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Ética e inovação,
construindo uma nação

Apresentação
Criado em 2010 pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil

atestando o comprometimento em entregar um produto de

do Paraná – Região Noroeste, o PRÊMIO SINDUSCON tem como

qualidade e em investir em práticas sustentáveis no canteiro de

objetivo avaliar tecnicamente os canteiros de obras da região, por

obra e sede da empresa.

meio de aplicação de checklists que, inicialmente, abordavam os

Em 2019 haverá a quarta edição do PRÊMIO SINDUSCON -

temas de Qualidade, Segurança do trabalho e Meio Ambiente.

ACADEMIAS, premiação destinada a estudantes de Graduação e

Ao longo dos anos e com base em novas tecnologias, processos

Pós-graduação da região Noroeste do Paraná, onde concorrerão

e práticas instituídas no setor, o processo de avaliação tornou-se

acadêmicos dos cursos de Engenharia Civil, outras Engenharias e

mais rigoroso e passou a contemplar a Responsabilidade Social,

Arquitetura. A premiação para as Academias reforça, mais uma

Sustentabilidade e Compliance.

vez, o compromisso do SINDUSCON-NOR com o desenvolvimento

Hoje, o prêmio é referência por coroar as boas práticas na

sustentável do setor da construção civil de Maringá e região,

construção civil e seu modelo foi adotado em outras cidades do

promovendo a integração entre o meio acadêmico-científico e o

país. Isso foi possível graças ao empenho e comprometimento

mercado da construção.

das construtoras inscritas, somados ao rigor técnico da equipe de

Neste ano, o Prêmio Sinduscon acontecerá paralelamente ao

avaliadores.

maior encontro do setor, a CONECTI CBIC 2019, um evento

Em sua décima edição, a premiação terá três categorias: obras de

nacional de engenharia, construção, tecnologia e inovação, que

incorporação, obras de terceiros e obras públicas, com premiação

trará a Maringá empresários, dirigentes e executivos da construção

do primeiro e do segundo colocado. Também haverá o SELO DE

civil de todo o Brasil. O CONECTI acontecerá nos dias 21 e 22 de

BOAS PRÁTICAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, uma distinção para

novembro, já a premiação será no dia 22 de novembro.

construtoras que atingem nível de excelência nas avaliações,

10 anos de Prêmio Sinduscon
• Avaliações técnicas nos temas de Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente,
Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Compliance
• Processos de avaliação 100% informatizados, com objetividade, imparcialidade,
sigilo, precisão e segurança no registro das avaliações, cálculo das notas e resultado
• Incentivo à forma de atuação das empresas para contribuir com a melhoria da
construção civil
• Foco na satisfação de clientes e valorização dos colaboradores
• Foco nos resultados e benefícios práticos proporcionados para as empresas
participantes
• Questões voltadas à racionalização de recursos e processos em busca de maior
produtividade, qualidade e segurança nas obras
• 62 construtoras avaliadas
• 113 empresas fornecedoras de materiais e serviços para a construção civil avaliadas
• 26 trabalhos acadêmicos de 4 universidades, avaliados entre 2016 e 2018
• 26 auditores técnicos participantes
• 13.000 horas de trabalhos em avaliações e consultorias
• 32 entidades atendidas com ações sociais
• Introdução do “Selo de Boas Práticas na Construção Civil”: concedido a todas as
empresas participantes que atenderam a uma nota mínima nos critérios de avaliação
nos temas de qualidade, segurança do trabalho, responsabilidade social, meio ambiente
e sustentabilidade

Prêmio Sinduscon 2019
Tema: Prêmio Sinduscon 2019 – Ética e Inovação, construindo

que haja a troca de conhecimentos, experiências, tecnologias e

uma nação.

formação de parcerias em novas pesquisas e projetos

• Nesta décima edição do Prêmio Sinduscon (2019), será promovida

• Será promovido antes da primeira avaliação, no dia 22/05/2019,

a valorização das empresas que se destaquem em suas atividades,

o ‘FÓRUM DE BOAS PRÁTICAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL’,

por meio da concessão do ‘Selo de Boas Práticas na Construção

com a participação de especialistas externos e de notório

Civil’. A partir de uma nota mínima, a empresa receberá o Selo

reconhecimento nas áreas abordadas pelos temas do Prêmio

para a obra avaliada, válida para uso nos próximos 12 meses para

Sinduscon, que apresentarão os casos, conceitos e formas de

divulgação pela construtora como comprovante da regularidade

atender aos critérios para a obtenção do Selo de Boas Práticas na

da obra nos temas avaliados

Construção Civil – Sinduscon 2019.

