
Regulamento do ME CONTA Sociobiodiversidade 2021

O ME CONTA Sociobiodiversidade 2021 é um projeto da Associação
Cultural Vila Flores e do AsSsAN Círculo da UFRGS, em parceria com o
coletivo holandês WeTheCity, o Coletivo Maria da Paz, Cadeia Solidária
das Frutas Nativas, Rota dos Butiazais, Rede RestaurAção, PAN Lagoas
do Sul e PAT Planalto Sul.

1. Sobre os Objetivos
1.1 O Me Conta Sociobiodiversidade 2021 é um projeto do Vila Flores,
realizado em parceria com projeto de extensão do AsSsAN
Círculo/UFRGS, que tem como objetivo: a) destacar e promover iniciativas
criativas de promoção da sociobiodiversidade segundo os preceitos das
redes criativas de co-produção, redes socioambientais, da agroecologia,
soberania e segurança alimentar e nutricional, contribuindo para o alcance
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 01 - Erradicação da
Pobreza, 02 - Fome Zero e Agricultura Sustentável, 05 - Igualdade de
Gênero, 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 14 - Vida na Água,
15 - Vida Terrestre, 16 - Paz, justiça e instituições eficazes; b) acompanhar
e assessorar as propostas destacadas, ao longo de 30 dias;

2. Sobre os participantes
2.1 Poderão participar do Me Conta Sociobiodiversidade 2021 qualquer
pessoa (com mais de 18 anos), grupo ou instituição que apresente uma
uma ideia possível de ser realizada em até 1 mês com R$2.000,00, com a
finalidade de promover a sociobiodiversidade no Brasil, ou no Mercosul no
caso da categoria Butiá em Destaque, no âmbito de uma ou mais
categorias.
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3. Sobre as categorias

3.1 Gastronomia Sociobiodiversa

A gastronomia sociobiodiversa está relacionada à cultura gastronômica do
país, considerando as cozinhas que envolvem os conhecimentos de povos
indígenas, de comunidades tradicionais,
os produtos da sociobiodiversidade, como o pescado, o butiá, o tucupi, a
guabiroba, a mandioca, a mangaba e tantos outros alimentos manejados
nos diferentes biomas brasileiros.
 
Nesta categoria são aceitas propostas de todo o Brasil que deem
visibilidade à sociobiodiversidade usada nas cozinhas brasileiras. Podem
ser propostas de iniciativas envolvidas em todos os elos dos sistemas
alimentares sustentáveis, como os agricultores, indígenas, quilombolas e
demais povos tradicionais, beneficiadores de alimentos, feiras e espaços
de comercialização, cozinheiras e cozinheiros, chefs, e/ou propostas que
façam a integração entre os diferentes elos dessas cadeias, chegando aos
consumidores.

3.2  Da Mata ao Cotidiano

O Brasil apresenta uma imensa riqueza de biomas, ecossistemas e
espécies com uso potencial no nosso cotidiano, além de grande
diversidade cultural que maneja essas espécies e ambientes de forma
sustentável. O “Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 - Consumo
responsável” preconiza a importância dos consumidores terem consciência
da origem e das características de sustentabilidade das cadeias produtivas
dos produtos que consomem. Em especial aquelas espécies e produtos
oriundos de cadeias produtivas justas, que envolvam a agricultura familiar,
povos e comunidades tradicionais, empreendimentos e marcas que
considerem estes princípios.
Nesta categoria são aceitas propostas de todo o Brasil que visibilizem
diferentes usos da sociobiodiversidade como a cosmética natural,
medicinais e condimentares, fibras, tinturaria natural, movelaria, sementes
e viveirismo, agroflorestas, entre outros. Esta categoria também recebe
propostas que difundem a importância de integrarmos o uso de espécies
nativas ao nosso cotidiano.

3.3 Arte/Artesanato PAN Lagoas do Sul

O território do PAN Lagoas do Sul compreende a região litorânea do Rio
Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Neste território é característico o
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artesanato com fibras vegetais, escamas de peixe, petrechos da pesca e
outros materiais elaborados por artesãs e artesãos, entre eles grupos de
mulheres, indígenas, agricultores, entre outros. Nesta categoria são
aceitas propostas que venham a dar maior visibilidade aos artesanatos,
artistas, ambientes e sociobiodiversidade deste território, podendo ser
propostas desses artesãos/artistas, e/ou propostas que façam o diálogo
com essas produções.

3.4 Butiá em Destaque
O butiá é uma palmeira muito utilizada para alimentação, produção de
fibras, artesanato, inclusive foi responsável por parte da economia de
muitos municípios no sul do Brasil e Uruguai por meio da crina de butiá
para confecção de colchões e cordas para uso náutico. Ela é a principal
espécie de formações vegetais denominadas butiazais, as quais estão
sendo extintas. Para desenvolver ações de conservação e valorização pelo
uso dessa espécie foi criada a Rota dos Butiazais, uma importante rede
que envolve Brasil, Uruguai e Argentina.
 
Nesta categoria são aceitas propostas dos países de todo o Brasil e
Mercosul que envolvam a versatilidade do uso do butiá, a promoção dos
butiazais e/ou o fortalecimento da articulação das ações para a promoção
e valorização dos butiazais.

4. Sobre as inscrições
4.1 As inscrições serão realizadas no site do projeto
(bit.ly/mecontasociobiodiversidade) no período de 24 de novembro a 31 de
janeiro de 2021.
4.2 Para se inscrever, será necessário: (I) preencher o formulário de
inscrição no link https://vilaflores.typeform.com/to/iFEZFvxh
4.3 A inscrição nas diferentes categorias é gratuita. Após o término do
período de inscrições haverá um processo de seleção, regido pelo item 5
deste regulamento.
4.4 Poderão ser inscritos mais de um projeto por pessoa ou instituição,
porém será possível a seleção de somente um projeto por proponente.

