
PROJETO AULA GO 
A Fundação SM, com o objetivo de oferecer aos jovens ibero-americanos que farão parte da 
escola do futuro a oportunidade de transformá-la por meio da criação de ambientes de 
aprendizagem inovadores, adaptados aos desafios da cidadania global, anuncia a primeira 
edição do projeto Aula GO, que será regido pelas seguintes regras: 
 
Regulamento  
 
1.- PARTICIPANTES 
Todos os jovens entre 18 e 25 anos de idade residentes em qualquer um dos países onde a 
Fundação SM está presente (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, México, 
Peru, Porto Rico e República Dominicana) e que estejam se formando em disciplinas 
educacionais (licenciaturas, pedagogia, educação social, etc.) ou recém-formados que atuem 
em sala de aula são elegíveis para participar do Aula GO. 
Os funcionários e colaboradores de qualquer uma das entidades do Grupo SM, assim como 
suas famílias, estão excluídos desta iniciativa. 
 
2.- CANDIDATURAS 
Para apresentar suas candidaturas ao Aula GO, os interessados devem se inscrever por meio 
do formulário fornecido para este fim no site da Fundación SM, fornecendo as seguintes 
informações e documentação: 

• Dados pessoais (identificação, idade, contato, dados acadêmicos e profissionais). 
• Um link de Dropbox/GoogleDrive/OneDrive/iCloud por meio do qual o documento de 

identidade do candidato e a documentação comprovando estudos ou trabalho na 
educação possam ser acessados. 

• Um link do YouTube ou Vimeo de um vídeo de apresentação pessoal do candidato, 
com a duração máxima de um minuto. 

• Respostas para as seguintes perguntas: 
➢ Qual é a sua motivação para se candidatar neste projeto? 
➢ Em que aspectos você acha que pode colaborar ou contribuir para o projeto? 
➢ Qual impacto social você espera que tenha? 

A apresentação da candidatura implicará em uma declaração do interessado de seu 
compromisso e disponibilidade (exceto em casos de força maior) para realizar a formação, o 
trabalho colaborativo e as viagens que, de acordo com o previsto no 5º item abaixo, são 
necessários para desenvolver o projeto. 
O candidato será única e exclusivamente responsável pela veracidade e exatidão das 
informações fornecidas ao se inscrever no projeto, sendo proibido o uso de identidades falsas 
e a suplantação, de qualquer forma, da identidade de terceiros. 
A Fundação SM se reserva o direito de verificar a veracidade das informações fornecidas ao se 
inscrever no Aula GO, bem como de solicitar qualquer documentação adicional que julgar 
apropriada para credenciar os requisitos de participação (idade, residência, estudos, 
experiência profissional, etc.).  
 
3.- PRAZO DE APRESENTAÇÃO  
O prazo para a admissão de candidaturas começará em 8 de outubro de 2021 e encerrará em 
21 de outubro de 2021. A Fundação SM se reserva o direito de prorrogar este prazo por até 
um mês, se o considerar apropriado, dependendo do número de candidatos apresentados. 
Nenhuma correspondência ou comunicação será mantida com os candidatos, nem qualquer 
informação relacionada ao seguimento do processo de seleção será fornecida até que a 
decisão do júri tenha sido emitida. 
 
4.- JÚRI E DECISÃO 



Um júri, formado por especialistas em pedagogia e educação da organização ou designados 
para este fim pela Fundação SM, selecionará os dezoito (18) candidatos que considerar mais 
adequados dentre todos os apresentados, para que sejam eles os que participem da 
concepção e desenvolvimento do projeto. Também elaborará uma lista numerada de até no 
máximo de dez (10) candidatos suplentes, que serão os substitutos dos vencedores, de acordo 
com as regras indicadas no item 5. 
Caso, na opinião do júri, os dezoito (18) candidatos adequados indicados no parágrafo anterior 
não sejam alcançados, será competência exclusiva do júri determinar o número mínimo de 
pessoas consideradas necessárias para o desenvolvimento do projeto com a qualidade mínima 
exigida e, consequentemente, poderá declarar a presente edição do Aula GO total ou 
parcialmente suspenso. 
A decisão do júri, que será inapelável, será divulgada em 29 de outubro de 2021 no site da 
Fundação SM (www.fundacion-sm.org) e por qualquer outro meio que considerar apropriado, 
sendo também comunicada pessoalmente aos vencedores. Entretanto, a Fundação SM se 
reserva o direito de modificar esta data conforme sua conveniência. 
A composição do júri não será divulgada até o dia do anúncio da decisão do júri. 
O júri terá poderes para resolver quaisquer questões dentro de sua competência que não 
tenham sido explicitamente declaradas nestas regras. 
 
