
                                                                                                              
 

II S!NERGY x Latin America  

Edital nº 05/2020 

O IAYSP-Latin America torna público o edital do II S!NERGY x Latin America a ser realizado em  

janeiro de 2021, e esclarece a seguir as regras e condições para participação, premiação e 

funcionamento do evento. 

ALTERAÇÕES 

14.01.2021 - O horário do evento principal do S!NERGY foi alterado, e acontecerá às 17h (BRT), 

e não mais 15h. O item 3.1 foi modificado.  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 – O II S!NERGY x Latin America é um evento online, sob realização do IAYSP-Latin America, e 

será regido por este edital. 

1.2 –O S!NERGY é um evento de apresentação de projetos sociais de empreendedorismo e 

serviço sociais voltados à promoção da paz. Nele, jovens líderes têm a oportunidade de 

apresentarem seus projetos, disputando com outras iniciativas sociais uma premiação para o 

desenvolvimento de suas atividades! 

1.3 – O IAYSP-Latin America (International Association of Youth and Students for Peace – Latin 

America), também referido como YSP, é uma organização internacional formada por jovens. A 

missão principal do IAYSP é promover a paz mundial, capacitando jovens e estudantes a se 

tornarem cidadãos globais responsáveis, por meio da Educação do Caráter e projetos de paz, 

que apoiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

1.4 – O YSP – Latin America contará com uma comissão organizadora do II S!NERGY x Latin 

America, a fim de gerenciar e executar todo o evento. 

 

DOS PARTICIPANTES E INSCRIÇÕES 

2.1 – São admitidos como participantes: estudantes de ensino médio, universitários, jovens 

profissionais, até a idade de 40 anos. Todos os participantes devem preencher o termo de 

participação cedido pela organização e envia-lo para a comissão organizadora do II S!NERGY x 

Latin America. 

2.2 – As informações coletadas pelo YSP serão utilizadas no suporte à realização do evento e 

para atividades institucionais. 



                                                                                                              
 

2.3 – Não será cobrada nenhuma taxa de contribuição para inscrições no evento. 

2.4 – É necessária a utilização do aplicativo Zoom para a participação no evento, uma vez que 

ele será utilizado no evento.  

2.5 – Serão eliminados os participantes que: 

a) Desrespeitarem e/ou apresentarem conduta inadequada perante a comissão organizadora, 

demais participantes e parceiros do evento. 

b) Descumprirem este edital sem justificativa aceita pela comissão organizadora. 

c) Ferirem os direitos humanos. 

2.5.1 – Todas as medidas de eliminação de projetos estão a cargo da comissão organizadora. 

 

DO EVENTO 

3.1 – O evento principal do II S!NERGY x Latin America ocorrerá no dia 23 de janeiro de 2021, às 

17h (horário de Brasília). 

3.1.1 – O evento será totalmente virtual, pelo Zoom, e será transmitido nas redes sociais do YSP-

Latin America. 

3.2 – O tema do evento principal será “O papel dos jovens na resolução de conflitos e objetivos 

de desenvolvimento sustentável - rumo a um mundo pacífico de interdependência, prosperidade 

mútua e valores universais”. 

3.3 – Durante o II S!NERGY x Latin America as iniciativas participantes terão a oportunidade de 

apresentar seus projetos, através de um representante da equipe, utilizando o Zoom. 

3.4 – Os projetos participantes do II S!NERGY x Latin America terão a oportunidade de divulgar 

suas atividades através de três formas, que também contaram no método de avaliação do 

evento: infográfico, vídeo de apresentação e participação em uma sessão de perguntas & 

respostas ao vivo.  

3.4.1 – Infográfico: uma representação gráfica das principais atividades, soluções e impactos 

sociais gerados pelo projeto. Este infográfico pode ser dividido em até 4 partes (imagens), e será 

publicado nas redes sociais do YSP-Latin America. 

3.4.1.1 – O infográfico deve ser enviado à comissão organizadora do II S!NERGY x Latin America 

até dia 17 de janeiro de 2021, às 23h55 (horário de Brasília), conforme segue o anexo I. 

3.4.1.2 – Os arquivos recebidos serão divulgados nas redes sociais do YSP-Latin America entre os 

dias 18 e 22 de janeiro de 2021. 



