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Prêmio BEĨ de Educação Financeira para 

Escolas Públicas 

 

ALTERAÇÃO: o prazo de inscrições foi prorrogado até às 18h (horário de Brasília) do dia 

31 de agosto de 2022, alterando-se o período previsto anteriormente no cronograma, 

constante no item 7.1, e a redação prévia do item 8.4. 

 

1. SOBRE O INSTITUTO BEĨ   

 

O Instituto BEĨ  acredita que a educação é o meio mais efetivo de transformação social. 

Com o propósito de educar para uma cidadania mais engajada e humanizada, que dê 

conta dos enormes desafios que já enfrentamos hoje e que enfrentaremos no futuro, o 

Instituto BEĨ desenvolve programas educacionais e implementa diferentes projetos que 

estimulam debates, colaboram para a formulação de políticas públicas e promovem 

ações relacionadas a defesa dos direitos humanos, mediante a difusão e promoção dos 

direitos fundamentais da pessoa humana, em especial no que diz respeito à educação, 

cultura e planejamento de espaços urbanos e ao exercício da cidadania. 

 

 

2. SOBRE O PRÊMIO 

 

O “Prêmio BEĨ de Educação Financeira para Escolas Públicas” tem como objetivo: 

identificar, valorizar e divulgar educadores de todo o Brasil que estimulam essa 

temática em sala de aula. 

 

Por meio da divulgação das boas práticas de ensino e aprendizagem e da valorização dos 

professores, busca-se impactar e inspirar outros educadores a realizarem projetos de 

qualidade nessa temática. 

 

 

3. REGULAMENTO 

 

3.1 O Instituto BEĨ, no uso de suas atribuições, com o compromisso de atuar com 

transparência, publicidade e isonomia na seleção dos participantes e seus respectivos 
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projetos para o prêmio em questão, torna público o Prêmio BEĨ de Educação Financeira 

para Escolas Públicas, regido pelo presente regulamento;  

 

3.2 Esta premiação tem como objetivo selecionar projetos que tenham a “Educação 

Financeira” como conteúdo e que tenham sido realizados em sala de aula, por 

professores da Rede Pública dos anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) em 

todo território nacional. 

 

 

4. REQUISITOS E PERFIL DOS PROJETOS 

 

4.1 SOMENTE serão analisados projetos que tenham como conteúdo a “Educação 

Financeira” e que possuam as seguintes características: 

 

4.1.1 Tenham sido realizados exclusivamente por professores titulares da Rede 

Pública dos anos finais do Ensino Fundamental (6º a 9º ano) de todo o 

território nacional, sendo que cada professor(a) poderá inscrever somente 

1 (um) projeto de sua autoria ou coautoria; 

4.1.2 Tenham sido realizados no território nacional, no âmbito da Educação 

Pública dos anos finais do Ensino Fundamental (6º a 9º ano); 

4.1.3 Tenham sido realizados e concluídos entre janeiro de 2019 e 30 de junho 

de 2022; 

4.1.4 Tenham incluído todos os alunos da turma, sem exceção, durante seu 

desenvolvimento e realização (ou seja, não tenha sido realizado com parte 

da turma); 

4.1.5 Tenham sido executados nos seguintes formatos: presencial, remoto/on-

line ou em modalidade híbrida (on-line e presencial); 

4.1.6 Tenham sido desenvolvidos dentro da grade curricular prevista para o 

respectivo ano, não sendo considerados projetos realizados em 

contraturno; 

4.1.7 Tenham tido duração suficiente, de pelo menos 5h/aula, não podendo ser 

considerados como ações pontuais; 

4.1.8 Possam ser devidamente comprovados por meio de planejamentos de 

trabalho, portfólio com as produções dos estudantes envolvidos, material 

das aprendizagens favorecidas, imagens e fotos, entre outros documentos. 
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5. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE PARTICIPAÇÃO PARA PROPONENTES 

 

5.1 SOMENTE poderão participar do processo de seleção os proponentes que: 

 

5.1.1 Sejam pessoas físicas; 

5.1.2 Professores da educação básica da rede pública dos anos finais do Ensino 

Fundamental (6º a 9º ano) no momento de realização do projeto inscrito; 

5.1.3 Tenham concluído o curso superior em Licenciatura em instituições de 

ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC; 

5.1.4 Tenham sido os responsáveis ou um dos responsáveis pelo projeto (em 

caso de projetos desenvolvidos em parceria com outros professores). 

