EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA - CONCURSO PARA A CRIAÇÃO DE
MASCOTE DA SURDOLIMPÍADA NACIONAL – 2021
04 A 07 DE SETEMBRO DE 2021 – BRASÍLIA – DF.

1. OBJETIVO DO CONCURSO
Este concurso, organizado pela Comissão Organizadora visa estimular a
criatividade, a originalidade e promover a divulgação do evento denominado
Surdolímpiada Nacional- 2021 incentivando surdos a desenvolverem a mascote do
evento, que acontecerá no Distrito Federal de Brasília, capital do Brasil entre os dias 04 a
07 de setembro de 2021.
A Surdolímpiada Nacional 2021 é um evento nacional multiesportivo,
organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos – CBDS com a
participação de aproximadamente 18 Federações e 700 surdoatletas e suas equipes. A
Surdolímpiada Nacional acontecerá a cada 2 anos e a primeira edição, realizada em
Passo Fundo em 2000.
A mascote será utilizada em diversos materiais promocionais da
Surdolímpiada Nacional 2021, como folders, cartazes, mídia eletrônica, totens, ou
"personagem” utilizado no evento.

2. PARTICIPAÇÃO
2.1

O concurso está aberto a cidadãos surdos (perda auditiva bilateral igual ou
superior a 55 dB (cinquenta e cinco decibéis) no melhor ouvido), residentes no Distrito
Federal que engloba Brasília, Gama, Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina,
Paranoá, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Guará, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião,
Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II e Candangolândia; mediante apresentação do
formulário de candidatura, Anexo I, relatório médico como comprovativo da deficiência
auditiva e comprovação de residência ou de matrícula (escolar) em
instituições/estabelecimentos localizados uma das cidades acima citadas.

2.2
2.3

A participação no concurso será individual.
A participação no concurso está condicionada ao preenchimento com assinatura
da DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E ACEITAÇÃO DAS REGRAS, constante do Anexo
I.

2.4

A participação de menores no concurso está condicionada à assinatura da
AUTORIZAÇÃO do OFICIAL, constante do Anexo I.

2.5

As inscrições são gratuitas e ocorrerão no ato da entrega do arquivo de desenho
(.pdf ou .jpg) juntamente com a ficha de inscrição, a declaração e a autorização
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devidamente preenchida, constantes do Anexo I, acompanhada de uma cópia do
o documento de identidade (RG e CPF) do participante e do responsável legal,
laudo médico no caso de aluno surdo e demais documentos constantes dos
Anexos II, III e IV, todos salvos em arquivo PDF ou JPG, para o e- mail

até
05/04/2021,
conforme
cronograma que acompanha este edital. A Comissão irá confirmar a
recepção do e-mail no prazo de 5 dias após a recepção do e-mail.
mascotesurdolimpiada2021@cbds.org.br

2.6
Cada surdo poderá apresentar apenas uma proposta, e no caso de envio
de mais de uma apenas a primeira será considerada.
2.7

Não serão aceitas inscrições após os prazos estabelecidos neste edital.

2.8
Desenhos que não atenderem aos requisitos do edital - seja pelo formato,
conteúdo ou documentação apresentada - serão desclassificados a qualquer
momento.
2.9
O cadastro e envio de propostas devem obedecer ao seguinte
cronograma:
DATAS

EVENTO

06/04/2021 a 09/04/21

Divulgação do concurso Mascote Surdolímpiada Nacional
2021
Apresentação dos trabalhos, acompanhados da ficha de inscrição e
demais documentos constantes dos Anexos I, II, III e IV.
Período de seleção dos trabalhos que serão submetidos à
avaliação da Comissão Julgadora

10/04/2021

Divulgação do Vencedor.

24/03/2021
25/03/2021 a 05/04/2021

3. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
3.1

O desenho deve ser criado à mão livre.

3.2

O projeto deve ter originalidade, criatividade, alto reconhecimento e fácil
memorização, representando, em formato de marionete, a UNIÃO DAS CULTURAS PARA
O ESPORTE.

3.3

O desenho deve ser colorido, com vermelho, azul-escuro, amarelo e verde e
desenhado no tamanho mínimo de 10x15, no formato .pdf, .jpg ou .png; arquivo
de no máximo 5 MB; resolução entre 150 dpi e 300 dpi. A submissão deve ser
feita
em
formato
.pdf,
.jpg
ou
.png
para
o
e-mail
mascotesurdolimpiada2021@cbds.org.br conforme item 2.4 deste edital.

