
EDITAL TRACEJANDO O FUTURO – 1.º CONCURSO DE DESENHO DO CAU ITAJAÍ 

 

O presente concurso, organizado pelo Colégio de Aplicação da Univali, tem por objetivo 

selecionar e premiar o desenho que será emoldurado e exposto nos corredores do 

colégio, como forma de estímulo à criatividade, à conscientização e promoção do 

concurso. 

 

1. Do Objetivo 

O concurso tem por objetivo estimular a criação artística original, explorando as 

possibilidades do tema, a saber: Coração que abraça. Para além, visa selecionar o 

desenho que será posteriormente exposto nos corredores do Colégio de Aplicação, 

campus Itajaí.  

Para isto, serão selecionados os primeiros 4 (quatro) desenhos, de cada categoria (A 

e B), para participarem da exposição na rede social Instagram do Colégio de Aplicação 

(@cauitajaíonline). Nela, haverá uma competição em formato de enquete, pelos stories 

do perfil oficial supracitado, para que se decida o desenho vencedor.  

 

2. Do Tema 

O tema escolhido para nortear os desenhos submetidos a avaliação é Coração que 

abraça. Denota-se com tal escolha inspiração em campanhas solidárias que visam 

ajudar a comunidade. Assim sendo, imbuindo-se do espírito de comunhão fraterna, 

partilha, amor ao próximo, empatia, o/a estudante deve colocar em forma de desenho 

a própria interpretação sobre o tema.  

 

3. Da Participação 

3.1. O concurso destina-se a estudantes devidamente matriculados no Colégio de 

Aplicação da Univali/Itajaí, dividindo-se nas categorias A e B, mediante aceitação 

das normas deste edital. 

3.1.1. Categoria A – constitui-se por alunos e alunas do Ensino Fundamental I 

(1.º e 2.º anos). 

3.1.2. Categoria B – constitui-se por alunos e alunas do Ensino Fundamental I 

e II (3.º aos 6.º anos). 

3.1.3. Categoria C – constitui-se por alunos e alunas do Ensino Fundamental II 

(7.º aos 9.º anos) 



3.2. Os candidatos ou responsáveis deverão preencher o formulário de inscrição 

disponível no Google Forms até o dia 11/08/2021 (quarta-feira) e entregar o desenho, 

impreterivelmente, no dia 20/08/2021 (sexta-feira) para a secretária Thaís, na sala 

307, localizada no Bloco C4 da Univali, campus Itajaí. O link do formulário é este: 

https://is.gd/inscricaoconcursodedesenhocau.  

Também é possível acessar o formulário pelo QR Code: 

3.4. O formulário de inscrição será postado no Material Didático e enviado por e-mail 

aos estudantes e responsáveis. É obrigatório que o formulário seja preenchido 

integralmente. 

3.5. O desenho deve ser feito no formato estabelecido e deve constar o nome do 

autor no verso da folha.  

3.6. As inscrições que não atenderem aos requisitos serão desclassificadas. 

3.7. O desenho entregue para a participação no concurso não será devolvido. 

3.8. É vedada a participação do concorrente com mais de um desenho. 

3.9. Considerar-se-ão inscritos os desenhos que forem entregues exclusivamente 

dentro do prazo de participação no concurso, dia 20/08/2021 (sexta-feira) e, cujo 

candidato, preencheu o formulário de forma correta. 

3.10. A falta de apresentação de quaisquer dados descritos nos itens deste edital ou 

a ausência de requisitos obrigatórios do desenho, estabelecidos no parágrafo 4 

adiante, implicará o imediato indeferimento da inscrição. 

3.11. As inscrições são gratuitas. 

3.12. As inscrições estarão abertas no período de 04 de agosto de 2021 a 11 de 

agosto de 2021. 

3.13. As inscrições realizadas até o dia 11/08/2021, bem como os desenhos 

entregues no dia 20/08/2021, passarão pela curadoria da Comissão Organizadora 

do concurso e posteriormente encaminhados à Comissão Julgadora. 

