
Regulamento da Gincana Cidades Sustentáveis 

 

1. Introdução 

O Mundo Maker: Educação, desenvolvimento e cidadania, apresenta-se como um 

Programa de Extensão do CEFET-MG, campus Leopoldina, desenvolvido por alunos e 

professores dos cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de 

Computação, em parceria com o PET (Programa de Educação Tutorial). Dentre outras 

atividades, está incluso no Programa uma ação intitulada Gincana Cidades Sustentáveis, 

cujo objetivo é incentivar o pensamento crítico sobre os cuidados com o meio ambiente 

e as oportunidades proporcionadas por ele. 

 

2. Objetivos 

2.1 Colaborar por meio do conhecimento acadêmico para com a comunidade 

local, como forma de estruturar e viabilizar a preservação ambiental bem 

como incentivar desenvolvimentos sustentáveis.  

2.2 Proporcionar um ambiente aberto, no formato de gincana, para exposição 

de ideias e problemas locais. Com isso espera-se o trabalho coletivo para 

solução das problemáticas abordadas, além da possibilidade de aplicação 

prática posteriormente. 

 

3. Realização 

 A gincana será realizada entre os dias 08 até 20 de novembro de 2021, de maneira 

remota, nos meios de comunicação do PET Controle e Automação que serão previamente 

disponibilizados. 

 Nos primeiros dias do evento, haverá palestras com temáticas voltadas para 

sustentabilidade, com profissionais da área e representantes do poder público. Em 

seguida, serão iniciados os desafios que serão explicados na abertura do evento. 

 O acesso como ouvinte do evento será aberto ao público externo e gratuito. 

 

4. Critérios de participação  

Toda a população de Leopoldina e região está convidada a participar da gincana, 

sem nenhuma restrição de idade ou escolaridade. 



O desenvolvimento das atividades propostas pela comissão organizadora deverá 

ser realizado em grupo de 5 pessoas, portanto, não será possível participar isoladamente. 

A formação da equipe de participação é livre e sem restrição, desde que esteja 

dentro do limite. 

5. Avaliação (critérios de avaliação) 

Os projetos serão avaliados com base nos seguintes critérios: 

A. Impacto para a sociedade; 

B. Apresentação da proposta; 

C. Viabilidade de implementação 

6. Processo de inscrição 

  

 

6.1 A inscrição deve ser realizada por meio do link a seguir 

https://forms.gle/3M1pT2sGdVKNNTrX9, até o dia 09 (nove) de 

novembro de 2021. 

6.2 Deve-se preencher os dados referentes a todos os participantes que irão 

compor a equipe. 

 

7. Atividades do evento (programação do evento) 

04/11 - Lançamento do Edital e das Inscrições; 

08/11 - Abertura do evento e palestra; 

09/11 – Palestra, Encerramento das inscrições às 23:59; 

09/11 - 19/11 - Desafios propostos pela comissão organizadora; 

20/11 - Encerramento. 

 

8. Premiação 

Os participantes da gincana concorrem a uma premiação que será destinada a 

equipe que ficar em 1º lugar. O prêmio será divulgado no decorrer do evento. 

9. Disposições Gerais 



Os casos omissos ou não previstos neste edital serão resolvidos, em primeira 

instância, pela comissão organizadora do evento, e, em última instância, pela coordenação 

do Gincana Cidades Sustentáveis. 

Eventuais dúvidas sobre o presente edital deverão ser direcionadas à equipe, 

através dos seguintes canais: 

E-mail: petencaut2011@gmail.com 

Instagram: @programamundomaker 


