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O que é? 

 

O “Prêmio Professor Mente Viva”, foi criado em 2016, pela ONG MENTE VIVA, 

visando a valorização do trabalho docente e a disseminação de práticas 

cognitivas que visam aprimorar, fortalecer e facilitar um desenvolvimento mais 

harmônico e equilibrado, com mais saúde e qualidade de vida, gerando bem 

estar entre os praticantes - educadores e alunos – permitindo um melhor 

desenvolvimento do processo educativo. 

 

Quem pode participar  

 

O Programa Mente Viva é dirigido para professores e alunos de todos os 

níveis, podendo interagir e participar da premiação os Professores que 

resolverem aderir ao programa de forma livre e voluntária, sem quaisquer ônus 

para nenhuma das partes. 

 

Premiação 

 

Nesta oportunidade, será oferecido pela Direção da ONG MENTE VIVA um 

prêmio ao professor que cumprir o Programa Mente Viva com seus alunos, 

preenchendo um relatório final das atividades ao final do ano letivo, podendo 

participar apenas o corpo docente das escolas que participam do Programa 

Mente Viva e/ou os professores cadastrados em nosso site. 

 

Do processo de seleção 

O precisa acessar o site da ONG MENTE VIVA, www.menteviva.org e baixar o 

modelo de relatório. Em seguida, após seu preenchimento, necessita enviá-lo 

para o email contato@menteviva.org . Será realizada a análise dos relatórios 

enviados, impreterivelmente, até a data de 25 de novembro de 2018.  

http://www.menteviva.org/
mailto:contato@menteviva.org


Os professores participantes deverão anexar ao Relatório dos Resultados, 

seus dados pessoais, tais como nome completo, profissão, instituição de 

ensino onde atua, série que leciona, endereço da instituição, RG, CPF, 

telefones de contato, email, disciplina que leciona. Os dados enviados serão de 

responsabilidade exclusiva dos participantes. 

• Como opcional, cada educador participante deverá elaborar um 

exercício e/ou prática semelhante aos do nosso Programa Mente Viva 

com no máximo duas páginas que deverá anexar também ao “Relatório 

dos Resultados” - tudo em papel A4, Fonte Arial ou Times New Roman, 

corpo 12, espaço simples - e ser encaminhado em formato .doc ou .pdf 

para o site da ONG MENTE VIVA ( www.menteviva.org)  

Uma comissão escolhida pela Direção da ONG MENTE VIVA, Comissão 

Selecionadora, verificará os relatórios recebidos e poderá escolher o Relatório 

enviado que mais se adequar às atividades do Programa Mente Viva, podendo 

ainda, no caso de empate escolher e/ou sortear um relatório que melhor venha 

a representar o conjunto das atividades e o objetivo proposto pelo PROGRAMA 

MENTE VIVA. 

Haverá apenas um ganhador do “Prêmio Professor Mente Viva” e esta 

premiação consistirá num vaucher para hospedagem do vencedor mais 

acompanhante, para um final de semana no Hotel Ecoland, em Igrejinha –RS,  

com as despesas de hospedagem e café da manhã, almoço e jantar inclusas  

(bebidas alcoólicas não incluídas). 

OBS: não encontra-se incluída, na premiação, passagens aéreas, nem 

outros tipos de transportes e/ou despesas com deslocamentos. 

 

O prazo limite para utilização do prêmio será de até  90 (noventa) dias 

 

 Antes de realizar a sua participação, os Professores deverão ser cadastrados 

no nosso site ( www.menteviva.org)  ler este regulamento e aceitar todas as 

condições, declarando, no Corpo do Relatório dos Resultados, estar de  pleno 

acordo   e garantindo que todas as informações prestadas em razão de sua 

participação são verdadeiras. 

 

 A Organizadora não se responsabiliza pelo não recebimento da inscrição 

enviada pelos participantes, bem como por qualquer impossibilidade de 

participação em razão de falhas ou erros de envio ocasionados por problemas 

no provedor de Internet utilizado ou no próprio site. 

http://www.menteviva.org/
http://www.menteviva.org/


 A participação é pessoal e intransferível. A Organizadora desclassificará 

aquele que se utilizar de inscrições múltiplas ou quaisquer métodos ilícitos ou 

contrários aos previstos neste Regulamento. 

