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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

 

1.1. A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), mediante o Núcleo Multidisciplinar de 

Pesquisa em Direito e Sociedade-NPD, com financiamento do CNPq/Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, vai selecionar 20 (vinte) trabalhos sobre a “Política Nacional de Resíduos Sólidos”, a serem 

apresentados em Feiras de Ciências, de Conhecimento ou similares, para receberem o “Prêmio 

Reciclando Saberes: os resíduos sólidos no Recife”, além de 5 (cinco) bolsas de iniciação científica júnior 

dentre estes trabalhos.  

 

1.2. O prêmio visa estimular iniciativas de alunos das Escolas da Rede Pública de Ensino Fundamental, 

Médio e Técnico da cidade de Recife, Pernambuco, focadas na difusão de conhecimentos teóricos e 

práticos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

1.3. Poderão participar do “Prêmio Reciclando Saberes: os resíduos sólidos no Recife” os alunos 

regularmente matriculados em Escolas Públicas do Ensino Fundamental, Médio e Técnico, situadas na 

cidade de Recife, Pernambuco, exceto os do último ano do ensino fundamental, médio e técnico. 

 

 

 

2. INSCRIÇÃO 
 

2.1. As inscrições serão realizadas de 10 de julho a 28 de outubro de 2014. 
 

2.2. A inscrição é gratuita e será realizada pelo preenchimento do formulário on-line no link 

(http://uwa7.qr.ai). 

2.3. A inscrição deverá ser realizada pelo (a) professor (a) orientador (a) do trabalho nas seguintes 

condições: 

 

2.3.1. Cada professor poderá inscrever no máximo dois trabalhos, serão considerados como válidos os 

dois últimos trabalhos inscritos por cada professor, caso este venha a inscrever mais do que dois 

trabalhos.  

 

http://uwa7.qr.ai/


 

 

 

2.3.2. Os trabalhos devem tratar de um dos temas: 

a) Princípios e objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

b) Instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

c) Gestão de resíduos sólidos; 

d) Planos Nacional, Estadual ou Municipal de Resíduos Sólidos; 

e) Responsabilidade compartilhada; 

f) Resíduos perigosos; 

g) Instrumentos econômicos da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

h) Proibições da legislação. 

 

2.3.3. Cada trabalho não poderá ter mais de 3 (três) alunos na equipe e um professor orientador, sendo 

que um aluno será o bolsista, caso o trabalho seja premiado, e dois alunos serão colaboradores e co-

autores do trabalho. 

 

2.3.4. Para cada trabalho deverá ser enviado 1 (um) resumo expandido seguindo as especificações 

contidas no anexo deste Edital ou no formulário on-line (http://uwa7.qr.ai). 
 

2.3.5. O resumo expandido será avaliado por Comissão de Avaliação e, se aprovado, será apresentado 

na modalidade de Pôster, também conforme as especificações contidas no anexo deste Edital. 

 

3. AVALIAÇÃO  

 

3.1. O processo de avaliação ocorrerá em duas etapas. A primeira será preliminar, consistirá no exame do 

trabalho quanto ao tema do Prêmio e quanto aos requisitos dos inscritos. Será feita de 29 de outubro a 31 

de outubro de 2014 e seguirá os seguintes critérios: 

 

3.1.1. O trabalho deve estar enquadrado no tema escolhido no formulário eletrônico 

(http://uwa7.qr.ai) e ser relativo à Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 

3.1.2. A equipe do trabalho deve ser formada, no máximo, por 3 alunos regularmente matriculados em 

escolas públicas municipais, estaduais ou federais do Ensino Fundamental, Médio ou Técnico, 

situadas na cidade de Recife, Pernambuco, e um professor orientador. Não será admitido aluno que 

esteja cursando o último ano do Ensino Fundamental, Médio e Técnico. 

 

3.1.3. Os trabalhos aprovados na etapa preliminar receberão um código de inscrição e seguirão para a 

segunda etapa de avaliação. Este código será comunicado ao professor orientador via e-mail. Os 

trabalhos que não forem aprovados serão devolvidos ao professor orientador, com uma justificativa de 

sua exclusão do processo. 

