CONCURSO SOBRE SUSTENTABILIDADE

Tema: DESAFIOS SOCIOAMBIENTAIS EM ÁREAS URBANAS DA CIDADE
DE SÃO PAULO E OS 17 ODS

EDITAL
Inscrições - Site da Subseção de Santana – www.oabsantana.org.br.
Projeto: Dra. Maria Cristina Greco, Presidente da Comissão do Meio Ambiente da 125ª
Subseção de Santana – OAB/SP.
Promoção: Comissão do Meio Ambiente da 125ª Subseção de Santana – OAB/SP, situada à Rua
Vitório Primon, 372 – Bairro do Limão – São Paulo/SP.
Divulgação: Subseção de Santana - Ordem dos Advogados do Brasil e Parceiros.
Comissão Organizadora do Concurso:
Dra. Maria Cristina Greco, Presidente; Gestora Ambiental Profª Cláudia Saleme, Membro
Consultivo - Comissão do Meio Ambiente da 125ª Subseção de Santana – OAB/SP.
Gestor Ambiental José Ramos de Carvalho, Presidente; Gestor Ambiental Michender Motta
Pereira, Diretor de Assuntos Jurídicos - Associação Paulista dos Gestores Ambientais – APGAM.
Dra. Anna Maria Brasil – Brasil Sustentável Editora.
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Considerando o crescente valor do tema “Meio Ambiente” equivalente ao índice de
importância dado a todos os aspectos da vida e tendo em vista que seus mais diversos
segmentos fazem parte do cotidiano das pessoas em todo o planeta, no tocante a terem, em
variados graus, a noção de seu conceito, de seu valor e da necessidade, cada vez mais
premente, em se respeitar as leis da natureza para garantir sua proteção através de legislação
adaptada as suas variadas faces.
Tendo em vista que a indiferença do ser humano em relação a estas leis, não tirará das
mesmas o poder que exercem em nossas vidas, ao contrário, mostrará, por meio do resultado
das transformações advindas da interferência humana mal administrada, que não somos uma
parte privilegiada do Universo, com possibilidade de agir contrariamente ao mecanismo que o
rege, muitas vezes atuando de forma individual e irresponsável na busca de soluções
imediatistas e inconsequentes.
Considerando a importância dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
Organização das Nações Unidas - Agenda 2030 e, a importância em levá-los ao conhecimento
geral, foi elaborado este Concurso de textos dissertativos em que pesquisa, estudo e posterior
desenvolvimento de trabalhos, visam estimular e colaborar com a busca da harmonia entre a
magnitude do Meio Ambiente e a Vida Humana nele inserida.

Participantes
1. Categoria: Profissionais - Advogados, Gestores Ambientais e Engenheiros Ambientais.
2. Categoria: Acadêmicos – Estudantes de Graduação dos Cursos de Direito, de Engenharia
Ambiental e Gestão Ambiental.
3. É vetada a participação de membros da Comissão do Meio Ambiente da Subseção de Santana –
OAB/SP e dos componentes da Comissão Organizadora.

TEMAS
Os trabalhos deverão basear-se nos 17 ODS da ONU - Agenda de 2030 direcionados, única e
exclusivamente, às áreas urbanas da cidade de São Paulo.
1)Erradicação da Pobreza
2)Fome Zero e Agricultura Sustentável
3)Saúde e Bem-Estar
4)Educação de Qualidade
5)Igualdade de Gênero
6)Água Potável e Saneamento
7)Energia Limpa e Acessível
8)Trabalho decente e crescimento econômico
9)Indústria, Inovação e Infraestrutura
10)Redução das desigualdades
11)Cidades e Comunidades Sustentáveis
12)Consumo e Produção responsáveis
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13)Ação contra a mudança global do Clima
14)Vida na água
15)Vida terrestre
16)Paz, Justiça e Instituições Eficazes
17)Parcerias e meios de implementação
Os candidatos escolherão 01(um) título para apresentar, dentre os temas a seguir
relacionados, sendo 04 (quatro) para Categoria: Profissionais e 04 (quatro) para Categoria:
Acadêmicos – Estudantes de graduação.
Para Profissionais:
I - Resgate de áreas habitadas e sem urbanização e/ou deterioradas pela ocupação
irregular;
II - A mobilidade em áreas urbanas e a deficiência no transporte público com suas
consequências no cotidiano dos usuários;
III - Aspectos do desequilíbrio socioambiental que geram a violência urbana;
IV - O impacto das grandes obras em áreas urbanas.
Para Estudantes:
I - Parques Urbanos – ideias para sua administração considerando o equilíbrio entre
urbanização planejada e qualidade de vida;
II - A poluição atmosférica em áreas urbanas;
III - A responsabilidade com a vida de animais domésticos que vivem em áreas urbanas;
IV - Comunidades tradicionais em áreas urbanas.

