
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

ENGENHARIA HÍDRICA 

DISCIPLINA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

CONCURSO SOBRE O USO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

1. Apresentação 

Em comemoração aos 10 anos do curso de Engenharia Hídrica da UFPel, a disciplina de Gestão de 

Resíduos (código 22000158) do curso de Engenharia Hídrica divulga o concurso sobre o uso de resíduos sólidos. 

 

2. Objetivos do concurso 

- Estimular a criatividade no uso de resíduos sólidos; 

- Trazer para discussão os resíduos sólidos; 

- Gerar um produto a partir de resíduos sólidos com potencial de comercialização ou difusão; 

- Avaliar a possibilidade de replicação e disseminação do produto; 

- Considerar a viabilidade da confecção do produto ser uma ferramenta de inclusão social e/ou educativa; 

- Verificar a relação custo – benefício do produto. 

 

3. Quem pode participar 

Pode participar do concurso grupo de, no mínimo dois (2) e no máximo quatro (4) alunos graduandos ou 

pós-graduandos da UFPel. Ao menos dois (2) integrantes do grupo devem ser alunos do curso de graduação em 

Engenharia Hídrica da UFPel. 

 

4. Apresentação do produto 

O produto a ser desenvolvido pelo grupo deverá utilizar resíduo(s) sólido(s), e deverá ser apresentado os 

materiais utilizados, os procedimentos para sua confecção, e o produto final. 

No dia da apresentação do produto, o grupo terá até 10 minutos para sua apresentação expositiva e 

dialogada, sem o uso de qualquer tipo de recurso computacional ou datashow. 

Será considerada na avaliação do produto a criatividade, a aparência do produto, a possibilidade e 

facilidade de replicação e disseminação do produto, o seu potencial de comercialização ou para fins didáticos e 

educativos, seu custo, a possibilidade de sua confecção por pessoas em vulnerabilidade social ou estudantes, e 

outros quesitos considerados pertinentes pelos avaliadores. 

 

 

 



5. Inscrições das propostas 

As propostas poderão ser inscritas no período de 27 de setembro a 15 de novembro de 2019. 

A inscrição deverá ser feita encaminhando para o e-mail dusuzuki@gmail.com as seguintes informações: 

- Nome completo, número de matrícula, curso e e-mail de cada integrante do grupo; 

- Título da proposta/produto. 

 

Ao enviar a inscrição, o grupo deverá receber um e-mail, em até 24 horas, confirmando sua inscrição. Caso 

não receba este retorno dentro deste período, entrar em contato novamente por e-mail ou pessoalmente no 

laboratório 126 do curso de Engenharia Hídrica. 

 

6. Data da apresentação das propostas 

As propostas serão apresentadas a partir do dia 18 de novembro de 2019, com horário a ser definido e 

divulgado a partir do dia 16 de novembro de 2019 nas seguintes páginas: 

wp.ufpel.edu.br/enghidrica 

wp.ufpel.edu.br/soloeagua 

 

7. Avaliação das propostas 

A banca avaliadora das propostas será composta por pelo menos um representante de cada segmento do 

curso de Engenharia Hídrica: alunos, professores e técnicos ou, alternativamente, três membros com 

representantes de pelo menos dois segmentos do curso. 

 

8. Premiação 

Cada integrante do grupo que tiver seu produto escolhido pela banca receberá produtos com a marca da 

Engenharia Hídrica. 

 

9. Disposições finais 

Os grupos participantes se comprometem a disponibilizar o produto gerado para uso na disciplina de 

Gestão de Resíduos (código 22000158) e em outras atividades a serem desenvolvidas com esta temática, tendo 

seus nomes referenciados ao produto. 

A inscrição no concurso implica na plena aceitação por parte do(s) participante(s) das indicações realizadas 

neste documento. 

Os casos omissos neste regulamento deverão ser resolvidos pelo professor responsável pela disciplina de 

Gestão de Resíduos (código 22000158). 

 

10. Contato 

Prof. Luis Eduardo Suzuki 

e-mail: dusuzuki@gmail.com 

Laboratório 126 do curso de Engenharia Hídrica 

 

 

Luis Eduardo A.S. Suzuki 

Professor responsável pela disciplina de 
Gestão de Resíduos (código 22000158) 


