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1. DO CONCURSO

 

1.1 O concurso cultural denominado “Escolha o nome do Blog para os cursos ADM/GRH”, 
doravante  denominado  “CONCURSO”,  é  promovido  pela  coordenação  dos  cursos  de 
Bacharelado  em  Administração  e  Tecnologia  em  Gestão  de  Recursos  Humanos,  da 
Faculdade Senac Pernambuco, localizada na  Av. Visconde de Suassuna, nº 500, CEP 
50.050-540, Santo Amaro - Recife – PE. O objetivo do concurso cultural é batizar o espaço 
de comunicação, o Blog, que terá como propósito a disseminação de notícias e conteúdos 
dos cursos mencionados acima. 

1.2 Este Concurso terá início no dia 21/10/2016 e se encerrará no dia a 06/12/2016.

1.3  O  CONCURSO  CULTURAL  será  aberto  a  todos  os  alunos  matriculados,  neste 
semestre (2016.2),  e  professores  dos  cursos  de Administração e Gestão de Recursos 
Humanos.  Porém,  os envolvidos  na  organização e  no julgamento  do concurso  ficarão 
impedidos de participar.

 

1.4 Trata-se de concurso cultural, sem qualquer modalidade de sorteio ou pagamento por 
parte do participante, bem como sem qualquer vinculação à aquisição ou uso de bem, 
direito ou serviço, de acordo com os artigos 3º, inciso II, da Lei nº. 5.768/71, e 30 do 
Decreto nº. 70.951/72.

1.5 A comissão organizadora do CONCURSO CULTURAL é formada por dois professores 
dos cursos, o coordenador dos cursos, um analista de Web Design e o coordenador do 
departamento  de  Tecnologia  da  Informática  (TI),  a  gerente  de  Relacionamento  de 
Comunicação do Senac (GERCOM) e um representante da diretoria da Faculdade Senac 
Pernambuco.

 

1.6 Contatos e dúvidas sobre este CONCURSO CULTURAL deverão ser enviados para o 
endereço eletrônico: fac-concursocultural@pe.senac.br (Prof. Sérgio Almeida).

 

 

2. DA INSCRIÇÃO

 

2.1  Para  participar  do  CONCURSO  CULTURAL,  o  participante  deverá  enviar  uma 
sugestão  de  nome  para  o  Blog  ADM/GRH  no  período  de  21/10/2016  a  16/11/2016, 
utilizando os seguintes meios:

mailto:fac-concursocultural@pe.senac.br


- Google Docs: https://goo.gl/aV8Ol3

- Formulário impresso: Distribuído na secretaria da Faculdade Senac de Pernambuco.

2.2 Cada participante poderá participar quantas vezes quiser.

2.3 O nome sugerido poderá contar com até duas palavras.

 

2.4 O envio da sugestão de nome do Blog ADM/GRH deverá ser feito exclusivamente 
pelos meios citados no item 2.1 dentro da vigência do CONCURSO CULTURAL, no prazo 
definido  no  item  2.1.  Qualquer  tentativa  de  inscrição  por  outros  meios  não  será 
considerada válida.

 

2.5 Não será permitido, em qualquer hipótese, o uso de sugestões de nomes contrários à 
moral  e  aos bons costumes,  que ofendam a honra ou imagem de pessoas,  produtos, 
empresas ou natureza, meio ambiente, espaços físicos e afins; palavras que ofendam a 
liberdade  de  consciência,  religião,  ideia  ou  sentimentos  das  pessoas  ou  associações; 
reprodução ou sigla de entidade pública; uso do nome da marca de empresas; slogans ou 
palavras  características  de  pessoas/personalidades  notórias;  slogans  ou  palavras 
características  de  partidos  políticos;  incentivo  a  maus  costumes,  violência  ou  drogas; 
nomes  patronímicos  notórios;  obra  literária,  artística  ou  científica  reconhecida; 
apontamentos discriminatórios, injuriosas, caluniosas ou semelhantes. Também não serão 
admitidos  elogios  ou  críticas  às  marcas  de  produtos,  nomes  de  empresas,  pessoas, 
lugares, instituições e afins. As sugestões que contiverem quaisquer destes apelos serão 
imediatamente eliminadas por meio da análise de um moderador da Organizadora, cuja 
decisão não caberá questionamentos ou recursos por parte dos participantes.

 

3. FORMA DE JULGAMENTO

 

3.1 As sugestões de nomes recebidas serão avaliadas pela Comissão Julgadora, formada 
por  dois  professores  dos  cursos,  o  coordenador  dos  cursos,  duas  pessoas  do 
departamento  de  Tecnologia  da  Informática  (TI),  uma  pessoa  da  Gerência  de 
Relacionamento de Comunicação do Senac (GERCOM) e um representante da diretoria 
da Faculdade Senac Pernambuco, sendo a decisão desta Comissão soberana, irrevogável 
e irrecorrível.

