
 

 

   
PPPRRRÊÊÊMMMIIIOOO   CCCOOONNNSSSTTTRRRUUUIIINNNDDDOOO   AAA   NNNAAAÇÇÇÃÃÃOOO   222000000999---222000111000   

   
REGULAMENTO 
 

•••    OOObbbjjjeeetttiiivvvooo   
 

Com o objetivo de estimular as escolas públicas e privadas do Ensino 
Fundamental , Médio e EJA (Educação de Jovens e adultos) a desenvolverem, em 
conjunto com seus alunos, projetos de ação que contemplem temas voltados à 
cidadania, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Cidadania, instituiu o 
Prêmio “Construindo a Nação”. 

 
 A realização desta edição do Prêmio é uma ação conjunta do Instituto da 

Cidadania Brasil e da CNI/SESI. 
 

•••    DDDaaasss   iiinnnssscccrrriiiçççõõõeeesss   
 

Toda e qualquer escola, de Ensino Fundamental, Médio ou EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) legalmente constituída poderá participar desta premiação; 

     As escolas SESI poderão se inscrever nas mesmas condições, considerando a 
não participação de representantes da entidade na avaliação de seus próprios 
projetos. 

As escolas, através de sua direção, deverão inscrever um único projeto de 
cidadania desenvolvido no ano de 2008 e/ou 2009 que, até o mês de agosto, já 
propicie condições de avaliação de resultados mesmo que parciais; 

 
As inscrições serão realizadas no site www.institutocidadania.org.br ou    
construindoanacao@institutocidadania.org.br até 14 de agosto. 

 
Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

 
 

•••    DDDooo   SSSuuupppooorrrttteee   TTTééécccnnniiicccooo   pppaaarrraaa   eeelllaaabbbooorrraaaçççãããooo   eee   aaappprrreeessseeennntttaaaçççãããooo   dddooo   PPPrrrooojjjeeetttooo...   
 
Se necessário, o Instituto da Cidadania Brasil e o SESI do Estado oferecerão 
apoio técnico  para formulação e apresentação  do projeto através do e-mail 
inscidad@institutocidadania.org.br  ou  através dos telefones (11) 5042 22 42     
(11) 5543 65 30  ou, ainda,  pelo telefone do SESI do seu estado. 
 

 
 

•••    DDDooosss   PPPrrrooojjjeeetttooosss   dddeee   CCCiiidddaaadddaaannniiiaaa   
 

 O quesito básico para inscrição de um projeto de ação voltado para a 
cidadania é a participação dos estudantes em todas as suas etapas; 



 

 

 
Ao apresentar o projeto, a escola deverá ter todas as suas fases - estudo, 
concepção, diagnóstico e planos de ação - documentadas (relatórios, 
pesquisas, documentação fotográfica, etc.); 

 
Os temas escolhidos deverão ser obrigatoriamente vinculados à cidadania, 
podendo abordar situações internas à escola ou externas à ela – comunidade 
local ou sociedade brasileira num sentido mais amplo. 

 
As informações relativas ao projeto deverão ser apresentadas dentro do 
“Roteiro de Apresentação Formal” que será fornecido de maneira detalhada 
pelo Instituto da Cidadania Brasil à escola participante após sua inscrição e 
disponibilizado no site da entidade. Projetos que não seguirem o referido 
roteiro terão 2 pontos descontados na pontuação classificatória final. 

 
 

No caso da escola possuir vários projetos, só será aceita inscrição de 01 
projeto. 
No caso de várias ações com objetivos diversos, a escola deverá optar pela 
inscrição do trabalho de maior impacto social para concorrer com os projetos 
das demais escolas inscritas. Os projetos inscritos serão julgados por 
categoria. 

 
NÃO SERÃO ACEITOS PROJETOS VIA E-MAIL; 
 
A data limite para o envio dos projetos é até 14 de setembro. 

 
 

Os projetos enviados não serão devolvidos, salvo em caso de solicitação 
expressa e autorização para utilização do serviço SEDEX à cobrar. 

 
Os trabalhos premiados serão publicados para divulgação nacional e 
internacional. Ao se inscrever, a escola já estará concedendo este direito 
às Instituições organizadoras. 

 
 

   
•••    DDDooo   JJJúúúrrriii   eee   dddooo   JJJuuulllgggaaammmeeennntttooo   

 
Os projetos inscritos serão julgados por uma Comissão Técnica formada por 
representantes do Instituto da Cidadania Brasil e demais realizadores e 
apoiadores 

 
O júri será nomeado após a data da entrega dos projetos; 

 
O júri é soberano e sobre seu julgamento não caberá nenhum recurso 

 



 

 

Durante o processo de julgamento, o júri poderá, se necessário, solicitar à 
escola inscrita informações complementares sobre o trabalho em análise; 

 
O corpo de jurados poderá, a critério próprio, solicitar apresentação formal dos 
projetos classificados para deliberação do primeiro lugar. Não existirá 
diferenciação classificatória nos demais projetos premiados; 

 
A comunicação dos resultados será formalizada através das mídias 
apoiadoras, no dia 23 de novembro. 

 
As escolas premiadas serão comunicadas por telegrama. 

