos como vencedores da atividade concurso de ideias a equipe que tiver seu trabalho
selecionado.
4.3. A equipe que tentar burlar ou fraudar alguma das etapas da atividade será desclassificada sem
aviso prévio;
4.4. O envio de qualquer material pela equipe deverá ser correlato ao tema proposto pela atividade
e não possuir conteúdo que:
a) Possa causar danos a terceiros, seja através de difamação, injúria ou calúnia, danos
materiais e/ou danos morais;
b) Seja obsceno e/ou pornográfico;
c) Contenha dados (mensagens, informação, imagens) subliminares;
d) Contenha dados ou informação que constitua ou possa constituir crime (ou
contravenção penal) ou que possa ser entendido como incitação à prática de crimes
(ou contravenção penal);
e) Constitua ofensa à liberdade de crença e às religiões;
f) Contenha dado ou informação de cunho racista ou discriminatória;
g) Viole qualquer lei, ou seja, inapropriado;
h) Tenha intenção de divulgar produto ou serviço ou qualquer finalidade comercial;
i) Faça propaganda eleitoral ou divulgue opinião favorável ou contra partido ou
candidato;
j) Tenha sido produzido por terceiros.
4.5 Materiais contendo palavras de baixo calão, propaganda, agressões e que não estejam de
acordo com este regulamento, serão eliminados sem aviso prévio.
4.6 No caso de fraude comprovada, a equipe será desclassificado automaticamente da atividade,
sendo que o prêmio será transferido para a próxima equipe dentro das condições válidas.
5. DAS ETAPAS
5.1 Feira de Ciências Escola Dom Cipriano Chagas
Todos os alunos dos cursos de Gestão Ambiental, Arquitetura e Urbanismo, Engenharias e Design de
Interiores e cursos de pós-graduação dessas áreas de conhecimento das unidades do estado do Rio

de Janeiro receberão convite por e-mail para participação na Feira de Ciências, a ser realizada no dia
16/07/2016, às 9h30, na Escola Dom Cipriano Chagas – Rua Álvaro Ramos, 513 – Botafogo, Rio de
Janeiro/RJ.
A presença no evento deverá ser confirmada no link:
http://www.estacio.br/formularios/escolasustentavel/.
A Feira de Ciências consistirá de 1 (um) dia de atividades onde serão apresentadas as informações
sobre o caso da escola Dom Cipriano Chagas assim como palestras que funcionarão como subsídio
para o desenvolvimento dos projetos. Os alunos que participarem da Feira de Ciências e das
palestras irão receber 5 (cinco) horas AAC que serão lançadas automaticamente até o final do
período 2016.2.
5.2 Visita técnica
Após a Feira de Ciências, entre os dias 18/07 e 31/08, os membros das equipes inscritas deverão se
organizar para a realização de visitas técnicas, observações, coletas de novos dados e validação. É
responsabilidade dos participantes inscritos:
a) Realizar um levantamento prévio de informações sobre o caso, por meio de pesquisas de
dados na internet, publicações, estudos, redes sociais, etc. Nesta pesquisa o grupo deverá
buscar uma ampliação do entendimento sobre o caso e detalhar as questões que serão
levantadas na visita.
b) Realizar visita técnica à Escola Dom Cipriano Chagas;
c)Realizar observação ativa in loco e conversar com usuários, parceiros e potenciais beneficiários
sobre as possíveis soluções propostas.
d) Validar solução com potenciais usuários, parceiros e beneficiários, e obter opiniões sobre a
solução proposta.
e) Para agendar a visita à escola, entrar em contato com a Diretora Gabriela Malta por meio do
e-mail gabriela@sociedadeprovidencia.org.br ou do telefone (21) 2541-7236.
5.3 Apresentação das ideias
A apresentação da solução proposta deverá ser realizada presencialmente em evento no dia 16/09,
em local e horário a serem definidos e informados aos participantes.
a) A apresentação deverá ser em Power Point em até 20 minutos e ser capaz de deixar claro
o problema e a solução proposta, abordando no mínimo as seguintes questões:
 Qual diagnóstico levantado no caso?
 Qual(is) usuário(s) serão beneficiários da solução proposta?
 Quem são os atores/parceiros a serem articulados?
 Qual a proposta de solução inovadora que foi desenvolvida?
 Quais são os benefícios da solução?
 De que maneira ela integra mais de um tema prioritário na dimensão do problema
identificado?
 As ideias propostas devem considerar a legislação ambiental vigente.

b) Além da apresentação em Power Point, devem ser entregues até 5 (cinco) pranchas
formato A2 com as ideias apresentadas.
5.4 Da banca de jurados e dos critérios de avaliação
Uma banca de jurados formada por docentes da Estácio, especialistas no tema e parceiros
convidados avaliarão as propostas submetidas.
A avaliação se dará a partir da proposta de solução desenvolvida pela equipe e de sua capacidade de
argumentação na defesa das ideias apresentadas. Cada equipe terá 20 minutos para realizar a sua
apresentação.
Os seguintes quesitos serão avaliados pela banca de jurados:









Caráter Inovador e Relevância do Problema - A banca avaliará a solução proposta em
relação ao seu ineditismo e criatividade empregada no desenho da proposta em relação à
relevância do problema identificado.
Capacidade de Mobilização e Engajamento do Usuário - A banca avaliará em que medida o
grupo desenvolveu propostas de atividades para engajamento dos públicos envolvidos:
alunos, professores e funcionários da Escola Dom e famílias dos alunos.
Viabilidade de Execução - A proposta deverá ter viabilidade de execução, dando-se
preferência para soluções simples e eficazes, com capacidade de serem executadas com
baixo investimento financeiro, considerando o contexto socioeconômico da Escola Dom
Cipriano Chagas. A apresentação de possíveis parceiros para desenvolvimento das soluções
será um diferencial.
Consistência na Descrição da Solução - Capacidade de descrição e consistência no
detalhamento da solução proposta.
Capacidade de Argumentação e Defesa da Solução - O grupo será avaliado quanto à sua
capacidade de comunicar e defender a solução proposta sendo livre a utilização de recursos
como maquetes e vídeos, por exemplo.