 Em nenhuma hipótese os prêmios poderão ser substituídos, sendo os mesmos 

pessoais e intransferíveis. 

 O ganhador, ao receber o prêmio, concorda em assinar termo de recebimento, 

fornecendo cópia do documento de identificação (RG) e aceitá-lo sem direito a 

futuras reivindicações à Organizadora, bem como também concorda em isentar 

o mesmo e/ou qualquer empresa envolvida no Prêmio, suas companhias 

coligadas, subsidiárias e afiliadas, apoiadores, inclusive seus respectivos 

funcionários, representantes, prestadores de serviços e agentes ou qualquer 

outra pessoa ou organização envolvida diretamente ou indiretamente a esse 

Prêmio de toda e qualquer demanda ou ação legal consequente de sua 

participação ou recebimento e utilização de qualquer prêmio, com exceção 

daquelas relativas ao cumprimento, bom andamento e desfecho do Prêmio. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. Os participantes serão exclusivamente 

responsáveis por qualquer eventual questionamento decorrente de direitos 

autorais relativos ao uso de expressões, textos, fragmentos de texto, entre 

outras reproduções e/ou utilizações indevidas das obras, mesmo que 

parcialmente, respondendo cível e criminalmente pelos ilícitos que vierem a 

cometer no âmbito da propriedade intelectual, assim como pelo eventual uso 

indevido da imagem (em sentido amplo) de pessoas. 

 Os materiais que forem encaminhados por solicitação da Organizadora 

durante o processo de seleção não serão devolvidos. 

 Os participantes declaram, desde já, serem de sua autoria os trabalhos 

encaminhados e cedem e transferem para a Organizadora, sem quaisquer 

ônus para essa e em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos 

autorais sobre os mesmos, para qualquer tipo de utilização, publicação, 

reprodução por qualquer meio ou técnica, e na divulgação do resultado, 

incluindo sem se limitar a editar, publicar e reproduzir qualquer informação dos 

trabalhos enviados e divulgá-la por meio de cartazes, filmes e/ou spots, jingles 

e/ou vinhetas, bem como em qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais, 

inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors, mala-direta e na 

Internet, respeitando sempre os direitos autorais dos autores dos trabalhos. 

 A autenticidade dos trabalhos enviados pelos participantes será avaliada pela 

Comissão Selecionadora, sendo desclassificados os trabalhos que infringirem 

quaisquer das condições estabelecidas neste Regulamento. 



 

 Ao participar desse Prêmio, nos termos deste Regulamento, os participantes 

estarão automaticamente cedendo o direito de uso de sua imagem e voz por 

prazo indeterminado, bem como os direitos de expor, publicar, reproduzir, 

armazenar e/ou de qualquer outra forma delas se utilizarem, o que os 

participantes fazem de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, 

desde já e de pleno direito, em caráter gratuito e sem qualquer remuneração, 

ônus ou encargo, podendo referidos direitos serem exercidos por meio de 

cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, bem como em qualquer tipo 

de mídia e/ou peças promocionais inclusive em televisão, rádio, jornal, 

cartazes, faixas, outdoors, mala-direta e na Internet, existentes ou que possam 

ser inventados, por todo prazo de proteção legal e sem limite de território, com 

exclusividade. 

 As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de 

divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte da Organizadora. 

 Os casos omissos e/ou eventuais controvérsias oriundas da participação no 

Prêmio serão submetidos à Comissão para avaliação, sendo as suas decisões 

soberanas e irrecorríveis. 

 O participante que se comportar de forma que manipule intencionalmente a 

operação do Prêmio ou que violar os termos e condições impostos neste 

Regulamento estará automaticamente desqualificado e/ou desclassificado, 

independente da etapa em que o Prêmio se encontre. 

 Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Gramado, Estado do Rio Grande 

do Sul, para que sejam dirimidas quaisquer questões oriundas desse Prêmio. 

 

                                           Gramado, 12 de dezembro  de 2017 

 

                                                             ONG MENTE VIVA 