5. Sobre a seleção
5.1 O processo de seleção será realizado através da análise das
informações da ficha de inscrição.
5.1.1 Cada categoria selecionará 3 propostas por um júri composto por no
mínimo 3 pessoas, por categoria, sendo considerados como critério de
seleção: a) viabilidade da proposta ser realizada no período de 30 dias
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com o valor de R$2.000,00; b) promoção da sociobiodiversidade,
entendida como a diversidade biológica e cultural; c) aderência à categoria
submetida; d) criatividade e originalidade; e) especificidades da categoria:

5.1.1.1 Categoria gastronomia sociobiodiversa: abrangência: propostas de
todo o Brasil; participantes: pessoas, grupos ou instituições envolvidas
ou que se proponham a difundir qualquer elo dos sistemas alimentares
sustentáveis: como os sistemas de produtivos sustentáveis da agricultura
familiar, indígena, quilombola, pesca artesanal e de demais povos
tradicionais; como os processos de beneficiamento de alimentos
tradicionais e/ou regionais; feiras e espaços de comercialização; cozinhas
e restaurante; mercados digitais;  entre outros.

5.1.1.2 Da Mata ao cotidiano: abrangência: propostas de todo o Brasil;
participantes: pessoas, grupos ou instituições envolvidas ou que se
proponham a difundir usos da sociobiodiversidade ao nosso cotidiano.

5.1.1.3 Arte/artesanato no PAN Lagoas do Sul: abrangência: propostas de
todo o Brasil. participantes: pessoas, grupos ou instituições, de
preferência artesãos e/ou artistas, que se proponham a difundir
artesanatos, artistas, ambientes e sociobiodiversidade do PAN Lagoas do
Sul.
5.1.1.4 Butiá em Destaque: abrangência: propostas do Brasil e Mercosul.
participantes: pessoas, grupos ou instituições que se proponham a
difundir ações, projetos, produtos e/ou articulações em torno do butiá.
5.2 As propostas que não forem selecionadas entre as três primeiras,
serão classificadas em ordem, de modo a criar uma lista de suplentes;
5.3 Caso as propostas destacadas não encaminhem sua concordância em
participar do Me Conta no prazo estipulado por este regulamento, as
propostas suplentes serão chamadas em ordem.
5.4 A seleção dos projetos ocorrerá até o dia 07 de fevereiro de 2022.
5.5 As pessoas selecionadas devem confirmar a participação até dia 10 de
fevereiro de 2022.
5.6 A divulgação das pessoas selecionadas ocorrerá no dia 11 de fevereiro
de 2022.

6. Sobre a estrutura do evento de contemplação
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6.1 O evento ME CONTA Sociobiodiversidade acontecerá de forma online
em março de 2022, nas redes sociais da Associação Cultural Vila Flores.
6.2 Os representantes das propostas selecionadas serão, após a
divulgação e aceite de participação no projeto, preparados para a
apresentação de seus projetos em falas sucintas de até 5 minutos. Tais
apresentações acontecerão ao vivo no decorrer dos dois dias de evento
virtual.
6.3 Caso algum dos participantes não possua acesso à rede de internet
e/ou câmera em dispositivo para conectá-lo no evento e na preparação, a
produção do evento providenciará o acesso.
6.4 O evento seguirá a seguinte programação:
Dia 30 de março - fala de abertura da equipe Vila Flores e AsSsAN Círculo,
apresentação dos projetos da categoria “gastronomia sociobiodiversa”,
votação pública para eleger o projeto premiado, apresentação dos projetos
da categoria “da mata ao cotidiano”, votação pública para eleger o projeto
premiado, divulgação dos resultados da premiação e da arrecadação.
Dia 31 de março - fala de abertura da equipe Vila Flores e AsSsAN Círculo,
apresentação dos projetos da categoria “arte/artesanato no pan lagoas do
sul”, votação pública para eleger o projeto premiado, apresentação dos
projetos da categoria “butiá em destaque”, votação pública para eleger o
projeto premiado, divulgação dos resultados da premiação e da
arrecadação.

7. Sobre o cronograma
Inscrições: 24 de novembro a 31 de janeiro
Confirmação de participação: 07 a 10 de fevereiro
Divulgação dos selecionados: 11 de fevereiro
ME CONTA Sociobiodiversidade: 30 e 31 de março, às 19h
Desenvolvimento da iniciativa selecionada: 01 de abril a 30 de abril
Lançamento do vídeo do Me Conta Sociobiodiversidade: 20 de maio

8. Colaboração com a Mídia e Direito de Imagem e Som de Voz
8.1 Os participantes do Curso concordam em conceder entrevistas e
participar de pesquisas e reportagens que por ventura sejam solicitadas
pela equipe da coordenação da atividade. Também autorizam a
Organização do Me Conta Sociobiodiversidade 2021 a veicular as imagens
e som de voz oriundas das atividades nos diversos tipos de mídia.
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8.2 Os projetos destaque comprometem-se a mencionar e divulgar – em
qualquer espécie de mídia e eventos – o nome dos realizadores e
parceiros do Me Conta Sociobiodiversidade 2021.

9. Sobre as Disposições Gerais
9.1 A participação no ME CONTA Sociobiodiversidade 2021 implica a
aceitação integral do presente regulamento.
9.2 A comissão organizadora do Me Conta Sociobiodiversidade reserva-se
o direito de invalidar a participação de todos os participantes que não se
adequarem ao regulamento.
9.3 Dúvidas ou situações não previstas neste regulamento serão
resolvidas pela comissão organizadora do ME CONTA
Sociobiodiversidade, através do email projetos@vilaflores.org
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