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CONCURSO “PROTEGER É O BICHO” 
“CRIAÇÃO DA CARTILHA DA CAMPANHA DESTINADA À CONSERVAÇÃO 

E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ESTADO DE SERGIPE” 
 

A Universidade Tiradentes (UNIT/SE), em parceria com o Ministério Público 
Estadual e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) torna público o 
presente edital e convida o seu alunato a apresentar propostas para o 
Concurso de Criação da Cartilha da Campanha de Conservação e Proteção 
dos Animais Silvestres do Estado de Sergipe, exclusivamente direcionada aos 
termos deste edital, respeitadas as normas do Regulamento do Concurso. 
 
1. Objetivo 

 
O presente concurso tem como objetivo a criação de uma cartilha educativa 
voltada para a conservação e proteção dos animais silvestres. A cartilha 
escolhida será confeccionada e distribuída para diversos órgãos de proteção e 
conservação de animais silvestres, a exemplo do Ministério Público Estadual e 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema). Este material será de 
caráter multiplicativo, sendo permitida a distribuição de exemplares físicos e 
virtuais, em todo o Estado de Sergipe: escolas, faculdades, universidades e 
para a própria Sociedade Civil. 
 
2. Condições de Participação 
 
2.1. Poderão participar do concurso todos os alunos regularmente matriculados 
na UNIT - Universidade Tiradentes/SE, que produzam a cartilha em 
conformidade com este Edital. 
 
2.2. Considera-se participante do Concurso todo aquele que tiver seu trabalho 
recebido em conformidade com as normas estabelecidas neste Edital. 
 
2.3. Estão impedidos de participar do Concurso todos os integrantes da 
Comissão Julgadora, bem como seus parentes até o terceiro grau. 
 
3. Da Inscrição no Concurso 
 
3.1 A inscrição formal da proposta dar-se-á mediante a entrega da Ficha de 
Inscrição do Concurso e do Termo de Cessão dos Direitos Autorais disponíveis 
no site www.unit.br/proteger, devidamente preenchidos, acompanhados, 
obrigatoriamente, da cópia impressa da cartilha, da justificativa conceitual e de 
1 (um) CD contendo a identificação externa dos componentes, pseudônimo e 
os arquivos digitais referentes à cartilha. 
 
3.2 Os candidatos apresentarão dois envelopes, contendo cada um o seguinte: 
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Envelope nº 1:  
 
Proposta da Cartilha: 1 (uma) cópia impressa da cartilha, 1 (uma) cópia da 
justificativa conceitual e 1 (um) CD contendo os arquivos digitais, com um 
pseudônimo. Não deve constar no CD, na cartilha e nem na justificativa 
conceitual o nome dos concorrentes. 
 
Envelope nº 2: 
 
Formulário de Inscrição e Termo de Cessão dos Direitos Autorais (disponível 
no site www.unit.br/proteger), ambos assinados pelos autores, informando o 
pseudônimo utilizado na proposta desenvolvida. 
 
3.3. A inscrição deverá ser feita mediante a entrega dos envelopes lacrados, 
contendo, na parte externa frontal, em destaque, os seguintes dizeres: 
 
Universidade Tiradentes- UNIT 
Concurso Proteger é o Bicho 
Comissão Organizadora do Concurso “Criação da Cartilha Proteger é o Bicho”. 
Campus Aracaju-Farolândia | Av. Murilo Dantas, 300, Bairro Farolândia | CEP: 
49032-490, Aracaju, SE. 
 
3.4 As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na Diretoria de 
Marketing (sala 27, 1º andar, Prédio da Reitoria), no período de 07/08/2017 a 
21/08/2017, de segunda a sexta, entre 08h e 12h e 14h e 18h. 
 
3.5 Não serão aceitas inscrições após período e horário definidos no item 3.5. 
 
3.6 A assinatura dos participantes na ficha de inscrição implicará em aceitação 
plena das condições estabelecidas neste Regulamento e no Edital do 
Concurso. 
 
3.7 Os participantes se responsabilizarão por despesas referentes à entrega 
das propostas, dentre outras necessidades particulares. 
 
