EDITAL
Apresentação
A realização do workshop Global Goals Jam PUC-Rio é uma parceria do MediaLAB Amsterdam
(Amsterdam Univesity of Applied Science) com o Departamento de Artes & Design da PUC-Rio
(DAD PUC-Rio) que visa o desenvolvimento de projetos criativos e inovadores de design de
interação para o evento Global Goals Jam - Design 2030 Now!.
Dentro das temáticas estabelecidas pelo evento, o Global Goals Jam da PUC-Rio irá trabalhar
com três objetivos específicos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável proposta
pela Organização das Nações Unidas:


Erradicação da Pobreza (no poverty);



Fome Zero (zero hunger);



Boa Saúde e Bem-Estar (good health and well-being);



Educação de Qualidade (quality education);



Cidades e Comunidades Sustentáveis (sustainable cities and communities).

Acesse o website do Global Goals Jam para maiores detalhes sobre o evento e os objetivos:
http://globalgoalsjam.org.
O workshop será uma atividade interdisciplinar que ocorrerá no segundo semestre de 2017,
nos dias 16 e 17 de setembro (sábado e domingo), aberta aos alunos de graduação e pósgraduação (mestrado e doutorado) de todos os cursos oferecidos pela PUC-Rio, como Design,
Administração, Arquitetura, Engenharia, Informática, Ciências Sociais, Psicologia e outros, com
um máximo de 30 vagas. O aluno que se candidatar deverá ter a disponibilidade de trabalhar
no projeto nos dois dias inteiros, com a possibilidade de pernoitar na PUC-Rio. O DAD PUC-Rio
oferecerá toda a estrutura necessária para o desenvolvimento dos projetos e o bem-estar dos
alunos durante a atividade, como alimentação, computadores, equipamentos, acesso aos
laboratórios, etc.
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Durante o workshop, os alunos serão divididos em equipes interdisciplinares e serão
acompanhados por quatro professores do departamento de Artes & Design, que irão orientar
os projetos junto aos grupos. O projeto deverá ser desenvolvido de acordo com a metodologia
e as diretrizes da MediaLAB Amsterdam, que serão apresentadas na abertura do workshop, e
deverá seguir as principais fases de projeto: pesquisa, conceituação e prototipagem.

Inscrições
As inscrições estão abertas de 14 de agosto a 03 de setembro de 2017.
No link abaixo o interessado encontrará o formulário de inscrição, que deve ser preenchido em
sua totalidade e enviado juntamente com as seguintes informações:
 Link do Portfólio Digital (os candidatos poderão colocar seus portfólios em
plataformas online* como CarbonMade, Behance, Krop ou qualquer outra que julgar
melhor)
 Link do Currículo Online (ex. Lattes, LinkedIn, etc.)
 Carta de intenções respondendo à pergunta de forma clara e objetiva “Por que eu
quero participar do Global Goals Jams? ” (parágrafo de até 150 palavras)
Formulário de inscrição: https://goo.gl/forms/N6CsZceZdJEIDfRF3
Apenas os alunos regularmente matriculados na graduação ou pós-graduação (mestrado e
doutorado) da PUC-Rio poderão participar do workshop.
* Exemplo de plataformas online para o portfólio digital:
CarbonMade https://carbonmade.com
Behance https://www.behance.net
Krop http://www.krop.com/online-portfolio-templates/

Seleção
A seleção dos alunos será realizada de acordo com a avaliação do portfólio e currículo do
aluno, que deverá especificar no currículo a sua proficiência em softwares e na língua inglesa
(desejável, mas não obrigatória). A avaliação das competências dos candidatos será realizada
por docentes do DAD PUC-Rio. Não será conferido grau numérico em relação à avaliação, mas
apenas os conceitos de aprovado ou reprovado.
Os critérios para a seleção dos alunos serão: avaliação do portfólio, do currículo e do CR
(coeficiente de rendimento); e conhecimento de softwares diversos.
Todos os candidatos serão notificados por e-mail sobre o resultado da seleção no dia 5 de
setembro de 2016 e aqueles selecionados deverão comparecer à reunião de abertura e
esclarecimentos no dia 13 de setembro às 10h em local a ser especificado no e-mail. A lista dos
alunos selecionados também será publicada no site do DAD PUC-Rio (http://dad.puc-rio.br).
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Cronograma Geral


Inscrições: de 14 de agosto a 03 de setembro de 2017



Divulgação dos candidatos selecionados: dia 05 de setembro de 2017



Reunião de abertura e esclarecimentos do workshop Global Goals Jam:
dia 11 de setembro de 2017



Realização do workshop Global Goals Jam: de 16 a 17 de setembro de 2017

Disposições gerais
O workshop será formalizado como uma turma de disciplina eletiva de Tópicos Especiais em
Design SHF (sem horário fixo) de 2 (dois créditos). Os alunos inscritos se comprometem a
cumprir com todas as etapas previstas no programa e cronograma do workshop, a ser
divulgado para os candidatos selecionados no dia 11 de setembro de 2016.
Questões não previstas no presente edital serão avaliadas e decididas a exclusivo critério do
Comitê Organizador do GLOBAL GOALS JAM PUC-Rio, sem a possibilidade de recurso.
Este edital poderá ser alterado a critério da organização.
O ato de inscrição implica automática e plena concordância com os termos deste edital.
Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail: artdsg-c@puc-rio.br

Organização
Manuela Quaresma (coordenadora)
Guilherme Toledo (professor orientador)
João Bonelli (professor orientador)
Marcelo Pereira (professor orientador)
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