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COMISSÃO PERMANENTE DE CERIMONIAL E EVENTOS 

 
EDITAL Nº 10/2022 – DAC/IESMA 

 
 

A Comissão Permanente de Cerimonial e Eventos do Instituto de Ensino Superior 

do Sul do Maranhão – IESMA, integrante do Sistema Federal de Ensino do Ministério da 

Educação e mantido pela Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão – UNISULMA, 

credenciado pela Portaria MEC nº 3310, de 18/10/2004, publicado no DOU de 

19/10/2004, e recredenciado pela Portaria MEC nº 1427, de 06/12/2016, no uso de suas 

atribuições regimentais, torna público as inscrições para o Concurso de Grafite – 18 

anos Unisulma, conforme normas estabelecidas neste Edital. 

 

1. OBJETIVO 

O Concurso de Grafite tem como objetivo promover manifestações artísticas por meio 

de desenhos que contem a história dos 18 anos da Unisulma. 

 

2. NORMAS GERAIS E INSCRIÇÕES 

2.1. Tema: 18 Anos Unisulma 

2.2. Categorias: 

 Categoria 1: Comunidade Externa - Alunos regularmente matriculados no 3º ano 

do Ensino Médio. 

 Categoria 2: Comunidade Interna – Colaboradores e alunos regularmente 

matriculados na Unisulma. 

2.3. As inscrições serão gratuitas e devem ser efetuadas por meio do site 

unisulma.edu.br/concurso, no período de 19 de setembro a 10 de outubro de 

2022. 

2.4. No ato da inscrição o participante deve fornecer: 

 Dados pessoais (Nome, RG, CPF, telefone, e-mail);  

 Instituição em que estuda (Caso o candidato se inscreva na Categoria 1 é 

necessário que seja anexado a declaração de vínculo que comprove que o mesmo 

está devidamente matriculado no 3° ano do ensino médio); 

http://www.unisulma.edu.br/
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 Projeto artístico (desenho colorido) original, na orientação paisagem (29,7cm 

altura x 21cm largura), podendo ser anexado online ou entregue pessoalmente no 

Protocolo da Unisulma, em papel sulfite ou Canson em tamanho A4. 

2.5. No projeto artístico (desenho colorido), não deve conter o nome do 

participante do concurso. A identificação dos autores será de responsabilidade 

da organização do concurso. 

2.6. Cada participante poderá enviar somente um projeto artístico, para pré-seleção, 

devendo estar de acordo com o tema do concurso (18 Anos Unisulma). 

2.7. Ao se inscrever o candidato automaticamente autoriza o uso de sua imagem e cede 

os direitos autorais sobre o projeto artístico. 

 

3. DAS ETAPAS 

3.1. Etapa I - Pré-seleção:  

I. Os projetos artísticos (desenhos coloridos) submetidos ao concurso serão 

avaliados pela Comissão Permanente de Cerimonial e Eventos da Unisulma, 

que terá plena autonomia de deliberação, não cabendo recurso às suas 

decisões; 

II. Serão pré-selecionados 03(três) projetos artísticos de cada categoria, a 

divulgação da lista dos classificados para a etapa seguinte, será divulgada no 

dia 14 de outubro de 2022 até às 18 horas no site da Unisulma. 

3.2. Etapa II - Julgamento  

I. Os 06(seis) projetos artísticos classificados, 03(três) de cada categoria, serão 

expostos no dia 19 de outubro de 2022, no Hall de entrada da Unisulma, no 

horário de 09h às 20h; 

II. Participarão da avaliação, três (03) artistas visuais convidados pela IES, 

sendo aprovados os 02 melhores projetos (01 de cada categoria); 

III. Serão atribuídas notas de zero(0) a dez(10) para os seguintes critérios: 

criatividade, originalidade, coesão com o tema e domínio técnico. 

3.3. Etapa III – Resultado 

I. Os 02(dois) projetos escolhidos serão anunciados e expostos no dia 20 de 

outubro de 2022, no 15º Sarau da Unisulma, que acontecerá a partir das 

19h30, no Ginásio Poliesportivo Dr. Lula Almeida. 

3.4. Etapa IV – Premiação 
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I. Serão premiados 01(um) participante de cada categoria: 

˗ Categoria 1 (Comunidade Externa) – 01(um) aluno regularmente 

matriculado no 3º ano do Ensino Médio; 

˗ Categoria 2 (Comunidade Interna) – 01 participante entre os alunos 

(regularmente matriculados na Unisulma) e colaboradores; 

II. Os vencedores de cada categoria ganharão como prêmio: 

˗ 01 Echo Dot (4ª geração): Smart Speaker com Alexa; 

˗ Arte do projeto artístico grafitada nas dependências da Unisulma. 

III. A solenidade de premiação ocorrerá durante o 15º Sarau da Unisulma. 

 

4. CALENDÁRIO DO EVENTO: 

ATIVIDADES PERÍODO 

Período de inscrições De 19/09/2022 a 10/10/2022 

Resultado da Etapa I – Pré-seleção 14/10/2022 

Exposição dos pré-selecionados 19/10/2022, das 09h às 20h 

Premiação 20/10/2022 
 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

5.1. A inscrição no Concurso de Grafite – 18 Anos Unisulma, caracteriza a aceitação, 

por parte dos participantes, de todos os termos e condições estabelecidos neste 

edital. 

5.2. Não serão aceitos nenhuma forma de plágio nos projetos artísticos, já que os 

mesmos deverão ser exclusivamente autorais.  

5.3. Caso sejam constatadas alguma fraude, ou o descumprimento das regras deste 

Edital, o participante será desclassificado. 

5.4. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital podem 

ser obtidos na Direção Acadêmica. 

5.5. A Direção Acadêmica, reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Edital. 

 

 
       Antonio Alves Ferreira 

Diretor Acadêmico 
 