5.- PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 
Os candidatos selecionados pelo júri, de acordo com as disposições no item 4, terão o direito e 
o compromisso de participar do projeto Aula GO, que consistirá no desenvolvimento 
colaborativo de uma proposta de intervenção no Centro de Educação Infantil "Hogar de la 
Esperanza" em León (Espanha), que visa promover ambientes de aprendizagem inovadores 
que fomentem as habilidades e capacidades da cidadania global nos centros educacionais, 
integrando aspectos como tecnologia e sustentabilidade. Para este fim, os participantes 
receberão uma verba, que deverão administrar para a execução do projeto. 
O projeto Aula GO terá as seguintes fases, tendo a Fundação SM o direito de modificar as 
datas e a duração dessas fases de acordo com sua conveniência, simplesmente notificando a 
equipe do projeto por escrito: 

• Formação (1 de novembro a 31 de dezembro de 2021): a fim de dar-lhes as 
ferramentas necessárias para realizar a pesquisa, durante essa fase a Fundação SM 
proporcionará aos participantes acesso gratuito a oficinas on-line com formação nos 
seguintes temas: 
➢ Competências globais, competências relacionais e ética do cuidado. 
➢ Competências específicas para o desenvolvimento do projeto: noções de gestão do 

projeto, comunicação, etc. 
• Concepção e desenvolvimento do projeto (1 de janeiro a 28 de fevereiro de 2021): 

nesta fase, os participantes terão que trabalhar em equipe para elaborar o projeto do 
Aula GO como um documento único que possa ser entregue como uma tese, incluindo 
argumentação, considerações, objetivo, propósito, concepção, conclusões e 
resultados, plano de aplicação em outras escolas, etc. Durante esta etapa, serão 
acompanhados por um tutor ou tutores que os guiarão, orientarão e aconselharão 
durante o processo. 

Como parte da concepção e desenvolvimento do projeto, os participantes viajarão à Espanha, 
nas datas indicadas pela Fundação SM, para se conhecerem pessoalmente e visitarem a escola 
para a qual a proposta está sendo elaborada. Esta viagem também incluirá sessões de 
formação. 

• Apresentação do projeto (16, 17 e 18 de março de 2022): uma vez elaborado o dossiê 
com as conclusões e resultados do projeto, bem como o plano de aplicação para 
outras escolas, a equipe do projeto terá a possibilidade de fazer uma apresentação 
final do projeto para a comunidade educacional internacional no Seminário Ibero-

http://www.fundacion-sm.org/


Americano de Educação Integral, SIEI (México, 2022). Essa apresentação pode ser 
presencial ou virtual, conforme determinado pela Fundação SM na ocasião. 

Os membros da equipe do projeto se comprometem a trabalhar com o máximo de diligência e 
comprometimento para realizar todas as tarefas descritas, a fim de garantir o sucesso do 
projeto, e devem notificar a Fundação SM com antecedência suficiente no caso de, por 
motivos de força maior ou fora de seu controle, não poderem participar ou continuar com as 
atividades comprometidas. 
Se alguma das pessoas inicialmente selecionadas pelo júri precisar se retirar do projeto antes 
de seu início, será substituída pelo primeiro ou os próximos candidatos suplentes. A fim de 
garantir a qualidade exigida pelo projeto, caso ocorra uma desistência após o início das fases 
acima mencionadas, será de responsabilidade exclusiva da Fundação SM decidir se preencherá 
ou não a vaga. 
 
6.- DESPESAS 
A Fundação SM será única e exclusivamente responsável pelas seguintes despesas e custos 
relacionados à viagem à Espanha referida na fase de Concepção e desenvolvimento do projeto 
no item 5, reservando-se o direito de contratar livremente os mesmos com os fornecedores e 
com as características que julgar adequadas: 

• Para os membros da equipe residentes no exterior, as viagens aéreas de classe 
econômica do país de origem para Madri e de volta. 

• Translado aeroporto-hotel-aeroporto para todo o grupo. 
• Estadia de cinco noites em um hotel quatro estrelas em Toledo com pensão completa, 

quarto duplo de uso individual e acesso à sala de reuniões para a realização das 
atividades do grupo. 

