
 

     GRÊMIO POLITÉCNICO DA USP 

 

O Grêmio Politécnico, entidade representativa dos alunos da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (USP), com o objetivo de incentivar e fomentar a participação 

de seus representados no contexto da nossa Academia institui nos termos e condições 

estabelecidos neste Edital, o Orçamento Participativo Minerva 2014 (OPMin - 2014) – 

modalidade Grupos de Extensão. 

  

  

1 - DO OBJETO 

       

Publicar normas e dispositivos para a seleção e aplicação de projetos elaborados por 

alunos associados a esta instituição para o Orçamento Participativo Minerva de Grêmio 

Politécnico (OPMin), dentro das regras e limites estabelecidos no Programa da Gestão 

2014. 

 

2 - DOS PROJETOS 

 

2.1. Finalidade:  

   

2.1.1 A democratização do uso dos recursos do Grêmio Politécnico, permitindo a 

seus associados maior participação na gestão de suas receitas; 

  

2.1.2 Permitir aos estudantes influenciar e decidir prioridades para os investimentos 

da associação; 

  

2.1.3 Promover o desenvolvimento cultural, moral e técnico-científico de maneira a 

ampliar o diálogo entre a universidade e sociedade, conforme os ideais traçados pelo 

estatuto da entidade; e 

 

2.1.4 Divulgar o trabalho dos Grupos de Extensão da Escola Politécnica entre seu 

corpo docente e discente. 
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2.2. Requisitos para inscrição: 

 

2.2.1 O Projeto deverá ser inscrito com um orçamento máximo de R$10.000,00 

  

2.2.2 Este edital está aberto apenas aos Grupos de Extensão da Escola Politécnica; 

 

2.2.3 O Responsável pelo Projeto deverá ser um membro do Grupo de Extensão e 

estar regularmente matriculado em qualquer curso de Graduação na Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo para o segundo semestre de 2014. 

Parágrafo Único.  Cada Grupo de Extensão poderá propor apenas um projeto, 

seguindo as normas deste edital, como candidato ao financiamento. 

 

2.2.4 Serão desqualificados os projetos oriundos de qualquer inscrito que possua 

pendências com o Grêmio Politécnico; 

Parágrafo Único.  A comissão organizadora poderá aceitar a inscrição de algum 

candidato com pendências pela aprovação conjunta de um plano para sanar tais 

pendências. 

 

2.2.5 O projeto deve ser integralmente executado até o final do segundo semestre de 

2015. Caso seja inviável a execução do projeto integralmente dentro do prazo, o 

responsável deverá elaborar um relatório e um cronograma de conclusão do projeto, 

mediante justificativa pública esclarecendo o motivo da não conclusão. 

Parágrafo Único. Caso o inscrito não termine o projeto ficará impedido de se 

inscrever em qualquer outro edital de seleção do Grêmio Politécnico. 

 

2.2.6 Cabe à Comissão Organizadora definir quais grupos pertencem à categoria de 

Grupos de Extensão sendo que serão considerados Grupos de Extensão equipes ou 

instituições formadas e geridas por alunos com o intuito de promover o 

aprimoramento profissional, acadêmico e intelectual de seus membros, de forma a 

executar projetos de tecnologia, culturais ou sociais. 

 

2.2.7 O Projeto inscrito deve atender os seguintes critérios: 

a) Estar de acordo com as normas ABNT de exposição de projetos; 

b) Apresentar um Projeto Executivo; 

c) Detalhamento dos gastos; 
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d) Cronograma de execução do projeto; 

e) Apresentar os impactos ambientais do projeto e suas devidas soluções. 

 

2.2.8 O projeto inscrito deverá se adequar a pelo menos uma das seguintes 

finalidades: 

a) Ensino e pesquisa, produção ou divulgação de informações e conhecimentos 

técnicos e científicos; 

b)  Promoção do aperfeiçoamento da graduação dentro da comunidade 

Politécnica baseada em um dos pilares do tripé universitário: pesquisa, ensino 

e extensão. 

c) Promoção da assistência social; 

d)  Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico, 

artístico e do meio ambiente; 

e)  Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 

f)  Experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio produtivos e de 

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

g)  Promoção do esporte e da atividade física; 

h)  Melhoria de estruturas físicas que possibilitem outros projetos com uma 

das finalidades anteriores. 

