
REGULAMENTO DO CONCURSO DE CRIAÇÃO DO MASCOTE FACLEPP 

“FACLEPPINHO” 

 

DO CONCURSO E SEU OBJETIVO Art. 1º Trata-se de regulamento para a participação 

de concurso para a criação, em formato de desenho, do mascote da FACLEPP - 

Faculdade de Artes, Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente. 

Art. 2º O objetivo do concurso “CRIAÇÃO DO MASCOTE DA FACLEPP” é escolher a 

melhor proposta para a faculdade, bem como, dar autonomia para os estudantes que 

são parte fundamental da Faclepp, proporcionando representação criativa, imaginação 

e talento.  

Parágrafo Único. O mascote escolhido poderá fazer parte das diversas peças 

institucionais da FACLEPP, tais como folder, cartazes, mídias on-line, envelopes, 

vestuário, etc.  

DA ORGANIZAÇÃO E SEUS FINS  

Art. 3º A organização e realização do Concurso “CRIAÇÃO DO MASCOTE FACLEPP” 

estão sob responsabilidade da Diretoria da FACLEPP. 

Art. 4º O Concurso “CRIAÇÃO DO MASCOTE DA FACLEPP” foi desenvolvido para criar 

um personagem que represente a Faclepp em seu contexto de ensino, pesquisa e 

extensão. Importante idealizar o mascote como representatividade na formação de 

professores, bem como, perfil educador, responsável e criativo. 

Art. 5º O Concurso “CRIAÇÃO DO MASCOTE DA FACLEPP” obedecerá às normas 

estabelecidas no presente regulamento. 

DOS PARTICIPANTES E DAS INSCRIÇÕES 

Art. 6º Poderão participar todos os alunos regularmente matriculados nos cursos da 

FACLEPP.   

Art. 7º Os concorrentes só poderão se candidatar a título individual e apresentar apenas 

uma proposta por inscrição.  

Art. 8º As inscrições serão realizadas, por meio de formulário on-line, a ser 

disponibilizado no site da FACLEPP.   

§1º As inscrições são gratuitas.  



§2º É indispensável preencher todos os campos da ficha de inscrição.  

§3º A ficha de inscrição pode ser obtida online no site www.unoeste.br/faclepp/ 

§4º O envio do trabalho, deve ocorrer até a data limite de 30 de setembro de 2018, no 

email: facleppinho@gmail.com 

DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

Art. 9º Todos os projetos deverão ser inéditos e originais e deverão ser criações dos 

próprios concorrentes, sem nunca terem sido divulgados a nível nacional ou 

internacional.   

Parágrafo único. Os trabalhos poderão ser executados utilizando qualquer técnica.  

Art.  10. Os trabalhos não podem ser assinados ou possuírem qualquer tipo de 

identificação do autor (a), ou outra forma que comprometa o seu anonimato.  

Art. 11 Os desenhos devem permitir uma clara visualização do mascote, com os 

pormenores julgados convenientes para um melhor entendimento do personagem.  

DA ESCOLHA E DO PRÊMIO 

Art. 12 A escolha do mascote da FACLEPP será constituída por uma banca de 6 jurados 

(dois indicados pela Diretoria da FACLEPP, o Coordenador de Marketing da Unoeste, 

um professor do curso de Design Gráfico e um representante da pró-reitoria de extensão 

e será presidida pela Coordenação do Concurso) que analisarão, no dia 1º de outubro 

de 2018, todas as propostas e selecionarão o mascote que irá representar a FACLEPP, 

tendo como critérios:  

I-Criatividade; 

II- Originalidade;  

III- Identificação com o público-alvo;  

VI- Viabilidade de utilização para o fim a que se destina. 

Art. 15 O prêmio ao vencedor será um curso de desenho artístico na escola Eba com 

bolsa de 100%. O segundo e terceiro colocado serão premiados com brindes da 

FACLEPP. Todos os participantes receberão certificado de participação contabilizando 

20 horas. O evento, para a divulgação do resultado e premiação, acontecerá dia 17 de 

outubro de 2018, primeiro dia do IV Colóquio "Pedagogia e Escola Básica" 

DA UTILIZAÇÃO DA IMAGEM  

http://www.unoeste.br/faclepp/


Art. 16 A USU, representada através da comissão organizadora, ficará proprietária do 

projeto premiado/distinguido, bem como de todos os direitos para a sua utilização. 

Art. 17 Os candidatos, ao enviar as suas propostas a concurso, renunciam aos seus 

direitos e propriedade intelectual, que passam a pertencer à Universidade do Oeste 

Paulista, FACLEPP.   

Art. 18 poderá utilizar as imagens do projeto premiado/distinguido para ações de 

divulgação de qualquer espécie, possuindo total liberdade para o uso.  

Parágrafo único. À UNOESTE e FACLEPP não incorrerá quaisquer ônus sobre seu uso, 

pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos/ressarcimentos que 

venham a ser reivindicados pelos participantes do concurso, inclusive sendo-lhe 

permitido fazer adaptações, visando a sua adequação ao conceito e à imagem 

institucional.  

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 19 A participação neste concurso implica a aceitação deste regulamento e eventuais 

ajustamentos.    

Art. 20 Casos não previstos nesse regulamento será resolvido pela Diretoria da 

FACLEPP.   

 

José Eduardo Creste (PRÓ-REITOR ACADÊMICO) 

Adilson Eduardo Guelfi (PRÓ-REITOR PROEXT) 

Maria Helena Pereira Mirante (DIRETORA FACLEPP)  