 

5.2 NÃO serão considerados aptos a participarem do processo de seleção desta 

premiação como proponentes: 

 

5.2.1 Estagiários, pesquisadores e funcionários diretos da organizadora, das 

empresas parceiras, que possuam parentesco (até 2º grau) ou sejam 

cônjuges de quaisquer pessoas envolvidas diretamente na realização desta 

premiação e/ou comissão avaliadora; 

5.2.2 Advogados, engenheiros e outros profissionais liberais sem formação 

superior em educação (diploma que comprove licenciatura), mesmo que 

professores; 

5.2.3 Profissionais de escolas profissionalizantes, incluindo as do sistema “S” 

(SENAI/SESC/SEBRAE); 

5.2.4 Professores que se classifiquem como Pessoa Exposta Politicamente 

(PEP)1; 

 
 

1 Para fins desde edital, PEP é definida como pessoa que desempenha, ou tenha desempenhado nos 
últimos cinco anos, cargo investido em mandato eletivo ou cargos, empregos ou funções públicas em 
Secretarias de Educação estaduais, distritais ou municipais, ou no Ministério da Educação e/ou seus 
parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a 
enteada.  
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5.2.5 Professores que tenham sofrido condenação definitiva em processos 

relacionados aos direitos humanos. 

 

6. PREMIAÇÃO 

 

6.1 O Instituto BEĨ selecionará, por meio desta premiação, até 10 projetos, que serão 

ranqueados e premiados da seguinte forma: 

 

6.1.1 Para os 5 projetos que ocuparão entre o 10º e 6º lugar na premiação: 

a) Diploma e troféu; 

b) Menção honrosa, por meio da entrega de Certificado; 

c) Divulgação no site do prêmio. 

 

6.1.2 Para os 5 projetos que ocuparão entre o 1º e o 5º lugar na premiação: 

a) Doação no valor de R$ R$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser depositada em 

conta corrente de titularidade do professor responsável pela inscrição; 

b) Diploma e troféu; 

c) Menção honrosa, por meio de certificado;  

d) Divulgação no site do prêmio. 

 

6.1.3 O projeto que ocupar o 1º lugar na premiação receberá, para além dos 

itens descritos no Item 6.1.2, também um “Prêmio Destaque” no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser depositado em conta corrente de 

titularidade do professor responsável pela inscrição.  

 

6.2 O evento de premiação será realizado no dia 11 de novembro de 2022 na cidade 

de São Paulo. A participação presencial dos professores selecionados será obrigatória 

para recebimento do prêmio;  

 

6.2.1 Os custos de deslocamento e hospedagem para participação dos 10 

professores selecionados no evento de premiação serão arcados pelo 

Instituto BEĨ; 

6.2.2 Mais informações sobre o evento de premiação serão repassadas aos 

premiados posterior e individualmente; 
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6.3 A decisão do Instituto BEĨ pela premiação a determinado projeto e professor 

dependerá do cumprimento de requisitos obrigatórios (itens 4 e 5), da avaliação e da 

classificação do projeto nas etapas de seleção (item 10), do seu alinhamento ao objetivo 

da premiação e às políticas internas do Instituto BEĨ e da disponibilidade de recursos, 

conforme informações divulgadas por meio deste regulamento; 

 

6.4 Eventuais exceções e situações que não estejam previstas neste regulamento 

serão avaliadas pontualmente pelo Instituto BEĨ e a seu exclusivo critério. 

 

 

7. CRONOGRAMA DA PREMIAÇÃO 

 

7.1 O Prêmio BEĨ tem como cronograma: 

 

Etapa Data 

Período de inscrições de projetos na 

premiação 

De 11 de julho até às 18h do dia 31 de 

agosto de 2022 

Divulgação do resultado da premiação 17 de outubro de 2022 

Evento de premiação 11 de novembro de 2022 

 

7.2 O Instituto BEĨ reserva-se no direito de alterar os prazos e datas indicadas na no 

item 7.1 acima, comprometendo-se a divulgar a possível alteração no endereço 

eletrônico https://premiobei.prosas.com.br. 

 

7.3 É de responsabilidade do participante acompanhar informações e atualizações 

de datas referentes ao prêmio no endereço eletrônico mencionado. 

