
Prêmio de Entidade Sustentável 2021

Objetivo
O Escritório de Sustentabilidade (PRME FEA-RP) promove o Prêmio de Entidade
Sustentável 2021. O objetivo é dar visibilidade às ações e projetos vinculados à educação
responsável e à sustentabilidade das entidades estudantis.

Formato
Cada entidade vai produzir um post para a rede social Instagram podendo ser uma imagem,
carrossel de até 10 imagens ou um vídeo que será postado na conta do Instagram da
FEA-RP: www.instagram.com/fearpusp

Será feito apenas um post por entidade. A ordem da postagem vai ser de acordo com a
ordem de recebimento do material.

Inscrição
Cada entidade deve enviar até dia 4/11/2021 para o e-mail prme@fearp.usp.br um kit
contendo:

● O conjunto de artes ou vídeo, podendo ser uma das opções abaixo:
○ Imagens:

■ uma imagem em tamanho quadrado próprio para Instagram
■ conjunto de até 10 imagens em tamanho quadrado próprio para

Instagram
○ Vídeos: um vídeo, que deve ser acompanhado de uma imagem para ser

colocada como uma "capa" do mesmo
● Texto explicativo de até 280 caracteres
● Link para mais informações ou conta do instagram da entidade

Avaliação

Os posts serão avaliados de acordo com cada um dos ítens listado abaixo:

1. Quantidade de beneficiados – diretos e indiretos;
2. Possibilidade de continuar a gerar resultados no médio e longo prazo;
3. Parceria com outras entidades e organizações – quantidade e abrangência;

http://www.instagram.com/fearpusp


4. Alcance significativo das ações realizadas (vários públicos ou mesmo um único público,
porém bem necessitado/carente);
5. Relação com um ou mais ODS

Cada item será avaliado com uma nota de zero a 10.

O post que tiver recebido o maior número de Alcance será contemplado com um ponto
adicional.
A Banca será composta por 5 pós-graduandos da FEA-RP, os quais farão a avaliação de
desempenho e a definição do campeão, vice-campeão e menção honrosa.

A nota final será obtida através da média dos 5 itens e dos avaliadores, acrescida do ponto
extra. O peso dos itens e dos avaliadores é idêntico.

Classificação
As entidades com as três maiores notas finais serão classificadas em Campeão,
Vice-Campeão e Menção Honrosa

Cronograma
28/10/2021 - Lançamento do programa
23h59 de 4/11 - Prazo para entrega do material
5/11 - Postagem dos materiais
6 a 10/11 - Avaliação da banca
9h de 10/11 - Deadline da medição dos alcances
10/11 - Divulgação dos resultados na abertura da IV SEFEA-RP




