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Edital que regulamenta a 1ª Edição do Prêmio UFRA
Sustentável – Pequenas Ações, Grandes Impactos.

As Pró-Reitorias de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI), Pró-Reitora de
Ensino (PROEN), Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e Pró-Reitoria de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico (PROPED) da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA,
considerando os objetivos para o desenvolvimento sustentável e no uso de suas atribuições, tornam
público o presente Edital para premiação de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão que
apresentam boas práticas de sustentabilidade.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E REQUISITOS PARA

PARTICIPAÇÃO

Art. 1º O Prêmio Ufra Sustentável: Pequenas Ações, Grandes Impactos visa reconhecer,
divulgar e incentivar os projetos e ações coordenados por docentes ou técnicos administrativos da
UFRA, no âmbito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), descritos na
Agenda2030 disponível em https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030, conforme critérios
estabelecidos neste regulamento.

Art. 2º Poderão participar da premiação, os projetos cadastrados e adimplentes na PROEN,
PROEX ou PROPED, em andamento ou com finalização no ano de 2019, desenvolvidos em áreas
de importância crucial para a humanidade e para o planeta, que atendam aos critérios deste
regulamento e cumpram rigorosamente a legislação socioambiental, que envolvam ou estejam
relacionados com um ou mais dos seguintes ODS, em direção à construção de uma sociedade mais
justa e sustentável:

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030
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I. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;
II. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a

agricultura sustentável;
III. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades;
IV. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de

aprendizagem ao longo da vida para todos;
V. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;
VI. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos;
VII. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para

todos;
VIII. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e

produtivo e trabalho decente para todos;
IX. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e

fomentar a inovação;
X. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;
XI. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e

sustentáveis;
XII. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;
XIII. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos;
XIV. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o

desenvolvimento sustentável;
XV. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de

forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da
terra e deter a perda de biodiversidade;

XVI. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis;

XVII. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.
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§1º É vedada a participação de coordenadores que participem da Comissão Organizadora, de
Triagem e Julgadora do Prêmio;
§2° A inscrição do projeto no Prêmio Ufra Sustentável: Pequenas Ações, Grandes
Impactos, implicará no conhecimento e aceitação irrestrita das normas e condições estabelecidas
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

CAPÍTULO II
DOS

OBJETIVOS

Art. 3º O Prêmio Ufra Sustentável: Pequenas Ações, Grandes Impactos tem por finalidade
reconhecer projetos em prol do desenvolvimento sustentável e, especificamente:

I. Promover a produção de conhecimento a respeito de boas práticas socioambientais que
contribuam na redução da poluição e preservação do meio ambiente, com foco em ações
inovadoras;

II. Identificar, valorizar e dar visibilidade a pessoas e grupos de pessoas cuja atuação esteja
alinhada aos conceitos de sustentabilidade, à geração de trabalho e renda e à promoção
da igualdade de gênero no meio rural e urbano;

III. Preconizar ações de regularização ambiental, melhoria da assistência técnica,
treinamento e desenvolvimento no campo, ações e práticas cooperativas, entre outras
atividades relacionadas ao tema sustentabilidade.

CAPÍTULO III
DO TEMA

Art. 4º No escopo da premiação de projetos relacionados a Sustentabilidade, a inovação e
inclusão constituem ferramentas importantes para fortalecer a base do desenvolvimento
sustentável na Universidade. Entende-se por inovação aquelas iniciativas criativas que
contribuem para a transformação da realidade impactando positivamente na qualidade de vida de
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todos. A inclusão visa a igualdade de direitos e oportunidades para todos, e traz o sentimento de
pertencimento à sociedade. Nesse sentido, o Prêmio Ufra Sustentável: Pequenas Ações, Grandes

Impactos almeja contemplar experiências individuais ou coletivas que juntas convergem em uma
realidade possível e sustentável diante dos desafios atuais.