  

 

8. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

8.1 A inscrição é gratuita e deverá ser realizada somente por meio da plataforma 

Prosas, na página da premiação  https://premiobei.prosas.com.br; 

 

8.2 A participação em todo o processo seletivo desta premiação é gratuita e não 

originará quaisquer obrigações financeiras dos participantes com a Prosas; 

https://premiobei.prosas.com.br/
https://premiobei.prosas.com.br/
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8.2.1 A Prosas não solicita nenhum tipo de comissão a empreendedores sociais 

por serviços prestados aos patrocinadores que lançam editais na 

plataforma;  

 

8.3 A inscrição do professor e de seu projeto deverá ser realizada, obrigatoriamente, 

pelo seu perfil empreendedor (pessoa física), não podendo ser utilizado perfis de outras 

pessoas, organizações ou consultorias. As inscrições realizadas pelo perfil de terceiros 

serão desclassificadas; 

 

8.4 O período de inscrição se inicia no dia 11 de julho de 2022 e se encerra no dia 31 

de agosto 2022, às 18h (horário de Brasília), horário no qual a Prosas automaticamente 

bloqueará o recebimento de novas inscrições. O prazo poderá ser alterado a qualquer 

tempo por determinação do Instituto BEĨ, mediante comunicação pela página de 

inscrição na premiação  https://premiobei.prosas.com.br; 

 

8.5 Para acessar a plataforma Prosas, recomenda-se a utilização do navegador Google 

Chrome. Outros navegadores podem apresentar incompatibilidade; 

 

8.5.1 Para preenchimento do formulário de inscrição, recomenda-se que o site 

seja acessado por meio de computadores ou notebooks; 

8.5.2 Caso não seja possível o acesso via computadores ou notebook, será 

possível acessar a Prosas por meio de dispositivos móveis, como celulares 

e tablets. Neste caso, recomendados utilizar o aparelho no modo de 

visualização horizontal; 

8.5.3 A fim de evitar problemas na efetivação da inscrição devido a interrupções 

ou baixa qualidade de conexão com a internet, recomenda-se que a 

inscrição não seja deixada para os últimos dias do prazo informado no item 

8.4 deste regulamento, especialmente nos casos em que o acesso será 

realizado por meio de dispositivos móveis, que estão sujeitos a maiores 

variações na qualidade e no acesso à rede de internet, podendo resultar 

no não-envio do projeto em tempo hábil. 

 

8.6 Caso o participante não possua cadastro na Prosas, após clicar em “Envie sua 

proposta” na página da premiação, ela deverá clicar, em seguida, no botão “Crie sua 

https://premiobei.prosas.com.br/
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conta”.  

 

8.6.1 Em caso de dúvidas, clique aqui 

https://prosas.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000012799-

como-criar-um-perfil-empreendedor para consultar mais instruções 

 

8.7 Caso o participante já possua cadastro na Prosas, poderá iniciar o processo de 

inscrição de seu projeto na página da premiação, clicando no botão “Inscreva-se” e 

fazendo o login com o e-mail e senhas cadastrados previamente na plataforma; 

 

8.8 O participante não precisa preencher todo o formulário de inscrição de uma 

única vez. É possível preenchê-lo em etapas, caso prefira, para posterior finalização. 

Nesse caso, o proponente deverá salvar periodicamente os dados inseridos clicando 

no botão “Salvar rascunho”, localizado na página do formulário de inscrição; 

 

8.9 Atenção: salvar rascunhos não implica envio de inscrição. Para isso, o 

participante deverá clicar em “Enviar proposta”. A finalização do preenchimento e 

envio da inscrição sempre deverá ocorrer no período de inscrição informado do item 

8.4 deste regulamento; 

 

8.10 A Prosas só permitirá o envio da inscrição mediante o preenchimento de todas as 

questões obrigatórias do formulário e envio dos documentos listados no item 9;  

 

8.11 Todo participante cuja proposta foi efetivamente inscrita nesta premiação 

receberá um e-mail de confirmação da Prosas (no endereço de e-mail previamente 

cadastrado no perfil de empreendedor). O participante também poderá checar o envio 

da inscrição consultando a página "Minhas propostas", acessível a partir do “menu” 

localizado no canto superior direito do perfil de empreendedor; 

 

8.12 Não serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados e 

anexos após finalizada a inscrição, exceto em casos de solicitação do próprio Instituto 

BEĨ, ou de consultoria contratada por ele, e sendo observados os prazos de alteração 

e/ou complementação informados na solicitação; 

