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PRÊMIO ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 85 ANOS - SUSTENTABILIDADE

Em comemoração ao 85º aniversário da Escola Paulista de Medicina, convidamos a
comunidade do Campus São Paulo a refletir  e propor ações de sustentabilidade: o Prêmio
“Sustentabilidade na Escola Paulista de Medicina: 85 anos de história e futuro”, vai premiar as
três melhores ideias.

Serão selecionados 3 projetos. Cada projeto será avaliado por membros externos à
Universidade Federal de São Paulo, quanto à sua relevância para o Campus, aplicabilidade,
viabilidade e manutenção do projeto  após sua aplicação. 

Os projetos serão pontuados do 1º ao 3º lugar e receberão prêmios nos valores de R$
5.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00, respectivamente.

OBJETIVO DO PRÊMIO:  Estimular a busca por soluções práticas de sustentabilidade no dia a
dia do Campus São Paulo.

PROPONENTE:  Estão  aptos  a  apresentarem  propostas  todos  os  membros  da  comunidade
UNIFESP  do  Campus  São  Paulo:  estudantes  de  graduação,  pós-graduação  stricto  sensu,
residentes e servidores de todos os níveis, matriculados e lotados no Campus São Paulo e com
vínculo ativo.

DA  VERBA  ORÇAMENTÁRIA,  SUA  DISTRIBUIÇÃO:  O  prêmio  será  oferecido  em  forma  de
prêmio  mensal,  sendo a  primeira  em  Julho  e  a  última  em  Dezembro  de  2018,  conforme
descrição abaixo:

1º premio: R$ 5.000,00 (5 x R$ 833,00) + R$ 835,00

2º premio: R$ 3.000,00 ( 6 x R$ 500,00)

3º premio: R$ 2.000,00 (5 x R$ 333,00) + R$ 335,00

INSCRIÇÕES: Poderão ser realizadas por pessoa física ou grupos de até 7 membros. Considera-
se grupo a reunião de até 7 indivíduos, todos com vinculo ativo no Campus São Paulo. Os
grupos deverão indicar o proponente e responsável pelo projeto, sendo de livre escolha dentre
os integrantes do grupo.

Prazo para inscrições: Até as 23:59hs do dia 29/06/2018.

As  inscrições  serão  recebidas  exclusivamente  pelo  endereço  eletrônico
epm85anos@unifesp.br, no período entre as 8:00 hs do dia 01 Junho de 2018 até as 23 horas e
59 minutos do dia 29 de Junho de 2018, observado o horário oficial de Brasília (DF).

A  efetivação  da  inscrição  ocorrerá  após  a  confirmação  de  recebimento  da  mesma,  a  ser
enviada para o endereço eletrônico do solicitante.

O corpo do e-mail deve conter:

mailto:epm85anos@unifesp.br
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Nome do concorrente responsável, RG, CPF, Registro Funcional ou número de matrícula;

Dados bancários para depósito do prêmio;

Nome completo, RG, CPF, Registro funcional ou número de matrícula de todos os integrantes
do grupo;

Anexos: 

Cópia digital de documentos solicitados acima;

Projeto (sem identificação dos autores) contendo os tópicos abaixo e no máximo 10 páginas
incluindo referências. 

Título do projeto; Introdução sobre a relevância do tema; Objetivo(s) pretendido(s); Material e
método;  Cronograma  de  aplicação  dos  recursos;  Resultados  esperados;  Possibilidade  de
manutenção do projeto. 

Cada proponente poderá submeter ou participar de até 2 projetos (uma vez como responsável
e outra como membro de um grupo).

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROJETOS

Os projetos, sem a identificação do(s) proponentes serão avaliados e selecionados, conforme
os seguintes critérios:

Valor ambiental
Do Projeto

Ausente Insuficiente/
Baixo

Suficiente Pontuação
Máxima

Promoverá  a  economia de
recursos naturais

0 1 3 3

Promoverá  a  redução  de
resíduos

0 1 3 3

Promoverá  o  combate  às
alterações climáticas

0 1 3 3

Utilizará e/ou gerará
energia limpa

0 1 3 3

Valor Social do Projeto Ausente Insuficiente/Baix
o

Suficiente Pontuação
Máxima

Promoverá  a  saúde  e  o
bem-estar dos membros da
comunidade UNIFESP

0 1 3 3
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Promoverá  o  consumo  e
produção responsável

0 1 3 3

Promoverá  parcerias  em
prol das metas

0 1 3 3

Valor  econômico  do
projeto

Ausente Insuficiente/Baix
o

(redução < 2%)

Suficiente

(redução
>2%)

Pontuação
Máxima

Promoverá  a  redução  de
custo em curto prazo

0 1 3 3

Promoverá a inovação 0 1 3 3

PONTUAÇÃO MÁXIMA 27

Em  caso  de  empate,  os  projetos  seguirão,  anônimos,  para  decisão  da  Diretora  da  Escola
Paulista de Medicina.

DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS:  Os resultados preliminares serão publicados no site da
EPM (www.epm.br) no dia 16/07/2018 após as 12 horas e o resultado final no dia 20/07/2018
após as 12 horas

DOS  RECURSOS:  Os  recursos  poderão  ser  solicitados  pelo  mesmo  e-mail  da  inscrição
(epm85anos@unifesp.br) até às 16:00 hs do dia 18/07/2018.

DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS: Todos os custos com a implementação dos projetos são de
responsabilidade dos selecionados.

A utilização dos prêmios recebidos para realização do projeto fica a critério dos selecionados.

DA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS:  Os responsáveis  dos projetos selecionados deverão
apresentar um relatório de atividades/prestação de contas do projeto, com apresentação das
notas fiscais, mensalmente até o dia 20 de cada mês, pelo e-mail  epm85anos@unifesp.br. O
não cumprimento desta cláusula poderá acarretar na suspensão dos pagamentos.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Caso o número de projetos submetidos seja inferior a 4, o concurso estará automaticamente
cancelado.
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