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E D I T A L 03/2020/CODAP 

 

A Direção do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe torna público, para o conhecimento 

do(a)s interessado(a)s, que estarão abertas as inscrições para o Concurso Cultural Temático - Cuidar de 

Si, Cuidar do outro, Cuidar do Nosso Lugar. 

   

 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 DA NATUREZA 

1.1.1 O Concurso proposto é uma ação exclusivamente cultural e recreativa, sendo a participação voluntária 
e desvinculada da aquisição de qualquer bem, serviço ou direito. 

1.2 DOS OBJETIVOS 

1.2.1 Propor a reflexão no(a)s discentes e em seus familiares para o cuidado com outro, consigo e com o 
mundo ao redor. Despertando o interesse para temas relacionados à ética, à saúde, à sustentabilidade, à 
diversidade, à criatividade, ao respeito, à autonomia, à liberdade, à solidariedade, à responsabilidade e à 
cidadania. 

1.2.2 Promover a interação recreativa e cultural entre o(a)s discentes e a família, além da interação com a 
escola, neste momento de reclusão social, através das mídias sociais. 

2. DO TEMA 

Cuidar de Si, Cuidar do Outro, Cuidar do Nosso Lugar é o tema escolhido pelo corpo docente e técnico 
do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe como tema geral da escola a ser desenvolvido 
durante o ano letivo de 2020 e será sobre ele que todas as categorias dos trabalhos inscritos, neste 
concurso, deverão representar. 

3. DO PÚBLICO-ALVO 

   3.1 Discentes regularmente matriculado(a)s, no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio, do Colégio de 
Aplicação da Universidade Federal de Sergipe. 

4. DAS CATEGORIAS 
4.1 O Concurso Cultural apresenta cinco (5) categorias, nas quais o(a)s participantes serão premiado(a)s 
por trabalhos do tipo “Desenho”, “Poesia ”, “Fotografia”, “Dissertação” e “Música”, dentro da temática geral 
da escola, descrita no item 2. 
4.2  As categorias serão distribuídas por grupo de anos do Ensino Fundamental ou de séries do Ensino 
Médio, com a categoria Música livre para a participação de qualquer classificação por ano/série que o(a) 
discente pertença. Ficando assim distribuídas: 

Anos/Séries Categorias 

6º e 7º anos do Ensino Fundamental Desenho 

8º e 9º anos do Ensino Fundamental Poesia 

1ª e 2ª séries do Ensino Médio Fotografia 

3ª série do Ensino Médio Dissertação 

Todos os anos e todas as séries Música 

 
5. DAS ETAPAS 
5.1 O concurso será realizado em duas etapas: 
a) Primeira etapa:                              
I - Inscrição e envio: O(a) discente, junto com sua família, deverá enviar seu trabalho para o endereço 
eletrônico concursoculturalcodap@gmail.com até a data citada no cronograma (item 6) informando nome 
completo e ano/série em que está matriculado(a). A falta de qualquer uma dessas informações 
desclassificará a sua participação. 
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II - Caso o(a) discente e seus familiares escolham a categoria Música, o envio do trabalho para o endereço 
eletrônico será o Link de Vídeo (postado em alguma plataforma de compartilhamento), de até cinco (5) 
minutos de duração, com a execução da música, à capela ou com acompanhamento de instrumento musical 
tradicional ou artesanal. 
III- O(a)s participantes da categoria Desenho poderão enviar a foto do seu trabalho para o endereço 
eletrônico informado. 
lV- Cada discente só poderá participar de uma categoria. Portanto, se a escolha do trabalho for Música, isso 
o(a) impede de participar da categoria destinada para seu ano/sua série. 
 
b) Segunda etapa  
I–Julgamento: na segunda etapa, caberá à escola, por meio de Comissão Julgadora, proceder o julgamento 
dos trabalhos recebidos pelo sistema eletrônico até a data prevista, obedecendo o cronograma (item 6). 
II – Premiação – Os três melhores trabalhos de cada categoria receberão uma premiação que será entregue 
em suas residências, garantindo a segurança e respeitando as orientações de vigilância sanitária. 
 III – Divulgação - Os três melhores trabalhos de cada categoria serão divulgados com os nomes dos seus 
autores no site e Instagram oficiais do Colégio de Aplicação. 
 
6. DO CRONOGRAMA 
6.1 As etapas do concurso obedecerão as seguintes etapas de execução: 
 

Inscrição 
(Realizada a partir do envio do trabalho para o  
endereço eletrônico: 
concursoculturalcodap@gmail.com) 

 11 a 17 de maio 

Julgamento 18 a 22 de maio 

Premiação e divulgação 25 a 27 de maio 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1 Todas as informações relativas a este concurso, tais como: edital; endereço eletrônico para inscrição; 

material de divulgação estarão disponíveis no site do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 

Sergipe no endereço eletrônico http://codap.ufs.br/. 

7.2 Os casos omissos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 
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