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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

CHAMADA INTERNA N° 02/2022 - Inscrição PROEC/UFPR - PRÊMIO ESTRATÉGIA ODS  BRASIL 2022.

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade Federal do
Paraná (UFPR), no uso de suas atribuições realiza chamada interna para
selecionar programas/projetos de Extensão para inscrição no Prêmio
Estratégia ODS BRASIL 2022. 

 

1 - DO OBJETIVO

Selecionar programas/projetos de Extensão devidamente cadastrados e aprovados no SIGA com início de vigência anterior à abril/2021, para inscrição no Prêmio
Estratégia ODS. 

O Prêmio Estratégia ODS 2022 é uma iniciativa da Rede Estratégia ODS. 

A Rede Estratégia ODS é uma coalizão que reúne organizações representativas da sociedade civil, do setor privado, de governos locais e da academia com o
propósito de ampliar e qualificar o debate a respeito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil e de mobilizar, discutir e propor meios de
implementação efetivos para essa agenda. 

O Prêmio Estratégia ODS 2022 premiará práticas alinhadas aos ODS, desenvolvidas pelas organizações filiadas à Rede Estratégia ODS, que tenham gerado ações
transformadoras no contexto do território onde estão inseridas. 

2 - DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

2.1 Apresentar programas/projetos em execução há pelo menos 12 meses, completados até o dia 01 de abril de 2022, que tenham resultados efetivos. 

2.2  Serão selecionadas até três (3) programas/projetos.

2.3 Os programas/projetos inscritos devem estar em consonância com pelo menos um dos ODS (mais  informações no site https://www.estrategiaods.org.br/). 

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 09/05 a 11/05/22 até às 23:59h; 

3.2  Preencher o formulário disponível no link: https://forms.office.com/r/cpDqEzDLrV

3.3 As inscrições devem ser feitas pelo coordenador ou coordenadora do programa/projeto  e seguir as orientações abaixo para o preenchimento das questões do
formulário:

3.3.1 DESCRIÇÃO GERAL DA PRÁTICA 

Este item deve apresentar uma visão geral, abordando desde o problema inicial, que motivou a realização do projeto, passando pela descrição sucinta de suas
etapas, chegando até a informação sobre a situação atual. Nesta seção, deve ser apresentado ainda um resumo, que poderá ser utilizado para a sua divulgação.  

a) Caracterização da situação-problema 

Descreva a situação anterior à implantação da prática: o diagnóstico, o contexto e o problema encontrado que motivou a realização do projeto e a decisão de
criar uma mudança nesse contexto. 

b) Objetivos  

Liste o objetivo principal e os objetivos secundários por ordem de prioridade. Indique os beneficiários diretos ou indiretos da prática.  

c) Etapas da prática

Descreva as principais etapas e ações que foram seguidas para a implementação do projeto. Apresente-as de forma cronológica. 

d) Recursos financeiros

Informe os valores aplicados na realização da prática por fontes (instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, organizações da sociedade
civil, fundos internacionais, dentre outros).  

e) Equipe da prática

Indique o número de pessoas que fazem parte da equipe responsável pela realização da prática, informando o número de pessoas envolvidas efetivamente na
própria instituição, de parceiros e de voluntários.  

f) Situação atual

Descreva o que aconteceu após à implementação da prática (em relação ao item 1.1). Quais as mudanças que ocorreram?  Que progressos foram alcançados?  

g) Resumo da prática

O resumo traz uma síntese da prática desde o que motivou a realização do projeto, os objetivos propostos, as etapas de sua realização e por fim os resultados
alcançados até a situação atual. 

É Á

https://www.estrategiaods.org.br/
https://forms.office.com/r/cpDqEzDLrV
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3.3.2 CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DA PRÁTICA 

A avaliação levará em conta especialmente os critérios estabelecidos no item 7.2 do Regulamento do Prêmio. Por isso, descreva as principais características e
detalhe, com objetividade, como elas atendem aos critérios estabelecidos pelo Regulamento.   

a) Resultados gerados  

Informe as melhorias alcançadas nas condições sociais, ambientais, econômicas e/ou institucionais, no contexto em que a prática foi realizada. Destaque os
indicadores do projeto, as fontes utilizadas, a divulgação da prática, bem como a metodologia adotada. 

b) Participação dos beneficiários 

Descreva os mecanismos de participação social, o envolvimento direto e/ou indireto de interlocutores nas diversas etapas da prática (concepção, planejamento,
execução e avaliação). Descreva o perfil e o número dos beneficiários e como se deu sua participação.  

c) Replicabilidade da prática  

Informe o potencial de replicabilidade da prática e explique que medidas foram adotadas para sua manutenção e continuidade.  

d) Existência de parcerias  

Informe quais parcerias colaboram com a prática. Descreva o papel de cada um dos parceiros no processo de implementação.  

e) Convergência com políticas públicas 

Informe se a execução da prática vai ao encontro dos princípios e diretrizes de políticas públicas em andamento e se ela vem trazendo contribuições e
inovações públicas. 

f) Aderência ao Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Assinale no quadro abaixo com qual (quais) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a prática inscrita encontra aderência. Justifique a aderência
assinalada, explicando onde a prática se localiza na Agenda 2030.