• Os checklists terão a consultoria de renomados especialistas

• Realização em novembro de 2019, da CONECTI CBIC 2019 –

nas áreas de Qualidade na Construção Civil, Responsabilidade

Conferência Nacional de Engenharia, Construção, Tecnologia e

Social, Sustentabilidade, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho

Inovação.

e Compliance
• Quarta edição do Prêmio Sinduscon Academias: iniciativa que
conta a participação de universidades da região, com o objetivo de
estimular e promover a pesquisa aplicada junto aos acadêmicos de
graduação e pós-graduação, objetivando a formação conduzida
pela reflexão, criatividade e aplicabilidade dos conhecimentos
na produção de resultados para as empresas da construção civil,
estreitando o relacionamento entre empresas e acadêmicos para
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PRÊMIO SINDUSCON 2019 (CONSTRUTORAS)
objetivos
• Contribuir para a melhoria contínua das empresas, buscando o atendimento aos requisitos de Excelência nos temas de Qualidade,
Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Responsabilidade Social, Sustentabilidade e Compliance
• Premiar as construtoras que obtiverem melhor desempenho nas Avaliações Técnicas nos canteiros de obra e sedes das empresas
• Promover a valorização das construtoras que comprovem a Excelência em suas atividades e obras através do SELO DE BOAS PRÁTICAS
DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINDUSCON-PR/NOROESTE 2019

Temas
Os temas do Prêmio Sinduscon 2019 referem-se aos principais assuntos necessários às boas práticas de gestão e operação das
construtoras.
Qualidade

Responsabilidade Social

Meio Ambiente

Segurança do Trabalho

Compliance

Sustentabilidade

Premiação
Receberão o troféu do Prêmio Sinduscon, as duas empresas construtoras de cada categoria que obtiverem as
maiores notas finais da premiação a partir dos critérios de pontuação estabelecidos:
CATEGORIA A1 - Obras Civis Incorporadas: 1º e 2º lugares
CATEGORIA A2 - Obras Civis Executadas para Terceiros: 1º e 2º lugares
CATEGORIA A3 - Obras Civis Públicas: 1º e 2º lugares

Selo Prêmio Sinduscon - Boas práticas na construção civil
OBJETIVO:
• Incentivar e valorizar as empresas construtoras que buscam a melhoria contínua em suas obras;
• Premiar obras de construtoras que atendam aos requisitos técnicos e legais, boas práticas de
A QUEM SE DESTINA:
• Obras de construtoras associadas que participam do Prêmio Sinduscon 2019;

2019

gestão e responsabilidade social em nível de excelência.

BENEFÍCIOS PARA A EMPRESA:
• Reconhecimento e valorização da obra da empresa, no ano da avaliação, por entidades reconhecidas e de credibilidade (SEBRAE-PR,
SENAI-PR, CREA-PR);
• Valorização e exposição no dia da entrega do selo e como atestado de excelência na obra;
• Auditoria técnica na obra e no escritório por técnicos de entidades que atuam para a melhoria da construção civil: SECONCI-NOR-PR,
SENAI-PR, SEBRAE-PR e CREA-PR;
• Iniciativa que incentiva empresas a buscarem o atendimento às normas técnicas, leis e boas práticas.
Aumento na Qualidade das obras:
• Referência de conformidade da obra quanto à Qualidade, Segurança do Trabalho, Responsabilidade Social, Meio Ambiente e
Sustentabilidade.

Metodologia de avaliações
• Serão realizadas 3 (três) avaliações em cada construtora durante o período de junho a novembro de 2019;
• A equipe de avaliação será composta por técnicos do SECONCI-PR/NOROESTE, SENAI-PR e SEBRAE-PR;
• Duas avaliações (1ª e 3ª) ocorrerão na obra indicada (e em andamento) pela construtora, em sua respectiva categoria, sendo intercalada
com uma avaliação (2ª) a ser realizada na sede da construtora participante.
Como novidade nesta edição e com o intuito da divulgação das questões e itens a serem avaliados, TODOS OS CHECKLISTS ESTARÃO
DISPONIBILIZADOS antes da primeira avaliação, a todas as construtoras participantes.

