
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA 

EDITAL Nº 03/2019 

2º CONCURSO DE COSPLAY DO IFBA/JACOBINA 

A comissão organizadora do 2º Festival de Arte e Tecnologia do IFBA/JACOBINA, 
apresentam o edital do 2º Concurso de Cosplay do Campus Jacobina 2019.  

1- Dos Objetivos

Promover a integração entre estudantes do campus Jacobina através da cultura pop. 

2- Dos participantes
Poderão se inscrever qualquer estudante devidamente matriculado no campus de 
realização do concurso. 

3- Do tema

A comissão julgadora avaliará a melhor caracterização com temática livre representada  

em séries, filmes, livros, quadrinhos, mangás, cultura geek, animes, jogos, etc. 

4- Das modalidades

1- Apresentação individual. (concorrente ao prêmio)
2- Apresentação em grupo (não concorrente ao prêmio)

5- Das inscrições

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no período entre 14 de Dezembro de 

2019 a 10 de Fevereiro de 2020 através de link divulgado no site do campus. 

5.1- As vagas são limitadas a 50 participantes, de acordo com a ordem de inscrição. 

5.2- No ato da inscrição os participantes deverão informar seus dados pessoais e de seu 
personagem. Inscrições que não tiverem estas informações serão consideradas nulas. 

5.3- O interessado em participar do concurso deverá se inscrever especificando o nome do 
personagem no qual se inspirará, bem como a que obra pertence (livro, filme, game, etc...) 

6- Das apresentações

6.1 Os participantes inscritos deverão ir ao evento no dia e horário do concurso com pelo 
menos 30 minutos de antecedência e deverão permanecer no espaço destinado até a sua 
apresentação. 



6.2- Os participantes deverão organizar-se por ordem de chegada em uma fila e deverão 
manter-se nela até o momento de sua apresentação. 

6.3- Caso saiam do local estipulado pela comissão julgadora do concurso, poderão ser 
desclassificados. A organização do evento faz jus o direito de anular a inscrição dos 
participantes que não estiverem no local indicado na hora designada pelo concurso. 

6.4- No palco os participantes farão a interpretação baseada no personagem escolhido de 
acordo com seu cosplay. O participante deverá apresentar sua roupa e acessórios para os 
juízes subindo no palco, caminhando até a frente e parando brevemente sobre a marcação 
sinalizada no palco, virando de costas para ser avaliado. Posteriormente será necessário 
apresentar seu personagem ou interpretá-lo. 

6.5- Ofensas (palavrões), apelo sexual e apologia a qualquer tipo de droga ou crime, 
discriminação por raça, sexo, orientação sexual, etc., serão considerados pelos juízes como 
critérios para a desclassificação do participante. É terminantemente proibido o porte  de: 
armas de  fogo  (mesmo  descarregadas),  armas  brancas  de  qualquer  tipo  e/ou  objetos 
que representem perigo aos presentes no evento ou danos patrimoniais. 

6.6- O participante será desclassificado caso a comissão julgadora avalie que a fantasia 
exibida na apresentação não tenha sido confeccionada artesanalmente em pelo menos 80% a 
90% das suas peças. 

7- Da comissão julgadora

7.1- A comissão organizadora do II Festival de Arte e Tecnologia do IFBA/JACOBINA  indicará 
os membros da comissão julgadora, composta por 3 juízes. 

7.2- O juiz irá avaliar se a roupa do participante está fiel ao personagem original, 
também considerado como critério a imagem de referência, o detalhamento, o acabamento 
da roupa, os acessórios e todos os demais detalhes que fazem parte da roupa original. Não 
será levada em conta a constituição física do participante, mas se este dará ênfase nas saídas 
técnicas usadas na execução da roupa. 

7.3- Em caso de empate, caberá ao júri decidir o desempate. A organização do evento 
não tolerará condutas fraudulentas (ou tentativas), expedientes que tenham como objetivo 
burlar as regras ou tentar manipular o resultado do concurso, podendo desclassificar os 
concorrentes que pratiquem tais condutas, sem prejuízo das sanções legais. 

8- Do resultado

8.1- O resultado do II Concurso de Cosplay será divulgado no mesmo dia das apresentações.

9- Da premiação



9.1- O participante será premiado de acordo com sua classificação, sendo que os 
prêmios serão informados pela comissão com 30 dias de antecedência da data do concurso. 

9.2- A premiação ocorrerá na provável data de 16 de Março de 2020, às 15h no 
auditório do IFBA/JACOBINA. Eventuais alterações serão informadas no site da instituição. 

10- Das disposições finais

10.1- A participação no concurso implicará a automática concordância do participante em 
todas as  cláusulas  deste  edital  e  em  sua  autorização  para  ceder,  em  caráter  irrevogável 
e  irretratável, seus dados, imagens, nomes, som de voz bem como os conteúdos cedidos 
na resposta enviada para fins de divulgação deste concurso, sem qualquer ônus ao evento, 
para utilização em toda e qualquer mídia (foto, áudio, vídeo, impresso, meios digitais, 
internet, jornais, revistas, cartazes, folhetos, filmes etc.) não se limitando a estas, pelo prazo 
de 5( cinco) anos da data de término do concurso, em todo o território nacional. 

10.2- Os participantes do concurso assumem total e exclusiva responsabilidade pelo 
conteúdo e dados fornecidos para o concurso, a respeito de todas e quaisquer reivindicações 
de terceiros que se sintam prejudicados pela cessão de direito do  autor,  sendo  estes  direitos 
cedidos livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou restrições. 

11- Cronograma

DESCRIÇÃO PERÍODO 

INSCRIÇÕES 14/12/2019 a 10/02/2020 

APRESENTAÇÃO 16/03/2020 

PREMIAÇÃO 16/03/2020 

Jacobina, 20 de Setembro de 2019 

Comissão Organizadora do 2º Festival de Arte e Tecnologia 
do IFBA/JACOBINA 
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