
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O Campus Cabo de Santo Agostinho, por intermédio da Coordenação do Curso Técnico em 
Meio Ambiente (CTMA), torna público, para conhecimento dos interessados, que se 
encontram abertas, no período entre 09 e 12 de maio de 2017, as inscrições para participação 
no Desafio SMA, programação inserida na III Semana de Meio Ambiente do IFPE, campus 

Cabo de Santo Agostinho, a ser apresentado no dia 07 de Junho de 2017, às 13h. 
 

1.2 O Desafio SMA consiste em um concurso voltado aos estudantes do curso Técnico em Meio 
Ambiente do IFPE – Campus Cabo de Santo Agostinho com a proposta de desenvolver um 
produto ou serviço voltado para a sustentabilidade.   

 
2. DOS OBJETIVOS 

 
2.1 Proporcionar, aos estudantes e formados, a oportunidade de desenvolvimento de um espírito 

empreendedor. 
 

2.2 Auxiliar no desenvolvimento de atividades que venham a colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

 
3.  DOS REQUISITOS 

3.1 É requisito para participação no simulado de concurso ser estudante regularmente 
matriculado no curso Técnico em Meio Ambiente do IFPE – Campus Cabo de Santo 
Agostinho. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 O período de inscrições será de 09 a 12 de maio de 2017. 
 

4.2 A inscrição deve ser realizada por meio do preenchimento da ficha de inscrição disponível 
na Coordenação do Curso Técnico em Meio Ambiente (Sala A-04). 

 
4.3 As equipes deverão compostas exclusivamente por estudantes do mesmo período e turma, do 

Curso Técnico em Meio Ambiente 
 

4.4 É permitida a inscrição de mais de uma equipe por turma/período. 
 

4.5 As inscrições são gratuitas. 
 

4.6 Concluídas as inscrições, serão divulgadas na Internet a lista das inscrições deferidas 
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5. DA TEMÁTICA DO CONCURSO 

5.1 O tema do Desafio SMA Será “Empreendedorismo Verde”. 

5.2 Cada equipe deverá propor e apresentar um produto ou serviço que venha a dar soluções 

sustentáveis, que estejam de acordo com pelo menos um dos seguintes temas: 

 

- Energia Renovável; 

- Tecnologia Verde; 

- Alimentação; 

- Construção; 

- Paisagismo Integrado; 

- Transporte não poluente 

- Varejo Sustentável 

- Limpeza na era da sustentabilidade 

- Reuso é melhor que reciclagem 

 

5.3 As equipes deverão informar o título do projeto e a temática abordada no momento da 

inscrição. 

 
5.4 As apresentações ocorrerão no dia 07 de Junho de 2017, às 13h, no estacionamento da sede 

provisória do IFPE – Campus Cabo de Santo Agostinho, durante a III Semana de Meio Ambiente. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

6.1 Cada equipe terá 15 minutos para apresentação do projeto. 

6.2 Cada equipe deverá definir quais pessoas vão apresentar o projeto. 

6.3 A Banca Avaliadora terá 10 minutos por projeto para arguição. 
 

6.4 A ordem de apresentação das equipes será realizada por meio de sorteio no momento da 
apresentação. 

 
6.5 As equipes que não estiverem presentes quando forem chamadas serão desclassificadas. 

 

7.  DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 



 

7.1 A avaliação dos projetos será realizada por meio de uma Banca Avaliadora, composta pelos 

docentes do curso, e convidados externos; 

 

7.2 Os critérios de avaliação são compostos por: 

- Criatividade (0 a 2 pontos); 

- Originalidade (0 a 2 pontos); 

- Factibilidade (0 a 2 pontos); 

- Organização (0 a 2 pontos); 

- Correlação com os componentes do período (0 a 2 pontos) 

 

7.3 A nota final será composta pela soma da pontuação de cada membro da Banca Avaliadora. 

 

7.4 Como critério de desempate, será realizada uma votação para escolha do melhor projeto, 

dentre as equipes empatadas. 

 

8. DO RESULTADO E PREMIAÇÕES 

8.1 O resultado será divulgado logo após as apresentações. 

 

8.2 A premiação das equipes se dará da seguinte forma: 

 

- 1º LUGAR:  

OPÇÃO 1: 2,0 (dois) pontos na média em 1 (um) componente curricular do semestre para 

cada integrante da equipe, OU; 

OPÇÃO 2: 1 (um) ponto na média em cada componente curricular do semestre 

+ 

1 Passeio cultural 

 

- 2º Lugar: A opção que não for escolhida pelo 1º lugar (Opção 1 ou 2) 

 

- Demais colocados: 1,0 (um) ponto na média em 1 (um) componente curricular do semestre 

 

8.3 Os componentes curriculares que estarão disponíveis para pontuação são: 

 

1º período:  

- Educação Ambiental 



 

- Ecologia 

- Noções de Manejo de Recursos Naturais 

- Química Analítica e Ambiental 

2º período: 

- Processos Produtivos 

- Tratamento de Águas e Efluentes 

- Gestão de Resíduos Sólidos 

- Geoprocessamento 

- Microbiologia Ambiental 

 

3º período: 

- Estudos de Impactos Ambientais 

- Instrumentos de Gestão Ambiental 

- Estudo do Ambiente Urbano 

- Introdução à Gestão dos Recursos Hídricos 

- Planejamento Ambiental e Empreendedorismo 

 

9. CRONOGRAMA 

Data Cronograma de atividades 

09/05/2017 Abertura de inscrições 

12/05/2017 Encerramento das inscrições 

07/06/2017 Apresentação dos projetos 

 

10. INFORMAÇÕES 

10. 1 Maiores informações pelo e-mail: meioambiente@cabo.ifpe.edu.br ou na Coordenação do 

Curso Técnico em Meio Ambiente (CTMA). 

 

Cabo de Santo Agostinho, 08 de maio de 2017 

 

DANIEL COSTA ASSUNÇÃO 

Diretor Geral do Campus Cabo de Santo Agostinho 

 



 

DIOGO HENRIQUE FERNANDES DA PAZ 

Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente 