 

https://is.gd/inscricaoconcursodedesenhocau


4. Do Desenho 

4.1 O desenho deve ter expressividade, reconhecimento e fácil memorização, 

devendo obrigatoriamente: 

a. Ser colorido; 

b. Estar dentro do tema: Coração que abraça; 

c. Não usar efeitos que tirem a visibilidade do desenho; 

d. Ser feito totalmente à mão; 

e. Ser exclusivo para este concurso; 

f. Constar assinatura somente no verso da folha; 

g. Ser em papel Canson, tamanho A3, de gramatura livre. 

4.1.1. Poder-se-á utilizar no desenho técnica manual livre, com materiais de 

desenho e de colorir à gosto do participante. 

4.1.2. Os custos de produção do trabalho (desenho) serão de responsabilidade 

exclusiva do participante. 

4.1.3. É vedado o uso de qualquer material que seja protegido por direitos 

autorais. 

4.1.4. O desenho não pode ser entregue emoldurado, dobrado ou enrolado, de 

forma a não danificar a obra. 

4.2. Não serão aceitos desenhos que estimulem promoção pessoal do participante, 

que remetam à publicidade ou a marcas já existentes, que possuam conotação 

ofensiva ou discriminatória, ou quaisquer características que violem os princípios da 

Administração Pública e demais direitos constitucionais. 

4.3. Respeitado o conceito da arte submetida pelo candidato, a proposta vencedora 

será emoldurada pelo Colégio de Aplicação e exposta nos corredores e redes sociais 

da instituição.  

 

5. Do Cronograma Previsto 

5.1. Os procedimentos previstos neste Edital constam no quadro resumido abaixo. 

As datas e horários deste edital podem ser alterados a qualquer momento pela 

Comissão Organizadora, sendo previamente divulgadas no Instagram do CAU/Itajaí: 

@cauitajaionline.  

 

Datas das atividades: 

04/08/2021 – Divulgação do concurso e abertura das inscrições pelo Google Forms. 



11/08/2021 – Encerramento das inscrições pelo Google Forms, às 17h30. 

20/08/2021 – Entrega dos desenhos. 

23/08/2021 – Início da Fase de Análise e Avaliação. 

25/08/2021 – Término da Fase de Análise e Avaliação. 

26/08/2021 – Divulgação dos desenhos classificados. 

27/08/2021 – Início da Votação Popular, Categoria A. 

30/08/2021 – Final da Votação Popular, Categoria A. 

02/09/2021 – Início da Votação Popular, Categoria B. 

06/09/2021 – Final da Votação Popular, Categoria B. 

07/09/2021 – Divulgação dos resultados. 

 

6. Da Comissão Organizadora 

6.1. A Comissão Organizadora será composta por membros do CAU/Itajaí.  

 

7. Da Comissão Julgadora 

7.1. A Comissão Julgadora será composta por 04 (quatro) orientadores pedagógicos, 

pela direção e por um membro convidado, que se destaque na área artística, 

devendo a coordenação dos trabalhos ser exercida pelo presidente da Comissão 

Organizadora, e na sua ausência, seu suplente. 

 

8. Da Avaliação e do Resultado 

8.1. A seleção e o julgamento dos desenhos serão divididos em duas fases 

subsequentes: 

8.1.1. Fase 1: avaliação pela Comissão Julgadora: 

I. Caberá à Comissão Julgadora habilitar e selecionar os desenhos submetidos 

dentro do prazo regular, de acordo com as regras estabelecidas; 

II. Após habilitação e seleção das melhores propostas, a Comissão Julgadora 

atribuirá pontuação a cada desenho e estabelecerá classificação decrescente, 

resultante do somatório de pontos atribuídos; 

III. São critérios específicos para o julgamento dos desenhos pela Comissão 

Julgadora: 

• Criatividade: o desenho deve ser elaborado com inovação conceitual e 

técnica. 



• Fidelidade ao Tema: a ilustração deve estabelecer relação explícita a temática 

deste concurso “Coração que abraça. ” 

• Originalidade: o desenho deve ter desvinculação de outros já existentes. 