Sistema de pontuação
Para cada questão aplicada, serão atribuídas notas conforme:
1. Não atende
2. Atende insatisfatoriamente
3. Atende parcialmente
4. Atende plenamente
As notas serão calculadas da seguinte forma:
A NOTA DO CHECKLIST (CL) será a Média Ponderada das notas das perguntas válidas (aplicáveis) do checklist em questão (CLQUA,
CLST, CLMA¬, CLSU, CLRS) avaliados na obra.
A NOTA DA AVALIAÇÃO na 1ª e 3ª Avaliações (NA1 e NA3 respectivamente) será a Média Aritmética das 5 NOTAS DOS CHECKLISTS
(CLQUA, CLST, CLMA¬, CLSU, CLRS) da Avaliação correspondente
A NOTA DA 2ª AVALIAÇÃO (NA2) será a Média Ponderada das notas das perguntas válidas (aplicáveis) do checklists em questão
(CLQUA, CLST, CLMA¬, CLSU, CLRS, CLCP) avaliados na sede da empresa.
A NOTA FINAL DE PREMIAÇÃO (NF) será a Média Aritmética das 02 (DUAS) NOTAS DAS AVALIAÇÕES EM OBRA (NA1, NA3)
multiplicado por peso 3, mais a NOTA DA 2ª AVALIAÇÃO (NA2) multiplicado por peso 1, sendo o resultado desta soma dividido por 4
(Média Ponderada).

PRÊMIO SINDUSCON 2019 (ACADEMIAS)
Os desafios de gestão e inovação na construção civil são grandes oportunidades para estudantes relacionarem-se com as empresas
construtoras, buscando aumentar a quantidade de pesquisas direcionadas à solução dos problemas do setor.
O estreitamento na relação entre os cursos de graduação, estudantes e as construtoras do setor da construção civil é fundamental para
o desenvolvimento de inovações.
Estas pesquisas e relações são incentivadas desde a primeira edição do Prêmio Sinduscon - Academias, e reconhecidas com uma
premiação e menção durante o evento.

1. objetivos
• Contribuir para o estudo, a pesquisa e proposição de soluções de cunho técnico-tecnológico, gerencial, legal, ambiental, econômico e
social para o setor e para as empresas da construção civil de Maringá e região, tendo como foco a inovação e a melhoria de processos
e produtos;
• Estimular e promover a pesquisa aplicada junto aos acadêmicos de graduação e pós-graduação, objetivando a formação conduzida
pela reflexão, criatividade e aplicabilidade dos conhecimentos na produção de resultados para as empresas da construção civil;
• Estreitar o relacionamento entre empresas e acadêmicos para que haja a troca de conhecimentos, experiências, tecnologias e formação
de parcerias em novas pesquisas e projetos;
• Oportunizar ao meio acadêmico o acesso às empresas da construção civil de Maringá e região para identificar e estudar temas de
interesse do setor;
• Divulgar os resultados dos trabalhos realizados pelo meio acadêmico para a sociedade e meio empresarial;
• Contribuir para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora das empresas;
• Contribuir para a formação do cidadão pleno com condições de participar de forma criativa e empreendedora na comunidade.

2. PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
O Prêmio Sinduscon 2019 - Academias é aberto aos cursos de Graduação, Pós-graduação e aos cursos técnicos das cidades da base
territorial do SINDUSCON-PR/NOROESTE. O foco principal são os cursos das áreas de Engenharia Civil, Arquitetura, Engenharia
Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Engenharia Química, entretanto é permitida a inscrição de trabalhos de
outros cursos de graduação.
Para atender um dos principais objetivos do Prêmio Sinduscon 2019 - Academias, que é o de aproximar o meio acadêmico-científico
das empresas, independente do curso de graduação, o setor econômico alvo dos trabalhos deve ser o setor da Construção Civil e a sua
cadeia produtiva.
Poderão participar estudantes de Engenharia Civil, outras Engenharias e Arquitetura inscritos e residentes nas cidades da base
territorial do SINDUSCON-PR/NOROESTE.

