EDITAL RS_01/2018

Desafio UniNorte: We are Here for Good – Estamos aqui para o bem sempre
OBJETIVO: Desafio Uninorte 2018 do Programa Jovem Empreendedor Social.
ESCOPO: Alunos/Egressos e Professores da Graduação e Pós-Graduação da UniNorte.
EVENTO: Um desafio em forma de gincana, composto por três rodadas:
Empreendedora, do Bem e do Sempre.
PARTICIPAÇÃO: Forme equipe de 10 alunos, dentre eles, um líder.
1. ETAPAS DA GINCANA:
RODADA EMPREENDEDORA: Encontro de imersão sobre empreendedorismo social,
onde as equipes participam de oficinas e desafios para acumular pontos para próxima
etapa da brincadeira. Nesta rodada, as equipes elaboram ideias de melhoria para a
cidade de Manaus.
ITEM
Apresentação do evento
Case
de
sucesso
de
empreendedorismo
Empreendedorismo Social
PAUSA
Brincadeira
(Preparação)

TEMPO
10min 
30min 

Apresentação

10min

Encerramento

05min

30min
45min

RESPONSÁVEL E DESCRIÇÃO
Regras do jogo e etapas seguintes da gincana.
Engenheiro Maurílio X; (saga empreendedora);



PJES 2014 e 2017
10min
O que você pode fazer por Manaus?
 Cada equipe terá a missão de elaborar soluções em
bairros da cidade de Manaus utilizando um dos 17
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS’s) da
agenda
2030
da
ONU.
Acesse:
(https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030);
 Receberá 1 ponto a equipe que apresentar a solução
de melhoria.
 BÔNUS: 1 ponto para cada ODS aplicada no bairro
sorteado.
A apresentação será feita pelo líder da equipe que terá 2
minutos.
Ranking das equipes por escola.

RODADA do BEM: Em continuidade à gincana, esta etapa consiste em colocar em prática
tudo que foi estudado, exercitando o serviço voluntário. Cada equipe precisa acumular
pontos para participar da etapa final (Rodada do SEMPRE).

Cada equipe do Rodada Empreendedora deve cumprir uma das três atividades do
Rodada do Bem. Poderão participar da final até 2 equipes por escola.
OPÇÃO
DESCRIÇÃO
REGRAS DE
OBSERVAÇÃO
PONTUAÇÃO
Ações em
Voluntariado = 10
Atuar no bairro
instituições ou
pontos
sorteado da
VOLUNTARIADO
comunidades da
Rodada
cidade de Manaus
Empreendedora.
 Alimentos não
perecíveis;
Doação será
ATIVIDADES
A cada 100kg = 2
ponto extra da
 Produtos de
DOAÇÃO
atividade
Higiene Pessoal; pontos
voluntária.
 Produtos de
limpeza.
Encontre um
1 jovem UNN = 10
Dicas:
Jovem
pontos
Escolas públicas;
CAÇA AO TESOURO Empreendedor
Ou
Comunidades e
Social
2 jovens externos =
cooperativas em
10 pontos
bairros;
POSTO DE COLETA
Unidade 6
REGRAS

RODADA do SEMPRE: Culminância das atividades realizadas pelas equipes finalistas.
Nesta fase, as equipes serão avaliadas nas brincadeiras propostas, debate e
apresentação. Vence a equipe que obter a melhor pontuação:
Rodada Empreendedora + Rodada do Bem + Rodada do Sempre
ITEM TEMPO
RESPONSÁVEL E DESCRIÇÃO
Boas vindas
10 min  Agradecimentos;
 Regras do jogo;
 Premiação
Tribunal do 45min Será apresentado um tema a ser resolvido e a equipe deve apresentar
Bem
argumentos para sua tese. Esta etapa será avaliada pela equipe avaliadora. (10
pontos)
Vídeos:
Filme + Mesa Redonda (1h)
https://www.ted.com/talks/paul_tudor_jones_ii_why_we_need_to_rethink_capitali
sm/transcript?language=pt-br#t-287468
https://www.youtube.com/watch?v=ff3_fGSbSOI
Para assistir : http://www.agenda2030.org.br/sobre/

Quiz

30min



10 perguntas sobre os temas Empreendedorismo, Agenda 2030 da ONU e
Programa Jovem Empreendedor Social. 1 ponto para cada resposta certa.

No Limite

30min

Encerramento 5 min

 Caça ao tesouro – 5 pontos;
 Corrida – 5 pontos;
Anúncio da equipe vencedora.

CRONOGRAMA:
MÊS
ATIVIDADES
MARÇO INSCRIÇÕES

DATAS
De 05

a

21

de

março

de

2018

https://goo.gl/forms/XBCAUD7ZgT8rT5fX2

ABRIL
MAIO

RODADA EMPREENDEDORA
RODADA DO BEM
RODADA DO BEM: RESULTADO
RODADA DO SEMPRE
Comemoração
na
CAMPEÃ

24/03/2018 (SÁB) às 9h
19 a 26 de abril de 2018
27/04/2018 às 17h

05/05/2018 às 9h
Escola 11/05/2018 às 20h

REGRAS:
Serão eliminados:
Equipes que não comparecerem na primeira etapa do desafio – Rodada
empreendedora;
Que não cumprir as atividades apresentadas;
Serão classificados:
Serão classificadas as três melhores equipes, ou seja, aquelas que obtiveram a maior
pontuação durante as etapas da Rodada Empreendedora e Rodada do bem. Estas
esquipes competirão entre si e haverá e haverá uma equipe vencedora.
Horas complementares:
As equipes poderão ganhar horas complementares com as doações de alimentos da
Rodada do BEM. Serão consideradas como horas:
Voluntário ou caça ao tesouro = 8h complementares.
Doação:
De 100 a 400 kg = 5h
De 401 a 800 kg = 10h
De 800 a 1200 kg = 15h
Acima de 1201 kg = 20h

PREMIAÇÕES:

no

link

Finalistas – Rodada do Sempre:
•

Certificado de 20 horas complementares – Rodada do BEM;

VENCEDORES:
•
•
•
•
•

Kit UniNorte.
Visita ao Impact Hub e participação de oficina;
Noite de comemoração na Unidade da Escola Campeã;
Selo UniNorte de Escola Incentivadora edição 2018;
Encontro de TITAN

