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CONCURSO PARA ESCOLHA DA MELHOR MONOGRAFIA DE CONCLUSÃO DE 
CURSO RELACIONADA AO TEMA LIXO MARINHO



1. Objetivos

1.1. Objetivo geral

Selecionar a melhor monografia de conclusão de curso de graduação 
relacionada ao tema Lixo Marinho, defendida por aluno concluinte em 
2009.

1.2. Objetivos específicos

1.2.1. Incentivar o desenvolvimento de estudos relacionados ao tema 
Lixo Marinho em monografias de conclusão de curso em todo Brasil.
1.2.2. Fomentar o interesse pelos estudos relacionados ao tema Lixo 
Marinho em cursos de graduação onde o tema é abordado, mas não tem 
sua importância reconhecida (Ex. Oceanografia, Ciências Biológicas).
1.2.3. Disseminar o interesse pelos estudos relacionados ao tema 
Lixo Marinho em cursos de graduação onde o tema ainda é pouco 
abordado (Ex. Ciências econômicas, Turismo, Arquitetura e Urbanismo, 
Comunicação Social, Engenharia Ambiental, Educação Artística).

2. Justificativa

O lixo marinho é definido como qualquer resíduo sólido (plástico, isopor, 
borracha, vidro, metal, tecido, entre outros materiais) que tenha sido 
introduzido nos ambientes marinho ou costeiro por qualquer fonte. Do ponto 
de vista científico, o problema do lixo marinho vem sendo tratado como 
um dos principais problemas relacionados à poluição marinha, juntamente 
com hidrocarbonetos de petróleo, metais traço, eutrofização, água de lastro, 
radionucleotídeos, entre outros.
Nas últimas décadas, conseqüências diretas da presença de lixo em ambientes 
marinhos e costeiros foram reportadas em todo mundo.
A ocorrência de lixo marinho foi constatada em todos os Oceanos do planeta, 
incluindo-se o Oceano Antártico, ainda pouco conhecido pelo homem. 
No Brasil, estudos sistemáticos vem sendo devolvidos há pouco mais de 
uma década, mas ainda são restritos a alguns setores do litoral. Poucos 
pesquisadores desenvolveram grupos especificamente relacionados ao 
tema Lixo Marinho. Consequentemente, este ramo da Poluição marinha 
ainda é pouco explorado em nível de monografias de conclusão de curso 
de graduação. Por outro lado, o problema da contaminação de ambientes 
marinhos e costeiros por Lixo Marinho aumenta proporcionalmente com o 
consumo de produtos descartáveis, geração de lixo, ausência de técnicas 
adequadas para sua eliminação e desconhecimento da sociedade em geral 
quanto às conseqüências da presença de Lixo Marinho no ambiente.  
Assim sendo, tornam-se necessárias ações imediatas para a conscientização da 
sociedade, incluindo-se a Comunidade Científica, quanto a este problema.



3. Público alvo

Poderão concorrer alunos de todos os Cursos de Graduação (concluintes 
em 2009) de Universidade Públicas, Federais ou Estaduais, e Particulares, 
sediadas no Brasil. 

4. Prêmio

R$ 10.000,00 (dez mil reais), pago ao vencedor do concurso pela Local 
Beach Global Garbage e Lighthouse Foundation.

5. Apresentação e envio

O formato clássico de monografia (Título, Resumo, Introdução, Material e 
Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão, Referencia Bibliográficas) será 
exigido. 
Para participarem do concurso, as monografias deverão ser 
enviadas na forma digital (preferencialmente em PDF) para o e-mail 
monografia@globalgarbage.org. No campo assunto deve constar: 
“Concurso melhor monografia - Lixo Marinho”. 
  Juntamente com a monografia deverão ser enviados:

(1) Uma carta do autor, descrevendo brevemente os objetivos e 
principais resultados da monografia. 
(2) Uma carta do Orientador, atestando estar ciente da participação 
do aluno no concurso e descrevendo brevemente sua experiência em 
pesquisas relacionadas ao tema Lixo Marinho. 
(3) Comprovante da Defesa da referida monografia, incluindo 
obrigatoriamente a data, Banca Examinadora e resultado final. 

6. Análise e julgamento 

As monografias serão primeiramente analisadas quanto à adequação ao 
tema Lixo Marinho.
Para o julgamento, será criada uma Comissão de Julgamento, composta por 
renomados especialistas em Lixo Marinho. 
As monografias serão então enviadas a três membros da Comissão de 
Julgamento. 
Após o recebimento dos pareceres finais dos membros da Comissão de 
Julgamento, os coordenadores do concurso divulgarão seu parecer final. 

7. Recursos administrativos

Não caberão recursos ao resultado final referente ao presente Edital.



8. Responsabilidade das partes 

8.1. Caberá aos organizadores do concurso: 

8.1.1. Constituir a Comissão de Julgamento das monografias, 
certificando-se da idoneidade de todos os participantes; 
8.1.2. Conduzir o processo de análise e julgamento das monografias, 
além da decisão final do concurso, conforme definido neste 
documento.

8.2. Caberá aos participantes do concurso: 

8.2.1. Arcar com todos os custos decorrentes da elaboração e 
desenvolvimento das monografias de conclusão de curso; 
8.2.2. Autorizar a divulgação do conteúdo integral das monografias 
de conclusão de curso participantes do concurso, respeitando-se a 
autoria; 
8.2.3. Disponibilizar um número de Conta Corrente para depósito, no 
caso do autor vencedor.

9. Revogação ou anulação do Edital

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no 
todo ou em parte, seja por decisão unilateral da Local Beach Global Garbage 
/ Lighthouse Foundation, seja por motivo de interesse público ou exigência 
legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer 
natureza.

10. Cronograma

ATIVIDADE DATA
Lançamento do Edital Abril de 2009
Data limite para submissão das monografias 31 de janeiro de 2010
Divulgação da Comissão de Julgamento Fevereiro de 2010
Análise e Julgamento Até Abril de 2010
Divulgação do resultado 15 de Maio de 2010



11. Informações adicionais

- Não há restrições quanto aos aspectos abordados na monografia 
(levantamento quali-quantitativo, padrões espaciais e temporais, interações 
com a biota, etc.). Porém, a monografia deve obrigatoriamente abordar o 
tema Lixo Marinho.
- Os organizadores do concurso não se responsabilizam por eventuais 
falhas nos sistemas de correio eletrônico (e-mail) que possam ocorrer. Para 
segurança dos participantes, serão enviados e-mails acusando o recebimento 
das monografias (e demais documentos). 
- Este Edital encontra-se em consonância com a Lei 8.666 de 21 de Junho 
de 1993, em especial no que refere aos Art. 20 a 22, 51, §5º, e 52.
- Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital 
poderão ser enviados para monografia@globalgarbage.org.

12. Cláusula de reserva

Os coordenadores do Programa Local Beach Global Garbage, a Lighthouse 
Foundation e os coordenadores da Comissão de Julgamento do presente 
concurso, reservam-se o direito de resolver os casos omissos e as situações 
não previstas no presente Edital.

Recife, Abril de 2009

MSc. Juliana Assunção Ivar do Sul
Coordenadora da Comissão de Julgamento

Hamburg, Abril de 2009

Fabiano Prado Barretto
Coordenador Local Beach Global Garbage


