
 

 

 

I MOSTRA CNEC DE SUSTENTABILIDADE 

EDITAL 

 

1. DA I MOSTRA CNEC DE SUSTENTABILIDADE  
 

A Mostra CNEC de Sustentabilidade é uma das atividades comemorativas 

dos 75 anos da CNEC, que consiste na exposição de projetos 

interdisciplinares, abordando a sustentabilidade em toda sua abrangência. 

 

Constitui-se excelente oportunidade para evidenciar lideranças, desenvolver 

o espírito científico investigativo, e ainda a descoberta de talentos acadêmico 

- científicos. 

 

A Mostra é o resultado das melhores práticas desenvolvidas nas escolas e 

colégios transferido para o ambiente virtual, a fim de tornar público e notório 

o empenho da CNEC nos estados em fazer uma comunidade mais justa e 

consciente de seu papel cidadão.  

 

2. DOS PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

A partir de 2015, a CNEC desenvolve anualmente o Projeto CNEC 

Cidadania, que envolve todas as instituições em atividades culturais, sociais, 

esportivas, ambientais junto às comunidades onde estão localizadas. 

 

A cada ano, propõe-se um tema gerador que norteia todas as ações nos 

diversos segmentos, buscando atingir o maior número de pessoas, 

ultrapassando os muros da escola. 

 

Em 2018, o tema do CNEC Cidadania será SUSTENTABILIDADE: 

PRESERVAR AGORA É ACREDITAR NO FUTURO. 

 

Esse tema poderá ser desenvolvido no âmbito dos seguintes subtemas:  

Terra - Planeta Água; 

Reciclar é nosso papel; 

Reflorestamento: a natureza que se renova e  

(RE) Aproveitamento de Alimentos 

 



 

Assim, no contexto das ações comemorativas dos 75 anos da CNEC, os 

projetos desenvolvidos no CNEC Cidadania de 2018 poderão ser inscritos 

na I Mostra CNEC de Sustentabilidade. 

 

 

3. DO OBJETIVO 
 

O objetivo da I Mostra CNEC DE SUSTENTABILIDADE é divulgar e 

disseminar os projetos que evidenciam possibilidades de aplicação no 

desenvolvimento de soluções que visem o atendimento a demandas atuais 

das comunidades e da sociedade em geral. 

 

Visa favorecer o protagonismo dos estudantes em seu processo de 

aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento de habilidades e 

competências relacionadas às diversas áreas do conhecimento inseridas na 

abordagem do tema sustentabilidade.  

 

Também tem por objetivo incentivar a criatividade e a prática do 

conhecimento adquirido em todas as áreas.  

 

A iniciativa também representa o zelo da CNEC pelo comprometimento com 

as causas sociais e comunitárias, traduzindo a vontade de Felipe Tiago 

Gomes, fundador da CNEC, em seus valores e preceitos genuínos desde sua 

criação, em 1.943.  

 

4. DOS PARTICIPANTES DA MOSTRA CNEC DE 

SUSTENTABILIDADE  
 

Podem participar da I Mostra CNEC DE SUSTENTABILIDADE todos os 

estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio das Instituições de 

Educação Básica da Rede CNEC, que tenham desenvolvido, no CNEC 

Cidadania, projetos sobre o tema Sustentabilidade 

 

A participação deverá representar projetos desenvolvidos no Colégio, junto 

à comunidade e que tenha movimentado pessoas ou locais, buscado soluções 

criativas e/ou trazido reflexões que possam gerar mudanças futuras e no 

comportamento coletivo.  

   

5. DA VEICULAÇÃO 

 

A I MOSTRA CNEC DE SUSTENTABILIDADE será veiculada no site 

www.sustentabilidade.cnec.br, disponível publicamente e por tempo 

indeterminado.  



 

 

O sítio eletrônico será administrado pela CNEC, sendo esta a única 

autorizada a fazer inclusões ou exclusões de projetos quando assim julgar 

pertinente e necessário ao cumprimento da proposta da Mostra. 

 

Os vídeos referentes aos projetos inscritos na I MOSTRA CNEC DE 

SUSTENTABILIDADE deverão ser hospedados em sites ou plataformas de 

acesso público. A COMISSÃO TÉCNICA receberá o link do produto para 

análise e publicação dos projetos que cumprirem os requisitos.  

