
 

EDITAL Nº 001/2021-2023 

 

“Dispõe sobre as normas do Projeto de 

Incentivo à Filantropia Ser Mais Alumni” 

 

GUILHERME COURA MONTEIRO e CLÉSCIO GALVÃO FILHO no uso das 

atribuições que lhes são conferidas na qualidade de Presidente e Vice -Presidente da 

Associação DeMolay Alumni de Minas Gerais (ADAE-MG) – Gestão 2021/2023, e pelo 

Regulamento Geral da Associação DeMolay Alumni Minas Gerais, 

 

CONSIDERANDO que um dos objetivos da ADAE-MG está focado na promoção de 

ações sociais; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar um projeto específico para a 

promoção, endosso e patrocínio de projetos filantrópicos no Estado de Minas Gerais,  Vem 

tornar públicas as normas da: 

 

I RODADA DO BEM ALUMNI 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. A Rodada do Bem Alumni é uma realização da ADAE -MG, direcionada aos 

Colégios Alumnis de Minas Gerais e objetiva: 

 

I. Estimular a realização de Ações Sociais promovidas pelos Colégios de 

considerável impacto na  comunidade, visando a sua inserção no meio soci al; 

 

II. Estimular a integração entre Seniores e DeMolays ativos, imbuindo nos mais 

jovens o espírito solidário, utilizando como referência valores de cidadania e 

civismo, como: ética, respeito à pluralidade cultural, valorização e preservação do 

meio ambiente, compromisso com as ações beneficentes e inserção do jovem no 



 

mundo globalizado de forma consciente e crítico-transformador, de forma benéfica 

à sua comunidade; 

 

III. Colaborar na promoção e manutenção do bem social, bem como da fraternidade 

humana, por meio de iniciativas filantrópicas. 

 

Parágrafo único: Buscando atingir esses afins, entende-se por Ação Social uma 

atividade que vise, para além da solidariedade e assistê ncia, a conscientização e, sobretudo, 

a mudança de atitude diante o tema trabalhado, sendo termo mais amplo que “filantropia”, 

entendida  como uma atuação pontual, de caráter assistencial.  

 

Art 2º. Todas as normativas relacionadas ao projeto estão dispostas  neste 

documento, podendo ser acrescido de anexos, os quais serão considerados como parte 

integrante das regras do edital. 

 

Art 3º. O meio oficial de contato desta campanha é o e-mail: 

guilhermecoura@gmail.com 

 

CAPÍTULO II 

 

DA COORDENAÇÃO DO PROJETO E COMISSÃO JULGADORA 

 

Art. 4º. A ADAE-MG coordenará da I RODADA DO BEM ALUMNI, por meio de seus 

Secretários de Ações Sociais. 

 

§ 1º. Por Secretário Ações Sociais, entende-se o irmão Sênior André Costa 

Gentiluomo; 

 

§ 2º. Por Secretário Ações Sociais Adjunto, entende-se o irmão Átila Ferreira Vieira; 

 

Art. 5º. A avaliação é de responsabilidade da comissão julgadora, que será composta 

pelos 08 (oito) membros da Diretoria da ADAE-MG.  

 

Parágrafo Único. Em caso de empate, o voto de minerva será dado pelo Secretário 



 

de Ações Sociais.  

 

CAPÍTULO III 

 

DAS INSCRIÇÕES E DOS PARTICIPANTES  

 

Art. 6º. Poderão participar da I Rodada do Bem Alumni todos os Colégio Regulares 

perante a Associação DeMolay Alumni Brasil.  

 

§ 1º. Todos os Colégios regulares estão automaticamente inscritos, sendo 

considerados como participantes no momento em que enviarem qualquer atividade ao 

projeto, a partir do email: guilhermecoura@gmail.com 

 

§ 2º. Ao enviar qualquer atividade, o Colégio inicia sua participação no projeto, 

declarando conhecer e aceitar todas as normas deste edital.  

 

CAPÍTULO IV 

 

DA SUBMISSÃO DE PROJETOS E PRAZOS 

 

Art. 7°. Os projetos, de temática livre, deverão ser submetidos à ADAE-MG pelo e-

mail: guilhermecoura@gmail.com 

 

Art. 8°. O período de submissão de projetos é compreendido entre 1° de agosto de 

2022 e 31 de agosto de 2022. 

