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Curso de Fonoaudiologia 

 

     CONCURSO DE CRIAÇÃO DA MASCOTE DA  

SEMANA DA VOZ 2021 

 

EDITAL 

Por meio deste edital, convidamos os(as) alunos(as) dos Cursos de graduação do Instituto 

de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) da PUC Minas a apresentarem propostas para a 

Criação do(a) Mascote da Semana da Voz, que atendam aos termos aqui estabelecidos. 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. O presente concurso tem como objetivo escolher um(a) mascote para a Semana da Voz, 

e estabelecer normas para o processo de participação e seleção.  

1.2. O(A) mascote será utilizado(a) em peças de divulgação da Semana da voz do curso de 

Fonoaudiologia, tais como folders, cartazes, impressos, mídia eletrônica e outras peças 

definidas pelo Departamento de Fonoaudiologia, além de sua presença na condição de 

“personagem” em eventos relacionados à Semana da Voz, quando solicitado. 

2. REQUISITOS 

2.1. Poderão participar do concurso todos(as) os(as) alunos(as) regularmente matriculados 

nos cursos de graduação do ICBS da PUC Minas, no corrente semestre. 

2.1.1.O desenho do(a) mascote deve ser enviado em papel tamanho A4, colorido, impresso 

ou desenhado, escaneado para a responsável por receber estes desenhos até 23:59 do 

dia 16 de abril (dia Mundial da Voz) de 2021, por intermédio do e-mail  

raneto@sga.pucminas.br. O recebimento do e-mail e material será confirmado com uma 

mensagem de resposta. 

2.1.2.No desenho do(a) mascote não deverá haver nenhuma menção ao autor ou ao seu 

curso.  

2.1.3.O(A) personagem deve ter a altura mínima de 15 cm e máxima de 20 cm. 

2.1.4.O desenho de proposta do(a) mascote deverá ser inédito, sem publicação em nenhuma 

espécie de veículo de comunicação ou inscrito em qualquer outro tipo de concurso.  

2.1.5.Serão terminantemente proibidos desenhos com teor pornográfico, citações partidárias, 

assim como a utilização de palavras de baixo calão.  
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2.1.6.O(A) aluno(a) deverá apresentar uma declaração de que a obra é de autoria própria, 

sendo o mesmo responsabilizado integralmente, caso haja confirmação de plágio. A essa 

declaração, deve-se anexar a autorização de uso gratuito do(a) mascote para fins 

pedagógicos e/ou publicitários do Curso de Fonoaudiologia da PUC Minas (apêndice 1).  

2.1.7. O(A) aluno(a) deverá seguir o Instagram oficial do Curso de Fonoaudiologia da PUC 

Minas (https://www.instagram.com/cursofonopucminasoficial/?hl=pt-br) para 

acompanhar a votação e o resultado. 

2.1.8.A ficha de inscrição devidamente preenchida, com um breve histórico da criação do(a) 

mascote (apêndice 2), deve ser encaminhada como anexo, juntamente ao desenho, no 

e-mail (raneto@sga.pucminas.br) enviado até 23:59 do dia 16 de abril de 2021 (conforme 

item 2.1.1). O recebimento do e-mail e material será confirmado com uma mensagem de 

resposta. 

. 2.1.9 O(A) mascote deve utilizar um jaleco branco e apresentar as logomarcas da PUC 

Minas, do ICBS, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e do Amigos da Voz (as 

quais constam no cabeçalho do presente edital). 

2.1.10. Para elaboração do(a) mascote deve-se considerar o objetivo da campanha da 

Semana da Voz, conforme consta no apêndice 3. 

2.1.11. Caso o envio do material não atenda às normas do presente edital, o candidato será 

automaticamente desclassificado. 

 

Quadro 1 – Cronograma do concurso  

Datas Eventos 

Até 23:59 do dia 16/04/2021 Envio de todo material demandado para concorrer, por e-mail 

(raneto@sga.pucminas.br), conforme descrito no edital. 

26/04/2021 às 20:00 Votação para escolha do(a) mascote (dentre os previamente 

classificados, por seguirem as normas do presente edital). 

A banca será composta por professores, egressos e monitores 

(que não estejam participando do concurso) do curso de 

Fonoaudiologia da PUC Minas. 
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A partir de 27/04/2021 Divulgação do(a) vencedor(a) do concurso e do(a) Mascote da 

Semana da Voz da PUC Minas. 

 

3. PROPOSTAS ELEGÍVEIS  

3.1. São consideradas elegíveis as propostas de mascote que atendam aos requisitos a 

seguir:  

3.1.1.Sejam oriundas de alunos(as) dos cursos de graduação do ICBS da PUC Minas, 

devidamente matriculados no corrente semestre. 