 
•••    DDDaaa   PPPrrreeemmmiiiaaaçççãããooo   

 
As premiações serão entre fevereiro e março de 2010 em local, data e horário 
a serem posteriormente divulgados; 

 
Serão premiados os melhores trabalhos inscritos nas categorias: Ensino 
Fundamental; Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. 

 
Os prêmios serão: um troféu às escolas vencedoras e uma placa de 
reconhecimento aos segundos e terceiros classificados em cada categoria. 

 
Todas as escolas que enviaram seus projetos e se enquadraram no 
regulamento receberão um certificado de participação. 

   
•••    DDDaaa   DDDiiivvvuuulllgggaaaçççãããooo   

 
As entidades realizadoras promoverão ampla divulgação da premiação em 

todas as suas etapas de realização. 
 

•••    DDDaaa   EEEnnntttrrreeegggaaa   ooouuu   EEEnnnvvviiiooo   dddooosss   PPPrrrooojjjeeetttooosss   
 

Os projetos inscritos deverão ser enviados por correio ou entregues ao 
SESI de cada estado, cujos endereços seguem abaixo: 
 
Departamentos Regionais do SESI 
 
SESI Acre – Avenida Ceará, 3727 – Floresta – Rio Branco - CEP 69907-000 
Contato: Gisélia Belmina Bezerra – Tel: (68) 3901- 4420 
                                                              
 
 
SESI Amazonas – Núcleo SESI de Educaçãol - Avenida Getulio Vargas, 1116 – 
Sala 511, - 5° andar – Centro -Manaus – CEP 69020-011 
Contato: Amanda Rita Pessoa Cavalcante – Tel: (92) 3216-1021  



 

 

                            E-Mail: premio.nacao@fieam.org.br 
 
SESI Ceará – Avenida Barão de Studart, 1980, 1º andar – Aldeota – Fortaleza – 
CEP 60120-901 
Contato: Germana Rodrigues Linhares – Tel: (85) 3466-5831 
 
SESI Maranhão - Avenida Gerônimo de Albuquerque ,s/n-1º andar - Edifício Casa 
da Indústria Albano Franco – retono da COHAMA - São Luis do Maranhão - 
CEP:65076-001 
Contato: LUCIANA LEÃO (98) 2109-1866        
 
SESI Mato Grosso – Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4193 – Casa da 
Indústria – Bosque da Saúde – Cuiabá – CEP 78050-000 
Contato: Rosa Maria (65) 3611-1656 
     Marineta 
               
SESI Mato Grosso do Sul – Avenida Afonso Pena, 1206 – Ed. Casa da Indústria 
– Campo Grande - CEP 79005-901 
Contato: Silvana Barros (67) 3389-9124 
 
SESI Minas Gerais – Av. do Contorno, 4520 – CEP 30110-090 – Belo Horizonte 
Contato: Miriam (31) 3213-1531 
              Ivone Cândida (31)3263-4328 
 
SESI Pará – Travessa Quintino Bocaiúva,1588 – CEP  66035-190 - Belém   
 Contato: Bruna Braga (91)3223-9080 
  
SESI Paraná - Avenida Cândido de Abreu, 200, 4º andar – Curitiba –  CEP 80530-
902 
Contato: Isabel Sarot – (41) 3271-9248 
 
SESI Pernambuco – Avenida Cruz Cabugá, 761 –Ed. Casa da Indústria – Santo 
Amaro – Recife – CEP 50040 - 911 
Contato: Luiza Clara (81)3412-8300 
 
SESI Piauí – Rua Projetada ,119 – Parque de Exposições –Picos – Piauí CEP: 
64.600-000 
Contato: Margarida Fernandes -(89)3229-8845         
 
SESI Rio de Janeiro – Rua Mariz e Barros, 678 - bloco 1 – 3º andar –Tijuca  Rio 
de Janeiro – CEP 20270-903 
Contato: Maria Tereza (21) 2587-1332 
 
SESI Rio Grande do Norte – Avenida Senador Salgado Filho, 2860- Lagoa Nova 
– Natal – CEP: 59075-900  
Contato: Francineide   ou  Cléia (84) 3220-0469 
 



 

 

SESI Rio Grande do Sul – Avenida Assis Brasil, nº 8787 – Sarandi – Porto Alegre 
– CEP 91140-001 
Contato: Graziela Graeter   ou  Lorraine- Fone: (51) 3347-8787 Ramal: 8131 
 
 
SESI Tocantins - Quadra 104- Sul – Rua SE 3 – Lote 29 – Plano Diretor Sul – Ed. 
Armando Monteiro Neto – Palmas - CEP: 77020-016 
Contato: Patrícia ou Adriana (63) 3228-8860/8895 
 

•••    DDDaaasss   DDDiiissspppooosssiiiçççõõõeeesss   FFFiiinnnaaaiiisss   
 

 As questões não previstas pelo presente regulamento deverão ser 
resolvidas pela diretoria do Instituto da Cidadania Brasil, em conjunto com os 
demais realizadores. 

 
•••    CCCrrrooonnnooogggrrraaammmaaa   dddaaa   PPPrrreeemmmiiiaaaçççãããooo   

 
 

Inscrições: até 14 de agosto 
Entrega dos projetos: até 14 de setembro 
Divulgação de resultados: 23 de novembro 
Evento de premiação: entre fevereiro e março de 2010 

 
      


