
 

 
 

VI Desafio Microrrevoluções Urbanas 

Edição virtual 

Regulamento 

 

A Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - E PTC, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que receberá inscrições 

e trabalhos, bem como a documentação exigida, de acadêmicos de Instituições de Ensino 

Superior, que almejem participar deste Desafio, conforme exigências estabelecidas neste 

Regulamento. 

As inscrições iniciam no dia 02 de agosto e vão até  o dia 29 de outubro de 

2021. 
 

O Desafio Microrrevoluções Urbanas é uma iniciativa da Empresa Pública de 

Transportes e Circulação - EPTC. 
 

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 a 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. 

O Desafio surge como proposta de conexão entre a EPTC e as Instituições de 

Ensino Superior e tem por objetivo fomentar o desenvolvimento de ideias, aqui chamadas 

de Microrrevoluções Urbanas. 

No ano de 2021, a pandemia de Covid-19, continua produzindo repercussões não 

apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também 

repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem 

precedentes na história recente das epidemias no cenário nacional e internacional. 

Colocando o foco na mobilidade humana são inúmeras as repercussões. Desta 

forma, a proposta para o Desafio Microrrevoluções Urbanas deste ano é pensar ideias 

dentro de cada eixo (técnico, social e saúde e comunicação) que auxiliem na adaptação 

a este momento no que se refere à mobilidade humana e possam repercutir também no 

pós-pandemia. 



 

 

Outro aspecto a considerar são as consequências físicas e psicológicas do 

isolamento social que podem desencorajar ou prejudicar a mobilidade humana no cenário 

pós-pandemia. 

 

PROCEDIMENTOS 
 
 

O Desafio prevê apresentação das propostas das idéias selecionadas, que neste 

ano se dará através de uma live, em data a ser definida, e que será divulgada com 

antecedência aos participantes. 

Para participar do Desafio Microrrevoluções Urbanas os interessados devem 

enviar suas ideias, produzidas em formato livre (vídeo, áudio, textos, objetos) 

acompanhados de um relatório explicativo que descreva a solução/ideia proposta, 

encaminhado à Coordenação de Compras e Licitações - EPTC via e-mail 

licit@eptc.prefpoa.com.br, com o assunto “Desafio Microrrevoluções Urbanas”. 

Todos os interessados que atenderem às condições predeterminadas estarão 

credenciados. 

Ao enviar o trabalho, o participante autoriza os organizadores a publicar, na íntegra 

ou em parte, a sua proposta, bem como os materiais complementares, em quaisquer 

veículos de comunicação, preservando o crédito à autoria. 

A edição 2021 do Desafio Microrrevoluções Urbanas terá como temática 

norteadora: “O cenário pandêmico e suas repercussões na Mobilid ade Humana”. 

Eixo técnico: alternativas de infraestrutura, novas tecnologias, sinalizações, 

equipamentos, entre outras intervenções que observem o cenário apresentado e sugiram 

mudanças que possam repercutir neste momento e pós-pandemia. 

Eixo Comunicação: campanhas publicitárias, ações, vídeos, entre outras 

estratégias sensibilizandopara novos paradigmas de cidade, aproveitando o cenário 

estabelecido pela pandemia. 

Eixo Social e Saúde: ações, projetos e outras estratégias que possam auxiliar a 

vencer as dificuldades neste momento e pós pandemia. 



 

 

O Desafio Microrrevoluções Urbanas receberá trabalhos individuais ou de 

equipes de alunos de Instituições de Ensino Superior. Cada concorrente poderá inscrever 

quantos trabalhos desejar. 

Juntamente com o trabalho, o concorrente enviará uma ficha de inscrição 

devidamente preenchida com seus dados e documentos, de forma virtual. 

É necessário enviar uma cópia do comprovante de matrículae documento de 

identificação (RG ou CPF). 

O participante pode apresentar dados estatísticos ou técnicos nessa etapa. 

