
O Concurso “Prêmio Universitário Internacional de Gramado” destina-se a selecionar e premiar criação publi-
citária experimental de alunos dos cursos de comunicação, marketing e design. Possui caráter exclusiva-
mente cultural, sem qualquer modalidade de pagamento de inscrição por parte dos participantes. É aberto 
para alunos que comprovem a matrícula em curso de comunicação, marketing e design de Universidades/-
Faculdades localizadas em qualquer ponto do território nacional e mundial;

01. O Tema
O tema a ser trabalhado pelos inscritos é “PLANETA SUSTENTÁVEL”.
Segue o brie�ng:

PÚBLICO ALVO: TODAS AS GERAÇÕES ATUAIS

A - Qual é o conceito de sustentabilidade?
Segundo o “Wikipedia”, a enciclopédia livre da Internet, a sustentabilidade pode ser de�nida como a capaci-
dade de o ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os 
recursos naturais das gerações futuras. O conceito de sustentabilidade é complexo, pois atende a um con-
junto de variáveis interdependentes, mas podemos dizer que deve ter a capacidade de integrar as questões 
sociais, energéticas, econômicas e ambientais.

B – Qual o princípio social na sustentabilidade?
É preciso respeitar o ser humano, para que este possa respeitar a natureza. E do ponto de vista humano, ele 
próprio é a parte mais importante do meio ambiente.

C – Qual o princípio energético na sustentabilidade?
Sem energia a economia não se desenvolve. E se a economia não se desenvolve, as condições de vida das 
populações se deterioram.

D – Qual o princípio ambiental na sustentabilidade?
Com o meio ambiente degradado, o ser humano abrevia o seu tempo de vida; a economia não se desenvol-
ve; o futuro �ca insustentável.

E – Onde se aplica o princípio da sustentabilidade?
O princípio da sustentabilidade aplica-se desde a um único empreendimento, passando por uma pequena 
comunidade (a exemplo das ecovilas), até o planeta inteiro.

Para que um empreendimento humano seja considerado sustentável, é preciso que ele seja:

- Ecologicamente correto
- Economicamente viável
O uso sustentável dos recursos naturais deve "suprir as necessidades da geração presente sem afetar a possi-
bilidade das gerações futuras de suprir as suas". Especialmente para questões relacionadas com a degrada-
ção ambiental e a poluição que não se limitam às fronteiras políticas, mas que afetam países, regiões e povos 
muito além do seu ponto de origem.

O desenvolvimento sustentável tem a necessidade imperiosa de "defender e melhorar o ambiente humano 

para as atuais e futuras gerações". Um objetivo a ser alcançado juntamente com a paz e o desenvolvimen-
to econômico e social.

F – O que signi�ca desenvolvimento sustentável?
O desenvolvimento sustentável é entendido como o desenvolvimento que atende às necessidades do 
presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessi-
dades. Concilia as reivindicações dos defensores do desenvolvimento econômico com as preocupações 
de setores interessados na conservação dos ecossistemas e da biodiversidade.

G – Qual a grande preocupação mundial para termos um “Planeta Sustentável”?
Uma maior integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambien-
tal) através de programas e políticas centrados nas questões sociais e, particularmente, nos sistemas de 
proteção social.

H – Sugestão de temas para a criação de campanhas:
 Agricultura sutentável
 Arquitetura sustentável
 Autossustentabilidade
 Proteção da biodiversidade
 Consumo responsável
 Diversidade biológica
 Mudança do clima
 Compensação de CO² com o plantio de árvores
 Decrescimento sustentável
 Desenvolvimento sustentável
 Ecologia urbana
 Economia ecológica
 Educação para a sustentabilidade
 Educação ambiental
 Conservação da Amazonia
 Lixo reciclável
 Solo degradado

I – Conceitos para a ideia criativa:
“Ajude a melhorar o mundo”.
“O futuro a gente faz agora”.

J - Qual é o tom da campanha?
Concientização e responsabilidade social.

K. Quais as peças/meios a serem criados/considerados?
Conforme item 02 (dois) deste regulamento.
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