
	

 

 

CONCURSO ESTUDANTIL PARA A ESCOLHA DO NOME E DO 
JINGLE DA RÁDIO ESCOLAR 

A Coordenação do Projeto Nas Ondas do Rádio, do IFBA Eunápolis, torna 
pública a abertura do CONCURSO ESTUDANTIL PARA A ESCOLHA DO 
NOME E DO JINGLE DA RÁDIO ESCOLAR.  

1. REGULAMENTO  

1.1. DO OBJETO 

• Com a finalidade de incentivar a ampla participação dos estudantes na 
implantação e na programação da rádio escolar, a Coordenação do Projeto Nas 
Ondas do Rádio, através deste regulamento, estabelece as normas para 
participação no CONCURSO ESTUDANTIL PARA A ESCOLHA DO NOME 
E DO JINGLE DA RÁDIO ESCOLAR.  

1.2. DO TEMA 

• O tema para o nome da rádio é livre; o jingle, por sua vez, deve abordar 
temática relacionada à comunicação, entretenimento e informação.  

1.3. DAS ESPECIFICAÇÕES 

• O nome da rádio e o jingle devem ser inéditos, não podendo ser cópia ou 
adaptação de nomes/jingles já existentes.  

1.4. DA PARTICIPAÇÃO 

• Poderão participar do Concurso todas os alunos e alunas matriculados no IFBA 
campus Eunápolis, nos cursos de modalidade subsequente, integrada ou superior;  

• Cada participante poderá escolher participar de um dos concursos, enviando um 
nome ou um jingle; ou concorrer aos dois. No caso de participação nos dois 
concursos, as propostas podem ser enviadas de uma única vez ou separadamente, 
a critério do concorrente. 

• Os participantes só poderão inscrever um nome e uma jingle, sob pena de 
desclassificação do concurso. 



	

 

1.5. DA INSCRIÇÃO E ENVIO DE PROPOSTAS 

•  As inscrições e propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico, 
através do endereço ifbanasondasdoradio@gmail.com. As propostas devem ser 
enviadas seguindo as orientações abaixo: 

Ø Assunto (campo “Assunto” do e-mail): Concurso para escolha do nome e 
do jingle da Rádio Escolar. 

Ø Anexos: Ficha de inscrição (anexa) e arquivo, contendo o jingle (se for o 
caso) em formato mp3.  

1.6. DOS PRAZOS 

• As inscrições deverão ser enviadas no período de 20/11 a 18/12 de 2015.  

1.7. DA AVALIAÇÃO  

• As seleções do nome e do jingle serão feitas em duas etapas: 

1ª etapa: seleção de três a cinco melhores nomes/jingles, realizada pela 
Coordenação do projeto, com base nos critérios de originalidade, criatividade e 
relevância do nome/jingle para a rádio;  

2ª etapa: dos nomes/jingles selecionados na 1ª etapa, far-se-á uma eleição na 
página do Projeto Nas Ondas do Rádio no Facebook. O nome/jingle mais votado 
será o vencedor do concurso e será adotado pela rádio.   

1.8. DA PREMIAÇÃO 

• O estudante proponente do nome/jingle vencedor do concurso receberá uma 
premiação surpresa. 

1.9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

• Dúvidas poderão ser enviadas para a coordenação do projeto através do email 
ifbanasondasdoradio@gmail.com. 

• Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela coordenação do Projeto 
Nas Ondas do Rádio. 

Eunápolis, 20 de novembro de 2015 


