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Regulamento do Concurso “Prêmio Produção Troféu Maranime” 

O Concurso “Prêmio Produção Troféu Maranime” é instituído pelo 

Instituto Formação,  com sede à Rua das Limeiras, quadra D, Casa 14. 

Renascença. São Luís - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

04300957/0001-04, destina-se a selecionar e premiar criação e confecção 

do Troféu Maranime 2015, desenvolvidos por alunos dos cursos de 

licenciatura em artes visuais, técnico em artes visuais e design de interiores 

da Instituição Pública IFMA Centro Histórico, parceira na execução do 

Festival. O concurso possui caráter exclusivamente cultural, sem qualquer 

modalidade de pagamento de inscrição por parte dos participantes.  

 

1. Das Inscrições  

1.1 O Concurso “Prêmio Produção Troféu Maranime” é aberto para 

alunos que comprovem a matrícula nos cursos citados acima.  

1.2 As inscrições serão individuais e cada estudante poderá inscrever 

apenas uma peça.  

1.3 A peça será considerada inscrita a partir do preenchimento da ficha 

de inscrição e do envio de uma pré-proposta em forma de esboço/desenho 

com descrição dos materiais a serem utilizados para sua confecção e/ou 

protótipo da mesma.  

1.4 O prazo para inscrições e envio de peças será até 04 de setembro de 

2015.  

1.5   As inscrições devem ser realizadas no setor de protocolo no Campus 

Centro Histórico IFMA e direcionadas ao Depart. de Ensino Superior e 

Tecnologia (DEST).  

2. Da Premiação  

2.1 A peça premiada receberá o valor de R$ 1.800, 00. A peça será 

escolhida por uma banca de jurados selecionados pelo Instituto Formação.  
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2.2 A obra premiada deverá ser reproduzida em 19 unidades iguais 

(Totalizando 20 troféus) a serem entregues durante cerimônia de premiação 

e encerramento do 3º Festival MARANIME, o valor destinado ao vencedor 

para custos de reprodução será de R$ 200,00.  

2.3 A entrega do prêmio (R$1.800) será realizada, somente, após a 

criação das 20 peças que serão utilizadas nas premiações no Festival, 

mediante apresentação de nota fiscal avulsa à instituição promotora do 

concurso. A elaboração do texto da nota deverá seguir as orientações da 

organização promotora do concurso. 

3. Da Peça: 

3.1 Será escolhida como vencedora somente uma peça, sendo que esta 

deverá ser confeccionada pelo vencedor em outras 19 réplicas (totalizando 

20 troféus) a serem entregues na data máxima especificada no cronograma 

deste regulamento.  

3.2 Considerando que a Peça/Troféu será reproduzida pelo vencedor, 

esta deverá atender a discriminação das seguintes especificações: 

a) Identidade visual do Cazumbá, símbolo do Festival;  

b) Utilização de materiais duráveis e resistentes a ação do tempo, água, 

erosão, calor, etc. (ex.: materiais recicláveis, em gesso, cerâmica, madeira, 

mdf, bambu, vidro, tecido etc.)   

c) Tamanho: Até 40cm de altura 

d) Largura/Dâmetro: Até 15cm 

e)  Base para colocação de placa ou adesivo contendo a identificação 

com logomarcas dos realizadores do Festival, conforme exigido pelo 

Ministério da Cultura, patrocinador do projeto. 

f)  O nome do Festival (3º Festival MARANIME) também deverá 

constar em algum lugar do protótipo, podendo ser na base ou em outro 

espaço destinado pelo autor. A fonte utilizada deve ser a mesma da  
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identidade visual do Festival, podendo ser solicitada a organização 

promotora do concurso, através do e-mail: formação@formacao.org.br. 

g) A peça poderá ter diferentes formas de composição, desde que atenda 

aos itens acima;  

Parágrafo único: O custo de produção do protótipo é de responsabilidade 

do autor. 

4. Do Julgamento  

4.1  1ª Fase: Socialização das pré-propostas inscritas para uma banca de 

profissionais técnicos da área de design e artes visuais.  

4.2  2ª Fase: Divulgação das melhores pré-propostas selecionadas por 

parte de uma comissão interna indicada pelo Instituto Formação e 

apresentação de profissionais disponíveis para acompanhamento/orientação 

da produção por profissionais técnicos.  

4.3  3ª Fase: Produção do um protótipo.  

4.4  4ª Fase Avaliação dos trabalhos por um júri composto por 

renomados profissionais, indicados pelo Instituto Formação.  

 

5. Cronograma da competição:  

 

Das etapas Datas 

Abertura do Edital 26 de agosto 

Divulgação 26 a 28 de agosto 

Inscrições de pré-propostas 25 de agosto a 04 de setembro 

Seleção das pré-propostas 09 de setembro 

Divulgação das propostas 

selecionadas 
10 de setembro 

Produção do protótipo 11 a 21 de setembro 

Entrega final do troféu  22 de setembro 

Resultado do vencedor 24 setembro 

Entrega das outras 19 réplicas 20 de outubro 
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6. Disposições Gerais  

6.1 Os participantes concordam em autorizar o uso de suas imagens, 

vídeos, fotos e cartazes, anúncios em jornais e revistas para divulgação de 

sua participação e/ou contemplação neste Concurso, sem nenhum ônus para 

o Instituto Formação e seus parceiros;  

6.2 Para todos os efeitos legais, os participantes do presente concurso 

cultural declaram ser os legítimos autores dos trabalhos inscritos e 

garantem a sua originalidade, responsabilizando-se e isentando o Instituto 

Formação de qualquer reclamação ou demanda que porventura venha a ser 

apresentada em juízo ou fora dele, relativa a violação de direitos autorais;  

6.3 A participação neste concurso implica na aceitação total e irrestrita de 

todos os itens deste regulamento.  

 

São Luís, 26 de agosto de 2015.  

 

Regina Cabral.  


