
REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL 2022/1

Os Diretores Gerais da Faculdade Alis de Itabirito, Faculdade Serra Dourada, Instituto Serra

Dourada, Faculdade Serra Dourada de Direito, Centro de Ensino Superior de Serra Dourada,

Centro de Ensino Superior de Lorena, mantidas pelo Grupo Trivento Educação, no uso de suas

atribuições, tornam público os critérios para o Concurso Cultural 2022/1 conforme as

disposições a seguir estabelecidas.

A Reitoria do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, mantido pela Instituição Educacional

Professor Pasquale Cascino - IEPAC, torna público os critérios para o Concurso Cultural 2022/1,

conforme as disposições a seguir estabelecidas.

1- OBJETO

1.1. O Concurso Cultural 2022/1 é uma iniciativa formulada pelo Grupo Trivento Educação para

os Estudantes de Graduação e Pós-Graduação das Instituições mantidas pelo Grupo, cujo

objetivo é a valorização de nossos Estudantes, a partir do reconhecimento do engajamento e

da adesão das Atividades da Faculdade, além da divulgação dos três (3) vencedores no Jornal

Semestral das Faculdades do grupo (nome aberto em votação).

1.2. O Concurso Cultural valerá para todos os Estudantes Trivento da Graduação Presencial,

Digital e Pós-Graduação.

1.3. O Concurso terá vigência de:

a) 9 de maio a 10 de junho de 2022 e divulgação do resultado dia 24 de junho, com

participação no Jornal Semestral (nome aberto em votação) a ser veiculado em Agosto de

2022.

2- DO PÚBLICO ALVO E PARTICIPAÇÃO

2.1. Este Programa é destinado aos Estudantes Trivento das unidades: Itabirito-MG, Lorena – SP

e Altamira - PA

2.1.1. Para participar do Concurso, o Estudante deverá preencher os seguintes requisitos:

a) estar devidamente matriculado, realizar a inscrição pelo formulário e preencher os dados

corretamente no link a seguir: https://forms.gle/zDVLang3MwJgAhig7

b) Estudante do Grupo Trivento entenda-se que é o Estudante matriculado nas instituições do

grupo com status de ativo.

https://forms.gle/zDVLang3MwJgAhig7


2.2. Da participação:

a) Qualquer estudante que queira mostrar seu talento por meio de qualquer manifestação

artística, podendo ser: teatro, música, textos, poemas, desenhos, ilustrações, fotografias, entre

outros.

c) A participação pode ser individual, em duplas, trios, bandas ou grupos.

d) Não ser colaborador do grupo.

3- DA INSCRIÇÃO E DO RESULTADO

3.1. O Estudante Trivento deverá preencher o formulário especifico que está disponibilizado

nos sites das Faculdades e neste edital.

https://alisitabirito.com.br/concursocultural

https://serradouradalorena.com.br/concursocultural

https://serradouradaaltamira.com.br/concursocultural

3.2. A apuração será realizada conforme tabela abaixo:

Inscrição Apuração Resultado Final
9/5 a 10/6/2022 Entre 11 a 23/6/2022 24/6/2022

3.3. Depois de recebidos os trabalhos, o setor de Comunicação e Marketing tem até o dia

23/6/2022 para fazer a avaliação e selecionar os 3 (três) melhores materiais de cada Faculdade.

3.3. O resultado será divulgado por e-mail, disponibilizado no site e nas redes sociais das

Faculdades do Grupo.

4- DAS REGRAS DO CONCURSO

4.1. Participação por meio de qualquer manifestação artística, podendo ser: teatro, música,

textos, poemas, desenhos, ilustrações, fotografias, entre outros, seja individual, em duplas,

trios, bandas ou grupos.

4.2. O estudante ou o grupo fica livre para escolher o tema ou formato a ser apresentado.

4.3. O material entregue não pode conter insultos de qualquer natureza (racista, homofóbico,

machista e outros) e nem conter palavras e gestos de baixo calão.

https://alisitabirito.com.br/concursocultural
https://serradouradalorena.com.br/concursocultural
https://serradouradaaltamira.com.br/concursocultural


5- DA DIVULGAÇÃO NO JORNAL SEMESTRAL

5.1. O Jornal Semestral (nome aberto em votação) é um projeto para informar os estudantes,

colaboradores e comunidade sobre os acontecimentos do semestre anterior das Faculdades do

grupo. Por isso, a participação dos alunos é essencial.

5.2. Os três (3) melhores projetos, por Unidade, serão divulgados no Jornal como uma forma

de incentivar toda manifestação artística e o protagonismo dos nossos estudantes.

6- DA APURAÇÃO

6.1. A equipe de apuração será formada internamente por colaboradores do time de

Comunicação e Marketing e serão considerados alguns critérios como:

Criatividade, comprometimento, qualidade da execução, qualidade do conteúdo, relevância e

se atende todas as regras.

7- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. A participação no presente Concurso será interpretada como aceitação total e irrestrita de

todos os itens deste Regulamento.

7.2. Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento serão resolvidos pela

Comissão Organizadora da Trivento Educação, que utilizará, além da legislação em vigor, o bom

senso e a equidade na solução dos impasses.

7.3. As decisões da Comissão Organizadora da Trivento são irrecorríveis.

7.4. Fica reservado à Comissão Organizadora da Trivento o direito de averiguar, a qualquer

momento, o cumprimento dos requisitos dispostos neste Regulamento.

7.5. No caso de plágio comprovado, o participante será excluído automaticamente do

Concurso.

7.6. O preenchimento das informações de maneira correta é de exclusiva responsabilidade do

Estudante Trivento.

7.7. Caso seja identificado alguma inconsistência nos dados do participante no sistema, ele será

automaticamente excluído do Concurso.

7.8. Se por qualquer motivo, alheio à vontade e controle da Trivento, não for possível conduzir

este Concurso conforme o planejado, estas poderão modificá-lo, suspendê-lo e/ou finalizá-lo

antecipadamente, mediante aviso aos participantes. Caso o Concurso tenha término

antecipado, a Trivento Educação deverá avisar ao público em geral e aos participantes, através



dos mesmos meios utilizados para sua divulgação, explicando as razões que a levaram a tal

decisão.

7.9. Fica eleito o foro da comarca de Itabirito/MG para dirimir questões oriundas deste

Regulamento.

8 – USO DOS DADOS – POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Na Trivento Educação e suas Faculdades, privacidade e segurança são prioridades e nos
comprometemos com a transparência do tratamento de dados pessoais dos nossos
usuários/clientes.
 
No Concurso Cultural 2022 serão coletados dados pessoais, fornecidos por você, como nome
completo, e-mail, CPF e número de telefone, com o fim de avaliar a indicação feita pelo
estudante Trivento.
 
É imprescindível que haja o consentimento do novo estudante sobre sua indicação no
Programa, levando em consideração que seus dados de nome, número de telefone e e-mail
serão coletados no formulário.
 
Ao utilizar nossos serviços, você entende que coletaremos e usaremos suas informações
pessoais nas formas descritas sob as normas de Proteção de Dados (LGPD, Lei Federal
13.709/2018), das disposições consumeristas da Lei Federal 8078/1990 e as demais normas do
ordenamento jurídico brasileiro aplicáveis.

Itabirito, 6 de maio 2022.


