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CEMI NA FOLIA 

O NCDA - NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ARTES DO CEMI é responsável pelo marketing digital e 

impresso da nossa instituição tem o objetivo de  informar e divulgar as nossas atividades acadêmicas por meio  

das mídias eletrônicas como site, facebook, Twitter, Instagram e mala direta.  

Assim sendo, trazemos a proposta da campanha de marketing para divulgação do novo endereço eletrônico do 

site do CEMI (https://www.cemigama.org.br/), em que estaremos realizando o Concurso de Fantasia – 

Bloco CEMI NA FOLIA.  

O Concurso 

Com o objetivo de divulgar nosso novo endereço eletrônico (https://www.cemigama.org.br/) e trabalhar a 

conscientização das questões ambientais, o Núcleo de Comunicação Digital e Arte do CEMI, propõe o concurso 

de fantasia com materiais recicláveis, onde nossos alunos e funcionários poderão participar se inscrevendo pelo  

site a sua fantasia, que será fotografada nos dias do desfile 07 e 08 de março de 2019 para divulgação, 

apreciação e votação em site institucional. A apresentação e divulgação dos vencedores será dia 1º de abril de 

2019.  

 

Concurso de Fantasias 

O Centro de Ensino Médio Integrado do Gama propõe um concurso de fantasia, feito com material reciclável e 

reaproveitável ( garrafas pet, saco plástico, caixa de ovos, copos descartáveis dentre outros), com as turmas do 

Ensino Médio e funcionários do CEMI com o objetivo de refletirmos sobre a questão ambiental e alertar sobre 

a importância da utilização de materiais alternativos. Os vencedores serão premiados com brindes (kit de som), 

uniforme do CEMI para a categoria individual e rodizio de pizza para categoria em grupo e mudas de planta 

plantas para todos os participantes do concurso, conforme item 5.1.1. 

https://www.cemigama.org.br/
https://www.cemigama.org.br/
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Os participantes com suas respectivas fantasias serão fotografadas e expostas no site do CEMI: 

http://www.cemigama.org.br para apreciação votação do publico, no período do carnaval de 4 a 8 de março 

de 2019. 

Regulamento: 

REGULAMENTO “CONCURSO DE FANTASIA – CEMI NA FOLIA 2019” DATA: 28/02 E 01/03/2019 LOCAL: 

PÁTIO DO CEMI COM DESFILE De FANTASIAS NO INTERVALO DE CLASSE.  

1. Da realização  

1. O “CONCURSO DE FANTASIA “  do evento CEMI NA FOLIA 2019, será realizado no dia 28 de fevereiro e 

01 de março de 2019, quinta e  sexta-feira, a partir das 10h, no pátio do CEMI.  

1.2 O “CONCURSO DE FANTASIA – CEMI NA FOLIA 2019” – é um evento organizado pelo Núcleo de 

Comunicação Digital e Artes - NCDA e promovido pelo Centro de Ensino Médio Integrado do Gama - CEMI. 

2. Dos Participantes  

2.1 Poderão participar do Concurso de Fantasia todos os alunos, professores e servidores do CEMI que 

estiverem trajando “Fantasias” durante a realização do CEMI NA FOLIA (desfile), nos dias 07 e 08 de março de 

2019, nos intervalos de classe. 

 2.2 Os participantes deverão Fazer a inscrição da fantasia no site: http://www.cemigama.org.br, para participar 

do evento “CONCURSO DE FANTASIA – CEMI NA FOLIA 2019”,  trajado de sua fantasia.   

3. Das Inscrições  

3.1 - Os interessados em participar do CONCURSO DE FANTASIAS da CEMI NA FOLIA poderão se inscrever 

gratuitamente no local site: http://www.cemigama.org.br do evento até a 27/02/2019. 

http://www.cemigama.org.br/
http://www.cemigama.org.br/
http://www.cemigama.org.br/
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 3.2 No ato da inscrição, os participantes (alunos ou funcionários do CEMI) deverão apresentar os seguintes 

dados: Nome, Série e turma, categoria (individual ou grupo), e-mail e telefone para contato. 

3.3 No ato da inscrição, o participante autoriza automaticamente a utilização de sua imagem em materiais 

promocionais/ divulgação relacionados ao evento, como fotos, vídeos e áudios em rádio, TV e internet.  

4. Das Categorias e Critérios  

4.1 - Será escolhida a melhor fantasia de cada categoria, por meio de votação no site do CEMI.  

4.1.1 CATEGORIA INDIVIDUAL (1 pessoa fantasiada)  

4.1.2 CATEGORIA EM GRUPO (Grupo até  4 pessoas com fantasias com o mesmo tema); 

4.2 - Os critérios analisados são: originalidade, criatividade, acabamento, elegância, cores das peças e também 

a performance cênica do participante no desfile nos dias 28/02 e 01/03 nos intervalos de classe no pátio da 

escola.  

4.3 Os vencedores deverão estar presentes no evento até o momento da divulgação do resultado do concurso 

para poder receber o prêmio.  

4.4 Caso o ganhador não estiver presente, o prêmio será entregue para o 2º colocado.  

5. Da premiação  

5.1 – O NCDA do CEMI concede os seguintes prêmios para cada categoria:  

5.1.1 CATEGORIA INDIVIDUAL: Um kit de som, uma camisa uniforme da escola e uma muda de planta.  

5.1.2 CATEGORIA EM GRUPO: Rodizio de pizza e massas para o grupo mais votado. 
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5.1.3 Todos os participantes receberão uma muda de planta por sua participação e empenho. 

6. Da Comissão de Julgadores  

6.1 A Comissão de Julgadores disponibilizará as fotos (imagens) das melhores fantasias que participarem do 

desfile nos dias 07 e 08 de março de 2019 no pátio do CEMI, no site do institucional 

http://www.cemigama.org.br, para votação no período de 11 a 31 de março. As fotos (imagem) que mais forem 

votadas e curtidas em nossas mídias (site e Facebook) serão vencedoras na categoria individual e em grupo. 

7. Disposições gerais  

7.1 O NCDA do CEMI reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar o concurso, em situações de força 

maior, sem que tal implique em qualquer indenização aos participantes.  

7.2 O NCDA do CEMI reserva-se ao direito de alterar o presente regulamento sem necessidade de aviso prévio.  

 

http://www.cemigama.org.br/