CAPÍTULO IV
DA INSCRIÇÃO

Art. 5º As inscrições para o I Prêmio Ufra Sustentável: Pequenas Ações, Grandes Impactos
deverão ser realizadas entre as 9h de 03 de maio de 2019 até às 23h59 de 17 de maio de 2019.

§1º As inscrições ao I Prêmio Ufra Sustentável: Pequenas Ações, Grandes Impactos são
gratuitas. Deve ser feita exclusivamente por meio do site http://bit.ly/PremioUFRASustentavel,
através do preenchimento completo do “Formulário de Inscrição”.
§2° No ato da inscrição o candidato deverá informar, obrigatoriamente:
a) Título do projeto;
b) Número de cadastro do projeto nas pró-reitorias (ensino, pesquisa e extensão);
c) Categoria do projeto (ensino, pesquisa e extensão);
d) Identificação do campus;
e) Identificação do Objetivo de Sustentabilidade relacionado ao projeto;
f) Nome do coordenador;
g) e-mail;
h) Telefone para contato;
i) Resumo do projeto;
j) Objetivos do projeto;
k) Metodologia do projeto;
l) Resultados (ainda que parciais).

§3º O candidato poderá fornecer informações adicionais relativas ao projeto através de arquivos de
texto, imagem ou vídeo que entenda relevante ao julgamento do supracitado projeto, enviando

http://bit.ly/PremioUFRASustentavel
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esses arquivos, em formato compactado, no período da inscrição, através do e-mail
propladi.ufra@gmail.com.
§4°Para cada projeto inscrito deverá ser realizada somente uma inscrição.
§5° O autor de cada inscrição receberá um e-mail informando número de registro e confirmação de
sua participação no evento.
§6° As inscrições que não estiverem dentro dos critérios previstos e exigidos neste regulamento
serão automaticamente desclassificadas.
§7° Será indeferida inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a quaisquer
dos requisitos fixados neste Edital;
§8° Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições realizadas fora do prazo especificado no
caput deste artigo.
§ 9° Em caso de inscrição duplicada, será considerada a última versão apresentada, enviada
através do formulário online;
§10° A Comissão organizadora não se responsabilizará pelo não recebimento de solicitação de
inscrição por motivos de ordem técnica, problemas em computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, ou por quaisquer outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados;

CAPÍTULO V

DA COMISSÃO DE TRIAGEM

Art 6º Nos casos em que o número de projetos inscritos, por Campi, seja superior a 10, haverá
uma Comissão de Triagem, formada por um membro da PROEN, um membro da PROPED, um
membro da PROEX e dois membros da Divisão de Sustentabilidade Ambiental – PROPLADI, que
realizará a pré-seleção das inscrições e indicará até o máximo de 10 projetos finalistas por Campi.

§1° Os critérios utilizados para avaliação dos projetos pela Comissão de Triagem serão os mesmos
critérios utilizados pela Comissão Julgadora, conforme descrito no Art.10, § 3º.
§2° O resultado da Triagem será homologado no dia 27/05/2019 e divulgado no site da Ufra.
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CAPÍTULO VI
CATEGORIAS E DA PREMIAÇÃO

Art. 7º Os projetos serão premiados, em cada Campi, conforme as categorias abaixo:
I. Ensino.
II. Pesquisa.
III. Extensão.

Art. 8° Para cada categoria de premiação, serão selecionados, também por Campi, o 1º Lugar, 2º
Lugar e 3º Lugar.

Art 9º O projeto vencedor será contemplado com uma premiação “Ufra Sustentavél: Pequenas
Ações, Grandes Impactos” na cerimônia.

