
 

FACULDADE MACHADO SOBRINHO 

COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM EVENTOS 

DISCIPLINA GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS 

 

EDITAL Nº07 

CONCURSO VARAL CULTURAL 7ª EDIÇÃO 

O TERCEIRO PERÍODO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM EVENTOS, por 

intermédio do professor Alexandre Guttierez que leciona a disciplina de Gestão de Eventos 

Culturais, e com autorização da Diretoria da Faculdade e da Coordenação do Curso Superior 

de Tecnologia em Eventos da Faculdade Machado Sobrinho, torna público para conhecimentos 

dos interessados, que estará promovendo inscrições para participação do “Concurso Varal 

Cultural - 7ª Edição”, nas condições estabelecidas neste edital. As 03 (três) melhores 

fotografias, escolhidas por comissão julgadora, farão jus á premiação conforme Art. 16. 

 

Disposições Gerais 

O tema proposto pelo “Varal Cultural – 7ª Edição” é resgatar um fato marcante na vida do 

participante, “UM MOMENTO INESQUECÍVEL”, tem por objetivo relembrar uma situação 

pessoal ou coletiva relevante na vida de cada um. Todas as imagens irão passar por um 

processo de seleção e as aprovadas serão expostas durante o “Varal Cultural – 7ª Edição”. 

CAPÍTULO I 

Do Objeto 

Art. 1º . O concurso “Varal Cultural – 7ª Edição” tem o intuito de estimular através da fotografia 

a sensibilidade de um momento marcante dos alunos da Faculdade Machado Sobrinho, no que 

diz respeito do tema proposto “UM MOMENTO INESQUECÍVEL”. 

CAPÍTULO II 

Das inscrições 

Art . 2º. Podem se inscrever no Concurso, somente alunos regularmente matriculados na 

Faculdade Machado Sobrinho. 

PARÁGRAGO ÚNICO: Cada candidato pode se inscrever com até duas fotografias.  

Art. 3º. As inscrições estão abertas a partir do dia 14 de Maio de 2018 e serão encerradas no 

dia 10 de junho de 2018. 

Art. 4º O participante deve enviar junto com a fotografia as seguintes informações: 

I) O título da fotografia. 



II) O nome do concorrente. 

III) Ficha de inscrição. 

Art. 5º. As inscrições podem ser realizadas, através do e-mail 

eventosmachadosobrinho@hotmail.com, através da fan page do evento, através do whatsApp 

(32 991093917) ou de forma presencial na hora do intervalo na sala 34, bloco B das 20h40 às 

21h de segunda a sexta, trazendo o arquivo em pen drive. 

Art. 6º Ao efetivar a inscrição, o candidato estará, automaticamente, concordando com as 

regras do Concurso. 

Art. 7º. As inscrições que não cumprirem com todos os requisitos, serão automaticamente 

desclassificadas. 

 

CAPÍTULO III 

Das Especificações 

Art. 8º As fotografias inscritas deverão ter tamanho mínimo de 960x640 sem margem. 

Art. 9º A fotografia poderá ser colorida ou em preto e branco 

CAPÍTULO IV 

Da seleção 

Art. 10º. Haverá uma comissão julgadora composta por 1 (um) professor e 2 (dois) alunos do 

3º Período do Curso Superior de Tecnologia em Eventos para analisar e selecionar no máximo, 

as 20 melhores fotografias, seguindo os seguintes critérios: criatividade, autenticidade e 

fidelidade ao tema proposto. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As fotografias selecionadas serão expostas em tamanho A4 a partir 

do dia 20/06/2018 no bloco B para votação, que se estenderá até o dia 21/06/2018.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os participantes selecionados serão avisados pela comissão 

julgadora, e caso a fotografia apresente imagens de terceiros o participante terá 48 horas para 

apresentar uma declaração de uso de imagem.  

