
 

ESPELHO, ESPELHO MEU APRESENTA:  

2º CONCURSO DE MAQUIAGEM UNISUAM 

Regulamento 2018.1 

 

I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Este concurso é promovido pelo Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética do Centro 

Universitário Augusto Motta (UNISUAM), localizado na Av. Paris, 84, Bonsucesso – Rio de Janeiro, 

não estando subordinado a qualquer modalidade de área, sorte ou risco pelos 

concorrentes/participantes, nem vinculação destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de 

qualquer bem, direito ou serviço, nos termos do artigo 30 do Decreto nº 70.951/72 e demais 

legislação aplicável (doravante simplesmente “concurso”). 

1.2 O concurso será realizado nas Unidades de Bonsucesso (28/05/2018 no Auditório Arapuan Motta) 

e Campo Grande (30/05/2018 em CG2 - Sala de aula), com grande final na Unidade Bonsucesso no 

CCULT) no dia 05/06/2018.   

1.3 A participação nesse concurso é totalmente voluntária. 

 

2 - DOS PARTICIPANTES  

2.1  Poderão participar do Concurso de Maquiagem UNISUAM todos os alunos do Curso Superior de 

Estética e Cosmética, que estejam devidamente matriculados, que se enquadram nas condições deste 

Regulamento.  

2.2 Os alunos deverão usar calça preta ou azul de jeans, camiseta branca com mangas curtas (exceto 

regata) e sapato fechado.    

2.3 Excluem-se da participação deste concurso pessoas jurídicas, funcionários da Universidade 

Augusto Motta (UNISUAM), de empresas relacionadas, bem como seus respectivos cônjuges e 

parentes até o 3º grau. 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES  

3.1 Serão abertas as inscrições para duplas. Não há limite para o número de grupos inscritos.  

3.2  Só participarão do concurso as duplas que efetuarem: 

       3.2.1-  Inscrição através do ambiente do aluno;   

       3.2.2-  Pagamento da taxa de inscrição por dupla, através de boleto bancário;     



 

3.3 Os documentos - comprovante de inscrição e de pagamento - deverão ser entregues lacrados em 

um envelope, no núcleo UNISUAM Carreiras da unidade de Bonsucesso e/ou enviados por e-mail para 

o professora Claudia Monteiro (cmonteiro@unisuamdoc.com.br), até 20h do dia 15/05/18. 

3.4 Não serão aceitas inscrições individuais. Somente duplas.   

3.5 Para a inscrição será cobrada uma taxa de R$ 30 (vinte reais) por dupla.  

3.6 Apenas um integrante da dupla fará o pagamento em um único boleto. 

3.7 É necessário para realizar a inscrição: preenchimento e assinatura da ficha de inscrição que será 

disponibilizada, assim como pagamento da taxa de inscrição. 

3.8 Os (as) modelos que participarão de foram voluntária devem fazer a inscrição via extensão, 

preenchendo uma ficha. 

3.9 As (os) modelos serão selecionadas (os) conforme o número de duplas inscritas, na modalidade 

sorteio. 

 

4 – DO CONCURSO 

4.1 O Concurso de Maquiagem UNISUAM será realizado em duas etapas: 

 • 1ª Etapa: acontecerá nas unidades Bonsucesso e Campo Grande, separadamente, em dias 

distintos, sendo 28/05 (Bonsucesso) e 30/05 (Campo Grande). Será disponibilizado um tema para 

que seja feita a maquiagem em uma/um modelo previamente selecionada(o). Esta(e) modelo será 

apresentada(o) para uma banca julgadora, composta por profissionais do mercado da beleza e 

professores. Será oferecido aos jurados uma ficha de avaliação. Os pontos computados nessas fichas 

serão somados e a dupla com o maior valor alcançado será a vencedora da Etapa.  

• 2ª Etapa – Final – 05/06 -  Unidade Bonsucesso: Será disponibilizado um tema para que seja feita a 

maquiagem em uma modelo previamente selecionada. Esta modelo será apresentada para uma 

banca julgadora composta por profissionais do mercado de beleza e professores. Será oferecido aos 

jurados uma ficha de avaliação. Os pontos computados nessas fichas serão somados e a dupla com o 

maior valor alcançado será a vencedora da competição.  

4.2 Cada dupla receberá uma modelo. As modelos chegarão 1 hora mais cedo, receberão a camiseta 

do Concurso de maquiagem UNISUAM e serão penteadas. 

4.3 Cada dupla receberá um kit de maquiagem para a criação da maquiagem e preparação da 

modelo. 

4.4 A organização do evento providenciará todos os produtos para a realização da maquiagem.  

4.5 Não será permitida a utilização de produtos e equipamentos que não constem no kit, sob pena de 

desclassificação imediata.  

 



 

 

 

5 – DO JULGAMENTO DO CONCURSO  

5.1 As duplas serão avaliadas por uma comissão julgadora formada por profissionais indicados pela 

organização do concurso de Maquiagem da Unisuam, que observarão os seguintes critérios: 

criatividade, inovação e harmonia, conforme o tema proposto. Tudo será anotado na ficha de 

avaliação. 

5.2 As duplas terão um tempo, proposto pela comissão organizadora, antes de iniciar a competição, 

para que expliquem a maquiagem realizada na modelo. 

5.3 A decisão final sobre a melhor preparação será irrecorrível e inquestionável.  

 

6 - DA PREMIAÇÃO  

6.1 Cada integrante das duplas participantes receberão certificados constando a participação no 

Concurso de Maquiagem UNISUAM. As duplas vencedoras da primeira e da segunda etapas ganharão 

prêmios que serão informados pelos canais oficiais da UNISUAM. 

6.2 Os prêmios são individuais e intransferíveis e, em hipótese alguma, poderão ser trocados por 

outros prêmios ou convertidos em dinheiro.  

6.3 O Concurso de maquiagem Unisuam não se responsabiliza pela correção dos dados fornecidos no 

ato da inscrição do concurso, bem como por qualquer informação prestada pelos participantes.  

 

7 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Os contemplados autorizam o Concurso de Maquiagem UNISUAM a utilizar-se gratuitamente de 

sua imagem, nome e/ou voz em fotos, cartazes, filmes, bem como em qualquer tipo de mídia e peças 

promocionais para a divulgação e conquista do prêmio.  

7.2 A participação no concurso implica na automática aceitação da integralidade do Regulamento e 

das suas disposições.  

7.3 Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, bem como eventuais casos omissos, 

serão analisadas e resolvidas a critério da Comissão organizadora do Concurso de maquiagem 

UNISUAM. 

7.4 Eventuais dúvidas relacionadas a este Concurso e seu regulamento poderão ser esclarecidas 

através do e-mail cmonteiro@unisuamdoc.edu.br, que serão respondidos junto com a comissão 

organizadora.  

7.5 O Concurso de Maquiagem UNISUAM reserva-se o direito de cancelar, suspender ou modificar 

qualquer item deste regulamento/Concurso, bem como interrompê-lo, caso ocorram fraudes, 
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dificuldades técnicas, ou qualquer outro impedimento que esteja fora do seu controle e que 

comprometa a integridade do Concurso, devendo comunicar aos participantes do Concurso.  

 