3.1.2.Cada aluno(a) poderá apresentar apenas uma proposta.  

 

4. SELEÇÃO E JULGAMENTO  

4.1. Todas as propostas enviadas passarão inicialmente pela Comissão Julgadora (composta 

pela professora e monitora da área de voz), de forma a classificar apenas as propostas 

que atendam ao presente edital. 

 4.2. Os (As) mascotes serão submetidos(as) à votação, conforme orientação do quadro 1 

(banca para votação, no dia 26/04/2021 às 20:00). 

4.4. A votação será pública.  

4.5. Será declarado vencedor(a) o(a) mascote que obtiver a quantidade maior de votos.  

4.6. Em caso de ocorrer empate, haverá nova votação apenas com os(as) candidatos(as) 

empatados(as).  

4.7 O prêmio será um e-book - Estimulação Cognitiva - 100 atividades de atenção, memória 

e percepção, de Bruna Lucas. 

5. DIREITOS DE PROPRIEDADE DO(A) MASCOTE VENCEDOR(A) 

5.1. O(A) mascote inscrito(a) no concurso e classificado em primeiro lugar terá sua 

propriedade intelectual cedida de pleno direito e por prazo indeterminado ao 

Departamento de Fonoaudiologia da PUC Minas, não cabendo a este quaisquer ônus 

sobre seu uso, como pagamento de cachês, direitos autorais e outros 

pagamentos/ressarcimentos que, porventura, venham a ser reivindicados pelos 

participantes do concurso, sendo-lhe permitido, inclusive, fazer adaptações, visando à 



 
 
 

4 
 

Seja amigo da sua Voz! 
Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais – PUC Minas 
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

 

Curso de Fonoaudiologia 

sua adequação ao conceito e à imagem da Semana da Voz da PUC Minas, e às 

exigências da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), entidade que promove a 

Semana da Voz; 

5.2. Fica estabelecida ao(à) autor(a) vencedor(a) a assinatura de um Termo de Cessão dos 

Direitos Autorais para uso pleno do(a) mascote pelo Curso de Fonoaudiologia PUC Minas 

(apêndice 1).  

5.3. As demais propostas enviadas serão descartadas assim que, em qualquer etapa, forem 

desclassificadas.  

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

6.1. O resultado final do concurso será publicado no Instagram oficial do Curso de 

Fonoaudiologia da PUC Minas (cursofonopucminasoficial), a partir do dia 27 de abril de 

2021.  

 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  

7.1. A participação neste concurso implica a total aceitação de todos os termos deste 

regulamento.  

7.2. As propostas enviadas não serão devolvidas.  

7.3. À Comissão organizadora da Semana da Voz 2021 é reservado o direito de revogar este 

concurso por razões de interesse público, alterá-lo ou anulá-lo, no todo ou em parte, bem 

como prorrogar os prazos previstos neste edital, dando a devida publicidade. 

 

 

Belo Horizonte, 05 de abril de 2021 

 

Organização da Semana da Voz 2021. 
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APÊNDICE 1:  TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu,______________________________________________________________________, 

portador(a) do CPF ______________________ e do RG _________________, aluno(a) do 

curso de ______________________________________________________, do 

campus/unidade ___________________________________________________________, 

matrícula número __________, li e aceito o regulamento do concurso (incluindo seus anexos) 

para Criação do(a) Mascote da Semana da Voz do Curso de Fonoaudiologia da PUC Minas. 

Desta forma, transfiro à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mais 

especificamente ao Departamento de Fonoaudiologia, promotor do concurso, a autorização 

para o emprego que julgar necessário, por prazo indeterminado, dos direitos autorais 

referentes ao (à) mascote com o(a) qual o(a) aluno(a) mencionado acima concorre. Declaro 

também que o desenho é de autoria pessoal e inédita.  

 

Belo Horizonte, ____ de abril de 2021.  

 

Assinatura do(a) aluno(a): ________________________________________________ 

Telefone com DDD: (_____)_______________________________________________  

E-mail:________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2: FICHA DE INSCRIÇÃO DO(A) ALUNO(A) 

                       Concurso do(a) Mascote da Semana da Voz  
 

Nome do aluno:_____________________________________________________________ 

Número de matrícula:________________________________________________________ 

Telefone com DDD: (____)____________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________ 

Nome do Curso no qual está matriculado: ________________________________________ 

Nome do(a) mascote: ________________________________________________________ 

 

Breve histórico da criação do(a) mascote:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

Observações: O aluno participante declara, neste ato, conhecer todas as regras para 
participação no Concurso selecionado, as quais se obrigam a cumprir.  
 

Data: ____/04/2021 

Assinatura: _______________________________ 
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APÊNDICE 3:  ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A SEMANA DA VOZ 
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