Descrição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

ODS 1 – Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

ODS 2 – Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; 

ODS 3 – Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 

ODS 4 – Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 

ODS 5 – Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 

ODS 6 – Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos; 

ODS 7 – Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos; 

ODS 8 – Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; 

ODS 9 – Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 

ODS 10 – Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

ODS 11 – Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; 

ODS 12 – Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

ODS 13 – Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; 

ODS 14 – Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável; 

ODS 15 – Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação,
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; 

ODS 16 – Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; e 
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ODS 17 – Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

g) Links de materiais ilustrativos (não obrigatório) 

Insira aqui links para Google Drive, Youtube ou outros que possam ilustrar a prática desenvolvida.

3.3.3 LIÇÕES APRENDIDAS 

Esta seção destina-se a coletar a contribuição da prática na geração de conhecimentos.   

a) Quais as principais barreiras encontradas no desenvolvimento da prática?  

Descreva quais foram as principais barreiras encontradas ao longo do processo de desenvolvimento da prática, lembrando que no processo de implementação,
diversas barreiras são encontradas, desde questões de legalidade, dificuldade com aporte de recursos financeiros, materiais e humanos, adesão dos envolvidos,
articulação de atores institucionais e outros.  

b) Quais os fatores que contribuíram para o sucesso da prática e quais foram as barreiras vencidas?  

Especifique quais as condições, ações, normas ou oportunidades, que foram fundamentais para o sucesso da prática. E as barreiras superadas.  

5 - DA AVALIAÇÃO 

5.1 No  processo de avaliação serão considerados critérios e pontuação: 

                                        QUARO DE PONTUAÇÃO 

Resultados gerados                2 

Participação de benefiaciários                 2 

Replicabilidade                 1 

Existência de parcerias                2 

Convergências  com políticas públicas vigentes               1 

Aderência aos Objetivos de Desenvolvimento
Sutentável                2 

 

5.2 Detalhamento dos critérios conforme item 5.1: 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO 

Resultados gerados 
Refere-se às melhorias alcançadas nas condições sociais, ambientais, econômicas e/ou institucionais, no contexto em que a prática foi
realizada. As melhorias quantitativas devem ser mensuradas e as qualitativas evidenciadas.  

Destaque os indicadores do projeto, as fontes utilizadas de registro e divulgação da prática, bem como a metodologia adotada. 

Participação dos
beneficiários 

Considere o envolvimento direto e/ou indireto de interlocutores nas diversas etapas da prática (concepção, planejamento, execução e
avaliação) e os mecanismos de participação social utilizados. Descreva o perfil dos beneficiários, como se deu sua participação e o
quantitativo envolvido.  

Replicabilidade 
Descreva como a prática pode ser reproduzida em situações-problema semelhantes. Cite contextos, localidades e territórios onde
eventualmente a metodologia já tenha sido replicada. Explique que medidas foram adotadas para a manutenção e continuidade da
prática.  

Existência de parcerias 
Aponte as parcerias internas ou externas que colaboram com a prática inscrita. Descreva o papel de cada um dos parceiros no processo de
implementação. Considere a existência de parcerias públicas e/ou privadas (financeiras, técnicas ou humanas) que somem esforços de
dois ou mais entes, bem como dar-lhe sustentabilidade. 

Convergência com
políticas públicas
vigentes 

Descreva como a prática vai ao encontro dos princípios e diretrizes de políticas públicas em andamento, de âmbito nacional ou
subnacional, na área de sua atuação. Indique se a prática vem trazendo contribuições para melhoria e/ou inovações de políticas públicas
em andamento.  

Aderência aos
Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável 

Informe a relação da prática inscrita com um ou mais Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (isto é: onde ela se localiza dentro da
Agenda 2030). Justifique a aderência assinalada no formulário de apresentação e explique que medidas foram adotadas para a manutenção
e continuidade da prática. 
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5.3 A avaliação será realizada pela Coordenadoria de Extensão (COEX); 

5.4 A classificação será em ordem decrescente, conforme pontuação atribuída à proposta inscrita.  

5.5 No caso de empate, serão aplicados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:  

5.5.1 Número de ações extensionistas vinculadas ao Programa/Projeto inscrito, registradas no Siga 

5.5.2 Programa/projeto com data de aprovação mais antiga no SIGA;  

5.5.3 Permanecendo o empate, será realizado sorteio. 

6 - DO RESULTADO  

A divulgação da análise das inscrições será realizada de acordo com a data prevista no cronograma e será disponibilizado em
http://www.proec.ufpr.br/links/extensao.html. Após a divulgação dos selecionados será providenciada a inscrição dos selecionados no Prêmio Estratégia ODS
BRASIL 2022.

7 - DO CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

Preenchimento do formulário de inscrição 09/05/2022 a 11/05/2022 até às 23:59 h 

Análise das Inscrições             12/05/2022 a 14/05/2022 

Divulgação dos Selecionados                        15/05/2022

8 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

8.1 Caso a proposta seja premiada os custos para premiação são de responsabilidade da coordenação do Programa/Projeto contemplado. 

8.2  Esclarecimentos adicionais poderão ser obtido no COEX/SAC, pelo telefone (41)99927-4300 ou via o e-mail:  sac.proec@ufpr.br.  

 

A presente Chamada entra em vigor na da data de sua publicação.  

 

Curi�ba, 09 de maio de 2022

Documento assinado eletronicamente por MAYARA ELITA BRAZ CARNEIRO, COORDENADOR(A) DA COORDENADORIA DE EXTENSAO -
PROEC, em 09/05/2022, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4489788 e o código CRC 8AAF9EF5.

Travessa Alfredo Bufren, 140. 3º Andar - Centro - CEP: 81.531-990 - Curi�ba-PR 
Telefone: (41) 3310-2601

http://www.proec.ufpr.br/links/extensao.html
mailto:sac.proec@ufpr.br
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

