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Em comemoração ao Dia das Crianças o Grupo Educacional Unis promoverá 

um concurso de desenhos aos filhos (as), netos (as) e/ou bisnetos (as) dos 

colaboradores. 

O tema proposto está alinhado com a campanha do vestibular dos cursos de 

graduação do Grupo, cujo tema é “A pegada aqui é diferente”. Queremos conhecer 

como as crianças compreendem a motivação dos pais por estarem no Grupo, 

interpretando assim que o que vivenciam aqui é algo diferente. 

A ação propõe também o fortalecimento do vínculo das relações familiares, 

quanto ao incentivo de demostrar aos filhos o que significa atuar em nossa instituição. 

Além de desenvolver o pensamento crítico, a reflexão, a curiosidade e a criatividade das 

crianças, bem como compor o imaginário infantil. 

 

1 – Participantes 

Estão habilitados a participar desta ação os filhos, netos e bisnetos dos 

colaboradores técnicos-administrativos e docentes do Grupo Educacional Unis, 

que tenham entre 3 e 12 anos completos, na data de inscrição. 

 

2 – Tema 

As crianças estão convidas a produzir um desenho, com o seguinte tema: 

“Mamãe e/ou papai me contaram que o trabalho no Grupo Unis é diferente” 

 

2 – Categorias 

As crianças participantes serão divididas nas seguintes categorias: 

1) 3 e 4 anos; 

2) 5 e 6 anos; 

3) 7 e 8 anos; 

4) 9 e 10 anos; 

5) 11 e 12 anos. 
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3 – Como participar 

3.1 - Cada criança poderá concorrer com apenas 1 desenho; 

3.2 – Somente poderão participar do concurso os formulários em que, além do 

desenho, estejam devidamente preenchidos, os demais dados cadastrais, 

conforme formulário de inscrição; 

3.3 – O formulário de inscrição poderá ser retirado pessoalmente no setor de 

Gestão Estratégica de Pessoas ou obtido através de download no site 

rh.unis.edu.br. Neste caso, imprima o formulário em papel A4 branco e siga todas 

as demais orientações deste regulamento; 

3.4 -  Serão considerados inscritos os desenhos entregues até o dia 08/10/2018, 

pessoalmente no setor de Gestão Estratégica de Pessoas ou enviados 

digitalizados para o e-mail gestaodepessoas@unis.edu.br; 

3.5 – Os desenhos concorrentes devem ter relação com o tema proposto 

apresentando situações do cotidiano do trabalho dos seus pais, avós ou bisavós 

no Grupo Educacional Unis; 

3.6 – O desenho deverá ocupar o espaço específico deste formulário, não 

podendo ultrapassá-lo, tão pouco utilizar formulário complementar; 

3.7 – Os desenhos deverão ser produzidos à mão livre com qualquer material de 

desenho (lápis de cera, lápis de cor, caneta, aquarela, etc,) em papel A4 cor 

branca, no formato paisagem; 

3.8 – O desenho não poderá conter nenhuma frase ou recorte de 

revista/jornal/livro; 

3.9 – Não serão aceitas colagens; 

3.10 – O desenho d; 

3.11 – No campo específico do formulário de inscrição, denominado “Descrição 

do desenho” deverá ser descrito (pela própria criança ou responsável) o que o 

desenho está transmitindo; 

3.12 – Caso as exigências descritas neste item sejam descumpridas, o desenho 

será desclassificado automaticamente. 

mailto:gestaodepessoas@unis.edu.br
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4 – Julgamento 

4.1 – A comissão julgadora será formada por profissionais das áreas de 

psicologia, educação, artes, design e publicidade, avaliando os quesitos ligados a 

coerência com o tema, criatividade/originalidade, vivacidade/traçado/colorido, 

expressão artística e impacto visual; 

4.2 – A decisão da comissão julgadora, formada especificamente para esta 

finalidade, será irrecorrível; 

4.3 – Somente serão julgados os desenhos que estiverem com todos os dados de 

identificação preenchidos e de acordo com todos os quesitos deste regulamento; 

4.4 – O resultado será divulgado nos e-mails institucionais e murais da instituição. 

 

4 – Premiação 

4.1 – Todos os participantes receberão Certificado personalizado; 

4.2 – Os primeiros trabalhos de cada categoria serão premiados com um vale 

brinquedos no valor de R$ 300,00, ou seja, serão entregues no total 5 (cinco) 

vales neste concurso, sendo 1 (um) por categoria. 

 

5 – Considerações Gerais 

4.1 – As crianças e seus responsáveis, renunciam a qualquer pagamento a título 

de direitos autorais, e autorizam o Grupo Unis a publicar, divulgar e reproduzir os 

desenhos inscritos neste concurso de desenhos, bem como, as imagens das 

crianças participantes que possam ser utilizadas na divulgação deste concurso 

e/ou edições futuras, em outros materiais e eventos do Grupo Unis; 

4.2 – Caberá aos responsáveis retirar os trabalhos de seus dependentes após o 

concurso, no período de 01/11/2018 a 30/11/2018, na Gestão Estratégica de 

Pessoas. Após este período a entidade poderá se desfazer dos desenhos; 

4.3 – Caso a organização detecte qualquer irregularidade, esta poderá ser 

desclassificada; 
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4.4 – As dúvidas e casos omissos referente a este regulamento poderão ser 

esclarecidos junto à Gestão Estratégica de Pessoas; 

4.5 -  A simples inscrição neste concurso, através do envio do formulário 

preenchido configura automática concordância com o presente Regulamento. 

 

 

Varginha, 28 de setembro de 2018. 

 

Gestão Estratégica de Pessoas 

Grupo Educacional Unis 


