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CONCURSO DE IDEIAS SUSTENTÁVEIS
PARA O CÂMPUS GLÓRIA DA UFU

A Universidade Federal de Uberlândia – UFU, instituição pública da rede federal de ensino superior, ciente:
- do interesse da comunidade acadêmica em participar da elaboração do plano de implantação do Câmpus 
Glória;
- do seu compromisso com a democratização e com a ampla participação nesse processo;
- da importância das universidades públicas exercerem um papel de inovação e referência para ações que 
combinem educação, pesquisa, formação de cidadania e respeito ao meio ambiente;
- da necessidade de promover o intercâmbio de informações para enfrentar os desafios da sustentabilidade;
- do papel de estimular o interesse e o envolvimento de estudantes e dos outros membros da comunidade 
universitária e externa para uma gestão sustentável do novo câmpus;
lança o presente Concurso, nos termos abaixo definidos.

A Prefeitura Universitária da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em parceria com a Fundação de 
Apoio Universitário (FAU) e com grupos do Programa de Educação Tutorial da UFU (PET's) tornam públicas 
as  condições  para  a  realização  de  Concurso  de  Ideias  Sustentáveis  para  o  Câmpus  Glória  da  UFU – 
Uberlândia.

EDITAL

1. DO CONCURSO
Tema: “Ideias sustentáveis para o Câmpus Glória da UFU”

1.1. Serão selecionados e premiados os 3 (três) melhores trabalhos, considerando os pareceres da Comissão 
Julgadora.

1.2. O presente Edital visa organizar, divulgar e orientar a seleção de soluções sustentáveis para o câmpus 
universitário Glória,  da Universidade Federal  de Uberlândia,  a ser implantado a partir  de 2011. Todas as 
informações sobre o projeto Câmpus Glória e a área estão disponíveis no site www.campusgloria.ufu.br

1.3. O Concurso tem como objetivo estimular os estudantes e futuros profissionais brasileiros a propor  a 
soluções  e  ideias  inovadoras,  relacionadas  à  Sustentabilidade,  destinadas  a  câmpus  universitários, 
contribuindo para o planejamento desse tipo de espaço urbano.

1.4. O Concurso espera, com sua realização, estimular a produção e o desenvolvimento de novas alternativas 
construtivas,  de  gestão  universitária,  tecnológica,  ambiental,  social  e  economicamente  sustentáveis,  com 
vistas à otimização dos recursos e reflexão sobre os desafios para implantação de câmpus sustentáveis.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderá participar do Concurso qualquer estudante regularmente matriculado em cursos de graduação ou 
pós-graduação strictu sensu em instituições de ensino superior do Brasil.

2.2. A participação poderá ser individual ou em grupo, para exercitar o trabalho em equipe multidisciplinar, de 
até 3 (três) estudantes. Nas propostas coletivas deverá ser devidamente identificado um responsável pela 
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Ideia, que será o contato da equipe.

2.3. Professores e técnicos-administrativos de universidades ou profissionais autônomos, poderão auxiliar a 
elaboração da proposta e poderão, em caso de premiação, receber diploma de participação em proposta 
premiada. 

2.4. A Universidade Federal de Uberlândia concederá, a todos os participantes que encaminharem sugestões 
de ideias,  Certificado de Participação no concurso,  constando o trabalho apresentado e  a  carga horária 
estimada para elaboração em 40 horas.

2.5. Estão impedidos de participar deste Concurso:
a) Integrantes da comissão organizadora do concurso e seus parentes, por consanguinidade ou afinidade, até 
o 3º grau;
b) Dirigentes ou servidores da Prefeitura Universitária ou da Fundação de Apoio Universitário e seus parentes 
(conforme item anterior);
c) Integrantes da equipe responsável pela elaboração do Plano Diretor Físico-Territorial do Câmpus Glória, 
inclusive na condição de estagiários e seus parentes (conforme item anterior);
d) Estudantes que não estejam regularmente matriculados em algum curso de graduação ou pós-graduação 
stricto sensu do Brasil, ou com certificado de conclusão anterior.

3. DA APRESENTAÇÃO DE IDEIAS
3.1. A ideia deve ser descrita e encaminhada à Comissão Organizadora do Concurso, conforme o modelo 
proposto no item 3.5.