3. PREMIAÇÃO
a) Trabalho Vencedor
Será concedido à equipe autora do trabalho que receber a maior nota na Avaliação Técnica, através da banca de avaliação do Prêmio
Sinduscon 2019 - Academias:
• Prêmio no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
• Certificado de trabalho vencedor do Prêmio Sinduscon 2019 - Academias;
• Menção do trabalho no evento de entrega do Prêmio Sinduscon 2019.

b) Segundo Lugar
Será concedido à equipe autora do trabalho que receber a segunda maior nota na Avaliação Técnica, através da banca de avaliação
do Prêmio Sinduscon 2019 - Academias:
• Prêmio no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais);
• Certificado de segundo colocado do Prêmio Sinduscon 2019 - Academias;
• Menção do trabalho no evento de entrega do Prêmio Sinduscon 2019.
c) Trabalhos classificados
Os trabalhos inscritos e que forem classificados para a etapa final (Etapa 2) de avaliação pela Comissão Organizadora do Prêmio
Sinduscon 2019 - Academias receberão:
• Certificado de participação no Prêmio Sinduscon 2019 - Academias.
d) Academia e Professores
As academias em que os 02 (dois) trabalhos premiados estiverem vinculados, receberão menção no evento Prêmio Sinduscon 2019, bem
como o(s) professor(es) orientadores dos trabalhos premiados.

4. COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADES (Participantes)
• Identificar o(s) acadêmico(s) e docente(s) orientador(es) na composição da equipe autora do trabalho;
• Realizar, dentro do prazo previsto neste edital, a submissão dos trabalhos na forma de artigo obedecendo as normas técnicas da ABNT
para artigos científicos, que em caso de não cumprimento da norma será desclassificado o trabalho entregue.

• Autorizar a divulgação do trabalho e do(s) nome(s) do(s) acadêmico(s) participante(s) e professor(es) orientador(es), em materiais de
publicidade, promoção da premiação e outros fins relacionados com a mídia do Prêmio Sinduscon 2019, sem a necessidade de qualquer
autorização prévia ou adicional e sem direito de remuneração de qualquer tipo.

5. INSCRIÇÃO (ETAPA 1)
Para a inscrição do trabalho deverá ser entregue um envelope na sede do SINDUSCON-PR/NOR, localizada na Avenida Pedro Taques,
nº 294, sala 1204, no Edifício Atrium, Torre Sul, das 8h00 do dia 12/08/2019 até às 18h00 do dia 16/08/2019 contendo:
• Ficha de Inscrição preenchida e assinada (Anexo I), informando:
o Tema do Trabalho;
o Nome da instituição de Ensino;
o Curso;
o Dados do(s) acadêmico(s);
o Dados do(s) professor(s) orientador(es);
o Representante do trabalho (para contato).

• Comprovante, atestado ou declaração de matrícula no curso, emitido pela Instituição de Ensino, de todos os membros da equipe
informados na Ficha de Inscrição;
• Informações ou Declaração emitida pela instituição de Ensino, sobre o(s) professor(es) orientador(es);
• Trabalho impresso, com no mínimo 01 (uma) e no máximo 02 (duas páginas), em formato (margens, espaçamentos, fontes, etc.) conforme
normas técnicas da ABNT para artigos científicos, contendo:
o Dados da ficha de inscrição (tema, instituição de ensino, curso, identificação do(s) acadêmico(s) e professor(es);
o Justificativa;
o Objetivos;
o Resultados;
o Conclusão.

6. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS CLASSIFICADOS (ETAPA 2)
Os temas e trabalhos inscritos na Etapa 01 serão analisados pela Comissão Organizadora do Prêmio Sinduscon 2019 - Academias.
Serão classificados para a segunda etapa os trabalhos que melhor se adequarem aos objetivos do Prêmio Sinduscon 2019 - Academias,
a partir dos critérios estabelecidos neste manual. Os trabalhos classificados serão informados aos seus respectivos representantes para
que estes desenvolvam os artigos finais, que deverão ser entregues em um envelope na sede do SINDUSCON-PR/NOR, localizada na
Avenida Pedro Taques, nº 294, sala 1204, no Edifício Atrium, Torre Sul, das 8h00 do dia 28/10/2019 até às 18h00 do dia 01/11/2019
contendo:
• Declaração de autenticidade e autorização para divulgação do trabalho (Anexo II);
• Trabalho impresso e encadernado, contendo a estrutura descrita no item 7;
• CD ou Pen-drive com o arquivo do trabalho, em formato PDF.