                                                                                                              
 

3.4.2 – Vídeo de apresentação: um vídeo de até 8 minutos, no qual o apresentador pode falar 

sobre pontos básicos de seu projeto (problemática, soluções propostas, público-alvo, diferencial, 

impacto social gerado). O vídeo de apresentação deverá ser entregue em formato paisagem, 

com o apresentador em pé e um espaço à esquerda para exibição de apresentações em slides, 

com dados, gráficos, imagens, entre outros recursos visuais. Os vídeos devem conter legendas, 

em espanhol para vídeos apresentados em português ou em português para vídeos 

apresentados em espanhol. Os vídeos enviados serão divulgados ao público somente durante o 

II S!NERGY x Latin America, no dia 23 de janeiro de 2021. 

3.4.2.1 – O vídeo de apresentação poderá ser enviado até o dia 21 de janeiro, às 23h59, para a 

comissão organizadora do II S!NERGY x Latin America, conforme segue o anexo I. 

3.4.3 – Sessão de perguntas & respostas: As equipes inscritas no II S!NERGY x Latin America 

participação de uma sessão de perguntas & respostas ao vivo, na qual uma banca de avaliadores 

convidados e o público em geral poderão fazer perguntas. Esta atividade ocorrerá como parte 

do evento principal do II S!NERGY x Latin America. 

3.4.3.1 – A sessão de perguntas & respostas acontecerá ao vivo, e é necessária a presença de 

pelo menos um representante da organização participante no II S!NERGY x Latin America. 

3.5 – Em caso de problemas técnicos e/ou impossibilidade de apresentação de todos os projetos, 

o YSP – Latin America anunciará medidas a serem tomadas pelos participantes. 

3.6– A ordem das apresentações será definida por sorteio a ser realizado pela comissão 

organizadora. Em caso de desejo expresso e por escrito dos participantes e/ou outras situações, 

a comissão organizadora tem liberdade para definir a ordem das apresentações. 

3.7 – As apresentações serão assistidas por uma comissão avaliadora e os projetos vencedores, 

de acordo com os critérios mencionados neste edital, serão anunciados no dia do evento 

principal do S!NERGY. 

3.8 – Em caso de problemas inesperados que interfiram na gestão do evento a comissão 

organizadora tem plena liberdade de determinar medidas emergenciais a serem tomadas. 

 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

4.1 – Todos os projetos serão avaliados segundo critérios definidos pela comissão organizadora, 

em uma pontuação atribuída em uma escala de 0 a 10 pontos, de acordo com o item 4.2. 

4.2 – A avaliação será de acordo com três critérios: 

a) Pontuação atribuída pela comissão avaliadora; 



                                                                                                              
 

b) Votação pública ao vivo no evento principal; 

c) Popularidade do projeto nas redes sociais do YSP. 

4.2.1 – A avaliação final será distribuída de acordo com a seguinte disposição: (1) a avaliação 

geral da comissão avaliadora corresponderá a 70% da nota final; (2) a votação pública ao vivo no 

evento principal corresponderá a 20% da nota final; (3) o impacto do projeto nas redes sociais 

do YSP corresponderá a 10% da nota final. 

4.3 – Uma comissão avaliadora, avaliará as apresentações finais dos projetos que serão 

realizadas durante o II S!NERGY x Latin America.  

4.3.1 – Os critérios que a comissão avaliadora fará uso na avaliação do projeto são os seguintes: 

a) Proposta de atividade (escopo do projeto; processos; criatividade); 

b) Comunicação (transmissão de ideias para o público); 

c) Impacto social relevante (benefícios reais gerados à comunidade); 

d) Resultados Obtidos (de acordo com a proposta de atividade e escopo do projeto). 

4.3.2 – A fim de facilitar a análise da comissão avaliadora, as notas atribuídas em cada critério 

estão em uma escala de 0 a 10 pontos, na qual 0 representa um valor péssimo, enquanto que 

uma nota 10 representa um valor excelente, em relação ao fator analisado. As médias 

aritméticas das notas (separadas em fatores) atribuídas pela comissão avaliadora serão 

devidamente calculadas afim de compor a pontuação do projeto.  

4.4 – A popularidade do projeto nas redes sociais do YSP também será utilizado na avaliação 

final, como forma de promover o engajamento dos criadores do projeto em divulgar e comunicar 

sua iniciativa. o YSP-Latin America irá compartilhar os infográficos produzidos pelos projetos e 

conforme a quantidade de curtidas/reações na publicação respectiva, será gerada uma nota. 

4.4.1 – Antes da apresentação do S!NERGY, todos os projetos devem enviar um infográfico 

referente a seu projeto, devendo conter arte e texto que melhor explicam o projeto. 

4.4.2 – Os infográficos serão publicados no perfil de Instagram e na página de Facebook do YSP 

– Latin America 

4.4.3 – Para mensurar o impacto e atribuir valores quantitativos, serão considerados o número 

de reações somados da imagem postada do projeto, tanto no perfil de Instagram e da página do 

Facebook do YSP – Latin America, e será atribuída uma pontuação de acordo com os itens abaixo: 

a) Acima de 500 curtidas/reações: 10 pontos 

b) Acima de 300 curtidas/reações: 7 pontos 



                                                                                                              
 

c) Acima de 100 curtidas/reações:  5 pontos 

d) Abaixo de 100 curtidas/reações: 3 pontos 

4.5 – Na votação pública ao vivo os espectadores do II S!NERGY x Latin America poderão 

participar em uma enquete durante o evento, para eleger os projetos com melhores 

apresentações. 

4.5.1 – De acordo com a quantidade de votos, será atribuída uma pontuação de acordo com os 

itens abaixo: 

a) 1º colocado em votos: 10 pontos 

b) 2º colocado: 9 pontos 

c) 3º colocado: 8 pontos 

d) 4º colocado: 5 pontos 

4.6 – Como critério de desempate, será levado em consideração a seguinte ordem de notas: 

pontuação geral da comissão avaliadora; votação pública ao vivo; popularidade do projeto nas 

redes sociais do YSP. 

 

DA PREMIAÇÃO E BENEFÍCIOS 

5.1 – Haverá uma premiação para o melhor projeto avaliado ao longo de todo o II S!NERGY x 

Latin America, de acordo com os itens mencionados neste edital, sob anúncio da comissão 

organizadora. 

5.2 – A premiação será US$ 1000 para o projeto com maior pontuação e um convite para 

participar do S!NERGY mundial, em 2021. 

5.3 – Os detalhes do envio e recebimento da premiação serão discutidos entre os projetos 

premiados e a comissão organizadora. 

 

DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

6.1 – A comissão organizadora utilizará os canais oficiais do YSP – Latin America como meio de 

comunicação para promoção do evento. 

6.2 – Os canais utilizados serão: site (ysplatinamerica.org); Instagram (@ysplatinamerica); 

Facebook (/ysplatinamerica); e-mail (ysplatinamerica@gmail.com); e Zoom (Latin America HQ). 



                                                                                                              
 

6.3 – Para o envio dos infográficos e vídeos de apresentação os projetos participantes devem 

submeter seus arquivos para ysplatinamerica@gmail.com. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 – Os casos omissos serão avaliados pela comissão organizadora do II S!NERGY x Latin America. 

6.2 – Possíveis alterações neste edital e demais especificações necessárias aos participantes 

serão divulgadas pelo site do YSP – Latin America (ysplatinamerica.org). 

6.3 – Ao participarem no evento, os participantes se submetem as regras previstas neste edital. 

  



                                                                                                              
 

Anexo I 

DAS DATAS 

Através deste anexo, as datas são esclarecidas. Em caso de força maior ou eventos inesperados, 

as medidas cabíveis serão tomadas. 

O evento II S!NERGY x Latin America terá os seguintes prazos abaixo: 

Inscrição dos projetos participantes: 04 de janeiro de 2021; 

Entrega do infográfico: 17 de janeiro de 2021; 

Entrega do vídeo de apresentação: até 21 de janeiro de 2021; 

Realização do evento principal: 23 de janeiro de 2021; 

Divulgação dos resultados pela comissão avaliadora: 23 de janeiro de 2021; 

Reclamação dos prêmios pelos ganhadores: 31 de janeiro de 2021. 

 