3.2. As ideias deverão identificar as respectivas linhas temáticas que abordam:
a) Construções Sustentáveis
b) Gestão de Água
c) Fontes alternativas e Consumo de Energia
d) Gestão de Resíduos Sólidos
e) Mobilidade Sustentável
f) Áreas Verdes, Espaços de Convivência e de Lazer e Recreação
g) Educação Ambiental e Comunicação

3.3. Os trabalhos podem mesclar as linhas temáticas de trabalho.

3.4.  As propostas  de ideias podem constituir-se como sugestões de tecnologias sustentáveis,  projetos e 
desenhos  urbanos,  projetos  de  intervenção,  outra  forma  que  bem  explicite  a  justificativa,  objetivo  e 
detalhamento da ideia para o Câmpus Glória.

3.5. Toda a apresentação da proposta deverá ser enviada via correio eletrônico. Os documentos deverão 
estar  em arquivos  no  formato  DOC,  PPT,  PDF ou  JPG.  O(s)  arquivo(s)  digital(is)  deverá(ão)  conter  as 
seguintes especificações:
a) Título e Linha temática
b) Justificativa
c) Objetivos
d) Detalhamento da proposta e sua respectiva metodologia
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e) Desenhos ou imagens ilustrativas da ideia, se for o caso
f) Referencial teórico ou experiência utilizados, se for o caso

3.6. No conteúdo dos documentos não poderá haver em hipótese alguma qualquer tipo de identificação da 
equipe ou dos indivíduos participantes.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. O período de inscrição será das 08h00min do dia 03 de janeiro de 2010 até as 23h59min do dia 27 de 
fevereiro de 2011.

4.2. As inscrições serão feitas por meio eletrônico, mediante:
a) preenchimento de formulário eletrônico no site do Projeto Câmpus Glória (www.campusgloria.ufu.br) e;
b) envio do trabalho para o email concursocampusgloria@gmail.com

4.3. O formulário deverá ser preenchido para efetuar a inscrição no concurso, com todas as informações para 
contato com o(s) autor(es). A mensagem por email deverá obrigatoriamente ser encaminhada contendo o 
trabalho proposto, na forma de anexo.

4.4. A inscrição poderá ser efetivada somente por email. Contudo, caso o email não seja recebido no prazo 
final, ou não possa ser aberto com conteúdo, por qualquer motivo, a inscrição será considerada nula. No caso 
do preenchimento da inscrição, caso o email não seja recebido ou aberto, a comissão organizadora entrará 
em contato com o responsável para novo encaminhamento, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas do 
prazo final para as inscrições.

4.5. As inscrições serão inteiramente gratuitas.

5. DA COMISSÃO JULGADORA
5.1. A Comissão Julgadora será composta por, no mínimo, 5 (cinco) profissionais, sendo pelo menos 2 (dois) 
deles externos à UFU, que trabalhem com temas relacionados à Sustentabilidade, indicados pela comissão 
organizadora.

5.2. A Comissão Julgadora levará em consideração as exigências do presente Edital, as bases do Concurso, 
os referenciais e experiências sobre Sustentabilidade e os critérios de avaliação relacionado no item 6.

5.3. A Comissão Julgadora reunir-se-á com todos os seus integrantes, a qualquer tempo, para discussões 
sobre os critérios de avaliação e, ao final, para entrega dos pareceres julgadores.

5.4. Cada membro da comissão julgadora emitirá parecer sobre cada uma das propostas premiadas, de 
acordo com os critérios estabelecidos, apontando ao final nota entre 0,00 (zero) e 100,00 (cem) pontos. O 
resultado será obtido pela média aritmética de todos os pareceres julgadores.

5.5. As decisões firmadas pela Comissão Julgadora serão finais e irrecorríveis.

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1. Adequação ao roteiro e objetivo do concurso - serão priorizados projetos que apresentem de forma clara 
e coerente todas as informações solicitadas no item 3.5. deste edital.
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CRITÉRIO PONTUAÇÃO
Estruturação da proposta (item 3.5) e forma de apresentação 10,0 pontos
Criatividade e inovação 10,0 pontos
Coerência entre a ideia e a linha temática proposta quanto à sustentabilidade 10,0 pontos
Qualidade e clareza quanto à justificativa e aos objetivos 15,0 pontos
Qualidade técnica da proposta e de seu detalhamento, o suficiente para entender a 
proposta e sua aplicabilidade

20,0 pontos

Benefícios diretos e indiretos ao meio ambiente e/ou conscientização ambiental 10,0 pontos
Benefícios diretos e indiretos à comunidade universitária e externa 10,0 pontos
Atenção quanto aos condicionantes físicos, ambientais e urbanísticos do Câmpus 15,0 pontos
TOTAL 100,0 pontos

 
7. DO RESULTADO
7.1 O resultado da seleção está previsto para o dia 18 de março de 2011, a partir das 16:00 horas pelo site 
www.campusgloria.ufu.br.