7. FORMATO DO TRABALHO INSCRITO
O trabalho submetido à participação no Prêmio Sinduscon 2019 - Academias deverá conter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 20
(vinte) páginas, em formato conforme as normas técnicas da ABNT para artigos científicos, apresentando a seguinte estrutura:
• Capa com tema, instituição de ensino, curso, equipe e professor orientador;
• Introdução;
• Justificativa;
• Objetivos;
• Metodologia;
• Desenvolvimento;
• Resultados;
• Conclusão;
• Referências Bibliográficas

8. DO ACEITE DOS TRABALHOS INSCRITOS
Os trabalhos inscritos deverão atender aos seguintes pré-requisitos para serem aceitos pela Comissão Organizadora do Prêmio
Sinduscon 2019 - Academias:
• Estar em andamento ou ter sido concluído depois de novembro de 2018;
• Ter sido realizado voltado para melhorias para o setor da construção civil.
Conforme informado na Ficha de Inscrição (Etapa 01)
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9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os trabalhos classificados para a etapa final serão avaliados e pontuados tendo como base os seguintes critérios:
• Realização do trabalho tendo uma empresa do setor da construção civil como parceira, preferencialmente construtora ou indústria de
materiais/produtos para a construção civil, ou ao menos ter sido realizado com foco e resultados voltados para o setor da construção
civil;
• Apresentação de mensuração quantitativa do resultado do trabalho;
• Grau de inovação da solução ou do estudo;
• Colaboração para melhorias dentro dos temas principais do Prêmio Sinduscon: Qualidade, Segurança do Trabalho, Responsabilidade
Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade;
• Coerência e qualidade do texto e pesquisa entre Justificativa, Objetivos, Desenvolvimento, Resultados, Conclusão e Bibliografia.

10. PONTUAÇÃO
Serão atribuídas notas pelos avaliadores da banca avaliadora aos critérios de avaliação de 0 (zero) a 3 (três) de forma objetiva e
seguindo os critérios:
• 0. Não atende;
• 1. Atende insatisfatoriamente;
• 2. Atende parcialmente;
• 3. Atende plenamente

11. BANCA AVALIADORA E COMISSÃO ORGANIZADORA
A Banca Avaliadora e a Comissão Organizadora será composta por representantes das entidades promotoras do Prêmio Sinduscon
2019 - Academias: SECONCI-PR/NOR (Serviço Social do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná - Região Noroeste),
CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) e SEBRAE-PR (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
do Paraná).

12. Cronograma
PRÉ-INSCRIÇÃO (ETAPA 1)
Pré-inscrição dos trabalhos						

12-16/08/19

Avaliação dos trabalhos pré-inscritos					

19-23/08/19

Publicação dos trabalhos aprovados					

03/09/19

AVALIAÇÃO (ETAPA 2)
Entrega final dos trabalhos inscritos					

28/10-01/11/19

Avaliação dos trabalhos inscritos					

01-11/11/19

Definição dos trabalhos vencedores					

13/11/19

PREMIAÇÃO
PRÊMIO SINDUSCON 2019 - ACADEMIAS				

22/11/19

13. DISPOSIÇÕES GERAIS
Casos omissos, que gerem dúvidas ou ambigüidades deverão ser reportados à Comissão Julgadora do Prêmio Sinduscon 2019 Academias, para que a mesma se manifeste e encaminhe resolução;
1. Qualquer ação de divulgação e mídia por parte das equipes vencedoras ou participantes, envolvendo o Prêmio Sinduscon 2019 Academias, deverá ser submetida à aprovação prévia do SINDUSCON-PR/NOR, antes de ser veiculada ou exibida;
2. A Comissão Organizadora do Prêmio Sinduscon 2019 - Academias é soberana nas suas decisões para deliberar sobre assuntos
pertinentes a esta premiação;
3. Serão desclassificados os trabalhos que faltarem com a verdade ou veracidade das informações e resultados apresentados, bem
como os que forem comprovados terem sido fruto de fraude ou plágio.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
A Comissão Organizadora do Prêmio SINDUSCON-PR/NOROESTE se reserva ao direito de resolver os casos omissos e as situações
não previstas no presente manual.
• Contato SINDUSCON-PR/NOROESTE: administrativo@sindusconnoroeste.org.br
• Telefone: (44) 3025-7999

Realização:

Correalizador:

