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REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS PRÊMIOS 
“enlightED AWARDS”  

NO ÂMBITO DO CONGRESSO MUNDIAL  
enlightED HYBRID EDUTION 2021 

 

 

OBJETIVO DO CONCURSO 

 

A Fundação Telefônica, IE University e South Summit (doravante, a Organização), no âmbito do 

encontro enlightED Hybrid Edition 2021, que organizam de forma conjunta e promovem o 

presente concurso (enlightED Awards) com o objetivo de: 

 

▪ promover a inovação e a melhoria da aprendizagem promovidas por startups, empresas, 

universidades, escolas e entidades de formação regulada em geral; 

▪ expor o talento empreendedor na área da educação à comunidade de investidores 

internacionais, bem como às empresas em busca de inovação neste setor; 

▪ favorecer o contato entre empresas e entidades educacionais em geral com a comunidade 

de investidores, a fim de explorar potenciais acordos de investimento, comerciais ou 

estratégicos e promover as startups que participem do enlightED Awards. 

 

Nesta nova edição de 2021, a Organização mantém o seu compromisso com a inovação e o 

empreendedorismo, aumentando o foco dos enlightED Awards para quatro categorias e abrindo 

assim o concurso para: 

 

1. Empresas criadas recentemente, startups e ecossistemas de empreendedorismo. 

2. Programas de formação empresarial, educação ao longo da vida, upskills e formação permanente 

formal e não formal, promovidos por empresas ou por entidades de natureza educativa. 

3. Universidades, centros de Formação Profissional e instituições de Ensino Superior. 

4.   Escolas do Ensino Básico, Secundário e Secundário Pós-Obrigatório. 
 

Os enlightED Awards são realizados no âmbito da atual edição do enlightED Hybrid Edition 2021, 

que será a quarta e que se configura como uma conferência global que reúne os principais 

especialistas internacionais em educação, tecnologia e inovação, para compartilhar soluções para 

desafios que a Covi-19 trouxe para a aprendizagem e o trabalho em nossas sociedades e tirar 

conclusões práticas em torno do grande debate sobre a educação na era digital. 

 

Nesse contexto, os enlightED Awards buscam nesta edição consolidar sua liderança como um dos 

mais importantes prêmios de inovação educacional do mundo, oferecendo a seus participantes a 

oportunidade de compartilhar, com o restante da comunidade educacional, os novos projetos de 



 

2 

 

educação e inovação digital que foram gerados pela situação causada pela Covid-19, com as 

estratégias e lições aprendidas para um mundo que nunca mais será o mesmo. 

 

Em síntese, esta edição dos enlightED Awards busca reconhecer e dar visibilidade às organizações 

e instituições que têm promovido projetos inovadores para a melhoria do ambiente educacional e de 

formação, com o objetivo de compreender novas tendências e ser capazes de responder a alguns 

dos desafios e problemas da educação, trabalho, empreendedorismo e aprendizagem. 

 

Dentre todas as propostas que serão submetidas aos enlightED Awards por seus participantes, um 

Comitê de Avaliação, composta pela Organização, premiará as melhores em quatro categorias 

distintas, conforme descrito neste Regulamento, na seção “Prêmios”. 

 

A participação no enlightED Awards implica a aceitação deste Regulamento. 

 

CATEGORIAS DE PARTICIPAÇÃO NOS ENLIGHTED AWARDS 

 

As entidades participantes dos enlightED Awards poderão apresentar seus projetos em uma das 

quatro categorias descritas a seguir. As diferentes categorias de participação levam em 

consideração a natureza do promotor do projeto apresentado aos enlightED Awards ou do próprio 

projeto: 

 

▪ Primeira categoria. Empreendedorismo: projetos promovidos por empresas recém-

criadas, startups ou ecossistemas de empreendedorismo. 

▪ Segunda categoria. Formação empresarial, educação para toda a vida, upskills e 

formação permanente formal e não formal. Serão incluídas nesta categoria todas as 

entidades que participem de algum dos projetos descritos, independentemente de sua 

natureza jurídica. Portanto, esta segunda categoria estará aberta a qualquer tipo de pessoa 

jurídica, inclusive as descritas nas três categorias restantes. 

▪ Terceira categoria. Ensino Superior: projetos promovidos por Universidades, Centros de 

Formação Profissional e Instituições de Ensino Superior. 

▪ Quarta categoria. Ensino Básico e Secundário: este último inclui os projetos 

desenvolvidos ou idealizados por escolas de Ensino Básico, Secundário e Secundário Pós-

Obrigatório. 

 

Conforme descrito na seção “Prêmios” deste Regulamento, diversas entidades receberão os 

enlightED Awards para cada uma das categorias descritas. 

 

PRAZOS DE PARTICIPAÇÃO E FASES DE REALIZAÇÃO 

 

Os prazos definidos para o desenvolvimento dos enlightED Awards estão diretamente vinculados a 

cada uma das categorias de participação acima descritas.  

 

Assim, para os participantes da primeira categoria, o prazo para envio de inscrições terá início em 7 

de julho de 2021 e terminará em 22 de agosto do mesmo ano (ambos inclusive). Os vencedores serão 
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informados pela Organização durante a primeira semana de setembro de 2021. Os prêmios 

correspondentes a esta primeira categoria serão comunicados durante o mês de setembro de 2021. 

Tal data será definida pela Organização após a publicação deste Regulamento. 

 

Em relação às demais categorias dos enlightED Awards (segunda, terceira e quarta), o prazo para 

inscrições será de 7 de julho de 2021 a 19 de setembro de 2021 (ambos inclusive). As entidades 

premiadas serão informadas pela Organização a partir de 27 de setembro de 2021, sendo a cerimônia 

de entrega de prêmios realizada em 21 de outubro do mesmo ano. 

 

Ficará a critério exclusivo da Organização decidir a natureza e o formato da cerimônia de premiação. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Poderão participar dos enlightED Awards as pessoas jurídicas detalhadas a seguir, legalmente 

constituídas e mediante a apresentação de proposta educacional específica, que deverá se 

enquadrar em uma das quatro categorias acima descritas. Essas entidades participantes devem 

levar em consideração: 

 

▪ Empresas recentemente criadas, startups ou ecossistemas de empreendedorismo; 

▪ Universidades, Centros de Formação Profissional e Instituições de Ensino Superior; 

▪ Escolas do Ensino Básico, Secundário e Secundário Pós-Obrigatório; 

▪ Entidades de ensino regulado, de forma geral. 

  

As entidades participantes dos enlightED Awards podem estar sediadas em qualquer país do mundo, 

embora as inscrições devam ser feitas em um dos seguintes idiomas: espanhol, inglês ou português.  

 

A participação será formalizada por meio de um formulário, hospedado na plataforma Web habilitada 

pela Organização para esse fim, acessível a partir do link https://enlighted.education/ e, 

adicionalmente, para a Primeira Categoria. Empreendedorismo, através do link 

www.southsummit.co (doravante, o Sítio). O referido formulário e, portanto, a apresentação da 

respectiva candidatura, deve ser preenchido por uma pessoa física que tenha capacidade jurídica 

para agir em nome da entidade participante ou, em qualquer caso, com autorização suficiente para 

apresentar tal candidatura ao presente concurso. A fim de formalizar a candidatura, devem ser 

fornecidas todas as informações ou dados solicitados através do Sítio. 

 

Especificamente, o Sítio exigirá que os participantes descrevam o projeto ou proposta específica 

submetida ao enlightED Awards. Podem ser apresentados tanto os projetos em estágio inicial de 

desenvolvimento quanto os mais consolidados. 

 

Conforme indicado acima, os projetos apresentados devem se concentrar em uma das quatro 

categorias abordadas no enlightED Hybrid Edition 2021: empreendedorismo, treinamento 

corporativo, ensino superior, e ensino primário e secundário. Cada participante poderá concorrer aos 

enlightED Awards com um único projeto, de forma que, caso sejam inscritos vários projetos, apenas 

o primeiro será considerado válido. 

http://www.southsummit.co/
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Após a apresentação da candidatura, uma vez preenchido o formulário disponibilizado no Sítio, o 

Comitê de Avaliação dos enlightED Awards poderão entrar em contato com as entidades 

participantes, a fim de esclarecer quaisquer dúvidas sobre as informações constantes do referido 

formulário. 

 

COMITÊ DE AVALIAÇÃO. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS VENCEDORES 

 

A Organização constituirá no Comitê de Avaliação dos enlightED Awards, que será composta por 

profissionais com experiência/competências nas áreas e temáticas que constituem o objeto do 

mesmo. Este Comitê elegerá, após a análise das propostas apresentadas e de acordo com os 

critérios detalhados a seguir, os vencedores dos enlightED Awards em cada uma das categorias de 

participação descritas. 

 

As deliberações do Comitê de Avaliação serão confidenciais, sendo a sua decisão irrevogável.  

 

Para a eleição dos vencedores em cada categoria, o Comitê de Avaliação aplicará os seguintes 

critérios na análise dos projetos apresentados: 

 

Em relação à primeira categoria, “Empreendedorismo”: 

 

1. Inovação: aspectos inovadores relevantes e diferenciais. 

2. Escalabilidade: potencial de internacionalização e aplicação em outros países. 

3. Viabilidade: projetos viáveis técnica e comercialmente. 

4. Equipe: experiência relevante e comprometimento com o desenvolvimento e lançamento 

de sua proposta. 

5. Potencial de investimento: proposta interessante para investidores, instituições 

financeiras e/ou empresas. 

 

Para a escolha dos vencedores das demais categorias, serão aplicados os seguintes critérios: 

 

1. Inovação e criatividade: originalidade e peculiaridade do projeto. 

2. Sistematização: desenvolvimento e implementação.  

3. Adaptação: contextualização à realidade global e às necessidades de seus usuários. 

4. Impacto: conquistas e resultados alcançados. 

5. Replicabilidade: possibilidades de expansão. 

6. Vantagem digital: digitalização como elemento essencial em todo o processo. 

7. Atenção a grupos vulneráveis em ambientes desfavorecidos. 

 

PRÊMIOS 

  

Na aplicação dos critérios acima mencionados, o Comitê de Avaliação selecionará vários vencedores 

para cada uma das quatro categorias de participação nos enlightED Awards. As entidades 



 

5 

 

participantes vencedoras dos enlightED Awards serão atribuídas pela Organização da seguinte 

forma: 

 

▪ Primeira categoria. Empreendedorismo: nesta categoria, a Organização selecionará dez 

entidades finalistas, cujo prêmio consistirá no acesso ao seguinte package, a ser usufruído no 

âmbito do South Summit 2021: 

 

- Pitch: apresentação para investidores internacionais de alto nível, veículos de 

comunicação e as principais empresas de comunicação. 

- Reuniões 1:1 e matchmaking com investidores e grandes corporações. 

- FundBook: acesso à lista dos investidores participantes do evento com informações em 

primeira mão. 

- CopBook: acesso à lista das empresas participantes do evento com informações em 

primeira mão. 

- Mentoring. 

 

Adicionalmente, o Comitê de Avaliação selecionar um vencedor entre estes dez finalistas, de 

modo que um dos seus membros, escolhido por tal vencedor, possa usufruir de uma bolsa 

integral, no valor de € 1.950, pessoal e intransferível, para cursar um dos High Impact Online 

Programs ministrados pelo IE University Exponential Learning, correspondentes ao ano letivo 

de 2021-2022. A referida bolsa será concedida diretamente pela IE University, como entidade 

integrante da Organização. 

 

▪ Segunda categoria. Formação corporativa, educação para toda a vida, upskills e 

aprendizagem formal e não formal; Terceira categoria. Ensino Superior; e Quarta 

categoria. Ensino Fundamental e Médio: em cada uma das três categorias descritas, a 

Organização concederá três prêmios às entidades selecionadas pela Comitê de Avaliação, 

cada uma com o mesmo conteúdo. Os prêmios serão: 

 

- Primeiro prêmio, € 2.000. Adicionalmente, a entidade vencedora deverá selecionar um 

dos seus membros, participante no projeto apresentado aos enlightED Awards, que 

receberá uma bolsa integral, no valor de € 1.950, pessoal e intransferível, para cursar um 

dos High Impact Online Programs ministrados pela IE University Exponential Learning, 

correspondentes ao ano letivo de 2021-2022. A referida bolsa será concedida diretamente 

pela IE University, como entidade integrante da Organização. 

- € 1.500 para o Segundo Prêmio. 

- € 1.000 para o Terceiro Prêmio. 

 

Adicionalmente, os projetos apresentados pelas entidades vencedoras em cada uma das três 

categorias dos enlightED Awards serão divulgados pela Organização, no âmbito do 

congresso mundial enlightED Hybrid Edition 2021. A Organização compromete-se a dar 

visibilidade a tais projetos através do sítio enlighted.education e em seus canais nas redes 

sociais. A critério exclusivo da Organização, as entidades vencedoras poderão ser convidadas 
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a participar do enlightED Hybrid Edition 2021, a fim de divulgar, em formato presencial ou 

virtual, o projeto inscrito no enlightED Awards. 

 

As correspondentes retenções ou pagamentos por conta serão feitos sobre os prêmios econômicos 

de acordo com o disposto nas normas em vigor. 

 

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 

Os participantes nos enlightED Awards, ao realizar sua inscrição e aceitar o presente Regulamento, 

declaram e garantem à Organização serem os autores e/ou proprietários exclusivos dos projetos 

apresentados, bem como de todos os materiais que os integram, ou ainda possuir as devidas 

autorizações de terceiros (proprietários dos referidos materiais), de forma a garantir os usos aqui 

descritos em favor da Organização. Em caso de reclamação de terceiros, os participantes concordam 

em isentar de responsabilidade a Organização e os terceiros por ela autorizados. 

 

Os participantes selecionados autorizam a Organização, coletiva e individualmente com relação a 

cada uma das entidades que a integram, com caráter não exclusivo e capacidade de ceder a 

terceiros, os direitos de reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição, em todas 

as suas modalidades, dos projetos apresentados aos enlightED Awards, com âmbito territorial 

mundial e pelo prazo máximo de proteção previsto pela legislação em vigor até que os referidos 

projetos entrem no domínio público, sendo tais utilizações limitadas a finalidades não gratuitas e não 

comerciais, enquadrados na divulgação das atividades e finalidades da Organização e do enlightED 

Hybrid Edition 2021, para que os projetos vencedores apresentados possam ser divulgados através 

dos canais de comunicação e divulgação do referido congresso  

 

Nos casos em que, no decurso dos enlightED Awards, seja apresentada qualquer reclamação contra 

algum dos participantes por violação de direitos de propriedade intelectual de terceiros, ou ainda 

pela apresentação de projetos sobre cuja legalidade ou autoria a Organização ou a Comitê de 

Avaliação tenham dúvidas, aquela poderá desqualificar o referido participante dos enlightED 

Awards.  

 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

A Organização compromete-se a não processar os dados pessoais fornecidos pelos participantes, 

exceto para fins relacionados com a organização e seleção dos enlightED Awards. No momento da 

inscrição nos enlightED Awards, através do sítio, será obtido o consentimento dos participantes com 

relação à política de privacidade de cada uma das entidades que compõem a Organização.. 

 

Os participantes selecionados serão os únicos responsáveis pela veracidade dos dados fornecidos. 

 

ACEITAÇÃO 
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Os enlightED Awards são regidos por este Regulamento. A sua aceitação por todos os participantes 

que pretendam participar dos enlightED Awards é uma condição prévia para a sua participação. 

  

Ao aceitar este Regulamento, os participantes entendem os termos e condições do mesmo e 

comprometem-se a cumprir as normas em vigor que possam ser aplicáveis a este respeito, de modo 

que, pelo simples fato de participarem nos enlightED Awards, garantem o seu consentimento em 

submeter-se ao Regulamento e à sua legalidade, de forma total e irrevogável, bem como às decisões 

do Comitê de Avaliação.  

 

EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

A Organização é responsável pelo desenvolvimento dos enlightED Awards e reserva-se o direito de 

retirar dos mesmos qualquer Participante que não cumpra as condições estabelecidas neste 

Regulamento e/ou que, de acordo com as disposições legais aplicáveis, viole os direitos de terceiros 

ou qualquer regulamento de natureza civil, criminal, administrativa ou outra, ou que forneça 

informações falsas, inexatas, incompletas ou obsoletas. 

 

A Organização tem o poder de interpretar e alterar o presente Regulamento. 

 

A Organização não se responsabiliza pela eventual perda de dados devido a problemas relacionados 

a e-mails e/ou mau funcionamento da Internet e/ou do site, assim como rejeita qualquer 

responsabilidade por danos de qualquer natureza causados pela participação, bem como por danos 

de qualquer natureza que os participantes ou terceiros possam sofrer, decorrentes da sua 

participação nos enlightED Awards. 

 

JURISDIÇÃO 

 

Para a resolução de qualquer controvérsia ou discrepância que possa surgir em relação à 

interpretação ou aplicação do presente Regulamento, tanto a Organização quanto os participantes 

dos enlightED Awards submetem- se expressamente à jurisdição e competência das Cortes e 

Tribunais da capital de Madri, renunciando expressamente a qualquer jurisdição que lhes 

corresponda. 

 

A participação nos enlightED Awards implica a aceitação plena e total deste Regulamento e das 

condições legais nele estabelecidas. 

 

A legislação aplicável aos enlightED Awards será a espanhola. 


