
 

 
 

30 ANOS DO PROGRAMA GERDAU GERMINAR  
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO COMEMORATIVO DE DESENHO E REDAÇÃO 
“Gerdau Germinar e o meu olhar ambiental”  

Compartilhe conosco sua experiência, seu aprendizado ou a sua história com o meio ambiente.  

 
 
 
 
 

Regulamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                               “Dentre os programas de educação ambiental que eu conheço, das instituições 
no Brasil, eu coloco o Programa Germinar como um expoente.  

                            Eu reputo esse programa como muito sério, muito eficiente e 
 a iluminação que se faz na região é fantástica.  

                            Aí se pratica a educação ambiental voltada para a transformação, para ampliar a 
percepção das pessoas e elas perceberem qual é o seu papel  

nesse cenário e nesse desafio...” 
 

Genebaldo Freire Dias (vídeo Institucional/2011) 

 
 
 



 

 
 

Para a Gerdau, o crescimento de uma organização tem como bases fundamentais o respeito 

às pessoas e o compromisso com a sustentabilidade. Por isso, ao longo dos seus 120 anos 

de história, a Gerdau tem atuado com esses focos, estabelecendo um relacionamento 

transparente e de ganhos mútuos com as comunidades vizinhas. 

 

A atuação da empresa para promover a sustentabilidade tem sido fortalecida por meio das 

atividades do Programa Gerdau Germinar. Criado em 1990, ele está a serviço das 

comunidades locais para disseminar e produzir novos conhecimentos, fazendo da educação 

um importante instrumento de sensibilização e preservação do meio ambiente.  

 

O Programa Gerdau Germinar atua fortemente nos municípios de Ouro Branco, Congonhas, 

Conselheiro Lafaiete, Ouro Preto (distritos de Miguel Burnier e Mota), Moeda e Itabirito, como 

oportunidade de transformar a realidade das pessoas. Acreditamos em iniciativas que 

buscam soluções diferenciadas e criativas, as quais contribuirão para a formação de uma 

geração mais consciente do seu papel na preservação do meio ambiente por meio da prática 

da educação ambiental.  

 

Em agosto de 2020, o Programa Gerdau Germinar completou 30 anos de existência e isso é 

um excelente motivo para comemorar junto com cada um de vocês que fazem parte dessa 

bonita e importante história. Ao longo desses 30 anos foram muitas as atividades 

desenvolvidas: capacitações para professores, visitas de alunos ao Biocentro, reuniões de 

planejamento e avaliação, projetos socioambientais, momentos com colaboradores e seus 

familiares além de diversos eventos. 

 

Compartilhe conosco sua experiência, seu aprendizado, sua história com o meio ambiente. 

Essa será a forma de comemorarmos juntos os 30 anos de existência dessa importante 

iniciativa! 

 

Este regulamento vai apresentar todo o conteúdo e as orientações necessárias para a 

participação no concurso comemorativo, além das informações sobre os critérios de 

avaliação adotados para a seleção dos vencedores.  

 

Estamos certos de que a realização desse concurso fará germinar muitas ideias e registros 

de momentos agradáveis de intenso aprendizado e interação. 

 

 
Contamos com sua participação!  
 
 
Cordialmente,            
                                  
Francisco de Assis Lafetá Couto 
Gerente Geral de Sustentabilidade 



 

REGULAMENTO  
 
 
1- DO OBJETIVO 
 
O concurso comemorativo de desenho e redação tem a finalidade de reconhecer e 

divulgar os melhores desenhos e redações sobre a temática ambiental. 

 

 

2- DO TEMA 
 
O desenho ou a redação deve abordar o tema: 

“Gerdau Germinar e o meu olhar ambiental”  
Compartilhe conosco sua experiência, seu aprendizado ou a sua história com o meio ambiente. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 – O concurso é direcionado exclusivamente para os municípios de Ouro Branco, 

Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Moeda, Itabirito e Ouro Preto (distritos de Miguel 

Burnier e Mota) e colaboradores próprios e terceiros da Gerdau – Unidade Minas 

Gerais 

 

3.2- Os interessados em participar devem produzir um desenho ou redação, 

conforme as categorias descritas a seguir:  

 

• Categoria Desenho I - destinada a crianças de 06 a 10 anos 

• Categoria Desenho II – destinada a adolescentes de 11 a 14 anos 

• Categoria Redação I – destinada a jovens de 15 a 18 anos 

• Categoria Redação II – destinada aos adultos acima de 18 anos 

• Categoria Redação III – destinada colaboradores próprios e terceiros da 

Gerdau – Unidade Minas Gerais 

 

 
4- DAS INSCRIÇÕES E DOS PRAZOS 
 
4.1- A inscrição será gratuita 

 

4.2- As inscrições para o concurso estarão abertas de 21 de setembro de 2021 a 29 

de outubro de 2021 exclusivamente em https://prosas.com.br/editais 

 

https://prosas.com.br/editais


 

4.3- Os participantes devem preencher as informações pessoais e anexar os arquivos 

contendo uma foto pessoal, o desenho ou redação produzidos. Os anexos deverão 

ser salvos em JPG ou PNG para a foto e desenho e em PDF para a redação. 