3.4

No desenho do mascote não deve haver menção do autor.
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3.5

Será necessário anexar ao desenho uma descrição da criação, contendo no
máximo 300 palavras ou vídeo em libras de 1 a 2 minutos. A descrição deve estar no
corpo do e-mail.

3.6

O projeto deve ser inédito, sem publicação em qualquer tipo de veículo de
comunicação ou inscrito em qualquer outro tipo de concurso.

3.7

O participante deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE AUTORIA PRÓPRIA
constante do Anexo II devidamente preenchida e assinada por ele, ou no caso de menor,
pelo seu responsável legal, sendo integralmente responsável, caso haja comprovação de
plágio.

3.8

O participante deverá apresentar AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM,
constante do Anexo III, devidamente preenchida e assinada por ele, ou no caso de
menor, pelo seu responsável legal.

3.9

O participante deverá apresentar AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM,
constante do Anexo III, devidamente preenchida e assinada por ele, ou no caso de
menor, por seu responsável legal. (Duplicado)

3.10

Sem prejuízo das penalidades criminais e cíveis previstas na Lei, é proibida a
reprodução fraudulenta de obras ou criações cujos titulares não sejam os concorrentes,
ficando automaticamente desclassificadas deste concurso as obras comprovadamente
plagiadas.

4. SELEÇÃO E TESTE
4.1

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora composta por 3
membros designados pela Comissão Organizadora da Surdolímpiada Nacional 2021:
Fabiano Redondo, Gustavo Perazzolo e Igor Valério Rodrigues.

4.2

Os desenhos apresentados a concurso serão analisados com base em critérios
como design (princípios técnicos, estéticos e conceptuais), criatividade (inovação
conceptual e técnica), originalidade (desvinculação de outros desenhos existentes),
comunicação (transmissão da ideia e universalidade), aplicabilidade / versatilidade
(cores, preto e branco, em diferentes origens e mídias) e atendimento ao conceito de
UNIÃO DE CULTURAS PELO ESPORTE.

4.3

A seleção e avaliação dos sorteios em todas as Etapas do Concurso deverão
considerar os critérios, bem como a pontuação a eles referida, conforme formulário de
avaliação constante do Anexo V.

4.4

A Comissão dará o julgamento de cada projeto apresentado que esteja de acordo
com o regulamento do concurso. Caso contrário, o sorteio será automaticamente
desclassificado, e o recurso do participante não caberá.

4.5

A Comissão atribuirá pontos aos sorteios, estabelecendo uma classificação do
maior para o menor, resultante da soma dos pontos atribuídos individualmente pelos
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seus membros.

4.6

A Comissão Julgadora reserva-se o direito de não classificar nenhum dos
desenhos apresentados, caso nenhum deles concorde com o presente edital ou atenda
aos critérios de julgamento.

4.7

O trabalho que obtiver a maior quantidade de pontos será declarado vencedor.

5. DIREITOS DE PROPRIEDADE À MASCOTE VENCEDORA
5.1

Os trabalhos inscritos no concurso e classificados em primeiro lugar, terão seus
bens transferidos por prazo indeterminado para a Comissão Organizadora Da
Surdolímpiada Nacional 2021 e a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos - CBDS,
as instituições não se responsabilizam por qualquer ônus sobre a sua utilização, tais
como pagamento de caches, direitos autorais e outros pagamentos / reembolsos que,
porventura, venham a ser reclamados pelos participantes do concurso, podendo-se,
inclusive, fazer adaptações, visando sua adequação ao conceito e à imagem da
Surdolímpiada Nacional 2021.

5.2

O autor da obra vencedora fica obrigada a assinar o Termo de Cessão de Direitos
Autorais para uso pleno do mascote, Anexo III;

5.3

O projeto vencedor será vetorizado digitalmente pela CBDS, preservando os
traços e características do autor, e, preservando sua originalidade.

6. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS E PREMIAÇÕES
6.1

O resultado final do concurso será publicado no site oficial da CBDS

(www.cbds.org.br), no dia 10 de abril de 2021.