 

3.2 Os parâmetros que serão utilizados pelos profissionais que efetuarão o julgamento e a 
escolha das melhores sugestões de nome serão: a conformidade de aplicação do idioma 
português;  o  cumprimento  do  formato,  ou  seja,  até  duas  palavras;  a  originalidade;  a 
criatividade e a adequação do nome ao Blog. 

 



3.3  O  participante  será  automaticamente  desclassificado  em  caso  de  fraude  e/ou 
preenchimento incompleto da cédula de participação.

3.4 Em caso de sugestão de nomes idênticos, enviados por participantes diferentes, será 
considerada aquela que tiver sido enviada primeiro.

 

3.5 A divulgação do(a) ganhador(a) será no dia 29 de novembro de 2016.

 

4. DA PREMIAÇÃO

 

4.1 O autor do melhor nome escolhido pela Comissão Julgadora receberá os seguintes 
prêmios:

- 01 livro Atitude Empreendedora: descubra com Alice seu País das Maravilhas 

Autora: Mara Sampaio. Editora: Senac.

- 01 livro Mais do que chegar ao sim: o método de negociação oficial da Harvard

 Autora: Erica Ariel Fox. Editora: Saraiva.

5. ENTREGA DOS PRÊMIOS

 

5.1 A coordenação dos cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos efetuará 
a entrega dos prêmios, no dia 06 de dezembro de 2016, nas dependências da Faculdade 
Senac Pernambuco.

 

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

 

6.1 A divulgação do nome escolhido para o Blog será feita no site da Faculdade Senac 
Pernambuco,  faculdadesenacpe.edu.br/,  na  fanpage  da  instituição 
www.facebook.com/facsenacpe, nos perfis do Instagram  www.instagram.com/facsenacpe 
e no Twitter  twitter.com/facsenacpe, no dia  29/11/2016.  O  resultado  do  CONCURSO 
CULTURAL também poderá ser divulgado em quaisquer outros meios que a coordenação 
entenda ser pertinente.

 

6.2 O vencedor será informado por meio de e-mail e telefone.

 

6.3 Em caso de impossibilidade de localizar o vencedor, ou não reclamado o prêmio, no 
prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias após a divulgação do nome escolhido para 
o Blog, o participante será desclassificado e será considerado como vencedor o segundo 
concorrente classificado e assim sucessivamente.

 

6.4 A participação neste CONCURSO CULTURAL implica total conhecimento e aceitação 
deste regulamento.

 

http://www.instagram.com/facsenacpe
http://www.facebook.com/facsenacpe
http://faculdadesenacpe.edu.br/


6.5 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão 
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão Julgadora.

 

6.6  O  participante  do  CONCURSO CULTURAL concorda  expressamente  em  ceder  e 
transferir à Faculdade Senac Pernambuco, em caráter gratuito, os direitos de utilização do 
nome  escolhido  como  oficial  para  o  Blog  dos  cursos  de  Administração  e  Gestão  de 
Recursos Humanos nos termos da Lei nº 9.610 de 19/02/1998 (direitos autorais). A simples 
participação no presente CONCURSO CULTURAL implica na aceitação de todas as regras 
e  condições  aqui  contidas,  especialmente,  na  cessão  de  direitos  quanto  ao  nome 
escolhido para o Blog ADM/GRH. Para maior segurança da Instituição de Ensino Superior 
(Faculdade Senac Pernambuco) e do vencedor, este último obriga-se a ratificar a cessão 
de  direitos  aqui  tratada  e  previamente  aceita  mediante  a  assinatura  do  termo  de 
transferência à Faculdade Senac de Pernambuco para o uso do nome do Blog.

 

6.7 O participante declara que é o único e exclusivo responsável por qualquer conteúdo 
ilícito da sugestão de nome para o Blog por ele enviada.

 

6.8 O  Regulamento  estará  disponível  no  site http://faculdadesenacpe.edu.br/concurso-
cultural. Reserva-se a coordenação dos cursos de Administração e Gestão de Recursos 
Humanos o direito de alterar  o presente regulamento,  unilateralmente,  caso se mostre 
necessário por razões de fraude, ou motivos de caso fortuito ou força maior.

7. CRONOGRAMA DO CONCURSO 

ETAPAS DATAS

Período do Concurso (participação) 21/10/2016 a 16/11/2016

Julgamento dos nomes 22/11/2016 a 23/11/2016

Divulgação do(a) ganhador(a) 29/11/2016

Entrega dos prêmios 06/12/2016

Lançamento do Blog 12/12/2016

http://faculdadesenacpe.edu.br/concurso-cultural
http://faculdadesenacpe.edu.br/concurso-cultural

