
EDITAL 04/2011 

Mascote da Semana da Química UDESC 

O Centro Acadêmico de Química chama todos os alunos a participar do concurso “Mascote da 

Semana da Química UDESC”. O concurso tem como objetivo criar um personagem para 

representar o curso na “Semana das Licenciaturas”, bem como promover uma integração e 

competição saudável entre os alunos do CCT – UDESC Joinville. 
 

Quem pode Participar? 

Acadêmicos (as) regularmente matriculados em qualquer um dos cursos oferecidos pelo CCT 

– UDESC Joinville semestre 1º/2011. Cada aluno participará de forma INDIVIDUAL. 

 

Regras para Criação da Mascote 

A mascote deverá: 

 1. Ser desenhada ou modelada. 

 2. Ser desenhada de frente. 

3. As imagens devem ser JPG no tamanho 640x480. 

 5. Deverá ser uma produção original. 

 6. Deverá seguir o estilo caricatura. 

 7. Não deverá conter elementos que contradizem a missão Universitária da UDESC. 

 8. Deve fazer referência a Marie Curie. 

 

Modelos identificados como cópia de modelos encontrados em diferentes fontes (Internet, 

CDs etc) ou de personagens conhecidos/comerciais registrados serão desconsiderados e a 

inscrição cancelada, bem como modelos que infrinjam qualquer uma das regras acima 

citadas. 

 

Forma de Participação 

Para inscrição, enviar e-mail com o assunto [CONCURSO MASCOTE], dentro do prazo 

estabelecido na seção Cronograma, para caqui.udesc@gmail.com. Inscrições feitas após o 

prazo estipulado não serão consideradas. Não há custo para a inscrição. Será considerado a 

título de participação o último envio de um mesmo participante. O e-mail deverá 

conter dados para identificação do criador: nome completo, número de matricula, e-

mail e telefone para contato. 

 

Premiação 

O vencedor receberá como prêmio: 

 1 Camisa personalizada do Centro Acadêmico de Química. 

 1 livro STRATHERN, Paul. O sonho de Mendeleiev: a verdadeira história da 

Química. Rio de Janeiro:Zahar.  Brinde oferecido pela livraria Midas de Joinville. 

 1 par de brincos – Brinde oferecido pela loja JBC pratas e acessórios. 

Cronograma 

Fim do envio da mascote*: 31 de maio de 2011 (até 23:59). 

Avaliação das mascotes: de 01 de junho a 17 de junho de 2011. 

Resultado: 20 de junho de 2011. 

 

Comissão de Avaliação 

A Comissão de Avaliação será formada pelos professores do curso de Licenciatura em 

Química do CCT – UDESC Joinville elencados abaixo: 

 Susana Claudino Barbosa 

 Fabíola Corrêa Viel 

  Karoline Bastos Mundstock 

  Maria da Graça Moraes Braga Martin 

  Sérgio Henrique Pezzin 

  Tatiana Comiotto Menestrina 

 

O Centro acadêmico de Química fica no direito de utilizar toda a produção do vencedor 

e dos demais participantes de diferentes formas a que julgar necessárias. 

 

 

Edital publicado em “https://groups.google.com/group/caqui_udesc?hl=pt” 
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