6. A PREMIAÇÃO SERÁ COMO?
6.1 A partir das avaliações realizadas pela comissão julgadora das propostas de soluções
encaminhadas, serão premiadas as três melhores equipes com base nos critérios pré-definidos.
6.2 A divulgação das equipes premiadas e do ranking final será realizada em evento presencial de
premiação no dia 30/09, em local e horário a serem definidos e informados aos participantes.


1º lugar: Cada membro da equipe vencedora será premiado com 1 (um) tablet; um dvd do
documentário do movimento Rio Eu Amo Eu Cuido; um dvd Bernardes – Arquiteto Sérgio
Bernardes; certificado de 1º lugar;



2º lugar: Cada membro da equipe que conquistar o 2º lugar no Concurso de Ideias será
premiado com um dvd do documentário do movimento Rio Eu Amo Eu Cuido; um dvd
Bernardes – Arquiteto Sérgio Bernardes; certificado de 2º lugar;



3º lugar: Cada membro da equipe que conquistar o 3º lugar no Concurso de Ideias será
premiado com um dvd do documentário do movimento Rio Eu Amo Eu Cuido; um dvd
Bernardes – Arquiteto Sérgio Bernardes; certificado de 3º lugar;
Todos os integrantes das equipes participantes que apresentarem o projeto e cumprirem
todas as etapas previstas no regulamento irão receber 25 (vinte e cinco) horas AAC que
serão lançadas automaticamente até o fim do período 2016.2.



6.3 Os prêmios recebidos são pessoais e intransferíveis, sendo vedada a comercialização, troca e/ou
substituição destes, bem como sua conversão em moeda corrente.
6.4 Se por qualquer motivo, alheio à vontade e controle da Estácio, não for possível conduzir esta
atividade conforme o planejado, esta poderá modificá-la, suspendê-la e/ou finalizá-la com aviso
prévio aos participantes. Caso haja término antecipado da atividade, deverá divulgar através dos
mesmos meios utilizados para sua divulgação da atividade, sem necessidade de dar explicações do
encerramento da mesma.
7. ESCOLA DOM CIPRIANO CHAGAS, QUEM É?
A Escola Dom Cipriano Chagas é uma ONG sem fins lucrativos que atende crianças dos 3 aos 11 anos
de famílias com renda de até 3 salários mínimos.
Desde 09 de agosto de 1943 trabalham no desenvolvimento educacional, afetivo e psicossocial para
crianças, colocando indivíduos mais preparados na sociedade. Além das crianças, atendem também
seus familiares, fazendo com que o aprendizado não fique preso dentro dos limites da escola. Foi
por esse trabalho de tantos anos que a Sociedade Providência foi declarada de Utilidade Pública
Municipal e Federal.
Nossos Programas











Escolarização básica - educação infantil e ensino fundamental até o 5o ano
Integração Social
Formação Religiosa Católica
Prevenção e preservação da saúde
Clínica de Pscicologia Infantil
Clínica de Pediatria
Palestras com pais e responsáveis
Rodas de Família
Curso de Informática
Artes

 Linguas Estrangeiras: inglês e espanhol
 Esportes
 Incentivo à leitura
 Cinema
Valores da Dom Cipriano Chagas:
AMO O QUE FAÇO: Coloco o melhor de mim em cada tarefa. Cuido com carinho de cada detalhe e
de cada pessoa. A minha paixão e a minha dedicação transformam vidas.
SOU O RESPONSÁVEL: O que EU preciso mudar para que as coisas melhorem? São as minhas
atitudes que influenciam os outros. Eu posso sempre ir um pouco mais além. Eu sou o responsável e
o exemplo a ser seguido.
NÃO DESISTO: Persisto. Persevero. Caio e levanto. Tento de outra forma. Jesus já me mostrou que
fazer o bem nunca foi fácil, mas nada vale mais a pena.
NÃO ESTOU SOZINHO: Olho nos olhos e trato todos com respeito e afeto (alunos, pais, colegas de
trabalho). Eu chamo para a conversa. Reconheço o valor do outro. Sou sincero e íntegro. Trato todos
como gostaria de ser tratado.
A VITÓRIA É CERTA: Sou nascido de Deus Ele me ama e acredita em mim incondicionalmente. Com
minha fé, valores e atitudes serei vitorioso no amor, na família, no trabalho e na vida, como uma
pessoa completa e íntegra na nossa sociedade.
8. DOS DIREITOS AUTORAIS
8.1 A ESTÁCIO não se responsabiliza perante terceiros caso haja a inscrição de texto, foto ou vídeo
no projeto sujeito a direito autoral, sendo de total responsabilidade do PARTICIPANTE/EQUIPE
responder em juízo ou fora dele por eventual utilização de texto que viole direito alheio.
8.2. Os projetos apresentados serão automaticamente doados gratuitamente para Escola Dom
Cipriano, não cabendo qualquer tipo de ônus para as partes. Sendo assim, a equipe não terá mais
nenhum poder sobre o projeto.
9. OBSERVAÇÕES GERAIS
9.1. Elege-se o foro da comarca da cidade do Rio de Janeiro (RJ) para dirimir questões oriundas
deste Regulamento.
10. Contato
10.1 Para contato dos participantes com a organização do Concurso de Ideias, deve ser enviado um
e-mail para sustentabilidade@estacio.br.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2016.
SESES – Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.