 

8.13 Atenção: possíveis comunicações com participantes durante o processo de 

https://prosas.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000012799-como-criar-um-perfil-empreendedor
https://prosas.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000012799-como-criar-um-perfil-empreendedor)p
https://prosas.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000012799-como-criar-um-perfil-empreendedor)p
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análise dos projetos acontecem dentro da plataforma da Prosas, e são notificadas pelo 

e-mail cadastrado no perfil na Prosas. Mantenha este endereço de e-mail sempre 

atualizado e verifique o seu perfil na Prosas constantemente; 

 

8.14 Em caso de envio duplicado de projetos, será avaliada apenas a última inscrição 

realizada; 

 

8.15 Ao realizar a inscrição, o participante: 

 

8.15.1 Reconhece e declara automaticamente que aceita as regras e condições 

estabelecidas neste regulamento; 

8.15.2 Reconhece e declara automaticamente que aceita as decisões do Instituto 

BEĨ para solucionar questões não previstas no regulamento;  

8.15.3 Responsabiliza-se legalmente pela veracidade e legitimidade dos 

documentos e materiais apresentados; 

8.15.4 Responsabiliza-se pelas informações apresentadas no formulário como 

verídicas e atualizadas; 

8.15.5 Concorda com a utilização e o tratamento de seus dados pessoais para a 

finalidade determinada nessa premiação e com o seu compartilhamento, 

nos termos do item 13 deste regulamento. 

8.15.6 Autoriza a veiculação de seu nome e imagem, bem como permite aos 

organizadores do Prêmio BEĨ de Educação Financeira para Escolas Públicas, 

a critério próprio, sem incidência de qualquer ônus, a utilização e 

divulgação dos materiais apresentados em conformidade com o item 4.1.8. 

8.15.7 Reconhece e declara que é o exclusivo responsável por eventuais 

reinvindicações de terceiros acerca da autoria de quaisquer materiais 

apresentados em conformidade com o item 4.1.8, bem como pela 

obtenção da adequada autorização referente ao uso de imagem de 

quaisquer pessoas vinculadas nos materiais compartilhados com o 

Instituto BEĨ. 

 

 

9 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

  

9.1 Os documentos obrigatórios para envio da inscrição na Prosas deverão ser 
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anexados: a) de forma legível, b) um documento (ÚNICO) de até 10 mega, por pergunta; 

c) preferencialmente no formato PDF, no momento de preenchimento do formulário 

de inscrição; 

 

9.2 Os documentos obrigatórios para envio de sua inscrição são: 

 

a) Comprovação de execução do projeto (formato livre);  

b) RG e CPF do proponente, professor responsável pelo projeto; 

c) Carta de Comprovação da direção da escola pública na qual o projeto foi 

realizado, assinada e carimbada, conforme modelo disponibilizado na 

página da premiação  https://premiobei.prosas.com.br (Anexo III); 

d) Consulta do código da escola no INEP2 (https://bit.ly/3P3EtTT) conforme 

modelo disponibilizado na página da premiação (Anexo IV); 

e) Termo de Autorização de Uso de Imagem e de Voz devidamente 

preenchido e assinado, conforme modelo disponibilizado na página da 

premiação (Anexo V); 

f) Termo de Declaração de Responsabilidade e Autorização de Uso de 

Informações do Projeto devidamente preenchido e assinado, conforme 

modelo disponibilizado na página da premiação (Anexo VI). 

 

9.3 A documentação obrigatória, enviada pelo participante, deverá estar completa e 

regular no momento da sua inscrição e do projeto, sendo que o descumprimento desta 

cláusula torna a inscrição passível de desclassificação no processo de análise; 

 

9.4 ATENÇÃO: participantes cujos projetos forem aprovados na Quarta Etapa de 

análise, conforme item 10.1 deste regulamento, serão contatados pelo Instituto BEĨ para 

envio de documentação complementar, como diploma acadêmico, comprovante de 

conta bancária em nome do proponente, autorizações de uso de imagens dos 

participantes dos projetos etc. O não cumprimento do prazo informado no contato para 

envio de documentação e de informações, e/ou o envio incompleto ou irregular de 

documentos, torna a inscrição e o projeto passíveis de desclassificação no processo de 

análise; 

 
 

2 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

https://premiobei.prosas.com.br/
https://bit.ly/3P3EtTT
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10 ANÁLISE DOS PROFESSORES E PROJETOS INSCRITOS 

