
 

 

 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET/RJ 

GRÊMIO ESTUDANTIL DO CAMPUS-SEDE 
GESTÃO RENOVA 

SECRETARIA DE CULTURA 
Programa ‘UNAP - Unidade Artística Pacificadora’ 

 

 ✍️ DESENHA AÍ! ✍️        

 
Rio de janeiro, 05 de ABRIL de 2021, 

REGULAMENTO 

1. DO OBJETIVO 

O concurso de caráter cultural será realizado com a finalidade de incentivar os alunos a mostrarem 

suas habilidades artísticas e criatividade entre o ambiente escolar. 

 

2. DO TEMA 

O tema de elaboração do desenho será livre. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

O Concurso está disponível somente aos alunos do Ensino Médio/Técnico de todos os Campi do 

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ). 

 

4. DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS 

4.1 – A inscrição será gratuita e deverá ser encaminhada através do e-mail 

renovacefetrj2021@hotmail.com, com o título “INSCRIÇÃO DESENHA AÍ”, oferecendo nome 

completo e matrícula. 

4.2 – O envio do desenho será feito através de uma foto legível, e com cores visíveis. 

4.3 – O prazo para inscrição terá início às 12:00h do dia 10/04 e fim às 18:00h do dia 21/04. 

4.4 – O envio da foto do desenho deverá ser dentro do prazo estabelecido (ANEXO I). 
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5. DO DESENHO 

5.1 – O desenho deve ser feito em folha A4 ou digital, com assinatura do participante e de forma 

visível. 

5.2 – A produção deve ser totalmente individual, sem ajuda de terceiros. 

5.3 – Para participar da competição, os desenhos deverão ser elaborados manualmente ou 

digitalmente, ficando vedada a forma impressa. 

5.4 – Serão aceitos diversos materiais e técnicas, como grafite, lápis de cor, giz de cera, guache, 

aquarela, canetas hidrográficas, dentre outros. 

5.5 – Caberá ao participante todos os custos dos materiais utilizados para a confecção do desenho. 

5.6 – O desenho deve ser totalmente original, com objetivo de desenvolver a criatividade. 

5.7 – Cada aluno poderá concorrer com apenas 1 (um) desenho. 

 

6. DA AVALIAÇÃO 

6.1 – As etapas de avaliação serão realizadas entre os dias 22/04 e 30/04. 

 

7. DAS ETAPAS  

Etapa nº01: Inscrição através de um formulário com informações do candidato + envio do desenho 

Etapa nº02: Os membros da SECULT serão responsáveis por avaliar se todos os desenhos estão 

dentro do regulamento e, caso seja necessária uma correção ou desclassificação, o participante 

será informado pelo seu e-mail fornecido na inscrição. 

Etapa nº03: A formação dos 5 (cinco) finalistas ocorrerá através de votação do público na rede 

social INSTAGRAM (@renovacefetrj) – com resultado divulgado no dia 25/04. 

Etapa nº04: A avaliação final para definição do desenho vencedor será feita de acordo com os 

critérios descritos no item 8. deste regulamento, de acordo com a pontuação final. 

 

8. DOS CRITÉRIOS QUE SERÃO AVALIADOS 

• Criatividade; 

• Originalidade; 

• Mensagem; 

• Qualidade. 

A mesa avaliadora será formada por 3 (três) integrantes; 

a. 1 (um) professor da Coordenadoria de Artes (COART) do Cefet/RJ; 

b. 1 (um) aluno indicado pela Secretaria de Cultura (SECULT) do Grêmio Estudantil; 

c. 1 (um) aluno monitor lotado na Coordenadoria de Artes (COART) do Cefet/RJ. 

Observação: Em caso de um empate, a mesa avaliadora deverá realizar uma reavaliação para 

chegar no consenso de um só finalista. 



 

 

 

9. DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO 

9.1 – O resultado será divulgado no dia 30 de abril, através das redes sociais do Grêmio Estudantil 

do Cefet/RJ (@renovacefetrj), acompanhado do TOP 3 de desenhos vencedores. 

9.2 – O desenho vencedor como primeiro colocado terá como prêmio um KIT DESENHISTA 

completo, previamente selecionado pela equipe da SECULT, e o TOP 5 receberá os certificados 

de premiação.  

9.3 – Neste KIT irá conter diversos materiais apropriados para o aprofundamento profissional das 

técnicas de desenho artístico. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 – A inscrição no concurso já representa a aceitação do participante das normas contidas neste 

regulamento. 

10.2 – A comissão avaliadora é soberana e cabe a ela avaliar e resolver sobre os casos omissos 

neste regulamento. 

10.3 – Serão desclassificados os desenhos que não se enquadrarem neste regulamento. 

10.4 – Todas as dúvidas devem ser encaminhadas às redes sociais. (@renovacefetrj) 

ANEXO I 

ETAPAS DATA 

 
WORKSHOP: PASSO A PASSO 

PARA UM DESENHO ARTÍSTICO, 
ensinado por um Profissional 

  

 
 

09/04 – 18:30h 

 
Abertura das inscrições + envio do 

desenho 

 
10/04 – 12h 

 
FECHAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 
21/04 – 18h 

 
VOTAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DOS 

FINALISTAS 
 

 
22/04 – 25/04 

 
Divulgação dos desenhos finalistas 

 
25/04 – 18h 

 
Resultado final 

 
30/04 

 

GABRIELLA STEPHANY DA SILVA SANTOS 
Secretária de Cultura 