 

3.2. A segunda etapa do processo de avaliação ocorrerá de 03 de novembro a 03 de dezembro de 2014 e 

seguirá os seguintes critérios: 

 

3.2.1. O trabalho deverá estar adequado às normas ortográficas e gramaticais da língua portuguesa; 

 

3.2.2. O trabalho deverá ter clareza e coerência textual, não deve possuir gírias e expressões do 

vocabulário da internet; 

 

http://uwa7.qr.ai/
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3.2.3. Conter título, resumo da pesquisa, palavras-chave, problema da pesquisa, objetivos, 

metodologia, discussão e resultados esperados e bibliografia utilizada. 

 

3.2.4. A pontuação será dada pela planilha abaixo: 

  

Critério de avaliação Nota Peso  Nota X peso 

Clareza do texto  1 a 10 1   

Coerência textual 1 a 10 1   

Criatividade da técnica 1 a 10 3   

 Ser inovador 1 a 10 3   

Buscar melhoria na qualidade de vida da população local 1 a 10 2   

Ser replicável em comunidades da cidade de Recife 1 a 10 2   

  

Total  Soma  

 

3.3. A comissão de avaliação será composta de profissionais graduados e pós-graduados, que sejam 

especialistas em pelo menos um dos temas deste edital. 

 

4. RESULTADO E PREMIAÇÃO 
 

4.1. O resultado preliminar com os 20 trabalhos melhor classificados será divulgado dia 05 de dezembro 

de 2014, nos sites www.ufrpe.br e blog do projeto http://reciclandosaberes.wordpress.com/ e enviado e-

mail para o professor orientador. 

 

4.1.1. O período recursal será de 48h após a divulgação do resultado. 

 

4.1.2. O resultado dos recursos será divulgado no dia 08 de dezembro de 2014. 

 

4.1.3. O resultado final será divulgado no dia 18 de dezembro de 2014 nos sites www.ufrpe.br e blog do 

projeto http://reciclandosaberes.wordpress.com/ e enviado e-mail para o professor orientador. 

 

4.2. A premiação será entregue no dia 02 de fevereiro, durante evento na UFRPE, e constará de 

Certificado para todos os participantes, Certificado para a Escola e 5 exemplares do CD com os trabalhos 

vencedores. 

 

4.2.1. No evento, os trabalhos serão apresentados na modalidade Pôster, conforme as instruções contidas 

no fim do formulário de inscrição. 

 

4.2.2. Os 20 (vinte) trabalhos selecionados para a apresentação serão publicados em e-book eletrônico 

com ISBN. Também, cada um dos 5 (cinco) melhor pontuados receberão uma bolsa de iniciação 

científica júnior, no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser dada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, sendo uma bolsa para o vencedor na categoria ensino fundamental, duas bolsas na categoria 

ensino médio e duas bolsas na de ensino técnico por 12(doze) meses. A divulgação dos resultados será 

feita em evento da UFRPE. 

 

4.2.3. Caso não haja vencedor para uma das categorias, será feita a realocação entre as demais. 

 

http://www.ufrpe.br/
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4.2.4. O professor orientador, indicará no ato da inscrição, o aluno que receberá a bolsa, caso o trabalho 

seja premiado. 

 

5. CRONOGRAMA 

Datas Cronograma de atividades 

10/07/14 Abertura das inscrições 

28/10/14 Encerramento das inscrições 

29/10/14 à 31/10/14 Realização da avaliação dos trabalhos (1ª etapa) 

03/11/14 à 03/12/14 Realização da avaliação dos trabalhos (2ª etapa) 

05/12/14 Resultado preliminar 

05 e 06/12/14 Pedido de Recurso 

08/12/14 Resultado do Recurso 

18/12/14 Resultado Final 

02/02/15 Premiação e divulgação dos resultados em evento na 

UFRPE 

 
6. INFORMAÇÕES 

 

6.1. Maiores informações pelo e-mail: feira.pnrs@gmail.com  

 

Prof. Dr. Fernando Joaquim Ferreira Maia 

Professor Adjunto do Departamento de Ciências Sociais (DECISO/UFRPE)  

Coordenador do Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa em Direito e Sociedade (NPD/UFRPE)  

 

Prof. MsC. Leonardo Cisneiros 

Professor Adjunto do Departamento de Ciências Sociais (DECISO/UFRPE)  

Coordenador do Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa em Direito e Sociedade (NPD/UFRPE)  

 

Profa. Dra. Lúcia Helena da Silva Maciel Xavier 

Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) 

  

Murilo Carvalho Miranda Lima e Fernanda Gomes 

Comissão de Inscrição do “Prêmio Reciclando Saberes: os resíduos sólidos no Recife”  
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