
Regulamento – Concurso para STICKERS: figurinhas 

comemorativas – 25 anos da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Santa Cecília - #FAUSC25ANOS 

 

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNISANTA completa, em 

2022, 25 anos de atuação. Como parte das atividades de celebração serão 

eleitas as mais divertidas figurinhas para mídias sociais.  

 

1 Da participação 

1.1 Podem participar todos os alunos e ex-alunos da universidade (desde que 

não façam parte da comissão organizadora). 

1.2 As figurinhas comemorativas devem ser criação dos participantes e ter como 

tema os 25 anos da FAUSC. 

1.3 Serão consideradas para o concurso todas as figurinhas criadas e colocadas 

em circulação no Instagram acompanhadas da #:  #FAUSC25ANOS. 

1.4 Os participantes podem colocar em circulação quantas figurinhas quiserem 

e as criações devem ser individuais. 

 

2 Da escolha e premiação  

2.1 Todos os trabalhos que atenderem ao edital, e circularem no Instagram com 

#FAUSC25ANOS, serão considerados para as duas categorias: mais curtidas e 

escolha do júri de premiação. 

2.2 O trabalho mais curtido no Instagram será considerado o vencedor nessa 

categoria. O levantamento será realizado a partir do dia de lançamento do edital: 

08/08 até o último dia da Semana de Arquitetura: 02/09.  

2.3 O júri de premiação será formado pela comissão organizadora e pela profa. 

Dra. Andrea Ribeiro Gomes e escolherá a figurinha vencedora na categoria: 

escolha do júri. O vencedor será anunciado no encerramento da Semana de 

Arquitetura. 

2.4 Não serão consideradas para premiação as figurinhas criadas ou que 

circularem depois da cerimônia de encerramento da Semana de Arquitetura, em 

02/09. 

2.5 As decisões da comissão de seleção e de premiação serão irrecorríveis e 

irretratáveis. 

2.6 A comissão de premiação é livre para conferir uma ou mais menções 

honrosas caso achem necessário.   

 



3 Dos prêmios: 

3.1. O primeiro prêmio de sticker mais curtido no Instagram ganha um Lego 

architecture – London. O segundo mais curtido ganha o livro: “Arquitetura, 

ambiente e sustentabilidade”, organizado por Ana Elena Salvi e Cesar Bargo 

Perez. 

3.2. O primeiro prêmio do júri ganha o livro: “Entender a arquitetura. Seus 

elementos, história e significado” de Leland M. Roth e o segundo lugar ganha o 

livro: “Da semente a paisagem” de Fábio Bei. 

 

4 Disposições gerais: 

4.1 Ficará a cargo da comissão organizadora qualquer deliberação posterior à 

extinção da comissão de premiação.  

4.2 Todos os participantes que publicarem figurinhas comemorativas dos 25 

anos da FAUSC com a # do evento autorizam a comissão organizadora a 

recolocar essas figurinhas em circulação em ações diversas de celebração ou 

divulgação do curso, livre de qualquer ônus, inclusive por direitos autorais. 

4.3 A colocação de figurinhas acompanhadas de #FAUSC25ANOS em 

circulação implica na aceitação integral deste regulamento por parte do 

participante.  

4.4 A responsabilidade de utilização de bem parcial ou total, de titularidade de 

terceiros, protegido pela legislação de direitos autorais, cabe inteira e 

exclusivamente ao participante.  

4.5 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora. 

 

Cronograma  

Lançamento do edital: 08/08/2022 

Premiação: 02 e 03/09 

 

Comissão organizadora 25 anos FAUSC 

Comissão organizadora da Semana de Arquitetura 2022 

 