8. DA PREMIAÇÃO
8.1 A premiação será dada aos três (3) melhores projetos:
1° lugar: Diploma de Honra ao Mérito + 1 computador netbook + vagas para cursos contratados pela UFU na 
temática de Sustentabilidade;
2° lugar: Diploma de Honra ao Mérito + vagas para cursos;
3° lugar: Diploma de Honra ao Mérito + vagas para cursos.

8.2.  Os Diplomas de Honra ao Mérito aos três primeiros colocados e o computador netbook à proposta 
vencedora, serão entregues em evento do Plano Diretor do Câmpus Glória em Uberlândia.

8.3. As vagas em curso contratados pela UFU na temática de Sustentabilidade serão em número equivalente 
aos  de integrantes  da equipe premiada.  No caso de estudantes de outras cidades,  as despesas de 
deslocamento para realização dos cursos, será de responsabilidade dos próprios estudantes 

9. DA EXPOSIÇÃO
9.1 Todos os trabalhos participantes poderão ser expostos nos eventos do Plano Diretor do Câmpus Glória e 
no site do projeto, desde que sejam encaminhados em formato de pôster pelos autores.

9.2. O resumo da proposta deverá ser apresentado em 1 (um) pôster (com dimensões 120 cm X 90 cm, com 
a maior dimensão na vertical) que será utilizado para exposições durante os eventos do Projeto Câmpus 
Glória em Uberlândia e reproduzido no site.

9.3. Os custos com a impressão dos pôsteres serão assumidos pela organização.

9.4. Ao participar do concurso que encaminhar pôster, considera-se autorizada, pelos autores e responsáveis 
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pela ideia, a exposição e publicação da proposta, nos veículos mencionados.

10. DA EXECUÇÃO DE IDEIAS PROPOSTAS
10.1. Todas as ideias  encaminhadas pela via do Concurso, após seu julgamento, serão encaminhadas ao 
grupo de trabalho responsável pela elaboração do Plano Diretor Físico-Territorial  do Câmpus Glória para 
avaliação, podendo ser incluída ou não como proposta no texto final.

10.2. O ato da inscrição confere ao Projeto Câmpus Glória o direito de utilizar as ideias propostas, sem a 
necessidade de prévia autorização dos propositores ou direito a quaisquer remunerações ou gratificações 
adicionais, face ao caráter público do empreendimento e do objetivo de ouvir dos estudantes sugestões para 
implantação de um câmpus sustentável.

10.3. Os autores das ideias, contudo, terão, além do certificado de participação e da premiação se for o caso, 
registrada a autoria no documento final do Plano Diretor Físico-Territorial do Câmpus Glória da UFU.

11. DO CRONOGRAMA
11.1. Em síntese, os prazos e datas referentes ao concurso são:

ETAPA/ ATIVIDADE DATA
Abertura das Inscrições 03 de janeiro de 2011
Prazo para envio dos projetos 27 de fevereiro de 2011
Homologação das inscrições 28 de fevereiro de 2011
Reunião da Comissão Julgadora De 01 a 17 de março de 2011 
Divulgação do resultado final 18 de março de 2011
Entrega da premiação e exposição dos trabalhos Março/abril de 2011

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1.  Fica  assegurado  à  Comissão  Organizadora,  sem  que  caiba  aos  participantes  qualquer  tipo  de 
reclamação ou indenização, o direito de alterar as condições deste Edital, ou qualquer documento pertinente 
a ele,  fixando novo prazo, não inferior a 15 (quinze) dias, para a reabertura das inscrições, a contar  da 
publicação das alterações.

12.2.  A inscrição  no  presente  Concurso  implica  a  total  aceitação  ao  Edital  em todos  os  seus  termos  e 
condições, com expressa renúncia a quaisquer direitos eventualmente argüidos, ressalvados os previstos em 
lei.

Élisson Prieto Renato Pereira Alves Carlos José Soares
Coordenador Projeto Câmpus Glória Prefeito Universitário Diretor-Executivo da FAU
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