6.2

O prêmio para o vencedor será um celular Smartphone Samsung Galaxy a10s
valor 899,00

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1

Os autores dos trabalhos submetidos, no momento da inscrição, concedem
cessão de uso sobre os objetos de suas respectivas criações, não onerosa, em caráter
irrevogável e irrevogável, a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos - CBDS,
permitindo a exibição das obras ao público em geral, seja por meio de eventos,
fotografias ou veículos em geral, bem como a sua utilização em publicações e / ou ações
de publicidade e publicidade, digitais, impressas ou por quaisquer outras modalidade,
sempre respeitando os direitos autorais morais do autor.

7.2

Os participantes do concurso cederão gratuitamente o uso de sua imagem, de
acordo com o TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM, constante do Anexo III.

4

7.3

A comissão julgadora e a organização do concurso podem solicitar alterações ao
autor do design do mascote vencedor.

7.4

Sobre a decisão de seleção, pela Comissão Julgadora, não cabem recursos de
qualquer espécie dos demais participantes.

7.5

A participação neste concurso implica a aceitação integral de todos os termos
deste edital.

7.6

Os organizadores se reservam o direito de fazer 3D, publicar e divulgar o
Mascote.

7.7

Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão Julgadora do
Concurso de Mascotes.

Belo Horizonte, 24 de março de 2021.

Diana Sazano de Souza Kyosen
Presidente da CBDS

Gustavo de Araujo Perazzolo
Coordenador Geral da Comissão
Organizadora da Surdolimpíada Nacional
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Apêndice I
CONCURSO DE CRIAÇÃO DE MASCOTE
SURDOLÍMPIADA NACIONAL 2021

FORMULÁRIO DE REGISTRO
Nome:
RG (Cédula de Identidade):
DATA DE NASCIMENTO:
/
NÚMERO DE TELEFONE:
ESCOLA:
CLASSE:

CPF (Carteira de Pessoa Física):
ENDEREÇO:
E-MAIL:

/

ANO:

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E ACEITAÇÃO DAS REGRAS
Eu, ________________________, inscrito(a) no RG nº ________ e no CPF nº ___________, declaro,
para os devidos fins de direito, que aceitei integralmente o conhecimento e as normas e instruções do
CONCURSO DE CRIAÇÃO DA MASCOTE DA SURDOLIMPIADA NACIONAL 2021 estabelecido neste edital.
,

de

de 2021.

Assinatura do participante

AUTORIZAÇÃO DE GUARDIÃO LEGAL
Eu, _______________________________, inscrito (a) no RG nº ________ e no CPF nº ___________, na
condição de responsável legal do participante acima identificado, declaro estar ciente das normas e
instruções constantes deste edital e AUTORIZO EXPRESSAMENTE sua participação no CONCURSO DA
CRIAÇÃO DA MASCOTE da SURDOLIMPIADA NACIONAL 2021.

,

de

6

de 2021.

Assinatura do Responsável Legal

Apêndice II
CONCURSO DE CRIAÇÃO DE MASCOTE
SURDOLÍMPIADA NACIONAL 2021

DECLARAÇÃO DE AUTORIA PRÓPRIA
Eu, ____________________________, inscrito () no RG nº _____________ e no CPF nº
________________, declaro, para os devidos fins de direito, nos termos do item 3.7 deste
edital, que a arte apresentada em proposta de CONCURSO DE CRIAÇÃO DO MASCOTE da
SURDOLIMPIADA NACIONAL 2021, foi feito por mim, sem relação de plágio com qualquer
outra criação gráfica, e desta forma assumo toda e qualquer responsabilidade legal pela
falsidade das informações prestadas.

,

de

de 2021.

Assinatura do participante

DECLARAÇÃO DE AUTORIA PRÓPRIA
(TUTOR LEGAL, no caso de menores)
Eu, _______________________________, inscrito no RG nº __________

e CPF nº

______________, declaro, para os devidos fins de direito, nos termos do item 3.7 deste
edital, que a arte apresentada em proposta de CONCURSO DE CRIAÇÃO DA MASCOTE da
SURDOLÍMPIADA NACIONAL 2021, foi feita por mim, sem relação de plágio com qualquer
outra criação gráfica, e desta forma assumo toda e qualquer responsabilidade legal pela
falsidade das informações prestadas.
,

de

7

de 2021.