 
4. Apresentação das Propostas 
 
4.1 A apresentação da cartilha deve obedecer aos requisitos estabelecidos no 
item 5 deste Regulamento. 
 
4.2. O CD deve conter os arquivos digitais relativos à cartilha, em imagem de 
alta resolução, para ser reduzida ou ampliada, sendo aceito somente o formato: 
pdf aberto. 
 
4.3. Deverá constar no CD cópia das fontes utilizadas, bem como a indicação 
do software e da versão utilizada. 
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4.4. Cada equipe, composta por cinco discentes da graduação da Unit-SE, 
poderá apresentar apenas 1 (um) trabalho. 
 
4.5. Cada equipe deverá, obrigatoriamente, agregar um aluno, devidamente 
matriculado, do curso de Ciências Biológicas ou Engenharia Ambiental, sob 
pena de serem desclassificadas. 
 
5. Apresentação dos Trabalhos 
 
5.1. Os trabalhos deverão ser entregues em envelope lacrado. 
 
5.2. Serão apreciados os trabalhos que obedecerem aos seguintes requisitos:  
 
I - Apresentados em papel tamanho A4, branco, impresso em apenas uma 
face, gramatura livre; 
 
II - Cada trabalho deve ter no mínimo 12 laudas;  
 
III - Adequação entre a quantidade de imagens e o texto na composição do 
trabalho, haja vista o caráter educacional do material;  
 
IV - Acompanhados de um CD, contendo os arquivos digitais referentes à 
cartilha, no qual deverá ser escrito o pseudônimo indicado pelo candidato 
(grupo) no Formulário de Inscrição. 
 
5.3. Os trabalhos e os pseudônimos não poderão conter informações que 
identifiquem o nome dos autores (equipe). 
 
5.4. Não serão apreciados os trabalhos que não observarem as exigências 
estabelecidas neste Regulamento. 
 
6. Seleção e Julgamento dos Trabalhos 
 
6.1. Os trabalhos serão apreciados pela Comissão Julgadora do Concurso, que 
será composta por membros da UNIT, Ministério Público Estadual e da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema). 
 
6.2. Compete à Comissão Julgadora escolher o trabalho vencedor, bem como 
impugnar propostas que não se enquadrem no Regulamento do Concurso. 
 
6.3. A Comissão Julgadora escolherá um vencedor mediante a avaliação das 
propostas, atribuindo notas de 0 (zero) a 10 (dez), estabelecendo uma 
classificação, resultante da soma de pontos atribuídos, individualmente, a cada 
trabalho, pelos membros da Comissão. O trabalho que obtiver o maior número 
de pontos será considerado o vencedor. 
  
6.4. São critérios específicos para o julgamento dos trabalhos pela Comissão 
Julgadora: 
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- clareza de comunicação; 
- equilíbrio entre a utilização de imagens e textos; 
- conceito; 
- criatividade; 
- originalidade; 
- aplicabilidade (cores, preto e branco, em variadas dimensões e sobre 
diferentes materiais); 
- viabilidade técnica, econômica e qualidade estética. 
- coerência com o tema do concurso. 
 
6.5.   Após abertura e apreciação dos trabalhos apresentados, a Comissão 
Julgadora deferirá seu julgamento, se estiver em consonância com o 
Regulamento do Concurso. Caso contrário, o trabalho será automaticamente 
desconsiderado, não cabendo recurso do participante. 
 
6.6. Se a Comissão Julgadora decidir que nenhum dos trabalhos apresenta os 
requisitos exigidos, lavrará ata sucinta, esclarecendo as razões de sua decisão. 
 
6.7. A UNIT/SE se reserva o direito de não premiar nenhum dos trabalhos 
apresentados, caso nenhum deles esteja de acordo com este edital. 
 
