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EDITAL 01/2020 CONCURSO DE MEMES 

SEMANA DE ACOLHIMENTO  

 
Este concurso tem caráter exclusivamente cultural e educativo. É uma atividade da semana de acolhimento               
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Alagoinhas. 

Regulamento:  

1. O Concurso tem início em 09/11/2020, e encerramento em 11/11/2020, às 23:59h; 

2. Estão habilitados a participar do concurso os(as) alunos(as) do IF Baiano – Campus Alagoinhas; 

3. Não haverá taxa de inscrição;  

4. Para participar, crie meme sobre o tema: Vivências no IF Baiano campus Alagoinhas; 

5. Os memes  serão julgadas pela Comissão do Concurso a ser criada, que utilizará os seguintes critérios: 

A. Humor; 
B. Criatividade;  
C. Originalidade;  
D. Clareza de expressão;  
E. Adequação do meme ao tema do concurso; 
F. Formato de imagem (JPEG ou PNG). 

6. O meme deverá ser trabalho original do(a) participante e não poderá ter sido previamente publicado ou                 
premiado. O(a) participante não poderá copiar o trabalho de terceiros para produzir seu meme. A Comissão                
Julgadora do presente Concurso tem o direito de desclassificar memes que atentem contra a moral, os                
bons costumes, a imagem da instituição ou de qualquer servidor; 

7. O(a) participante deverá encaminhar o meme para o e-mail comunicacao@alagoinhas.ifbaiano.edu.br           
até dia 11/11/2020, às 23:59h com o seguinte assunto: Concurso de Memes - Curso - Série. No e-mail                  
deverá conter: 

Nome completo do(a) participante; 

Turma; 

Série/Módulo; 

Curso. 

8. O meme poderá ser realizado em dupla, mas deverá haver participação em separado dos integrantes, em                 
virtude do período de distanciamento social concernente à pandemia da COVID-19. Nesse caso, haverá              
composição de imagens, sem a necessidade de encontro presencial dos integrantes. 

9.No dia 12/11/2020 será divulgado no site do IF Baiano a lista de candidatos classificados para o concurso                  
de memes. 
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10. O meme vencedor por série/módulo será divulgado no dia 13/11/2020, e os(as) ganhadores(as)              
receberão um prêmio e certificado referente à vitória no concurso, em sua casa, até 03/12/2020; 

11. Todos os autores dos memes aptos a se apresentarem no dia 13/11/2020 receberão um brinde de                 
participação. 

 
12. Ao inscrever-se neste Concurso, o(a) participante declara que está de acordo com o regulamento; 

13. O(a) participante, neste ato, assume plena e exclusiva responsabilidade pelo meme criado, por sua               
titularidade e originalidade, incluindo, sem limitação, responsabilidade por eventuais violações à intimidade,            
privacidade, honra e imagem de qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito               
autoral e/ou a quaisquer outros bens juridicamente protegidos, de qualquer responsabilidade relativamente            
a tais fatos; 

 

14. O(a) participante cede os direitos autorais de seu meme para publicação e uso institucional nas mídias                 
sociais do IF Baiano.  

 
15. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso ou cancelado, sem aviso               
prévio, por motivo de força maior, ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle da Equipe. 

 

16. A comissão julgadora dos memes será composta pelos(as) seguintes servidores(as): 

Caio Lincoln Santos Araújo 

Josefa Elidiane Santos Andrade 

Rafaella Elisa santos Rolim Miranda Brito 

Ronaldo Santana Chaves 

 

17. Não caberá recurso contra o resultado final da comissão julgadora do meme vencedor. 
 

 
 

 


