FACULDADE WENCESLAU BRAZ
CONCURSO CAMISETA 2022- FWB
REGULAMENTO
A FACULDADE WENCESLAU BRAZ, através de seu Núcleo de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar – NEPI,
promove, por ocasião da Semana da Enfermagem, o I Concurso Camiseta 2022 -FWB:
OBJETIVO: incentivar à criatividade, conscientizar quanto ao “vestir a camisa de ser FWB”, oportunizando
o reconhecimento de talentos de nossos alunos.
DAS INSCRIÇÕES: Apenas o(a) aluno(a,) em curso, na FWB, poderá se inscrever neste concurso. As
inscrições são gratuitas e automáticas uma vez que seja enviado a proposta de “layout” para a camiseta
FWB 2022, de acordo com a regra, ao e-mail nepi@fwb.edu.br e estarão abertas até o dia 07 de maio de
2021.
Ao se inscrever, o(a) aluno(a) autoriza automaticamente a FWB a utilizar, publicar o “layout” da camiseta,
respeitando a propriedade intelectual e artística do(a) aluno(a).
O modelo de “layout” para a camiseta FWB 2022 deverá ser enviado para o e-mail nepi@fwb.edu.br,
nos formatos pdf e imagem (jpg ou png).
REGRA PARA SELEÇÃO: Cada aluno(a), participante, deverá enviar UM ÚNICO “layout” da camiseta .
A ausência de originalidade poderá ser apurada através da comissão organizadora do evento ou por
denúncia dos concorrentes. O “layout” da camiseta deverá estar de acordo com o tema: “ Ser aluno da
FWB: diferencial no protagonismo do cuidar em enfermagem”.
É obrigatório a utilização da logo da FWB no “layout” da camiseta.
Esse layout da camiseta não poderá: a) Causar danos materiais ou danos morais a terceiros; b) Conter
dados ou informações que constituam ou possam constituir crime (ou contravenção penal), ou que possam
ser entendidos como incitação à prática de crimes; c) Constituir ofensa à liberdade e à crença; d) Revestirse de conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional ou
regional; e) Fazer propaganda eleitoral; f) Ter sido produzido por terceiros.
O(a) aluno(a) que se inscrever deverá estar ciente que não receberá nenhuma remuneração pelo “layout”
da camiseta e nem implicações futuras com autoria. È obrigatório utilizar a logo da FWB no “layout”.

SELEÇÃO E COMISSÃO JULGADORA: A seleção dos três melhores “layout” para a camiseta 2022 ficará
sob responsabilidade da diretoria FWB e Comissão NEPI/ FWB, que fará a seleção dia 10 de maio.
Após essa data, o “layout” da camiseta será colocado no site www.fwb.edu.br, pelo marketing FWB, e estará
para votação entre a comunidade de docentes e alunos da FWB, no dia 11 de maio no site www.fwb.edu.br
.

A decisão da Comissão Julgadora não será suscetível de recursos ou impugnações nem tampouco
a votação pelo site posteriormente.

PREMIAÇÃO: A premiação do “layout” mais representativo para a camiseta 2022 será no dia 13 de maio,
durante o evento da Semana Brasileira de Enfermagem na FWB e posteriormente divulgada no site da
instituição. Teremos apenas um vencedor ou vencedora deste concurso.

DISPOSIÇÕES FINAIS: A participação no concurso é individual e implica no conhecimento e na aceitação,
pelo(a) candidato(a), de todas as disposições deste regulamento, sendo desclassificado(a) o(a) aluno(a),
autor(a) do “layout” da camiseta que não atender as regras contidas neste regulamento.
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