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A Villa agora é A MARAVILHOSA! 

 

Desafio de planejamento criativo ESPM – 2021. 

 

Regulamento do Desafio  

A ESPM está lançando o desafio de planejamento criativo para a comunidade discente 
da unidade do Rio de Janeiro, uma ação comemorativa dos 70 anos e o lançamento do 
novo campus ESPM Glória - Villa Aymoré. Uma atividade extracurricular realizada 
pela Diretoria de Marketing da ESPM, em parceria com a Diretoria Acadêmica da 
unidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de estimular os estudantes interessados na 
área de planejamento criativo. 

O desafio será online, via ZOOM e começará às 2oh da noite de sexta-feira, do dia 
17 de setembro de 2021, com a recepção dos participantes, e terminará às 23h59m 
do sábado, dia 18 de setembro de 2021. 

Ao se inscrever para participar do Desafio de Planejamento Criativo da ESPM “A Villa 
agora é A MARAVILHOSA!”, você confirma que está ciente e de acordo com as 
seguintes condições: 

 

1 – Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação ou 
pós-graduação da ESPM RIO;  

2 – Ter feito a inscrição pelo site https://www.espm.br/maravilhosa . As inscrições 
estarão abertas do dia 13 ao dia 15 de setembro de 2021, até às 23h59; 

3 – Cada grupo deverá ter um estudante que será o porta voz e responsável pela 
inscrição de seu grupo. As inscrições deverão ser feitas para grupos com três (3)  ou 
quatro (4) participantes, regularmente matriculados na ESPM RIO, de acordo com o 
item 1. Não é necessário que seu/sua colega seja do mesmo curso, nem do mesmo 
semestre que o seu; 

4 – Todos os participantes inscritos deverão estar presentes no Briefing 
Day, que acontecerá no dia 17 de setembro de 2021, às 20h, via ZOOM; 

5 – É obrigatória a participação do grupo para a realização da atividade. Às 20h do dia 
17 de setembro de 2021 o briefing será apresentado. As entregas das propostas do 
planejamento criativo poderão ser entregues até às 23h59m do sábado 18 de setembro 
de 2021, digitalmente. Mais detalhes sobre a entrega e postagem serão informados no 
Briefing Day; 
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6 - Depois de disponibilizado o briefing, bem como todas as informações e referências 
de formato de entrega, os participantes terão 30 minutos para tirar dúvidas. Encerrado 
esse prazo, não serão respondidas mais perguntas referentes ao desafio. Observação 
importante: o desafio não terá consultorias, coaches, tutorias ou orientações de 
professores. Os professores que estiverem presentes no evento, assim como os 
estudantes que estarão fazendo parte da produção do evento, ficam proibidos de tirar 
dúvidas dos participantes.  

7 – O formato do arquivo a ser entregue deverá ser o seguinte: 3 laudas de documento 
escrito em fonte Arial 12, espaçamento 1,5, em formato PDF, com o nome completo e 
RA (número de matricula) de cada integrante do grupo na capa de abertura do projeto. 
A capa não conta como lauda do projeto. Não serão aceitos trabalhos em outros 
formatos.  

8 – O júri que avaliará os projetos será composto por professores de todos os cursos; 

9 – A proposta final do grupo deverá ser entregue até às 23h59m de sábado, 18 de 
setembro de 2021, por meio de upload do arquivo, descrito no item 7, no link de envio 
presente no site https://www.espm.br/maravilhosa  

9 – Ao se inscreverem no desafio “A Villa agora é A MARAVILHOSA!”, os 
estudantes participantes estão automaticamente cedendo seus direitos de imagem em 
filmes e fotos e autorizando a ESPM a publicá-las para divulgação. Os estudantes 
cedem também os direitos de publicação dos trabalhos realizados durante o evento, 
quer seja para sua divulgação ou como peças publicitárias assinadas pelo cliente que 
fornecerá o briefing. Os créditos serão dados aos ganhadores; 

10 – A entrega do arquivo final do projeto, descrito no item 7, deve ser realizada por 
meio de upload no link de envio constante no site https://www.espm.br/maravilhosa, 
seção “Como Participar”, item “Finalizou o projeto?”. 

11 – O resultado do grupo vencedor do desafio será divulgado no 
site https://www.espm.br/maravilhosa a partir do dia 21 de setembro de 2021. A 
decisão do júri é irrevogável; 

12 – A comissão julgadora reserva o direito de indicar os trabalhos premiados para 
veiculação e/ou implementação. 

13 – A atividade valerá como 30h de ACOM para todos os participantes, 
independentemente da classificação, desde que tenham, de fato, criado um 
planejamento válido (conforme instruções anteriores e respeitando o briefing que será 
passado) e enviado de acordo com itens 7, 9 e 10 acima. Os três primeiros colocados 
ganharão certificado. 

14 – O grupo vencedor poderá ter a implementação do projeto realizada, no valor 
máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com créditos e reconhecimento aos 
integrantes do grupo, desde que a proposta seja aprovada internamente. 
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Sobre a programação do desafio “A Villa agora é A MARAVILHOSA!”: 

13/09/21 - Segunda-feira. 
00h – Início do período de inscrições 

15/09/21 - Quarta-feira. 
23h59m – Término do período de inscrições 

14 a 17/09/21 – Terça a Sexta-feira. 
Visitas guiadas ao futuro campus ESPM Glória – Villa Aymoré, por meio de 
agendamento prévio solicitado no site https://www.espm.br/maravilhosa 

17/09/21 - Sexta-feira. 
Briefing Day 

20h – Recepção dos participantes, via zoom 

20h30 – Briefing 

18/09/21 - Sábado. 
23h59m – Prazo final da entrega da proposta final por grupo 

21/09/21 - Terça-feira. 
 

16h – Divulgação dos 03 classificados finalistas 

20h – Cerimônia de premiação 

 

Sobre os critérios de avaliação do desafio: 

Estratégia e Insight: 25% 
 
Objetivo e justificativa: 25%  
 
Criatividade e Ações: 25% 
 
Execução da Ideia: 25% 
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