
                                                                        
                                                                                            

EDITAL Nº 008/2013 
CONCURSO DE ESCOLHA DO NOME DO GRUPO DE TEATRO 

PERMANENTE DO IFBA - Campus Camaçari 
 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA torna 
público, para conhecimento da comunidade acadêmica, o regulamento do 
concurso de escolha do nome do Grupo Permanente de Teatro do IFBA - 
Camaçari. 
 
REGULAMENTO DO CONCURSO 
 
1 - DOS OBJETIVOS 
1.1 O objetivo do Concurso é escolher a melhor proposta para a escolha do 
nome do Grupo Permanente de Teatro - Campus Camaçari. 
1.2 O nome escolhido será utilizado em todos os documentos e apresentações 
do grupo. 
1.3 O concurso será organizado pelos Participantes do Projeto de Criação do 
Grupo Permanente de Teatro do campus Camaçari.  
 
2 - DOS PARTICIPANTES 
2.1 Poderão participar do concurso, de que trata esse regulamento, membros 
da comunidade escolar (servidores e alunos). 
2.2 Fica vedada a participação dos membros do Projeto de Criação do Grupo 
Permanente de Teatro. 
 
3 - DAS INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 07 a 16 de Setembro de 2013, 
através do e-mail teatro.ifba@gmail.com com identificação do assunto 
“Concurso Nome”.  
3.2 A sugestão de nome para o Grupo Permanente de Teatro do Campus 
Camaçari deve ser apresentada no ato da inscrição, não sendo aceito 
posteriormente à mesma. 
3.4 A inscrição é gratuita, não sendo aceitas inscrições após o período definido 
neste regulamento. 
3.5 Cada participante poderá apresentar até três nomes. 
3.6 Os nomes recebidos após a data estabelecida ou que não atenderem ao 
critério de escolha estarão automaticamente desclassificados. 
 
4 - DA COMISSÃO E DO JULGAMENTO DO TRABALHO 
4.1 O Julgamento será feito pelos Participantes do Projeto de Criação do Grupo 
Permanente de Teatro do campus Camaçari.  
4.2 Não serão apreciados os trabalhos que não obedecerem às exigências 
deste regulamento. 
4.3 Os nomes devem ser originais não se permitindo outro já em uso. 
4.4 A apreciação das propostas pelos Participantes do Projeto de Criação do 
Grupo Permanente de Teatro do campus Camaçari deve se pautar pela 
elegibilidade, sendo aceitas apenas as propostas que estiverem em 
consonância com o presente regulamento. 
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4.5 São critérios que orientarão o julgamento das propostas, pelos 
Participantes do Projeto de Criação do Grupo Permanente de Teatro do 
campus Camaçari: Criatividade (visão nova de nome) = 25% Originalidade 
(desvinculação de outros nomes existentes) = 25% Comunicação (transmissão 
da ideia e universalidade) = 25% Compatibilidade (o nome deve retratar as 
áreas propostas pela Revista: Artes, Ciências e Filosofia) =25%. 
 
5 - DA CLASSIFICAÇÃO 
5.1 Os Participantes do Projeto de Criação do Grupo Permanente de Teatro do 
campus Camaçari se reunirão em separado, para análise dos formulários e 
conferir pontos a cada uma das propostas, considerando os critérios definidos 
neste Regulamento no Item 4.5. 
5.2 As propostas receberão, de cada Participante do Projeto de Criação do 
Grupo Permanente de Teatro do campus Camaçari, pontos que variam de 01 
(um) a 10 (dez). 
5.3 Caso um mesmo nome tenha sido sugerido por duas ou mais pessoas, os 
Participantes do Projeto de Criação do Grupo Permanente de Teatro do 
campus Camaçari observarão a data de inscrição, considerando vencedora a 
primeira inscrição. 
5.4 A divulgação do nome escolhido será realizada em 17/09/2013 no site 
http://www.camacari.ifba.edu.br 
5.5 A decisão dos Participantes do Projeto de Criação do Grupo Permanente 
de Teatro do campus Camaçari será soberana e de caráter irrevogável, não 
cabendo qualquer recurso por parte dos participantes. 
 
6 - DA PREMIAÇÃO 
6.1 O nome que somar mais pontos e tiver a aprovação dos Participantes do 
Projeto de Criação do Grupo Permanente de Teatro do campus Camaçari, será 
contemplado com o prêmio.  O nome contemplado será utilizado pelo Grupo 
Permanente de Teatro do campus Camaçari durante sua existência ou até que 
seja necessária à criação de um novo concurso. 
6.2 O vencedor terá como prêmio um Kit com diversos materiais escolares. 
6.3 Na entrega do prêmio o vencedor deverá comparecer pessoalmente a 
Coordenação de Linguagens, munido de Carteira de Identidade, no dia 
informado por e-mail ao concorrente.  
 
7 - DAS DISPOSIÇOES GERAIS 
7.1 O nome inscrito no concurso e classificado em primeiro lugar terá sua 
propriedade intelectual cedida de pleno direito e por prazo indeterminado ao 
IFBA, inclusive sendo-lhe permitido fazer adaptações, visando a sua 
adequação ao conceito e à imagem Institucional. 
7.2 Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pelos Participantes 
do Projeto de Criação do Grupo Permanente de Teatro do campus Camaçari.  
7.3 Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 
 
Camaçari, 07 de setembro de 2013. 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
IDENTIFICAÇÃO: 
 
 
NOME DO CANDIDATO:___________________________________________ 
DISCENTE (   )     SERVIDOR  (   )  
CURSO/SETOR - ________________________________________________ 
E-MAIL - ____________________________________ 
MATRÍCULA SIAPE: _______________ 
 
 
 
PROPOSTAS DE NOMES: 
 
 

1-______________________________________________________________ 

2-______________________________________________________________ 

3-______________________________________________________________ 
 
 
 
 