 

É de responsabilidade dos Diretores a criação de uma COMISSÃO DE 

AVALIAÇÃO PRÉVIA formada por docentes do Ensino Médio e pelo 

Coordenador (a) Pedagógico (a) para fazer a pré-seleção dos Projetos a 

serem inscritos na I MOSTRA CNEC DE SUSTENTABILIDADE. 

  

Os Projetos selecionados para divulgação na I MOSTRA CNEC DE 

SUSTENTABILIDADE formarão um banco de talentos e iniciativas que 

será veiculado no site da mostra por tempo indeterminado.  

 

A CNEC reserva para si o direito de utilizar os trabalhos inscritos para fins 

educacionais, promocionais ou institucionais, conforme critérios descritos 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado com os 

responsáveis pelos estudantes. 

  

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão abertas no período de 22 de agosto a 24 de setembro 

de 2018, pelo site www.sustentabilidade.cnec.br  

 

Cada Instituição de Educação Básica da Rede CNEC poderá inscrever até 

3 (três) projetos. 

 

Ao preencher a ficha de inscrição, a instituição receberá mensagem de 

confirmação. 

 

A inscrição é gratuita e voluntária.  

 

7. DA AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS  

 

Os projetos serão analisados por uma COMISSÃO TÉCNICA, formada por 

colaboradores da CEDUC, INDICADOS PELA Secretaria Executiva, 

quanto aos requisitos técnicos previstos neste Edital.  

http://www.sustentabilidade.cnec.br/


 

 

 

 

A Avaliação Técnica será realizada no período de 25 de setembro a 12 de 

outubro de 2018. 

 

DA AVALIAÇÃO ACADÊMICA  

 

Os projetos inscritos que atenderem todos os requisitos estabelecidos serão 

submetidos à avaliação de COMISSÃO DE AVALIAÇÃO FINAL. 

 

A AVALIAÇÃO FINAL será realizada no período de 15 a 22 de outubro 

de 2018. 
 

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO FINAL selecionará 3 (três) Projetos 

finalistas que serão submetidos à votação de alunos, docentes, demais 

colaboradores e comunidade de pais/responsáveis para escolha do Projeto 

Vencedor da I MOSTRA CNEC DE SUSTENTABILIDADE. 

 

 

8. DA VOTAÇÃO 

 

Cada Projeto terá um espaço específico no site para a descrição, 

demonstração de resultados e entrevistas com pessoas beneficiadas. Essa 

divulgação deverá ser feita por meio de vídeo explicativo, com duração 

máxima de três minutos.  

 

Cada pessoa poderá votar apenas uma vez. Os votos serão computados 

automaticamente por sistema desenvolvido pela CNEC.  

 

A votação ocorrerá no período de 31 de outubro de 2018 a 7 de novembro 

no site oficial da I MOSTRA CNEC DE SUSTENTABILIDADE - www. 

sustentabilidade.cnec.br 

 

Em caso de empate, será formada Comissão Especial composta por membros 

da Diretoria Geral, da Coordenação de Educação e da Secretaria Executiva 

da CNEC.   

 

10. DOS REQUISITOS TÉCNICOS E DA ANÁLISE ACADÊMICA 

 

10.1 REQUISITOS TÉCNICOS 

 

http://www.mostradesustentabilidade.cnec.br/
http://www.mostradesustentabilidade.cnec.br/


 

Os Projetos inscritos deverão cumprir os seguintes REQUISITOS 

TÉCNICOS:  

  

a)   aprovação e recomendação da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PRÉVIA; 

b)   atendimento das temáticas definidas no CNEC Cidadania. 

 

c) estrita observância ao calendário e aos requisitos definidos neste 

regulamento.  

 

Caso não haja o cumprimento de qualquer dos requisitos, o pedido de 

inscrição será automaticamente indeferido.  

