
Concurso Mascote Atlética UNICEP 
Orientações para participação no concurso de criação do Mascote da Atlética da UNICEP 
 
Quem pode participar e como devo enviar o projeto: 
 
1. Ser aluno regular da UNICEP; 
2. No caso de grupo, todos devem ser alunos regulares, com limite de 6 (seis) alunos; 
3. O arquivo pode ser enviado nos seguintes formatos: AI (Arquivo de Illustrator), JPEG, 
PNG e PDF; 
4. Serão aceitos os primeiros 20 projetos enviados. 
 
Julgamento: 
 
 O julgamento será feito por uma comissão formada por: 
 
1. Um (1) membro da mantenedora; 
2. Um (1) membro da direção; 
3. Professores de Instituição de cursos diversos; 
4. Funcionários das áreas de comunicação da instituição; 
5. A comissão julgadora selecionará até 3 mascotes que serão divulgados para a 
comunidade UNICEP no dia 12/06/2019, no facebook da UNICEP 
https://www.facebook.com/unicep.centrouniversitario. 
6. Este local será utilizado para a votação popular que escolherá a mascote. O período 
de votação será entre o dia 12/06/2019 e 16/06/2019. O resultado final será divulgado no 
Facebook da UNICEP no dia 17 de junho de 2019. 
7. A decisão da Comissão Julgadora será irrecorrível. 
 
(A lista com os nomes da comissão julgadora será divulgada posteriormente) 
 
Dos prazos: 
 

Serão aceitos projetos enviados até 10/06/2019 juntamente com a entrega da ficha 
de inscrição no e-mail do evento (mascote@unicep.com.br). 
 
Premiação: 
 
 O vencedor, ou vencedores receberão: 
 - Um “Vale Jantar” para seis (6) pessoas, em local posteriormente informado; 
 - Foto divulgação no Site da Unicep; 
 - Isenção da 1ª. Anuidade da Atlética; 
 - Confecção gratuita da carteirinha da Atlética Unicep.  
 - Certificado de participação.  
 
Orientação: O mascote não pode ser algo ofensivo ou que expresse qualquer tipo de 
discriminação ou trazer frases ou palavras inapropriadas. 
 
Dúvidas:  

https://www.facebook.com/unicep.centrouniversitario


 
 Será realizada uma reunião em data previamente comunicada para a elucidação de 
dúvidas e questionamentos. 
 

 

       Atenciosamente 

 

                                                         Comissão de criação da Atlética UNICEP 


