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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO CONCURSO 

DESIGNPET 

 

Ficam alterados os itens 4, 5, 8, 9 e o subitem 1 do item 11, todos do Regulamento do 
Concurso DESIGNPET, divulgado em 22 de junho de 2020, passando a vigorar 
conforme segue: 

(...) 

4 PERÍODO DA PROMOÇÃO (até a divulgação do resultado final) 

22/06/2020 a 02/12/2020 

5 PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

22/06/2020 a 30/10/2020 

(...) 

8 APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS 

1ª fase 

Período de apuração: 02/11/2020 à 09/11/2020 

Realização: PET Engenharia Florestal UFMT  

Serão escolhidos 5 semifinalistas – NESTA ETAPA SEM PREMIAÇÃO 

2ª fase 

Período de apuração: 10/11/2020 à 14/11/2020 

Realização: Arbusto Madeiras 

Serão escolhidos 3 semifinalistas – NESTA ETAPA SEM PREMIAÇÃO 

3ª fase de apuração 

Período de apuração: 16/11/2020 à 30/11/2020 

Realização: votação popular por meio do site www.petengenhariaflorestal.com.br 

Será escolhido um finalista – COM PREMIAÇÃO 

9 FORMAS DE APURAÇÃO 

Critérios de seleção dos projetos 

Os projetos serão selecionados levando em conta os seguintes critérios: 

 Viabilidade de produção em marcenaria artesanal; 
 Inovação do produto; 
 Sustentabilidade; 
 Atendimento aos critérios de participação e elaboração do projeto. 

Comissão julgadora dos projetos 



 

 

 
 

  

PET ENGENHARIA FLORESTAL UFMT 2 

 

1ª fase de apuração: O promotor PET Engenharia Florestal designará uma 
comissão julgadora formada por: 3 integrantes do PET, dois professores doutores da 
UFMT da área de Tecnologia da Madeira, um convidado da área de arquitetura e o 
engenheiro civil organizador do Evento Casa da Árvore. Fica estabelecido neste 
regulamento que o Júri será soberano na seleção dos 5 (cinco) projetos que passarão para 
a segunda etapa (semifinalistas), não sendo possível a contestação ou qualquer tipo de 
recurso por parte dos participantes. 

2ª fase de apuração: a empresa Arbusto Madeiras elegerá dos 5 (cinco) projetos 
semifinalistas selecionados pela comissão julgadora 3 (três) projetos de acordo com a 
viabilidade de produção.  

3ª fase apuração: Votação popular de um finalista dentre os 3 (três) projetos 
finalistas selecionados pela Arbusto Madeiras. Os projetos estarão disponíveis para o voto 
popular na página do concurso no site do PET Engenharia Florestal: 
www.petengenhariaflorestal.com.br. Para votar no projeto, dando a segurança e 
idoneidade necessária ao concurso, o público votante deverá fazer login no Google e 
responder ao formulário de votação. Somente será aceito 1 voto por login. 

O projeto mais votado será eleito o ganhador do concurso. 

Critérios de desempate na votação popular 

Em caso de empate de projetos na votação popular, será considerado o primeiro 
projeto inscrito no site do concurso. 

(...) 

11 (...) 

11.1 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A divulgação do ganhador será realizada através das Mídias Sociais do PET 
Engenharia Florestal no dia 02/12/2020. 

(...) 

 

Cuiabá, 21 de setembro de 2020. 

 