 

10.1 A análise das inscrições será realizada em 4 (quatro) etapas: 

 

● Primeira etapa - análise eliminatória: realizada com todos os inscritos, 

quando será analisado o cumprimento dos requisitos previstos neste 

regulamento, conforme os itens 4 e 5 deste regulamento; 

 

● Segunda etapa - análise técnica classificatória: realizada somente 

com os projetos aprovados na etapa anterior, respeitando os critérios 

apresentados no item 10.2; 

 

● Terceira etapa - análise documental: será realizada somente com os 

melhores projetos classificados na etapa anterior e baseada na regularidade 

dos documentos listados no item 9 deste regulamento. Nesse momento, o 

Instituto BEĨ, entrará em contato com os participantes solicitando 

documentação complementar para última análise, quando o prazo para 

envio será informado; 

 

● Quarta etapa - análise final:  realizada somente com projetos 

aprovados na etapa anterior. Nesse momento, o Instituto BEĨ, entrará em 

contato com os finalistas para agendamento de entrevista on-line e, 

baseado nos objetivos da presente premiação e na disponibilidade de 

recursos, definirá quais projetos serão os vencedores. 

 

10.2 Para análise dos projetos na segunda etapa, conforme mencionada no item 10.1 

deste regulamento, serão utilizados os seguintes 4 (quatro) critérios classificatórios: 

 

10.2.1 Aderência aos objetivos da premiação: neste critério, será analisada a 

clareza do proponente em relação ao objetivo geral e objetivos específicos 

do projeto e sua adequação ao propósito da premiação, qual seja, 
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contribuir para aprendizagem dos estudantes da educação básica em 

relação a Educação Financeira; 

 

10.2.2 Procedimentos didáticos: este critério contemplará a análise dos 

procedimentos didáticos empregados em cada etapa do projeto, 

evidenciando como eles contribuíram para o alcance dos objetivos 

pretendidos, envolvendo tanto as estratégias de ensino empregadas 

quanto as atividades de aprendizagem realizadas pelos estudantes; 

 

10.2.3 Relevância do projeto para aprendizagem dos estudantes: este critério 

considerará a justificativa acerca da relevância do projeto para a 

aprendizagem dos estudantes da educação básica; contextualização do 

projeto; disciplinas e conteúdos curriculares envolvidos; número de 

estudantes e demais participantes; período de duração etc.; 

 

10.2.4 Organização e coerência interna do projeto: a partir deste critério, será 

feita a avaliação do processo e dos resultados de aprendizagem dos 

estudantes; procedimentos de acompanhamento e avaliação; evidências 

que indiquem que o projeto contribuiu para a aprendizagem dos 

estudantes; autoavaliação do professor destacando as contribuições do 

projeto para o seu desenvolvimento profissional e referências 

bibliográficas (de acordo com as normas da ABNT). 

 

 

11 RESULTADOS DA PREMIAÇÃO 

 

11.1 O resultado desta premiação será divulgado no dia 17 DE OUTUBRO na página  

https://premiobei.prosas.com.br; 

 

11.2 Caso o resultado deste prêmio esteja disponível antes, ou após a data prevista, os 

inscritos serão informados por e-mail, assim como o resultado será divulgado em  

https://premiobei.prosas.com.br; 

 

11.3 A pontuação final atribuída a cada proposta não será divulgada, servindo tão 

somente para o controle interno da Comissão Avaliadora. Também não serão fornecidas 

https://premiobei.prosas.com.br/
https://premiobei.prosas.com.br/
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informações individualizadas por projeto sobre o motivo da desclassificação em 

quaisquer fases de seleção. 

 

12 DESCLASSIFICAÇÃO E REPROVAÇÃO DOS PROJETOS 

 

12.1 O Instituto BEĨ reserva-se no direito de reprovar ou desclassificar quaisquer 

projetos, a qualquer momento, nas seguintes situações: 

 

12.1.1 Projetos e/ou proponentes que não atendam aos requisitos 

obrigatórios de participação e elegibilidade descritos nos itens 4.1 e 5.1 

deste regulamento; 

12.1.2 Inscrição do projeto não concluída no prazo previsto no item 8.4 

deste regulamento; 

12.1.3 Ausência do envio da documentação obrigatória, conforme 

informado no item 9.2 deste regulamento, ou envio da documentação em 

situação irregular; 

