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REGULAMENTO  
CONCURSO CULTURAL DO NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL - NAF URI 

SANTIAGO 
 
DO CONCURSO 

Art.1º. O 1º Concurso Cultural NAF URI Santiago é um concurso promovido pelo curso de 

Ciências Contábeis, através do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, da Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campus de Santiago, RS, com 

comissão avaliadora formada por professores e colaboradores da URI.  

Art. 2º. O objetivo do concurso é divulgar este núcleo, um projeto de voluntariado, gratuito, 

e portanto, sem receitas, que visa auxiliar a comunidade e entidades do terceiro setor 

frente às dificuldades contábeis e fiscais. O objetivo principal é integrá-lo à comunidade 

santiaguense. 

Art. 3º. O concurso, tem caráter exclusivamente cultural, não subordinado a qualquer 

modalidade de pagamento, sendo que a premiação será um tablet, modelo MOX-

PAD720, para o vencedor em cada modalidade, sendo duas modalidades no total. 

 

DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

Art. 4º. O concurso é aberto à participação de alunos do Ensino Fundamental 

(compreendendo as séries do 1º ano ao 9º ano) e Ensino Médio (compreendendo as 

séries do 1º ano ao 3º ano), das escolas públicas e privadas de Santiago, RS.  

Art. 5º. Os participantes só poderão inscrever trabalhos de sua autoria, estando os 

promotores isentos de qualquer responsabilidade sobre a utilização indevida de todo ou 

qualquer bem de titularidade de terceiros, protegido pela legislação de direitos autorais, 

Lei 9.610 de 19.02.98. 

§1º. Anexo ao trabalho deverá ser entregue: 

I. Ficha de inscrição completa; 

II. Autorização do responsável legal quanto à participação, quando o participante for 

menor. 

§2º. Na folha onde está ilustrado o objeto deste concurso, não poderá, sob hipótese 

alguma, constar o nome do participante, portanto, somente deverá constar o número da 

respectiva ficha de inscrição no rodapé superior, alinhado à direita. 

Art. 6º. Os trabalhos devem, obrigatoriamente, retratar o que o objeto do concurso 

conforme a modalidade de participação. 
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§1º. Na participação de alunos do Ensino Fundamental, o objeto do concurso é a criação 

de um(a) mascote do NAF URI Santiago, e seu respectivo nome, ilustrado através de 

desenho. 

I. O desenho deverá ser entregue em folha de ofício branca, tamanho A4; 

II. Deverá conter no desenho as cores do NAF URI Santiago, que são o verde, o 

vermelho, o amarelo e o azul, além de outras à livre escolha do participante; 

III. O nome do(a) mascote deverá estar escrito no rodapé inferior, a próprio punho, em 

letra legível. 

§2º. Na participação de alunos do Ensino Médio, o objeto do concurso é a criação de um 

slogan do NAF URI Santiago. 

I. O slogan deverá ser entregue em folha de ofício branca, tamanho A4; 

II. O slogan deverá contemplar as seguintes terminologias: NAF URI Santiago; 

comunidade; voluntariado. 

Art. 7º. Os trabalhos deverão ser entregues no Núcleo de Comunicação da URI Santiago, 

que funciona junto à Rádio URI FM (Prédio 09 da Universidade) ou na sala H-411 do NAF 

URI Santiago (Prédio 04 da Universidade). A URI está situada na Avenida Batista Bonotto 

Sobrinho, s/ número, CEP: 97.000-000, em Santiago, RS.  

Parágrafo único. Facultativamente, a entrega dos documentos necessários para a 

participação no concurso poderá dar-se através envio pelos Correios, mediante carta 

registrada e AR. 

Art. 8º. O período para inscrições será de 1º de outubro  de 2012 a 31 de outubro de 

2012.  

Art. 9º. As inscrições são gratuitas, ficando vedada qualquer tipo de cobrança para a 

participação neste concurso. 

Art. 10º. Cada participante poderá inscrever somente um trabalho.  

 

DA SELEÇÃO 

Art. 11. O processo de seleção dos trabalhos será realizado em duas etapas, igualmente 

em cada modalidade: 

I. Etapa Um – Dentre todos os trabalhos inscritos serão selecionados vinte e cinco, no 

período de 1º de novembro de 2012 a 08 de novembro de 2012, através da Comissão 

Avaliadora, formada e nomeada.  
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II. Etapa Dois - Os trabalhos selecionados pela Comissão Avaliadora serão submetidos ao 

voto da Direção e colaboradores. A votação pela ordem de classificação identificará os 

vencedores (1º, 2º, e 3º lugares). 

a. A premiação ocorrerá somente para o 1º lugar de cada modalidade.  

 

DA DIVULGAÇÃO E PREMIAÇÃO 

Art. 12. A divulgação do resultado do concurso e entrega da premiação fica prevista para 

o dia 15 de novembro de 2012, em local e horário a ser definido, podendo ser alterada 

esta data, mediante divulgação prévia pela comissão do concurso.  

Art. 13. O primeiro colocado em cada modalidade no concurso receberá um tablet, 

modelo MOX-PAD720.  

Parágrafo único. O participante declara-se ciente de que a URI não possuirá qualquer 

responsabilidade sobre o tablet entregue, ficando seu funcionamento e manutenção a 

cargo do contemplado. 

Art. 14. Todo material selecionado passará automaticamente a compor o acervo do 

concurso, estando a URI autorizada a utilizá-lo na maneira como bem entender, 

constando em todos os momentos, os créditos da autoria do material.  

 

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Art. 15. O candidato que se inscrever e entregar o seu trabalho ao presente concurso, 

assume estar ciente de todas as disposições deste regulamento e concordar com as 

mesmas, inclusive autorizando a URI a utilizar o trabalho venha ele ser vencedor do 

concurso ou não. 

Art. 16. Não serão aceitas inscrições de trabalhos que contenham conteúdos 

pornográficos ou de apelo sexual, bem como qualquer tipo de apologia ao uso de drogas, 

abuso de qualquer situação que viole a legislação brasileira, os direitos humanos e os 

bons costumes. 

Art. 17. Os participantes autorizam desde já, o uso do seu nome e de seu trabalho para a 

divulgação dos resultados, sem ônus, de qualquer espécie para a URI. 

Art. 18. Todo material entregue no concurso, mesmo referente a trabalhos não 

classificados, não serão devolvidos aos participantes. 

Art. 19. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a 

critério da comissão, a desclassificação imediata do participante. 
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Art. 20. Os participantes declaram, desde já, serem responsáveis pela autoria do material 

encaminhado e que os mesmos não constituem plágio ou qualquer violação de direitos de 

terceiros. 

Art. 21. Os casos omissos e as dúvidas porventura suscitadas serão solucionados pela 

Comissão Avaliadora.  

Art. 22. O presente regulamento foi aprovado pela URI Campus de Santiago.  

 

Santiago, 01 de outubro de 2012. 

 

______________________________________ 

Profª Michele Noal Beltrão 

Diretora Acadêmica 

URI Campus de Santiago, RS 

 

 

______________________________________ 

Profº Tiago Gorski Lacerda 

Coordenador do Curso de Ciências Contábeis 

URI Campus de Santiago, RS 

 

 

______________________________________ 

Profº Eduardo Fank Saldanha 

Coordenador do NAF URI Santiago 

URI Campus de Santiago, RS 

 


