Edital da UCB - União de Ciclistas do Brasil para seleção e cessão
de passagens para pessoas que tiveram suas propostas aprovadas
para o 6º Fórum Mundial da Bicicleta
Introdução
A UCB - União de Ciclistas do Brasil torna público que receberá, entre os dias 8 e 15 de março,
inscrições para o edital que selecionará SETE pessoas para receberem passagens de ida e volta para a
Cidade do México, saindo de qualquer ponto do Brasil, para apresentarem trabalhos aprovados pela
organização do 6º Fórum Mundial da Bicicleta.
As inscrições devem ser feitas neste FORMULÁRIO. Por favor, leia o restante do edital, antes de se
inscrever.
O evento
O Fórum Mundial da Bicicleta Nasceu em Porto Alegre, como resposta popular ao atropelamento
intencional cometido por um jovem motorista a diversos ciclistas que participavam da Massa Crítica.
Por sorte, ninguém morreu, embora várias pessoas tenham ficado feridas.
A indignação de várias pessoas deu origem a este evento que, em poucos anos, se transformou no
encontro mais importante sobre bicicletas na América, em espanhol e organizado por cidadãos, com
entrada gratuita em todas suas atividades.
A 6ª Edição: “Cidades feitas à mão”
O que é feito a mão vem de um trabalho minucioso, detalhista. As cidades que nós imaginamos são
feitas com a mesma paixão e dedicação do que é feito à mão. São cidades mais bem planejadas,
construídas com cuidado e amor por seus habitantes. Desenhadas para celebrar e preservar a vida,
onde se prioriza a acessibilidade, a mobilidade sustentável, assim como a segurança e a igualdade de
todos os usuários das ruas. O FMB será um espaço para que a comunidade do México, América Latina e
de todo o mundo se reunirá para dialogar, recuperar, criar e aproveitar as cidades; aspiramos que os
assistentes celebrem a festa da bicicleta. Saiba mais em ( https://fmb6.net).
Processo de Inscrição
Para fins deste edital:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Só serão selecionadas pessoas que tiveram trabalho(s) aprovado(s) pela Comissão
Organizadora do 6º Fórum Mundial da Bicicleta.
Será solicitada a comprovação da aprovação do(s) trabalho(s),
Será solicitada cópia do passaporte, para checagem da validade do mesmo, caso você seja
selecionada(o).
a. Na ausência de um passaporte válido, a pessoa pode apresentar documentos que
comprovem que ela esteja em processo de regularização do seu passaporte.
As passagens são nominais e intransferíveis e não podem ser trocadas por hospedagem,
alimentação, ajuda de custo ou outra forma de benefício.
As passagens serão emitidas no nome da pessoa que apresentará o trabalho.
Cada trabalho inscrito só poderá ser apresentado por uma pessoa.

a.

7.

8.
9.

Em caso de duplicidade de trabalhos inscritos, a Comissão tem liberdade de proceder
conforme achar prudente.
Cada uma das sete pessoas selecionadas receberá, além da passagem de ida e volta ao
México, tendo como destino qualquer cidade do território brasileiro, uma ajuda de custo de
50 dólares para cada dia do Fórum e mais 50 dólares extra.
A ajuda de custo será repassada à pessoa selecionada por meio de transferência bancária.
Seis das sete passagens serão distribuídas para pessoas que tiveram seus trabalhos aprovados
em cada uma das seguintes cidades (uma por cidade): Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife,
Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A sétima passagem será para uma pessoa de qualquer
cidade do Brasil, desde que cumpra os demais itens deste edital.
Quem pode se inscrever

●
●

Pessoas físicas que tenham tido, ainda que em seus coletivos, associações ou organizações,
trabalho(s) realizados em solo brasileiro e aprovado(s) para o Fórum Mundial da Bicicleta.
Pessoas físicas que estejam com passaporte válido ou com comprovantes que demonstrem
que ela terá passaporte válido no prazo máximo de sete dias antes do seu embarque1 .