12.1.4 Envio de documentos ilegíveis;  

12.1.5 Violação de quaisquer regras ou normas aplicáveis, bem como de 

direitos de terceiros, inclusive de propriedade intelectual, de 

personalidade e de imagem ou, ainda, do dever de sigilo e/ou de 

confidencialidade; 

12.1.6 Constatação ou suspeita de fraude, má fé e/ou prática de abuso de 

qualquer natureza; 

12.1.7 Não atendimento aos critérios da análise documental a ser 

realizada pelo Instituto BEĨ e/ou Comissão Avaliadora na Terceira Etapa de 

análise; 

12.1.8 Desconformidade com as Diretrizes e Políticas do Instituto BEĨ. 

 

 

13 CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

13.1 O conteúdo das ideias e das propostas apresentadas neste regulamento, assim 

como todos os documentos e informações de qualquer tipo fornecidos tanto pelo 

participante, quanto pelo Instituto BEĨ e seus parceiros Tide Social e Prosas, deverão ser 

tratados de forma confidencial por todos os envolvidos; 
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13.2 Ao submeter a proposta via formulário de inscrição, o participante está ciente de 

que a Prosas e o Instituto BEĨ processarão e utilizarão suas informações e dados pessoais 

para o registro nesta premiação e/ou para a análise do projeto durante todo o processo 

de avaliação, aplicando todas as medidas razoáveis de segurança e confidencialidade 

para evitar alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado aos dados, em 

conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18); 

 

13.3 Ao inscrever-se nesta premiação, o proponente afirma ter ciência de que a Prosas 

poderá fazer uso das informações fornecidas na inscrição, conforme os Termos de Uso 

da Prosas, inclusive para relatórios, bem como se comunicar por meio dos contatos 

indicados no formulário de inscrição; 

 

13.4 O titular de dados poderá, por meio de solicitação enviada ao e-mail 

lgpd@prosas.com.br, exercer os direitos relativos ao tratamento de seus dados 

pessoais, previstos na Lei nº 13.709/18, tais como acesso aos seus dados pessoais, 

confirmação da existência do tratamento e correção de dados incompletos e/ou 

desatualizados; 

 

13.5 O proponente, a Prosas e o Instituto BEĨ deverão cumprir todos os preceitos 

estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“Lei nº 13.709/2018” ou 

“LGPD”), devendo garantir que possuem os requisitos estabelecidos nesta Lei para tratar 

os dados pessoais necessários para a realização da premiação, bem como meios para 

garantir o exercício dos direitos dos titulares dos dados. 

 

 

14 FORMALIZAÇÃO, ENCARGOS E DIVULGAÇÃO DA PREMIAÇÃO 

 

14.1  A participação do proponente, a inscrição do projeto, e/ou a seleção nessa 

premiação não obriga o Instituto BEĨ a realizar a doação ou efetuar qualquer tipo de 

apoio (financeiro ou não) ao projeto ou ao participante; 

 

14.2 A premiação financeira prevista neste regulamento será formalizada por meio da 

assinatura de Termo de Doação/Parceria, disponível para leitura dos no Anexo VII.  

 

mailto:lgpd@prosas.com.br
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15 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 O Instituto BEĨ poderá alterar este regulamento, inclusive datas ou etapas de 

seleção, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério. Em caso de alterações, estas 

serão informadas na página eletrônica da premiação  

https://premiobei.prosas.com.br, conferindo, caso aplicável, prazo adicional para 

novas inscrições ou alteração das inscrições já realizadas; 

 

15.2 Não caberá recurso sobre as decisões finais tomadas pelo Instituto BEĨ em relação 

aos projetos aprovados para serem premiados; 

 

15.3 Para informações e esclarecimentos de dúvidas sobre o CONTEÚDO deste 

regulamento e sobre a premiação, envie e-mail para contato@institutobei.org.br;   

 

15.4 Para esclarecimentos de dúvidas TÉCNICAS, sobre a plataforma Prosas, acione o 

botão “Ajuda” no canto inferior direito da tela do site Prosas em qualquer página 

ou envie um e-mail para suporte@prosas.com.br; 

 

15.5 Os participantes estão cientes de que esta premiação é uma iniciativa voluntária 

do Instituto BEĨ, podendo ele cancelar a premiação a qualquer tempo e a seu 

exclusivo critério, sem que caiba qualquer indenização ou direito aos terceiros 

interessados ou participantes.  
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