  

10.2 AVALIAÇÃO FINAL 

 

Os Projetos que tiverem inscrições deferidas serão submetidos à análise da 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO FINAL 

 

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO FINAL avaliará os projetos quanto à:  

 

I – Correlação entre um dos subtemas seguintes e os componentes 

curriculares abordados no desenvolvimento do projeto: 

 - Terra - planeta água; 

 - Reciclar é nosso papel; 

 - Reflorestamento: a natureza que se renova e  

 - (RE) Aproveitamento de Alimentos 

 

 

II – Evidência de: 

 

 - Relevância – o objetivo do Projeto deve atender com o devido impacto 

social, cultural, acadêmico, ambiental, tecnológico ou outro aspecto 

supracitado;  

 

 - Consistência– o Projeto deve cumprir etapas de início, desenvolvimento e 

conclusão, com comprovação de resultados e benefícios alcançados;  

 

 - Replicabilidade – o Projeto deve possibilitar sua reprodução em outras 

Instituições Educacionais, com possibilidade de adaptações necessárias às 

características de cada região (não é necessário prever as adaptações).  

 

11. DO ENVIO DO MATERIAL PARA ANÁLISE 
 



 

Os projetos deverão ser enviados, pela Direção das Instituições, em dois 

arquivos digitais: 

  

a) Documento de texto com as seguintes informações: 
 - Título do Projeto; 

 - Nome completo da IEB; 

 - Identificação da Turma, e alunos envolvidos; 

 - Descrição do Projeto, contendo: justificativa, objetivos, relevância, 

metodologia, descrição do desenvolvimento, público atingido, resultados, 

recursos de apoio, estratégias de acompanhamento, ações de continuidade do 

projeto (especificar as perspectivas e metas futuras). 

  

b) Registro com a apresentação de todo o processo de desenvolvimento 

do projeto, documentando o processo. 

 

A apresentação deve ser inserida no site, necessariamente, nos três formatos 

abaixo: 

 

· Resumo do trabalho com, no máximo, 600 caracteres;  

· Fotos do desenvolvimento da atividade; 

· Apresentação em Power Point; 

· Vídeo contendo: informações sobre o projeto, depoimentos de pessoas 

beneficiadas (quando possível), entrevistas com docentes, estudantes, 

pessoas da comunidade e demais informações julgadas pertinentes. Tempo 

máximo: 3 (três) minutos.  

 

  

12. DOS RESULTADOS 

 

Os trabalhos selecionados pela COMISSÃO DE AVALIAÇÃO FINAL 

serão disponibilizados para votação no site www.sustentabilidade.cnec.br 

 

A votação se dará no período de 31 de outubro a 7 de novembro de 2018  

 

O projeto ganhador na votação será anunciado no site oficial, no dia 9 de 

novembro de 2018. 
 

13. DA CERTIFICAÇÃO E DA PREMIAÇÃO 

 

Os 3 (três) Projetos selecionados pela COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

FINAL serão lançados no site oficial de I MOSTRA CNEC DE 

SUSTENTABILIDADE por prazo indeterminado.  

 

http://www.sustentabilidade.cnec.br/


 

 

Os estudantes e professores que participaram dos Projetos selecionados pela 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO FINAL receberão certificados com o 

registro de participação e seleção na I MOSTRA CNEC DE 

SUSTENTABILIDADE.  

 

Os estudantes e professores que participaram do Projeto Vencedor na I 

MOSTRA CNEC DE SUSTENTABILIDADE receberão as seguintes 

premiações: 

 

a) Certificados com o registro de participação no Projeto Integrador 

Vencedor da I MOSTRA VIRTUAL DE PROJETOS 

INTEGRADORES DA CNEC; 

b) Condecoração Máxima concedida pela Diretoria Geral da CNEC, a 

MEDALHA HONRA AO MÉRITO PROFESSOR FELIPE TIAGO 

GOMES. 

 

 

14. CALENDÁRIO – I MOSTRA CNEC DE SUSTENTABILIDADE 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento da I Mostra CNEC DE SUSTENTABILIDADE 23/08 

Abertura das Inscrições 23/08 

Encerramento das inscrições e Envio do material para análise 24/09 

Análise dos Requisitos Técnicos 25/09 a 

12/10 

Avaliação pela Comissão de Avaliação Final 15 a 22/10  

Votação  31/10 a 

07/11 

Resultado Final – Divulgação do Projeto Vencedor  09/11 

Cerimônia de entrega da premiação  A definir 

 