 

PARAGRAFO ÚNICO: As informações pessoais solicitadas são: nome completo, 

idade, endereço, telefone, e-mail, local de trabalho ou estudo. Caso o concorrente 

seja menor de 18 anos também será necessário fornecer os dados pessoais de uma 

pessoa responsável (nome completo, telefone, e-mail e endereço) 

 

4.4- Serão automaticamente desclassificadas as inscrições com informações 

incompletas. 

 

4.5- No caso de inscrição de pessoas físicas (em que a criança é o proponente) só 

será considerada a inscrição mais recente. No caso de escolas ou instituições, serão 

consideradas mias inscrições, desde que sejam de alunos diferentes. 

 

 

5- DO DESENHO E DA REDAÇÃO  

 

5.1- O desenho deve ser elaborado com técnicas livres de criação e artes em uma 

folha A4, à mão livre, utilizando-se de qualquer material (lápis de cor, caneta, lápis de 

escrever, tintas, giz de cera...) devendo ser elaborado exclusivamente pela criança 

ou adolescente. O desenho deverá ser anexado como JPG ou PNG. 

 

5.2- A redação pode ser em gênero narrativo, descritivo, dissertativo/argumentativo 

ou expositivo, deve ser elaborada de forma manuscrita em folha pautada, à caneta e 

tendo no máximo 30 linhas.  

A redação deverá ser anexada na plataforma prosas como arquivo PDF. 

 

 
6- DA AVALIAÇÃO  
 
6.1- O processo de avaliação dos participantes será atribuído pela Gerdau a uma 
Comissão Julgadora, formada por profissionais das áreas de Educação, Meio 
Ambiente, Recursos Humanos, Engenharia, Comunicação e Responsabilidade 
Social.  
 
6.2- A Comissão Julgadora avaliará as produções atribuindo-lhes notas de 0 a 10, 
resultantes da soma da pontuação de cada item dos critérios a seguir: 
 
 
Para os desenhos: 
 
Coerência com a temática do concurso – 2 pontos  



 

Relevância do conteúdo retratado – 2 pontos  
Criatividade – 2 pontos 
Originalidade – 2 pontos 
Qualidade - 2 pontos 
 
 
 
Para as redações: 
 
Coerência com a temática do concurso – 2 pontos 
Relevância do conteúdo relatado – 2 pontos 
Criatividade/Originalidade – 2 pontos 
Qualidade da redação (correção gramatical, ortografia e concordância) – 2 pontos 
Estrutura do texto (objetividade, organização e conclusão da ideia) – 2 pontos 
 
 
7- DO RESULTADO 
 
7.1- A Comissão Julgadora apontará os projetos vencedores e a divulgação do 
resultado ocorrerá a partir do dia 18 de novembro de 2021.  
 
7.2- Os vencedores serão comunicados sobre o resultado do concurso e orientados 
sobre como acontecerá a entrega dos prêmios por e-mail e telefone.  
 
 
8- DA PREMIAÇÃO  
 
8.1 A Gerdau contemplará os responsáveis pelo melhor desenho ou redação de cada 
categoria com os seguintes prêmios aos participantes: 
 
 
Categoria Desenho I 
1º lugar – 1 Tablet - Galaxy Tab A7 ou similar 
 
Categoria Desenho II 
1º lugar – 1 Tablet - Galaxy Tab A7 ou similar 
 
 Categoria Redação I 
1º lugar – 1 Notebook - Padrão Vostro 3000 ou similar 
 
Categoria Redação II 
1º lugar – 1 Notebook - Padrão Vostro 3000 ou similar 
 
Categoria Redação III 
1º lugar – 1 Notebook - Padrão Vostro 3000 ou similar 
 
 



 

PARAGRÁFO ÚNICO - Não há obrigatoriedade da parte da Gerdau em conceder 
todos os prêmios, se, a critério da Comissão Julgadora, as produções apresentadas 
não atenderem às especificações do regulamento. 
 
 
9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
9.1- O ato de inscrição nesse concurso corresponde ao envio do desenho ou da 

redação, de acordo com o item 4, e implica no total conhecimento e aceitação de 

todos os itens desse regulamento, bem como na cessão de uso e dos direitos autorais 

dos trabalhos à Gerdau, sem qualquer tipo de ônus, tendo em vista os objetivos do 

concurso. 

 

9.2 - Ao inscreverem-se, os participantes aceitam, sem restrições, as cláusulas deste 

regulamento, cabendo exclusivamente à Gerdau decidir sobre eventuais omissões ou 

dúvidas, não cabendo recurso. 

 

 

9.3 - O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, 

a critério da organização, a desqualificação do desenho ou redação inscritos e, 

consequentemente, do respectivo participante. 

 

9.4 - Quaisquer dúvidas sobre o concurso devem ser encaminhadas ao e-mail: 

claudia.gomes@ex.gerdau.com 

 

 
CONTATO PROGRAMA GERDAU GERMINAR 
 
Cláudia Nicolau Gomes 
E-mail: claudia.gomes@ex.gerdau.com 
Tel.: 31 98573-8508 
 
Fernanda Montebrune  
E-mail: fernanda.souza@gerdau.com.br 
Tel.: 31 98910-0735 
 
 
 
 
 

Excluído:  


