
  

  

EDITAL DO CONCURSO CRIE A MASCOTE DA COMISSÃO 
PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

 

A Comissão Própria de Avaliação, da Faculdade Presidente Antônio Carlos 

(FAPAC/ITPAC Porto) vêm tornar público o Concurso Crie a Mascote da COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA). 

1. OBJETIVO 

1.1. O presente edital tem por objetivo estimular e envolver a comunidade 

acadêmica da FAPAC/ITPAC Porto na criação da mascote da COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) e estabelecer normas para o processo de participação e seleção 

1.2. O presente concurso tem como objetivo escolher uma mascote para 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA); 

1.3. A mascote será utilizada em peças de divulgação da CPA, tais como 

folders, cartazes, impressos, mídia eletrônica e outras peças definidas pela Instituição 

em que o uso da mascote seja necessário, além de sua presença na condição de 

“personagem” em eventos da Instituição. 

2. PROPOSTAS SELECIONÁVEIS 

2.1. São consideradas elegíveis as propostas de mascote que atendam aos 

requisitos a seguir: 

2.1.1. Sejam oriundas da comunidade acadêmica da FAPAC/ITPAC; 

2.1.2. Estejam dentro das normas exigidas; 

2.1.3. A mascote deve obrigatoriamente ser uma imagem (animal, 

personagem), em coerência com a identidade e história da CPA 

(https://www.itpacporto.edu.br/sites/cpa); 

2.1.4. Cada equipe poderá apresentar somente uma proposta; 

2.1.5. Colaboradores da FAPAC/ITPAC Porto (professores ou funcionários) 

poderão participar. 

3. DOS REQUISITOS 

3.1. Os acadêmicos deverão estar regularmente matriculados e 

frequentando as aulas; 

https://www.itpacporto.edu.br/sites/cpa


  

  

3.2. Os colaboradores deverão estar em pleno exercício da sua atividade. 

3. INSCRIÇÕES/PROPOSTAS 

3.1. O desenho deve ser enviado em papel tamanho A4, colorido, impresso 

ou desenhado para a Comissão Própria de Avaliação (CPA), até ás 18 horas do dia 

23/09/2019; 

3.2. No desenho da mascote não deverá haver nenhuma menção a equipe. 

Os trabalhos serão identificados somente com o número de inscrição. 

3.2. O personagem deve ter a altura mínima de 15 cm; 

3.3. A equipe deverá apresentar uma declaração de que a obra É DE 

AUTORIA PRÓPRIA, SENDO O MESMO RESPONSABILIZADO, INTEGRALMENTE, CASO 

HAJA CONFIRMAÇÃO DE PLÁGIO. A essa declaração, deve-se anexar a autorização de 

uso gratuito da mascote para fins pedagógicos e/ou publicitários da Comissão Própria 

de Avaliação. 

3.4. Ficha de inscrição da equipe; 

4. SELEÇÃO E JULGAMENTO 

4.1. Todas as propostas enviadas de acordo com as regras de inscrições (item 

3) passarão inicialmente pela Comissão Julgadora, composta pela equipe de gestão da 

Comissão Própria de Avaliação, juntamente com o Depto. de Comunicação; 

4.2. As mascotes serão submetidas à votação durante O VI seminário da CPA, 

no dia 26/09/2019; 

4.3. A votação será pública e indistinta; 

4.3.1. Será declarado vencedor o trabalho que obtiver a quantidade maior 

de votos; 

4.4.2. Critérios de desempate: havendo empate, a votação será estendida 

por mais 1 (um) dia, e assim sucessivamente, até que um dos projetos seja o vencedor. 

5. DIREITOS DE PROPRIEDADE DA MASCOTE VENCEDORA 

5.1. O trabalho inscrito no concurso e classificado em primeiro lugar terá sua 

propriedade intelectual cedida de pleno direito e por prazo indeterminado a Comissão 

Própria de Avaliação, não cabendo à Instituição quaisquer ônus sobre seu uso, como 

pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos/ressarcimentos que, 



  

  

porventura, venham a ser reivindicados pelos participantes do concurso, sendo-lhe 

permitido, inclusive, fazer adaptações, visando à sua adequação ao conceito e à imagem 

institucional e corporativa do Comissão Própria de Avaliação, e às exigências técnicas da 

Diretoria deste estabelecimento. 

5.2. Fica estabelecida ao autor do trabalho vencedor a assinatura de um 

Termo de Cessão dos Direitos Autorais para uso pleno da mascote pela Comissão Própria 

de Avaliação. 

5.3. Os demais trabalhos enviados serão descartados assim que, em 

qualquer etapa, for desclassificado. 

5.4. O desenho vencedor será vetorizado digitalmente pelos profissionais 

responsáveis do Colégio, conservando os traços e características do autor, ou seja, 

preservando-lhe a originalidade; 

5.5. A Comissão Própria de Avaliação, quando julgar necessário e para 

atender a necessidades de mercado, poderá substituir a mascote por hora escolhido ou 

mesmo realizar novo concurso para a escolha de uma nova mascote, sem a necessidade 

de comunicação prévia ao atual vencedor. 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO 

6.1. O resultado final do concurso será publicado no site da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos (FAPAC/ITPAC Porto), no dia 26/09/2019; 

6.2. O prêmio para o primeiro colocado será um jantar, para a equipe. 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

7.1. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). 

 

Porto Nacional, 02 de Setembro de 2019. 
 

Prof. Dr. Thompson de oliveira Turíbio 
Coordenador da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

  



  

  

ANEXO I 
 

O Concurso Crie a mascote da cpa será realizado entre os dias 03 a 23 de 
setembro de 2019. Seguindo o cronograma abaixo: 

 

Data Eventos 

03 a 23/09/19 Divulgação do Concurso 

03 a 23/09/19 Período para entrega dos envelopes de 
cada equipe a CPA, contendo o 
desenho, bem como um cd, com sua 
respectiva Ficha de Inscrição do Aluno 

26/09/2019 Votação e divulgação da equipe 
ganhadora do Concurso crie a mascote 
da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 
O não cumprimento dos prazos estabelecidos acarretará automaticamente 

a desclassificação do participante do Concurso. 
 

  



  

  

ANEXO 02 
FICHA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE 

CONCURSO crie a mascote da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
 

Esta Ficha de Inscrição deve ser anexada ao desenho do aluno participante 
do Concurso. 

 
Dados da equipe e dos integrantes Participantes 

Nome da Equipe   

Integrante I    

Integrante II   

Integrante III   

Integrante IV   

Inetgrante V   

Telefone de 
contato   

email de contato   

 

Mascote 

Nome do Mascote 
  

Faça um breve histórico da criação da mascote nas linhas abaixo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