• Comunicabilidade: o desenho deve ser conciso, ter universalidade. O desenho 

precisa deixar clara a ideia proposta. 

• Qualidade artística: o projeto deve ter qualidade na elaboração do desenho. 

IV. Cada membro da Comissão Julgadora atribuirá nota de 1,0 (um) a 10,0 (dez) 

para cada um dos critérios de avaliação. 

V. Os desenhos serão ordenados de acordo com a pontuação final decrescente 

(somatório das notas obtidas em cada quesito). Os 4 (quatro) desenhos que 

obtiverem o maior número de pontos estarão classificados para a votação popular 

e serão divulgados no Instagram: @cauitajaionline. 

VI. Havendo empate que impossibilite a classificação de 4 (quatro) desenhos 

habilitados, o Presidente da Comissão Julgadora proferirá o voto de desempate. 

8.1.2. Fase 2: avaliação pelo voto popular: 

I. Será disponibilizado no Instagram: @cauitajaíonline uma postagem com as 

informações sobre a votação popular. No dia 27/08/2021 dar-se-á início a votação 

por meio de enquete nos stories do Instagram; 

II. O desenho que obtiver o maior número de votos será considerado o vencedor; 

III. Havendo empate que impossibilite a declaração do vencedor, será prorrogado 

o prazo de votação estipulado por decisão da Comissão Julgadora e o Presidente 

proferirá o voto de desempate. 

 

9. Da Premiação e Divulgação dos Resultados 

9.1. Conforme a previsão do cronograma, disponível no parágrafo 5 deste edital, a 

divulgação do resultado final do Concurso deverá ser feita nas redes sociais do 

Colégio de Aplicação da Univali por meio de uma lista classificatória. 

9.2. A pessoa vencedora de cada categoria será premiada: 

9.2.1. Integrante da Categoria A (Ensino Fundamental I – 1.º aos 2.º anos) – com 

voucher para passear na Roda Gigante de Balneário Camboriú, com direito a um 

acompanhante; Certificado de participação; Nome divulgado nas redes sociais do 

Colégio de Aplicação/ Itajaí; Obra emoldurada e exposta pelos corredores da 

instituição. 



9.2.2. Integrante da Categoria B (Ensino Fundamental II – 3.º aos 6.º anos) – com 

voucher para o Parque Beto Carrero World, com direito a um acompanhante; 

Certificado de participação; Nome divulgado nas redes sociais do Colégio de 

Aplicação/ Itajaí; Obra emoldurada e exposta pelos corredores da instituição. 

9.2.3. Integrante da Categoria C (Ensino Fundamental II – 7.º aos 9.º anos) – com 

voucher para o Parque Beto Carrero World, com direito a um acompanhante; 

Certificado de participação; Nome divulgado nas redes sociais do Colégio de 

Aplicação/ Itajaí; Obra emoldurada e exposta pelos corredores da instituição. 

9.3. As obras das pessoas vencedoras de cada categoria serão emolduradas pelo 

Colégio de Aplicação e expostas pelos corredores da Instituição. 

9.4. Será conferida aos finalistas a Menção Honrosa por Destaque no Concurso de 

desenhos do Colégio de Aplicação/Itajaí. 

9.5. A Comissão Organizadora entrará em contato com os demais 3 (três) finalistas 

para envio da Menção Honrosa. 

 

10. Das Disposições Gerais 

10.1. O Colégio de Aplicação poderá cancelar o concurso de que trata este edital a 

qualquer momento, em razão de caso fortuito ou de força maior, e também por 

ausência de inscrições, sem que isso implique qualquer direito indenizatório. 

10.2. Ao se inscreverem neste concurso, os candidatos manifestam 

automaticamente sua concordância com as regras deste edital. 

10.3. Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o resultado 

proclamado pela Comissão Julgadora, em qualquer fase. 

10.4. A participação só é considerada válida se apresentar a inscrição bem como o 

desenho com sua respectiva identificação. 

10.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

10.6. Os desenhos vencedores poderão sofrer ajustes técnicos, a critério do Colégio, 

para efeitos de diagramação, preenchimento, coloração e demais ajustes 

necessários. 