CAPITULO V 

Da Votação 

Art.11º. Poderá votar todo aluno matriculado na Faculdade Machado Sobrinho. 

Art. 12º.  Poderão votar todos os professores e funcionários da Faculdade Machado Sobrinho. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Não poderá votar alunos do 3º período do Curso Superior de Tecnologia 

em Eventos e o professor que irá compor a comissão julgadora. 

Art. 13º. Cada aluno poderá votar uma única vez. 

CAPÍTULO VI 

Dos critérios de desclassificação 
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Art. 14º. Serão desclassificados os trabalhos que:  

I) Apresentarem rasuras ou defeitos. 

II) Apresentarem sinais de desrespeito com os símbolos nacionais (bandeira, selo, armas). 

III) Utilizarem logomarcas governamentais. 

IV) Utilizarem imagens registradas. 

V) Utilizarem imagens que identifiquem órgãos ou ações do Governo Municipal, Estadual e/ou 

Federal. 

VI) Utilizarem imagens de fotos de concursos anteriores. 

VII) Utilizarem imagens de natureza apelativa, imagens violentas e preconceituosas e/ou 

conteúdo sexual. 

VIII) Apresentarem textos (identificação, data, entre outros) inseridos digitalmente ou 

manualmente. 

IX) Não chegarem em tempo hábil para o julgamento. 

 

CAPÍTULO VII 

Da premiação 

Art. 15º. Serão concedidos no total 3 prêmios. 

Art. 16º. A premiação seguirá a seguinte ordem e classificação: 

Para o 1º lugar : 3 Diárias na Pousada Arena Castelão em Fortaleza; 2 convites para o show do 

Molejo no Privilège no dia  27/06 com 1 combo de Vodka  Smirnoff red e 4 energéticos; 1 Vale 

make-up Letícia Miranda; 1 Cachaça Saborizada; Vale desconto no Motel Cequisabe; 1 Kit de 

Produtos da Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura e 1 Pen Drive de 16GB 

Para o 2º lugar : 1 Voucher Tattoo de R$ 200,00 no Estúdio Bunker Tattoo, 1 Par de Convites 

Vips na Boate Danke Club; 1 Cachaça Saborizada; 1 Feijoada + 1 Caipirinha no Bar Birosca; 1 

Kit de Produtos da Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura  e 1 Par de ingressos  no Angá 

Lounge Club em Paraíba do Sul 

Para o 3º lugar: 1 Kit de Cerveja Das Haus; 1 par de contite Vip´s para o Cultural Bar; 1 

Cachaça Saborizada; 2 Vouchers de almoço no Restaurante Toscana; 1 Kit de Produtos da Lei 

Murilo Mendes de Incentivo à Cultura e 1 Kit  Bio Extratus. 

Art. 17º. Os prêmios que farão jus aos vencedores serão entregues no dia 25/06/2018 no 

horário do intervalo (20h40) sala 34 bloco “B” e são intransferíveis e irrevogáveis. 

Art. 18º. Os vencedores serão comunicados por telefone e/ou e-mail e o resultado será 

divulgado no site da Faculdade Machado Sobrinho. 

CAPÍTULO VII 

Das disposições finais 



Art. 19º. O ato de inscrição neste concurso corresponde ao envio da Fotografia,  implica no 

total conhecimento e aceitação de todos os itens deste regulamento, e divulgação em todos os 

meio de comunicação, tendo em vista os objetivos do concurso. 

Art. 20º. Das decisões da comissão julgadora não caberão recursos.  

Art. 21º. Os trabalhos enviados não serão devolvidos.  

Art. 22º. Os trabalhos vencedores serão de guarda permanente na Coordenação do Curso de 

Graduação Tecnológica em Eventos.  

PARÁGRAFO ÚNICO. Os trabalhos não premiados serão mantidos com os organizadores até 

a homologação do concurso e, posteriormente, encaminhados à coordenação para 

arquivamento. 

 

 