CAPÍTULO VII

DA COMISSÃO JULGADORA

Art 10. A avaliação das inscrições e indicações concorrentes ao Prêmio Ufra Sustentável:
Pequenas Ações, Grandes Impactos será realizada por meio de uma Comissão Julgadora.
§1° Em cada Campi haverá uma Comissão Julgadora, composta por membros de diferentes áreas
de atuação e reconhecida competência, desde que não sejam coordenadores ou membros de
projeto participante da premiação.
§2° Além de ser responsável pela conferência das notas de avaliação e legitimação do vencedor,
cabe à Comissão Julgadora certificar que cada projeto inscrito atenda aos requisitos deste
regulamento.
§3° A avaliação técnica das propostas se fará mediante pontuação, representada pelo somatório
dos critérios usados pela Comissão Julgadora numa escala que passa por: Insuficiente: 1 ponto;
Regular: 2 pontos; Bom: 3 pontos; Muito Bom: 4 pontos; Excelente: 5 pontos.
a) Os seguintes parâmetros listados abaixo são critérios de avaliação usados pela Comissão
Julgadora, onde cada item recebá nota de 0 a 5. A saber:
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I) Uso de metodologias participativas;
II) Grau de Impactos positivos para o meio ambiente e a sociedade;
III) Possibilidade de reaplicação;
IV) Promoção da cidadania e envolvimento social local e global;
V) Estímulo às parcerias públicas e privadas, ao diálogo e à sociedade;
VI) Colaboração com a execução de políticas públicas e cumprimento da legislação ambiental;
VII) Proteção efetiva e apoio pragmático na preservação do meio ambiente sob a ótica da

sustentabilidade.
b) A nota atribuída a cada projeto será dada pela somatória dos sete critérios de que trata a alínea
anterior, de acordo com a equação abaixo:
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§4º Os participantes/concorrentes inscritos Prêmio Ufra Sustentável: Pequenas Ações, Grandes
Impactos concordam que o veredito da Comissão Julgadora é incontestável e que sobre ele não
caberá recurso judicial em qualquer instância.
§5° Em caso de empate de notas após a avaliação dos projetos e indicações, será utilizado como
critério de desempate a eliminação da menor nota, em qualquer dos critérios. Na sequência, as
notas serão novamente somadas e será considerado vencedor aquele que somar mais pontos.
§6° As avaliações e notas referendadas pelos membros da Comissão Julgadora não serão
disponibilizadas ou divulgadas, limitando-se apenas ao âmbito do processo avaliativo.
§7°Todo o processo de avaliação se dá de forma estritamente confidencial e nenhum jurado terá
conhecimento sobre as demais avaliações em andamento ou concluídas.

CAPÍTULO VIII
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Art.11. A divulgação do resultado do Prêmio Ufra Sustentável: Pequenas Ações, Grandes
Impactos ocorrerá, em cada Campi, conforme descrito a seguir:

I. Para o campus Belém, no dia 05 de junho de 2019 – Local: Auditório Waldir Bouhid.
II. Para o campus Capanema, no dia 07 de junho de 2019, Local: a definir.
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III. Para o campus Capitão Poço, no dia 07 de junho de 2019, Local: Hall do Campus.
IV. Para o campus Paragominas, no dia 12 de junho de 2019, Local: auditório.
V. Para o campus Parauapebas, no dia 12 de junho de 2019, Local: auditório.

VI. Para o campus Tomé-Açu, no dia 12 de junho de 2019, Local: auditório.

Parágrafo único. Não caberá recursos do resultado final da premiação.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A inscrição implica na prévia e integral concordância, por parte dos(as) candidatos(as) a
este Prêmio, às normas deste Regulamento, inclusive na autorização para publicação e a
divulgação das propostas e demais informação de interesse.
Art. 13. Situações não observadas neste Edital serão definidas pela comissão organizadora, cujas
decisões serão consideradas soberanas e irrecorríveis.
Art. 14. O não cumprimento de qualquer uma das normas deste Regulamento acarretará na
desclassificação da proposta candidata ao Prêmio.

Endereço para Esclarecimento de dúvidas:
Pró-Reitoria de Planejamento Desenvolvimento Institucional PROPLADI
Setor: Divisão de Sustentabilidade Institucional - DSI Telefone: Fone: (091) 99942-1197
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