Sugerem-se alguns sites para pesquisa: 
 

- http://www2.portoalegre.rs.gov.br/eptc/ 
 

- http://www.onsv.org.br/ 
 

- http://www.eptc.com.br/educacao/ 
 

- http://portaldotransito.com.br/ 
 

- http://www.detran.rs.gov.br/ 
 

- http://wricidades.org/ 
 

- http://www.denatran.gov.br/ 
 

- https://www.cidadeativa.org.br/ 
 

- http://www.ibge.gov.br/home/ 
 

- http://acupunturaurbana.com.br/ 
 

- http://cidadesparapessoas.com/ 



 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
 

Caberá à Comissão Organizadora, formada por funcionários da EPTC, que 

participam do Grupo de Trabalho Universidades, analisar e avaliar as propostas recebidas 

de acordo com a sua qualidade, relevância e o atendimento ao objetivo do 

DesafioMicrorrevoluções Urbanas , de modo a gerar o amadurecimento das reflexões 

sobre o tema e contribuir para inovação no setor. 

Serão observados os seguintes quesitos: 
 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Cenário atual 2 

Apresentação do problema, solução e viabilidade da 

proposta 

3 

Abrangência/ Inovação 3 

Expectativa de resultados (conclusão) 2 

 
 
 
 

PREMIAÇÃO 
 
 

O Desafio Microrrevoluções objetiva estimular a troca de saberes e fazeres sobre 

a mobilidade humana. Não haverá premiação financeira a(s)ideia(s) Destaque(s). Estas 

ideias serão divulgados nos canais oficiais da Prefeitura de Porto Alegre e da EPTC e será 

fornecido certificados aos participantes do Desafio. Os participantes do VI 

DesafioMicrorrevoluções Urbanas, poderão, a seu critério, divulgar suas propostas 

desde que mencionem o ano e as instituições promotoras. 

As questões não previstas neste regulamento serão resolvidas pela Comissão 

Organizadora do Desafio. 



 

 
 
 

Das Disposições Gerais 
 
 

Os trabalhos inscritos para o VI Desafio Microrrevoluções Urbanas serão 

recebidos do dia 02/08/2021 até o dia 29/10/2021, por meio eletrônico. 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo, sendo o s trabalhos 

desclassificados automaticamente. 

 
As inscrições, o envio dos trabalhos e documentos, deverão ser encaminhados à 

EPTC, através do e-mail licit@eptc.prefpoa.com.br, preenchendo a ficha de inscrição e 

anexando o trabalho conforme a categoria/subcategoria em que deverá ser inscrito. Esta 

edição será totalmente virtual. 

Todos os trabalhos encaminhados, não serão devolvidos aos seus respectivos 

autores, os quais, desde já, cedem à EPTC os direitos autorais e patrimoniais de 

publicação, permitindo sua reprodução parcial e/ou integral. 

Os trabalhos enviados deverão ser de autoria do participante, sendo que a 

veracidade de tal informação será de responsabilidadeexclusiva do participante. 

O envio dos trabalhos representará o reconhecimento e a aceitação das normas 

deste regulamento, significando também a autorização para sua publicação, uso e 

divulgação por parte da Empresa Pública de Transporte e Circulação , sem que isso 

implique em qualquer tipo de remuneração ou compensação para seus autores. 

Todos os trabalhos inscritos poderão ser expostos, veiculados e reproduzidos, sob 

qualquer forma, em programas e eventos de interesse da Empresa Pública de 

Transporte e Circulação , respeitado o conteúdo essencial do trabalho, garantida a 

citação da fonte e a identificação do autor. 

A responsabilidade pela divulgação das etapas desteDesafio será da Empresa 

Pública de Transporte e Circulação, através de sua Coordenação de Educação para a 

Mobilidade. 

A solenidade de conhecimento do(s) destaque(s) se realizará em data, horário a 

serdefinido, no mês de novembro de 2021, por virtual ou semi-presencial. 



 

 

8. Disposições Finais 
 
 

Eventuais casos omissos neste regulamento serão analisados pela Comissão 

Julgadora, que dará parecer final sobre a questão, não cabendo recursos, a qualquer título, 

sobre a decisão proferida pela Comissão. 

Eventuais dúvidas relacionadas ao presente certame e ao seu regulamento podem 

ser esclarecidas através do e-mail: educ@eptc.prefpoa.com.br 

A participação no Microrrevoluções Urbanas implica conhecimento e aceitação 

das normas contidas neste certame. 

 
 
 
 
 

PAULO RAMIRES 

Diretor Presidente da EPTC 



 

 
 

 
 

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 

( ) Textos, 

( ) Vídeo 

( ) Outros 

(*) campo de preenchimento obrigatório 

ANEXO I 


