
Desafio de  

MICRORREVOLUÇÕES URBANAS  

Regulamento 

 

O QUE É 
 

O Desafio de MICRORREVOLUÇÕES URBANAS é uma iniciativa da Coordenação de Educação e para 
Mobilidade da EPTC/PMPA e UFRGS. Sua missão é a promoção de um amplo debate sobre Mobilidade 
Urbana, de modo a gerar o amadurecimento das reflexões sobre o tema e contribuir para inovação no 
setor.  

O tema Mobilidade Urbana refere-se aos meios, serviços, infraestruturas e políticas voltados à 
garantia dos direitos dos cidadãos, relativos aos deslocamentos de pessoas e bens nas cidades. 

POR QUE 
 

O Concurso tem por objetivo fomentar o desenvolvimento de projetos, aqui chamados de 
Microrrevoluções Urbanas que devem estar ligados a Mobilidade Urbana de Porto Alegre e Região 
metropolitana, contribuindo para promover ou melhorar o bem-estar e a qualidade de vida da população. 

Os projetos devem abordar os usuários do sistema de circulação da cidade como protagonistas da 
construção de um novo cenário para a mobilidade nas cidades, propondo soluções simples e viáveis para 
problemas cotidianos de Mobilidade Urbana.  
 

Alguns exemplos de assuntos a serem tratados: conceito de cidades para pessoas, aproveitamento 

do espaço urbano, deslocamentos na universidade, acidentes de trânsito, relação do jovem com o trânsito, 

utilização de substâncias psicoativas e trânsito, etc. 

 

QUEM PARTICIPA 
 

Poderão participar do concurso Microrrevoluções Urbanas 2016 equipes compostas por grupos de 
universitários. Será permitida a adesão de alunos de qualquer universidade.  

Cada concorrente poderá inscrever quantos trabalhos desejar 

COMO 
 

Para participar do concurso Microrrevoluções Urbanas 2016 as equipes devem enviar os projetos, 
realizados em formato livre (Vídeo, Áudio, textos, objetos) acompanhados de um relatório explicativo que 
descreva a solução/ideia proposta, devendo ser encaminhado à Coordenação de Educação para 
Mobilidade - EPTC, na Avenida Érico Veríssimo, n° 100, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90160-
181, em envelope ou pacote fechado, com os dizeres “Desafio Microrrevoluções Urbanas” ou via e-mail 
projetouniversidades@eptc.prefpoa.com.br, com o assunto “Desafio Microrrevoluções Urbanas” a partir 
de 15/09/2016 até as 18h do dia 30/10/2016. 

Juntamente com o trabalho, o concorrente enviará sua ficha de inscrição devidamente preenchida 
com seus dados e da instituição que representa. 

Os trabalhos que tiverem qualquer tipo de identificação (nome, logotipo, carimbo ou qualquer 
outra forma de identificação da instituição de ensino) estarão automaticamente desclassificados. 
 



1. DESENVOLVIMENTO E ENTREGA DO PROJETO 
 

Ao enviar um projeto ao concurso de Microrrevoluções Urbanas 2016, o participante autoriza os 
organizadores a publicar, na íntegra ou em parte, o projeto, bem como os materiais complementares, em 
quaisquer veículos de comunicação, preservando o crédito à autoria. 
 

Podem ser apresentados dados estatísticos ou técnicos nessa etapa. Para isso, sugere-se alguns sites 
para pesquisa: 
http://www.procempa.com.br/; http://www.ibge.gov.br/home/; 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/eptc/; http://www.detran.rs.gov.br/ 
 
 

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Caberá à Comissão Organizadora analisar e avaliar os projetos recebidos de acordo com a sua 
qualidade, relevância e o atendimento ao objetivo do concurso Microrrevoluções Urbanas 2016, de modo 
a gerar o amadurecimento das reflexões sobre o tema e contribuir para inovação no setor. Para tanto, 
serão observados os seguintes quesitos: 

 
a) Apresentação do problema escolhido pela equipe; 
b) cenário atual; 
c) apresentação da solução/proposta; 
d) viabilidade de realização (econômica e técnica); 
e) poder de abrangência; 
f) potencial inovador; 
g) análise de projetos similares em outras localidades (se houver); 
h) expectativa dos resultados (conclusão). 

 
 

3. PREMIAÇÃO 
 

Não haverá premiação financeira ao(s) projeto(s) vencedor(es). O(s) projeto(s) vencedor(es) será (ão) 
divulgados nos canais oficias da Prefeitura de Porto Alegre e da UFRGS e apresentados a em um Workshop 
no dia 25/11/16 em local a ser definido. A equipe autora do projeto receberá um certificado de vencedora 
do concurso. As pessoas físicas vencedoras do Projeto Microrrevoluções Urbanas 2016 poderão, a seu 
critério, divulgar tal fato, desde que mencionem o ano e as instituições promotoras. 

As questões não previstas neste regulamento serão resolvidas pela Comissão Organizadora do Desafio. 

 
CRONOGRAMA 

0 – CRONOGRAMA 

Etapas Datas 

Sarau sobre Mobilidade Urbana Quarta-feira, 10/08/2016 

Envio propostas de 
Microrrevoluções Urbanas 

De 15/09/2016 até 30/10/2016 

Análise da Comissão Julgadora De 01/11/2016 a 11/11/2016 

Cerimônia de premiação 25 de novembro em local a ser definido  



                                                                                                                          

 

 

ANEXO I 

 

DESAFIO MICRORREVOLUÇÕES URBANAS 

 

*Nome/ Responsável_____________________________________________ 

*Endereço: ________________________________  

*Bairro:_______________________        *Cidade_________________________ 

*Contatos:________________________ CI ou CPF: ______________________                                

*E-mail__________________________________________  

*Estabelecimento de ensino 

__________________________________________________________________ 

 

TRABALHO:  

(     ) Equipe 

(     ) Individual 

 

TIPO DE TRABALHO: 

(     ) Artigos, projetos educativos ou de pesquisa  

(     ) Poesia, textos, paródia, contos ou  história em quadrinhos   

(     ) Reportagens ou série de reportagens 

(     ) Vídeo, redação ou peça publicitária 

(     ) Outros 

(*) campo de preenchimento obrigatório            

 


