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Prêmio Instituto Nissan - Pacote Paralímpico Rio 2016 para Organizações Sociais 

 

1. O Instituto Nissan 

Idealizado pelo Presidente mundial e CEO da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, o Instituto Nissan 
foi fundado em março de 2013. Assim, a Nissan do Brasil tornou-se a primeira subsidiária da 
companhia a ter um instituto social criado especialmente para gerenciar seus projetos de 

Responsabilidade Social.  Desde a criação do Instituto, as ações da Nissan beneficiaram 
diretamente mais de 44 mil pessoas nas cidades do Rio de Janeiro, onde fica a nossa sede, São 
Paulo, Resende e São José dos Pinhais.  

Em 2014, a Nissan ficou entre os cinco finalistas na categoria Sustentabilidade e Responsabilidade 
socioambiental do Prêmio REI – Reconhecimento à Excelência e Inovação, promovido por uma das 

mais importantes mídias especializadas no setor automotivo brasileiro. Continuar desenvolvendo 
e aprimorando, trocando e aprendendo com a experiência de todos os envolvidos faz parte da 

caminhada da Nissan. 

 O Instituto atua, com foco em educação, junto a jovens e crianças de baixa renda através de 

atividades de complemento escolar, desenvolvimento de potencialidades, integração 
sociocultural, direção segura e conscientização ambiental e sustentável. O Instituto Nissan visa à 
educação como forma de contribuição para o desenvolvimento da sociedade. Realiza e apoia 
ações educativas baseadas em três eixos principais: mobilidade segura, meio ambiente e 
diversidade. As atividades são desenvolvidas tanto em parceria com associações da sociedade civil, 
poder público e empresas, quanto através do grupo de voluntariado. 

A Nissan do Brasil é patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A parceria 
contempla o fornecimento de cerca de 4.200 veículos de diversos tipos que irão atender às 

necessidades dos Jogos e do Time Brasil. Além da parceria com o evento, a Nissan também  
patrocina o Revezamento das Tochas Olímpica e Paralímpica Rio 2016. A participação da Nissan 
nos Jogos Rio 2016 se dá, ainda, por meio do Time Nissan, programa de mentoria a 31 atletas e 
paratletas brasileiros que buscam classificação e destaque nos primeiros Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos sediados na América do Sul. São mentores do grupo Hortência Marcari, maior ídolo 
do basquetebol feminino brasileiro, e Clodoaldo Silva, dono de 13 medalhas em Jogos 
Paralímpicos. 

O Instituto Nissan, responsável pelas ações de responsabilidade social da Nissan, lança o presente 
edital de chamada para seleção de instituições sem fins lucrativos para participarem dos Jogos 

Paralímpicos Rio 2016 que serão realizados no Rio de Janeiro em setembro de 2016. 

 

2. Objetivo do Edital 

O presente edital objetiva ofertar para instituições sem fins lucrativos que atuam no Brasil e que 

realizam importantes ações sociais a oportunidade de acompanhar os Jogos Paralímpicos Rio 2016 
que serão realizados no Rio de Janeiro em Setembro de 2016.  



                                 

  INSTITUTO NISSAN  
                                            

Rua Acre, 15 - 17º Andar, Ed. Porto Brasilis,    

Centro – Rio de Janeiro - RJ  - Brasil  - 20081-000 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      

 
 

Por meio de um processo seletivo, serão escolhidas até 20 (vinte) instituições que receberão 
Pacote Paralímpico Rio 2016 para 2 (dois) representantes. O Pacote consiste em hospedagem e 
refeições no hotel exclusivo da Nissan na Praia de Copacabana, durante os Jogos Paralímpicos Rio 
2016 e translado do aeroporto/rodoviária do Rio de Janeiro até o hotel. Além disso, serão 

ofertados lanche e translado para o local dos jogos, sendo um ingresso por pessoa, para cada dia 
de estadia. 

Os pacotes disponíveis correspondem aos períodos entre os dias 10 a 12 de  setembro ou 13 a 15 
de setembro. 

As despesas com deslocamento até o Rio de Janeiro serão custeadas pelas instituições.  

 

3. Público-Alvo 

Podem concorrer aos Pacotes Paralímpicos Rio 2016 instituições sem fins lucrativos que atuam no 
Brasil e realizam projetos sociais.  

 

4. Abrangência do Edital 

Podem concorrer instituições que atuem em todo território brasileiro.  

 

5. Inscrição: 
 
5.1. Quem pode participar 

Poderá se inscrever qualquer Instituição sem fim lucrativo, que atue no Brasil e que realize 
projetos sociais.  

