
 

 
 

 

 

EDITAL R Nº 58/2018 

 

REGULAMENTA O PRÊMIO PARA AÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

“PRAIA LINDA, PRAIA LIMPA”   

 

 

A Reitora da Universidade de Fortaleza, no uso de suas atribuições estatutárias e 

regimentais, divulga e estabelece as normas relativas à participação do PRÊMIO “PRAIA LINDA, 

PRAIA LIMPA”, que tem o objetivo de celebrar a data alusiva ao Dia do Estudante, mediante a 

conscientização para a limpeza das praias, consoante normas descritas neste Edital. 

 

1. OBJETIVOS 

1.1 O Prêmio “PRAIA LINDA, PRAIA LIMPA” contemplará 1 (um) estudante de graduação da 

Universidade de Fortaleza, em comemoração ao Dia do Estudante – 11 de Agosto de 2018. 

 

1.2 O principal objetivo da premiação, além de celebrar a data alusiva ao Dia do Estudante, é 

vislumbrar a formação cidadã para consciência e cuidado nas relações com o litoral cearense. 

 

2. PÚBLICO ALVO 

   Alunos ingressantes em 2018.2 para os cursos de graduação da Universidade de Fortaleza. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

3.1  Os alunos ingressantes para o segundo semestre deste ano de 2018 que estiverem interessados 

poderão realizar inscrição, on line, no período de 02 de agosto a 09 de agosto de 2018 até às 23h59, 

através do seguinte link disponível no sítio eletrônico da Unifor: https://www.unifor.br/praialinda 

 

3.1.1 No ato da inscrição, o aluno deverá concordar com as normas estabelecidas neste Edital, 

que precede de um treinamento com a professora Lamarka Lopes Pereira, da disciplina de 

Resíduos Sólidos e Perigosos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Unifor, e com a 

coordenadora de Políticas Ambientais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 

da Prefeitura de Fortaleza, Edilene Oliveira. 

 

3.1.2 O treinamento para a ação socioambiental acontecerá no dia 10 de agosto, às 9h, no 

Teatro Celina Queiroz, onde os alunos receberão informações sobre tipologia de resíduos, 

segurança e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). 
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3.1.3 Além da inscrição e treinamento, o aluno deve comparecer no dia 11/08/2018 às 7h na 

Universidade para participar de ação socioambiental que acontecerá no litoral cearense. Serão 

fretados ônibus que sairão às 7h30 da Universidade de Fortaleza no dia 11/08/2018 (sábado), com 

destino às praias abaixo de acordo com o centro do curso do aluno, e retornará por volta de 

11h30: 

CCT - Praia da Sabiaguaba, com o ponto de apoio no Portal do Mangue; 

CCS - Barra do Ceará, com o ponto de apoio no restaurante Alberto; 

CCJ - Praia do Futuro, com o ponto de apoio na barraca Vira Verão; 

CCG - Praia dos Crushs, na Praia de Iracema, com o ponto de apoio no Instituto Iracema. 

 

3.1.4 Será fornecido um kit para os alunos participantes inscritos, após o ingresso no ônibus que 

sairá da Universidade com destino às praia, composto de mochila, camisa de mangas longas, 

protetor solar e viseira, além do saco para a coleta de resíduos sólidos, e, em todo o percurso, 

serão disponibilizados água e suco para os alunos e professores participantes da ação. 

 

3.3 O aluno que participar desta ação receberá um certificado que valerá como atividade 

complementar, de acordo com planilha de aproveitamento de cada Centro de Ciências. 

 

3.4 Ao participar deste Edital, os alunos concordam tacitamente com todas as normas contidas no 

presente, inclusive a divulgação dos seus dados pessoais em caso de ser sorteado na referida ação. 

 

4. DA PREMIAÇÃO 

4.1 A premiação será sorteada aleatoriamente no dia 13/08/2018 às 14 horas dentre os participantes 

que atendam as condições do item 3 deste edital e estejam inscritos e presentes na ação, mediante 

frequência assinada no ônibus que fará o percurso de deslocamento da Universidade às praias, por 

meio do site www.sorteador.com.br. 

 

4.2 O ganhador do prêmio fará uma viagem ao Projeto Tamar, no município de Mata de São João, 

Bahia, incluindo passagens aéreas (Fortaleza/Salvador/Fortaleza) e terrestres (Salvador/Mata de São 

João/Salvador), 03 (três) diárias em hotel/pousada em Mata de São João (BA) e alimentação, limitado 

ao valor diário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) para alimentação e deslocamentos em Mata de 

São João (BA), conforme normas de gestão de viagens da Universidade de Fortaleza. 

 

4.3 Somente no caso do aluno sorteado seja menor de idade, a Fundação Edson Queiroz custeará 

também a viagem, hospedagem e alimentação de 01 (um) acompanhante responsável. 

 

4.4 A divulgação do premiado acontecerá dia 13 de agosto de 2018, às 15 horas, no Instagram oficial 

da Universidade de Fortaleza: @uniforcomunica.  
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4.5 O sorteado terá até o dia 20 de dezembro de 2018 para realizar a viagem ao Projeto Tamar (BA). 

 

5.   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. A Universidade de Fortaleza se reserva ao direito de, a seu exclusivo critério, alterar os termos 

deste Edital, antes do início da participação dos alunos na atividade proposta. 

 

5.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da premiação, Diretora de 

Comunicação  e Marketing em conjunto com a Vice Reitoria de Graduação. 

 

 

      Fortaleza, 01 de agosto de 2018 

 

 

Profª Fátima Maria Fernandes Veras 

Reitora 