6.8. A Comissão Julgadora conhecerá os trabalhos pelos seus pseudônimos e 
não poderá ter acesso aos nomes dos autores. 
 
6.7. São irrecorríveis as decisões da Comissão Julgadora. 
 
6.7 Caso haja plágio a equipe será automaticamente desclassificada do 
concurso. 
 
7. Divulgação dos Resultados e Premiação 
 
7.1. O resultado final do Concurso será publicado, na íntegra, no site da UNIT 
(www.unit.br/proteger) e disponibilizado nos murais da UNIT, inclusive dos 
campi, a partir do dia 15 de setembro de 2017. 
 
7.2. Serão premiadas as três primeiras equipes colocadas no Concurso, em 
conformidade com os critérios previstos no item 6; 
 
7.3 A premiação para as equipes vencedoras serão as seguintes: 
 
I -  Prêmio no valor de R$ 3,000,00 (três mil reais) -  para a 1º equipe colocada; 
II - Prêmio no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) - para a 2º equipe 
colocada; 
III- Prêmio no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) - para a 3º equipe 
colocada; 
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7.4 Se a equipe ganhadora não for da capital poderá enviar um representante 
com autorização reconhecida em cartório. A UNIT não se responsabiliza por 
diárias, passagens e demais despesas. 
 
8. DIREITOS DE PROPRIEDADE DA CARTILHA VENCEDORA 
 
8.1 O trabalho inscrito no concurso e classificado em primeiro lugar terá sua 
propriedade intelectual cedida de pleno direito, em caráter definitivo, para a 
UNIT, não cabendo a IES 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, à imagem 
institucional e ao caráter educacional do material. 
 
8.2 Os autores do trabalho vencedor comprometem-se a garantir, formalmente, 
a cessão e a transferência para a UNIT, plena e totalmente, de todos os 
direitos autorais para qualquer tipo de utilização, publicação, exposição ou 
reprodução, sem cunho financeiro. 
 
9. Disposições Finais 
 
9.1 Será facultado à equipe vencedora a apresentação da cartilha para a 
comunidade acadêmica da UNIT, SEMA e demais órgãos. 
 
9.2. Os trabalhos enviados para o concurso não serão devolvidos. 
 
9.3. A UNIT poderá cancelar o concurso de que trata este Regulamento, em 
razão de caso fortuito ou de força maior, ou, ainda, por insuficiência de 
inscrições, a seu critério, sem que isso importe em qualquer direito 
indenizatório para os candidatos inscritos. 
 
8.4. Os casos omissos neste Regulamento serão analisados pela Comissão 
Julgadora. 
 
8.5 Os nomes dos membros da Comissão Julgadora não será divulgado. 
 
 

Aracaju, 31 de julho de 2017. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

DADOS PESSOAIS 
NOME: 

PSEUDÔNIMO:  

RG: ÓRGÃOEXPEDIDOR: 

CPF: IDADE: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: 

EMAIL: TELEFONE: 
CURSO: 
 
Aracaju, _____de __________________ de 2017. 
 
 
________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RECIBO 

 
 
Recebi de_______________________________________________________ 
(nome do candidato) a Ficha de Inscrição do concurso “PROTEGER É O 
BICHO” e o Termo de Autorização para publicação e cessão de direitos de 
autor, devidamente preenchidos e assinados. 
 

 
Aracaju, _____de __________________ de 2017. 

 
 
 

_________________________________________ 
(assinatura legível de funcionário/a da UNIT) 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS 
DE AUTOR 

 
 
 
 
Nós, do grupo ___________________________________________________, 
abaixo assinado, lemos e aceitamos o regulamento do concurso “PROTEGER 
É O BICHO” da Universidade Tiradentes – UNIT/SE e, cedemos, a título 
gratuito e em caráter definitivo, à essa Instituição, para o uso que julgar 
necessário, os direitos autorais referentes ao trabalho com o qual concorremos. 
 
Autorizamos, ainda, a publicação em quaisquer meios e suportes existentes, 
inclusive no site da IES, na Internet, para qualquer tipo de utilização, 
exposição, reprodução e/ou distribuição, bem como a edição, a reedição ou a 
adaptação e a distribuição. 

 
 

Aracaju, _____de __________________ de 2017. 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

 
 

________________________________________________________ 
Pseudônimo do Candidato 

 