  

2.2.9. Não será aceito projeto feito pela reunião de dois ou mais Grupos de Extensão. 

 

2.3. Deve constar no Plano Diretor do Projeto inscrito a sua finalidade, qual a sua 

estimativa de gastos, onde os valores serão aplicados e como será sua execução ao longo 

do ano de 2015, execução esta que será analisada pela Banca de professores e confirmada 

ou requalificada pela Comissão Organizadora.  

  

2.4. O orçamento máximo do projeto é de R$10.000,00 e ele deverá explicitar de forma 

detalhada todos os gastos do Projeto.  

 

2.5. Inscrição 

  

2.5.1.   O período de inscrição vai de 15 de setembro a 10 de outubro do ano de 

2014. 
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2.5.2.   As inscrições deverão ser realizadas na sede do Grêmio Politécnico. 

 

2.5.3. No ato da inscrição, o Responsável pelo Projeto deverá entregar duas vias de 

seu Plano diretor. 

 

3 – DA SELEÇÃO 

  

3.1. Exposição dos projetos 

          

3.1.1 Findo o período de inscrição, a Comissão Organizadora verificará o 

cumprimento dos limites quanto aos objetivos especificados neste edital. 

 

3.1.2 Os projetos serão expostos pelo Grêmio Politécnico de forma digital e impressa 

do dia 19 de outubro a 1º de novembro de 2014. 

 

3.2. Votação 

 

3.2.1 Entre os dias 5 e 7 de novembro de 2014, os projetos serão submetidos à 

votação, realizada através de pelo menos uma urna no vão do prédio do Biênio 

aberta a todos os associados do Grêmio Politécnico, com possibilidade de abertura 

de urna em outros prédios, de acordo com o cronograma a ser publicado pelo 

Grêmio Politécnico.  

 

3.2.2 Serão beneficiados pelo OPMin GEs 2014 todos os projetos inscritos com 

porcentagem igual ou superior a 10% dos votos de forma que o prêmio será 

distribuído de forma paritária em relação ao percentual de votos recebidos. O 

dinheiro que, percentualmente, seria distribuido entre os grupos que obtiverem 

menos de 10% dos votos, será redistribuido entre os outros grupos. Tal 

redistribuição será feita de acordo com o número de votos que os grupos à serem 

premiados receberem. 

 

3.2.3 Cada estudante poderá optar por votar em apenas 1 (um) dos projetos 

inscritos. 
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3.2.4 Os resultados da votação serão divulgados entre o término do período de 

votações e o dia 10 de Novembro de 2014. 

 

3.3. Desistência 

 

3.3.1 Caso um grupo desista do valor com o qual foi contemplado, o valor será 

redistribuído de forma paritária entre os grupos restantes no OPMin GEs 2014. 

 

3.4. Comissão Organizadora 

 

3.4.1 Será composta por membros a serem indicados pela diretoria do Grêmio 

Politécnico. 

 

3.4.2 Competirá à comissão organizadora verificar o cumprimento das normas 

descritas neste edital, conduzir o processo de seleção, e deliberar sobre casos 

omissos. 

 

3.5 Retirada do financiamento 

 

3.5.1 Os responsáveis pelos projetos vencedores deverão retirar o orçamento dentro 

de um prazo de (1) um ano a partir do anúncio dos resultados da votação. 

 

4 – DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

  

4.1. Gestão dos projetos 

  

4.1.1 Os gastos e andamento dos projetos aprovados deverão ser divulgados pela 

Diretoria do Grêmio enquanto durar o projeto; 

  

4.1.2 Todos os gastos deverão seguir a política de responsabilidade fiscal do Grêmio 

Politécnico. 

   

5 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

          

5.1. Este Edital determina, portanto, a ocorrência, nas seguintes datas, dos seguintes 
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eventos: 

  

A. 15/Setembro a 10 de Outubro - Período de inscrições; 

B. 19/Outubro a 1/Novembro - Exposição dos projetos; 

C. 05 a 07/Novembro - Votação (urna); e 

D. 10/Novembro - Apuração e divulgação de resultado. 

  

 

Grêmio Politécnico 

 

Gustavo C. Fráguas  

Diretor Responsável pelo Projeto OPMin 2014 

 

 


