
 

 

Resolução nº 19/ 2019 – Pró-Reitoria Acadêmica 

Dispõe sobre Concurso de Desenhos 

da Semana da Cultura do Centro 

Universitário Campo Real 2019. 

 

  A Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Campo Real, no 

uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

  Regulamentar o Concurso de Desenhos ODS da Semana da 

Cultura 2019 do Centro Universitário Campo Real. 

 

1 DO CONCURSO  

  Com a finalidade de incentivar alunos e egressos a demonstrar 

suas habilidades e criatividade, bem como promover o conhecimento 

sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Centro 

Universitário Campo Real promove CONCURSO DE DESENHOS 

ODS.  

 

2 DO TEMA  

  O tema da Semana da Cultura 2019 e do Concurso de Desenhos 

são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

  Maiores informações sobre o tema podem ser obtidas nos links: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ e  

http://portalods.com.br/.  

  Trata-se de metas a serem alcançadas pelos países membros até 

o ano de 2030 e o Centro Universitário Campo Real é parceiro nessa 

iniciativa. 

 

3 DA CATEGORIA  

  O Concurso terá Categoria Única: desenho a mão livre.  

 

4 DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS  

  Poderão inscrever-se no concurso alunos e egressos dos cursos 

de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Campo Real. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
http://portalods.com.br/


 

 

  A inscrição será mediante o envio de fotografia do desenho ao 

endereço eletrônico: marketing@camporeal.edu.br, informando: 

NOME, CURSO DE GRADUAÇÃO OU PÓS GRADUAÇÃO DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL EM QUE O CANDIDATO 

ESTÁ MATRICULADO OU EM QUE SE GRADUOU NO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL e CONTATO TELEFÔNICO. 

  O original do desenho deve ser protocolado junto ao CAU (Central 

de Atendimento Unificado) do Centro Universitário Campo Real. 

  A inscrição será mediante a entrega de 1kg de alimento não 

perecível, também junto ao CAU.  

  Não há número máximo de desenhos a serem submetidos para 

participação do concurso, no entanto, para cada desenho deverá ser 

entregue 1kg de alimento não perecível. 

  As inscrições estarão abertas de 23/09/2019 até 3/10/2019. 

 

5 DO DESENHO  

  O desenho deverá ser feito em uma única folha de papel em 

tamanho A3. 

  Os custos dos materiais utilizados caberão ao candidato.  

  Os desenhos deverão ser elaborados com técnica livre e 

MANUAL. NÃO PODENDO SER DIGITAL OU IMPRESSO.  

  O desenho não deverá ser emoldurado. 

  O desenho deverá ser individualmente produzido pelo participante 

sem o auxílio de terceiros.  

   

6 DA AVALIAÇÃO  

  Avaliação será feita no período de 7 a 9 de outubro, durante a 

Semana da Cultura do Centro Universitário Campo Real, por uma 

comissão julgadora, composta por professores e colaboradores da 

IES.  

  A comissão julgadora avaliará os desenhos e elegerá os 3 (três) 

vencedores, segundo os seguintes critérios: 

- Criatividade;  

- Originalidade;  

- Fidelidade ao tema;  

 



 

 

7 DO RESULTADO  

 O resultado será divulgado no dia 10 de outubro, a partir das 

20h30, no Centro Universitário Campo Real.  

 

8 PREMIAÇÃO:  

  Os 3 autores dos desenhos escolhidos receberão: 

1º Lugar: Caixa de Som Bluetooth + Pop Socket Campo Real + Vale 

Presente A Página 

2º e 3º Lugar: Fone de Ouvido Bluetooth + Pop Socket Campo Real + 

Vale Presente A Página 

 

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  A inscrição no concurso supõe a aceitação das normas contidas 

neste regulamento.  

  As decisões da comissão julgadora são soberanas, não cabendo 

qualquer recurso.  

  Serão desclassificados os desenhos que não se enquadrarem 

neste regulamento.  

  Ao inscrever-se no concurso o candidato está cedendo os direitos 

autorais sobre a obra. 

  Os prêmios serão entregues ao autor do trabalho, pessoalmente. 

  Os candidatos não premiados terão 15 dias após a divulgação do 

resultado para a retirada do desenho.   

  Casos omissos serão solucionados pela comissão organizadora e 

reitoria do Centro Universitário Campo Real. 

 

 

Profª. Patricia M. Melhem Rosas 

Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário Campo Real 

 

 