REGULAMENTO
1. Os interessados que preencham as devidas características deverão inscrever-se através
do site www.oabsantana.org.br onde terão acesso ao Regulamento.
2. Os inscritos deverão concordar expressamente com o disposto no Regulamento do
Concurso, Ficha de Inscrição e Termo de Autorização e realizar seu cadastro com todos
os dados solicitados.
3. Ao realizar sua inscrição e aceitar os termos e condições o participante confirma que leu,
compreendeu e aceitou na íntegra o Regulamento deste Concurso.
4. O participante inscrito deverá ter idade mínima de 18 anos;
5. O Concurso é cultural e gratuito e não está sujeito a qualquer tipo de compra ou
utilização de algum produto ou serviço, nem atividade vinculada a qualquer tipo de jogo
e nem será cobrada qualquer taxa ou valor para que o interessado possa participar do
mesmo, nos termos da Lei 5.768/71 e do Decreto nº 70.951/72.
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6. O inscrito deverá enviar, juntamente com seu texto, o Termo de Autorização de
Publicação e a Ficha de Inscrição assinados e, também, os Profissionais: cópia de seu
Registro Profissional e Estudantes: cópia do Registro Acadêmico.
7. Os trabalhos não premiados e os premiados farão parte do acervo da Comissão do Meio
Ambiente, podendo ser divulgados, utilizados como material de pesquisa ou mantidos
em arquivo com a devida indicação de fonte e autoria.
8. Na inscrição o participante garantirá que o conteúdo de seu trabalho é de sua autoria
podendo conceder os direitos contidos no respectivo Termo de Autorização para
publicação de Livro Digital, assim como se responsabilizará pela autoria de fotos, figuras
e gráficos utilizados ou indicará a fonte, dos mesmos, em caso de não serem originais.
9. O participante, ao aceitar este Regulamento, autoriza a divulgação do resultado pela
Comissão do Meio Ambiente e seus parceiros por qualquer meio ou técnica.
10. O participante da Categoria Acadêmico – Estudantes de Graduação poderá ter o apoio de
um orientador, porém em seu trabalho só constará o nome do discente.
11. Serão eliminados textos que direta ou indiretamente apresentem conotação política ou
religiosa, qualquer forma de discriminação e preconceito; que atentem à dignidade,
imagem, reputação, honra e demais direitos de qualquer ser humano ou que violem a lei
e direitos de Propriedade Intelectual.
12. Os trabalhos não premiados e os premiados publicados, não serão comercializados.
ESTRUTURA DO TEXTO
1. Idioma: Português, destacando que será considerado o atendimento restrito às
respectivas regras gramaticais e de estilo, criatividade e harmonização com o tema.
2. Os trabalhos serão dissertativos, de autoria própria, apresentados de forma estruturada:
Título, Introdução, desenvolvimento com a indicação dos objetivos e respectivos
resultados, indicação do método de pesquisa, considerações finais e referências
bibliográficas.
3. Escolhido o Tema, deverão ser apresentadas, ao menos, 02(duas) situações que
envolvam o conceito de Sustentabilidade e os 17 ODS, focadas na cidade São Paulo e
que se atenham ao referido tema. Deverá ser apresentada uma análise considerando a
legislação pertinente e o nível de interferência das atividades humanas, comerciais e
industriais sobre aspectos socioambientais.
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4. Apresentar 01(uma) ou mais estratégias cuja aplicação traga resultados ao âmbito
familiar, empresarial ou na gestão sustentável das áreas urbanas da cidade de São
Paulo.
5. O texto deverá ter no mínimo 06 e no máximo 10 laudas A4 com fonte Times New
Roman. Título: tamanho 14; Texto: tamanho 12; Espaço: Normal, Simples – 1.0 e em
Word.
6. São permitidos gráficos, fotos e figuras, com indicação da fonte, para ilustrar o texto e
desde que sua quantidade não comprometa a parte dissertativa. Não serão aceitas capa
ou contracapa.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Concordância aos princípios relativos dos 17 ODS da Agenda de 2030 e às regras de
apresentação do trabalho;
2. Originalidade quanto à interpretação dos conceitos relacionados ao tema principal e
quanto à apresentação da estratégia de aplicação;
3. Correspondência positiva entre o nível de interesse do trabalho e sua aplicabilidade;
4. Resultados a serem alcançados com benefícios para a sociedade em geral;
5. Serão desclassificados os participantes que deixarem de cumprir as condições dispostas
no Regulamento.
BANCA JULGADORA

1. A banca julgadora será composta por integrantes escolhidos pela Presidente da
Comissão do Meio Ambiente da Subseção de Santana – OAB/SP.
2. Os integrantes da Banca Julgadora e da Comissão Organizadora autorizados pela
Presidente da Comissão do Meio Ambiente terão autonomia em relação a tomar
decisões necessárias causadas por novas questões no decorrer do julgamento mesmo
que não haja previsão destas no Regulamento. Destas decisões não caberá qualquer
recurso.
3. O julgamento terá como base os critérios de avaliação.
4. A decisão do Júri é soberana, não cabendo recurso ao resultado do Concurso, sendo que
eventuais dúvidas em relação ao Regulamento serão esclarecidas ou resolvidas junto à
Banca Julgadora.
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PREMIAÇÃO
1. A BRASIL SUSTENTÁVEL EDITORA premiará 20 trabalhos - 10 primeiros colocados de
cada Categoria - com a publicação de Coletânea em formato de LIVRO DIGITAL, sem fins
lucrativos e com finalidade exclusiva de estudo cultural e científico, em consonância ao
Termo de Autorização de publicação que deverá ser assinado, após concordância do
participante premiado.
2. A BRASIL SUSTENTÁVEL EDITORA também premiará os 20 trabalhos com um Kit de
Educação Ambiental.
CRONOGRAMA
a) A partir da data de publicação deste Edital até 18 de janeiro de 2018 serão feitas as
inscrições e respectivo envio dos trabalhos
b) 15 de Março/2018 - serão anunciados os vencedores e local de premiação.

LOCAL DE PREMIAÇÃO
1. A data e o local de premiação serão informados diretamente aos selecionados. O
público interessado será informado através de todos os canais de divulgação do
Concurso.
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