• Visita ao Centro de Educação Infantil “Hogar de la Esperanza” de León, incluindo 
traslado de ônibus hotel-estação de AVE de Toledo-hotel e passagem de AVE Toledo-
León-Toledo, classe turística. 

• Visita recreativa a Toledo. 
Todos os outros custos e despesas incorridos pelos membros da equipe do projeto para 
realizar as tarefas comprometidas (equipamentos, comunicações, etc.) serão arcados 
exclusivamente por eles. 
 
7.- PROPRIEDADE INTELECTUAL 
Ao se inscreverem no Aula GO e participarem do projeto, os interessados cedem à Fundação 
SM, em exclusividade mundial, gratuitamente e pelo período máximo de proteção 
estabelecido nos artigos 26 e seguintes da Lei Espanhola de Propriedade Intelectual, todos os 
direitos de exploração industrial e de propriedade intelectual sobre qualquer texto, ilustração 
ou qualquer outro tipo de criação original que desenvolvam dentro do escopo do projeto, para 
sua incorporação em qualquer material presente ou futuro que compõe este projeto ou 
qualquer outro produto ou serviço em cujo desenvolvimento e publicação a Fundação SM 
esteja envolvida, podendo explorar e utilizar todo ou parte de dito conteúdo por meio de (i) 
sua reprodução por qualquer meio ou suporte tangível ou intangível, incluindo tanto o 
formato impresso, em todas as formas de publicação, quanto qualquer formato digital e 
suporte eletrônico; (ii) sua comunicação ao público, que deve ser entendida como a sua 
disponibilização ao público de tal forma que, sem distribuição prévia de cópias, cada membro 
do público possa ter acesso a esses conteúdos por qualquer meio intangível, inclusive 
mediante solicitação, a partir de um local e em um momento individualmente escolhido por 
cada um deles; (iii) a distribuição de cópias físicas em qualquer dos meios acima mencionados, 
através de todos os canais de distribuição, atacado e/ou varejo, por meio de venda, aluguel, 
empréstimo ou qualquer outro meio legalmente aceito de transferir a propriedade ou o direito 
de uso, seja gratuitamente ou por uma taxa, e (iv) sua transformação, pela qual todo ou parte 
do conteúdo pode ser modificado, traduzido e publicado em qualquer idioma do mundo e 



outros novos elementos podem ser acrescentados, bem como seu uso e integração em 
qualquer material, produto ou serviço que a Fundação SM julgar apropriado. 
 
8.- DIREITOS DE IMAGEM 
Ao se inscreverem no Aula GO, todos os participantes autorizam a Fundação SM a utilizar sua 
imagem, capturada por fotografia, vídeo ou processo similar, para impressão, reprodução, 
difusão, distribuição, exposição, publicação, etc., em qualquer meio ou suporte (impresso ou 
eletrônico), no âmbito do desenvolvimento e difusão tanto do próprio projeto quanto de 
quaisquer outros projetos socioeducacionais, programas voluntários e atividades fundacionais 
da Fundação SM. Estes materiais serão conservados sem limite de tempo, desde que o 
interessado não solicite sua eliminação ou revogue seu consentimento, de acordo com as 
disposições da cláusula seguinte. 
 
9.-PROTEÇÃO DE DADOS DE CARÁTER PESSOAL 
Os dados pessoais dos inscritos no Aula Go serão processados pela Fundação SM a fim de 
garantir a correta gestão do projeto, sendo a base legal para este processamento o 
desenvolvimento eficiente de nossas relações. Da mesma forma, a menos que o candidato 
indique o contrário, assinalando a caixa correspondente no formulário de inscrição, entende-
se que consente no processamento de seus dados pelas entidades do Grupo SM (www.grupo-
sm.com) a fim de poder enviar comunicações sobre seus produtos e serviços. Os dados não 
serão comunicados a terceiros, salvo obrigação legal. 
Os participantes poderão acessar, retificar e excluir dados, assim como exercer outros direitos 
legais, escrevendo para o Responsável pela Proteção de Dados do Grupo SM 
(https://contactodpo.grupo-sm.com). Para mais informações, você pode consultar a Política de 
Privacidade da Fundação SM em http://www.fundacion-sm.org/politica-de-privacidad/. 
 
10.-LEGISLAÇÃO E JURISDIÇÃO 
A presente convocação é regida pela legislação espanhola. Para qualquer disputa que deva ser 
resolvida por meio de procedimentos legais, as partes, renunciando à sua própria jurisdição, 
submetem-se expressamente às Cortes e Tribunais de Madri (Espanha). 
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