A seleção visa possibilitar que mais brasileiras e brasileiros participem do 6º Fórum Mundial da
Bicicleta e apresentem no evento suas respectivas iniciativas de promoção de cidades mais humanas,
utilizando-se da bicicleta como o objeto central, desde que essas já tenham sido aprovadas pela
comissão organizadora do Fórum.
Como funciona a inscrição
1.

2.

Todas as inscrições devem ser feitas pelo Formulário de Inscrição, até às 23h59 do dia 15
de março de 2017. Ao submeter a proposta, a UCB lhe enviará um e-mail acusando o
recebimento do mesmo.
Dúvidas sobre o processo de inscrição poderão ser solucionadas pelo email
uniãodeciclistasdobrasil@gmail.com.
O que será financiado por este edital

1.

Sete passagens de ida e volta, com saída de qualquer lugar do Brasil, para a Cidade do México,
no mínimo, entre os dias em que o 6º Fórum Mundial da Bicicleta acontecerá (19 a 23 de abril),
podendo haver exceções.

2.

Ajuda de custo de 50 dólares por dia de Fórum (U$D 250) e mais 50 dólares extra, para cada
pessoa que terá a passagem emitida em seu nome.

Observações:
1. As pessoas selecionadas devem, antes de receberem as passagens, confirmar sua
disponibilidade em participar do Fórum Mundial da Bicicleta, arcando com os demais custos da
viagem.
2. Não há qualquer outro benefício para as pessoas que serão selecionadas por esse edital.
Como e quando será feita a seleção e a curadoria

1

O edital foi retificado em 10/03/2017, às 16h58min, pela Comissão entender ainda há tempo - mais de
30 dias - de pessoas que não estejam com seus passaportes válidos regularizarem sua situação,
mediante apresentação de comprovantes do processo.

Inscrições: entre 8 e 15 de março de 2017
Resultado: até 19 de março, no site www.uniaodeciclistas.org.br, já com o nome das selecionadas.
A seleção das propostas objeto deste edital será realizada pela aqui denominada Comissão composta
por:
1. três integrantes da UCB - União de Ciclistas do Brasil, sendo um representante da diretoria e
dois conselheiros,
2. um integrante do Itaú, instituição patrocinadora deste edital; e
3. um integrante do ITDP Brasil, instituição sem fins lucrativos atuante na área da mobilidade
urbana sustentável.
A Comissão terá autonomia para selecionar os trabalhos em conformidade com os princípios
estabelecidos no ANEXO I - Formulário, parte integrante deste edital.
A seleção será feita em duas etapas a saber: (i) avaliação de documentação necessária (ii) avaliação do
projeto inscrito.
Após esta seleção, somente as pessoas selecionadas serão contactadas pela Comissão, para
confirmarem interesse e disponibilidade em participar, sendo possível que outras propostas possam
vir a ser selecionadas em casos de desistências.
Caso não haja resposta dos sete primeiros selecionados, serão selecionados automaticamente os
demais projetos, seguindo a lista de classificação.
Quem não pode participar
1.
2.

A pessoa selecionada que não tiver passaporte válido, segundo as exigências do Consulado
Mexicano, não poderá concorrer a este edital e caso se inscreva será desclassificada.
A pessoa selecionada que não tiver tido trabalho aprovado pela Comissão Organizadora do 6
Fórum Mundial da Bicicleta será desclassificada.
O que é preciso fazer em troca

1.

2.
3.
4.

Os contemplados por esse edital se comprometem, num prazo de até 10 dias após o
encerramento do Fórum, a encaminhar para a UCB um texto com no mínimo 300 e no máximo
500 caracteres relatando a experiência de ter participado do FM6, como forma de
contrapartida.
A divulgação de textos e imagens relativos a esse edital tem por finalidade ampliar o alcance
dos aprendizados e trocas vivenciados durante o evento.
Os contemplados cedem o direito sobre o texto compartilhado e os direitos de imagem para
uso da UCB.
Caso o contemplado não cumpra a contrapartida fica o mesmo automaticamente inelegível
para a participação em futuros editais da UCB.
Recursos

Não haverá recurso ou devolutiva sobre os projetos não aprovados.
Agradecemos seu interesse em participar desse processo e torcemos para que você possa estar
no #FMB6 conosco! :)