 

§1° Será disponibilizado no Anexo I um modelo de relatório de projeto, a fim de auxiliar 

os Colégios participantes.  

 

Art. 9°. A ADAE-MG terá do dia 1° de setembro de 2022 até o dia 20 de setembro de 

2022 para correção e escolha dos projetos.  

 

Art. 10. Após a escolha dos projetos, os Colégios terão o prazo de 30 (trinta) dias para 

execução das atividades propostas.  



 

 

§1°. A realização da ação social deverá s er documentada por fotos, vídeos, 

depoimentos, lista de presença e quaisquer outros meios de prova, a fim de que seja 

confeccionado um relatório das atividades feitas que deverá ser enviado à ADAE -MG;  

 

§2°. Caso o Colégio não realize a atividade no prazo do caput, será automaticamente 

desclassificado e o valor a ele empenhado será repassado ao Colégio subsequente.  

 

Art. 11. As atividades poderão ser realizadas junto de outras instituições, sejam 

paramaçônicas ou da sociedade organizada, desde que sejam idealizadas e propostas pelo 

Colégio, em parceria com o Capítulo, com participação direta dos membros Seniores e dos 

DeMolays Ativos.  

 

Parágrafo único: Caso seja detectado durante a avaliação que o Colégio participou 

apenas como colaborador convidado da atividade descrita no relatório, ela será 

desconsiderada, o Colégio desclassificado e o valor empenhado repassado ao Colégio 

subsequente. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA AVALIAÇÃO DOS ATIVIDADES  

 

Art. 12. As atividades serão avaliadas com base nos seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Relatório bem estruturado e organizado, detalhando a atividade com clareza, indicando 
a perspectiva de participantes (DeMolays, Seniores e Maçons) bem como de 
impactados (pessoas que diretamente irão ser beneficiadas pela atividade). 

10 Pontos 

A forma de execução e o impacto da atividade, ou seja, quantas pessoas / famílias / 
organizações, excetuando-se DeMolays e Maçons, a Ação Social poderá de fato 
alcançar e beneficiar, diretamente ou indiretamente, e a sua repercussão na localidade. 

35 Pontos 

A capacidade criativa e inovadora do Colégio, assim como a habilidade de superar os 
desafios e dificuldades, usando os mecanismos que estão à sua disposição para 
realizar aAção Social da melhor forma possível. 

30 Pontos 

Complexidade, desenvolvimento e mobilização dos DeMolays, Maçons, Escudeiros, tias 
e pessoas vinculadas à maçonaria em geral na atividade. 

25 Pontos 

 = 100 Pontos 

 

Art. 13. Caso algum participante falsifique ou aja de má-fé no envio de qualquer 



 

atividade, esta será automaticamente recusada, aplicando-se a penalidade de eliminação 

imediata da I Rodada do Bem Alumni. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 14. Serão escolhidos 12 (doze) projetos, sendo que os 06 (seis) primeiros serão 

premiados com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);  

 

§1°. O pagamento do prêmio será feito após a comprovação da realização da 

atividade, nos termos do art. 10, na conta indicada pelo Presidente dos Colégios Premiados.  

 

§2°. Em não havendo comprovação de realização da atividade no prazo estipulado, o 

Colégio subsequente na classificação será premiado e terá igual prazo para realização da 

atividade.  

 

CAPÍTULO VII 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 15. Quaisquer casos omissos no presente EDITAL serão sanados pela Diretoria 

da ADAE-MG. 

 

Art. 16. Este EDITAL poderá ser modificado pela Diretoria da ADAE-MG a qualquer 

momento, inclusive para casos que gerem retroatividade.  

 

Art. 17. Todos os prazos e horários relativos à campanha seguem o horário oficial de 

Brasília. 

 

Art. 18. Este EDITAL entra em vigor, na presente data, e o Secretário -Geral é o  

responsável por sua publicação. 

 

 



 

Dado e traçado aos 04 dias do mês de agosto do ano de 2022

 

 

 

GUILHERME COURA MONTEIRO 
Presidente 

 

 

 

WANDER KENNEDY BATISTA CORDEIRO 
Secretário Geral 

 

CLÉSCIO CÉSAR GALVÃO FILHO 
Vice-Presidente 

 

 

 
ANDRÉ COSTA GENTILUOMO 
Secretário de Assitência Social 

 

 