5.2. Prazos e forma de inscrição 

As inscrições serão gratuitas e serão realizadas somente por meio da Plataforma PROSAS 

(www.prosas.com.br) no período de 10 a 19 de agosto de 2016. 

Só serão consideradas as inscrições da instituição que preencher o formulário de inscrição 

completo no período estipulado, com a indicação dos dois representantes que tenham condições 
de estar presentes no Rio de Janeiro durante 3 dias nos períodos dos pacotes disponíveis (10-12 

setembro ou 13-15 setembro).  

A inscrição para o presente edital será realizada por meio do preenchimento do formulário 
disponível em https://prosas.com.br/editais/1333-premio-instituto-nissan-pacote-paralimpico-
rio-2016-para-organizacoes-sociais.  

Para realizar a inscrição, é necessário fazer um cadastro gratuito do Cidadão responsável pela 
gestão do perfil do proponente na plataforma Prosas. Além do cadastro do cidadão, também é 

preciso fazer um cadastro gratuito do Empreendedor participante do edital, conforme passo a 
passo indicado na própria plataforma ou disponível aqui: http://blog.prosas.com.br/como-

inscrever-seu-projeto-em-um-edital-no-prosas/ 
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5.2.1. Os empreendedores que já tiverem perfil cadastrados na Plataforma podem utilizar as suas 

contas já existentes e submeter propostas específicas para o presente Edital.  

 

5.2.2. A plataforma Prosas tem sua utilização ideal realizada por meio dos navegadores Google 
Chrome, Firefox e é suportado pelos navegadores Internet Explorer 10 e 11. Não são suportadas 
versões anteriores do Internet Explorer. 

 

5.3. Exigências para inscrição 

Serão consideradas para o processo seletivo somente as propostas que contemplem todos os 
critérios e quesitos deste Edital e que estejam acompanhadas da documentação a seguir:  

a) Formulário devidamente preenchido na plataforma Prosas; 

b) Indicação dos nomes dos 2 (dois) representantes que receberão os Pacotes Paralímpicos 
Rio 2016, com informação do seu papel na instituição (seja funcionário ou representante 
da instituição ou um beneficiário);  

c) Cópia digitalizada dos documentos de CPF e identidade dos representantes indicados. 

 

6. Etapas da Seleção: 
 
6.1. Processo de seleção e critérios de avaliação 

As propostas encaminhadas serão analisadas por uma comissão com base nos seguintes 

critérios:  

A – Serão avaliadas as instituições em relação ao seu histórico de atuação, seus projetos e ações 

realizados e impactos sociais gerados 

 Clareza do propósito da instituição quanto: à realidade social vivenciada, ao problema a 
ser enfrentado, seus objetivos e ações realizadas 

 Resultados alcançados e impactos gerados. 

 Originalidade das ações desenvolvidas pela instituição 

 

B – Serão analisadas de formas positivas (como um diferencial), instituições que: a) desenvolvam 
projetos esportivos, de forma geral; b) promovam ações voltadas para pessoas com deficiência, 

tais como: 

 Ações/projetos que promovam a inclusão e o desenvolvimento de PCD 

 Projetos esportivos para PCD 
 Projetos de acessibilidade para PCD 
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6.2. Divulgação dos Resultados 

Os resultados serão divulgados no dia 26 de agosto de 2016, na Plataforma Prosas e no site do 

Instituto Nissan. Todos os vencedores serão comunicados por e-mail, juntamente com as 
instruções referentes ao Prêmio. 

 

7. Cronograma 
7.1. Lançamento do Edital: 10 de agosto de 2016 

7.2. Inscrições: entre 10 e 19 de agosto de 2016  
7.3. Período de avaliação: entre 20 e 25 de agosto de 2016  
7.4. Divulgação dos resultados: 26 de agosto de 2016  
7.5. Período dos pacotes: 10-12 de setembro ou 13-15 de setembro 
 

8. Considerações Gerais 

O Instituto Nissan realizará o acompanhamento e a fiscalização de todos os atos do presente 
Edital, podendo tomar providências cabíveis, a qualquer tempo, em caso de constatação de 

eventuais irregularidades. 

Ao se inscrever no edital, a instituição autoriza a Nissan a divulgar no Brasil e no exterior nomes, 

conteúdos e as imagens das instituições inscritas, assegurando a cessão de uso de imagem dos 
participantes. 

Eventuais dúvidas referentes ao Edital e às condições da premiação devem ser enviadas 
para  institutonissan@nissan.com.br. As dúvidas referentes a utilização da plataforma Prosas 
serão respondidas por meio do e-mail contato@prosas.com.br ou pelo telefone (31) 3225-6414, 

durante horário comercial. 

 

R io de Janeiro, 10 de agosto de 2016. 
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