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EDITAL Nº 01/2013 
 

 
A Publicação deste edital regulamenta todas as ações para que alunos submetam inscrições de 

desenhos e nomes para o mascote do Centro Educacional Nosso Lar. 
 

 
1 – DO CONCURSO 

Consiste na realização de um concurso para a escolha do melhor desenho e indicação de um 
nome para o mascote da escola.  

 
 
2 – OBJETIVOS 
 

a) Oportunizar ao participante o desenvolvimento e a aquisição da construção do conhecimento 
como forma de aprendizado; 

b) Escolher um mascote para representar a escola em todos os eventos futuros; 
c) Despertar vocações e criatividades dos alunos;  
d) Promover o aprendizado através da experiência como forma de estimular o interesse pela busca 

de conhecimento;  
e) Contribuir para a autonomia intelectual do estudante;  
f) Possibilitar a socialização e divulgação dos trabalhos;  
g) Aproximar a escola dos alunos estabelecendo a união entre estudantes do ensino médio e do 

ensino fundamental, oportunizando-lhes a condição de mostrar sua originalidade e criatividade. 
 
 
3 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

a) A participação é voluntária e individual.  
b) Poderão participar do concurso os (as) alunos (as) regularmente matriculados; 
c) O aluno pode se inscrever apenas com o desenho ou sugerindo apenas o nome, ou ainda, se 

inscrever com o desenho e o nome vinculado; 
d) Não há quantidade máxima de desenhos a ser inscrita por cada participante;  
e) Casos de desenhos e indicação de nomes idênticos serão anulados; 
f) Plágios de desenhos da internet serão anulados. 

 
 
4 – ESPECIFICAÇÕES 
 

a) Todos os desenhos deverão ser originais, produzidos à mão (com ou sem o uso de régua, 
esquadros, compasso, ou outros meios mecânicos), sem qualquer auxílio de recursos e 
instrumentos digitais; 

b) A utilização de recursos e instrumentos digitais desclassifica o desenho; 
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c) Todos os desenhos deverão ser produzidos em papel na cor branca, de tamanho A4 e orientação 
retrato; 

d) Os desenhos podem ser coloridos; 
e) No verso de cada desenho deverá ser anotado o nome completo e a série do participante.  

 
 
5 – REGRAS DE INSCRIÇÃO 
 

a) A inscrição deverá ser efetuada pessoalmente na coordenação do colégio; 
b) A inscrição poderá ser efetuada a partir do dia 08 de abril de 2013 até o dia 19 de abril de 2013. 
c)  Cada aluno deve entregar no ato da inscrição o desenho e/ou o nome indicado e receberá um 

comprovante da sua inscrição; 
d) Não serão realizadas inscrições fora do prazo definido; 
e) As inscrições que não estiverem de acordo com as regras deste regulamento serão 

desclassificadas. 
f) A participação do (a) aluno (a) no concurso que trata o presente Edital implica na autorização 

dos mesmos ou de seus responsáveis legais, quando for o caso, para que os trabalhos inscritos, 
classificados ou não, possam ser expostos nas instalações do colégio ou em outros locais, 
públicos ou privados, ou em produto de divulgação de qualquer natureza e forma.  
 

6 – SELEÇÃO 
 

a) O mascote será selecionado pela Comissão Julgadora a partir da análise dos seguintes 
aspectos: 

 - Originalidade e criatividade 
 - Acessibilidade ao público em geral 

- Ser inédito 
- Representação de elementos esteticamente harmoniosos e expressivos, fácil reconhecimento e 
memorização 

 - Qualidade da expressão gráfica e impacto visual do desenho. 
 

b) O resultado do(s) vencedor(es) será divulgado no dia 26 de abril, juntamente com o evento do 
Soletrando. 

 
       
7 – PREMIAÇÃO 
 
 Serão premiados o melhor desenho e o melhor nome para o mascote.  
 
DESENHO: 1 tablet 
INDICAÇÃO DO NOME: 1 celular 

 
 

8 – CRONOGRAMA: 
 

Período de inscrições de projetos 08 a 19 de abril de 2013 
Local da inscrição Coordenação (Patricia) 
Avaliação dos projetos 22, 23 e 24 de abril de 2013 
Divulgação do resultado  26 de abril de 2013 
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9– DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

a) O ato de inscrição no Concurso de Desenhos implica no total conhecimento e aceitação de 
todos os itens deste Edital, bem como o uso e divulgação dos desenhos; 
b) Os acadêmicos participantes declaram, no ato da inscrição, que os desenhos inscritos no 
Concurso não infringem direitos de terceiros, não incorrem em plágio, com reprodução total ou 
parcial, responsabilizando-se, na esfera cível e penal, pelo descumprimento das normas constantes 
deste Edital; 
c) Constatando-se desenhos que incorram em plágio, apresentados por diferentes autores, os 
desenhos envolvidos serão desclassificados; 

d) Os desenhos inscritos no Concurso em nenhum caso serão devolvidos; 
e) São responsabilidades da Comissão Organizadora e Executiva: acompanhamento das 

inscrições; disponibilização de informações; organização geral do concurso;  
f) Serão realizadas possíveis adaptações aos desenhos se a Comissão Julgadora achar necessário; 
g) O vencedor concorda em ceder ao Colégio Dom Bosco (Centro Educacional Nosso Lar Ltda ME) 

os direitos autorais da obra; 
h) Das decisões da Comissão não caberão recursos; 
i) Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e Executiva. 

 
 
 
 
 
 

Araguari, 01 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Ana Paula Fernandes dos Santos       Patricia Peixoto dos Santos       Saint Clair Ferreira Guimarães                                              
                  Diretora                                        Coordenadora                              Coordenador 

 

 

Comissão Organizadora e Executiva 
 
 
 
 


