
 

1º CONCURSO CULTURAL 

Hunay de ontem, Unaí de hoje e Unaí de amanhã 

 
REGULAMENTO 

1. TEMA: 

O 1º Concurso Cultural "Hunay de ontem, Unaí de hoje e Unaí de amanhã" é uma iniciativa 

da Prefeitura Municipal de Unaí, por meio das Secretarias de Cultura, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável e Serviço Municipal de Saneamento Básico – SAAE, a 

realizar-se no período de 21 de setembro a 11 de dezembro de 2018. 

O tema geral do 1º Concurso Cultural é "Hunay de ontem, Unaí de hoje e Unaí de amanhã". 

2. CATEGORIAS 

 

 

 

 

 

3. PARTICIPAÇÃO 

- Poderão participar alunos das escolas públicas e particulares; 

- Os desenhos deverão ser manual e em Folha de Desenho constante no anexo deste 

Regulamento. 

- As frases deverão ser manuscritas contendo até três (03) linhas e em Folha de Frase 

constante no anexo deste Regulamento. 

- As redações deverão ser manuscritas contendo até 25 linhas e em Folha de Redação 

constante no anexo deste Regulamento.  

- Cada escola poderá encaminhar apenas uma redação, após seleção prévia da 

instituição.   

- Os desenhos, frases e redações deverão ser encaminhadas para a Secretaria de 

Cultura (Avenida Frei Anselmo, n° 320, Bairro Divineia, UAI - Unidade de Atendimento 

Integrado), em envelope lacrado e dentro do mesmo deverá estar a ficha de inscrição 

corretamente preenchida.  

1ª Categoria Alunos da Pré-escola e séries iniciais (1º ao 5º ano) 

2ª Categoria Alunos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 

3ª Categoria Alunos do Ensino Médio 



 

4. CRONOGRAMA 

- Lançamento oficial: 21 de setembro de 2018. 

- Limite para envio dos desenhos, frases e redações e da ficha de inscrição à Secretaria 

de Cultura: 05 de dezembro de 2018. 

- Julgamento de cada modalidade pela Comissão Julgadora: 07 de dezembro de 2018. 

- Divulgação dos resultados: 11 de dezembro de 2018. 

- Premiação dos vencedores: em data a ser definida (a Comissão Organizadora entrará 

em contato para comunicar a data, local e horário da cerimônia de premiação). 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1 A avaliação dos trabalhos será feita pela Comissão Julgadora que procederá ao 

julgamento, conforme os critérios: 

5.1.1 Desenhos 

- Criatividade e originalidade. 

- Impacto visual. 

- Beleza plástica. 

- Adequação ao tema. 

- Coerência com a faixa etária. 

- Boa apresentação. 

5.1.2 Frases 

- Quantidade de linhas. 

- Adequação ao tema. 

- Normas da Língua Portuguesa. 

- Criatividade e originalidade. 

- Coerência com a faixa etária. 

- Boa apresentação. 

5.1.3 Redação 

- Quantidade de linhas. 

- Adequação ao tema. 



 

- Normas da Língua Portuguesa. 

- Criatividade e originalidade. 

- Coerência com a faixa etária. 

- Boa apresentação. 

5.2 A decisão da Comissão Julgadora será soberana e irrecorrível. 

5.3 A Comissão Julgadora, constituída especificamente para esse fim, será formada por 

06 membros, sendo: 

- 01 representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável. 

- 01 representante da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. 

- 01 representante da Secretaria Municipal de Educação. 

- 01 representante do Comitê Executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico e 

Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. 

- 01 representante do Comitê Coordenador do Plano Municipal de Saneamento Básico e 

Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. 

- 01  representante das empresas patrocinadoras. 

6. PREMIAÇÃO: 

 

1ª Categoria 

 

1º lugar: Notebook 

2º lugar: Bicicleta 

3º lugar: Som portátil 

 

2ª Categoria 

 

1º lugar: Notebook 

2º lugar: Bicicleta 

3º lugar: Som portátil 

 

3ª Categoria 

 

1º lugar: Notebook 

2º lugar: Celular 

3º lugar: Som portátil 

 

- Todo Professor/Coordenador do aluno vencedor em 1° lugar de cada categoria será 

premiado com 01 celular. 



 

- Os vencedores serão comunicados para o evento de premiação, que ocorrerá em local e 

horário a ser definido. 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA O CONCURSO: 

- Na Ficha de Inscrição do candidato deverá constar identificação completa de autoria do 

trabalho e da Escola em que estuda, bem como demais informações constantes na mesma. 

- O aluno candidato deverá apresentar o seu trabalho em folha própria existente no anexo 

do presente Regulamento. 

 - Não serão aceitos desenhos, frases e redações que já tenham sido publicadas, exibidas 

em público ou que já tenham sido, sob qualquer forma, comercializadas ou premiadas até a 

data de inscrição nesse concurso. 

- A responsabilidade de utilização de todo ou qualquer bem de titularidade de terceiros, 

protegidos pela legislação de direitos autorais, cabe inteira e exclusivamente aos 

participantes, que responderão pelas implicações legais.  

- Ao se inscrever, os participantes abrem mão de quaisquer direitos autorais patrimoniais 

sobre as imagens, permitindo utilizá-las irrestritamente para fins promocionais, institucionais 

ou publicitários, tais como, exemplificativamente: reprodução em jornais e revistas, folhetos, 

cartões postais, cartões de datas comemorativas, selos, convites, folders, cartazes, banners, 

outdoors e outros similares, exposição na mídia televisiva, websites e outros do gênero, 

desde que preservado o crédito do autor. 

- Não serão devolvidos os desenhos, frases e redações inscritas no concurso. 

- Os casos omissos e as dúvidas porventura suscitadas serão solucionadas pelos 

organizadores do concurso. 

- O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá causar, a critério 

dos seus organizadores, a desclassificação do participante. 

- O ato de inscrição neste concurso implica a aceitação e concordância com todos os itens 

deste Regulamento. 

 