Assinatura do Responsável Legal

Apêndice III
CONCURSO DE CRIAÇÃO DE MASCOTE
SURDOLÍMPIADA NACIONAL 2021

PRAZO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
___________________________ (nome do participante), inscrito (a) no RG nº
____________________ e CPF nº ________________, denominado CEDENTE, ao participar da
COMPETIÇÃO DE CRIAÇÃO DA MASCOTE da SURDOLÍMPIADA NACIONAL 2021, aqui rende,
gratuitamente, o direito de uso da imagem de sua pessoa, em todo e qualquer material (como fotos,
filmagens e outras formas de apreensão) destinado à divulgação ao público em geral e / ou somente
para uso interno Confederação Brasileira de Desportos de Surdos - CBDS. A divulgação da imagem
será feita por meios em geral, escritos, orais, televisivos ou eletrônicos, de difusão e transmissão, por
qualquer meio de comunicação. Esta autorização é concedida gratuitamente, abrangendo a utilização
da referida imagem em todo o território nacional e estrangeiro, em todas as suas modalidades e, em
particular: menção do evento SURDOLÍMPIADA NACIONAL 2021 no site da CBDS. Este particular
instrumento de autorização é celebrado em caráter definitivo, irrevogável e irrevogável, obrigandose as partes, por si mesmas e seus sucessores, a cumprir integralmente os termos e condições aqui
estabelecidos. Sendo esta a expressão da minha vontade, autorizo a utilização acima descrita, nada
tendo a reclamar a respeito dos direitos relativos à minha imagem ou a qualquer outra, e assino esta
autorização.
,

de

Assinatura do participante
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de 2021.

PRAZO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
(GUARDIÃO LEGAL, no caso de menores)
___________________________ (nome do participante), inscrito (a) no RG nº ____________________
e CPF nº ________________, denominado CEDENTE, ao participar da COMPETIÇÃO DE CRIAÇÃO DA
MASCOTE da SURDOLÍMPIADA NACIONAL 2021, aqui rende, gratuitamente, o direito de uso da imagem
de sua pessoa, em todo e qualquer material (como fotos, filmagens e outras formas de apreensão)
destinado à divulgação ao público em geral e / ou somente para uso interno da CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE DESPORTOS DE SURDOS - CBDS. A divulgação da imagem será feita por meios em geral,
escritos, orais, televisivos ou eletrônicos, de difusão e transmissão, por qualquer meio de comunicação.
Esta autorização é concedida gratuitamente, abrangendo a utilização da referida imagem em todo o
território nacional e estrangeiro, em todas as suas modalidades e, em particular: menção do evento
SURDOLÍMPIADA NACIONAL 2021 no site da CBDS. Este particular instrumento de autorização é
celebrado em caráter definitivo, irretratável e irrevogável, obrigando-se as partes, por si mesmas e seus
sucessores, a cumprir integralmente os termos e condições aqui estabelecidos. Desde isso é a expressão
da minha vontade, autorizo a utilização acima descrita, nada tendo a reclamar a respeito dos direitos
relativos à minha imagem ou a qualquer outra, e assino esta autorização.
,

de

Assinatura do Responsável Legal
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de 2021.

Apêndice IV
CONCURSO DE CRIAÇÃO DE MASCOTE
SURDOLÍMPIADA NACIONAL 2021

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
Eu, ___________________________, inscrito (a) no RG nº _______________ e no CPF nº
________________, li e aceitei os termos do edital e seus anexos, para escolha do MASCOTE DA
SURDOLIMPÍADA NACIONAL 2021. Portanto, transfiro-me para a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS DE SURDOS - CBDS, os direitos autorais referentes à obra com a qual concordo, para a
utilização que julgarem necessária, nos termos da lei e disposições do edital, por prazo
indeterminado, não cabendo às instituições quaisquer responsabilidades sobre a sua utilização,
pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos / compensações, também permito que
sejam feitas adaptações, visando a sua adequação ao conceito e à imagem institucional, bem como
aos requisitos técnicos do coordenação.
,

de

de 2020.

Assinatura do participante

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
(GUARDIÃO LEGAL, no caso de menores)
Eu, ___________________________, inscrito (a) no RG nº _______________ e no CPF nº
________________, li e aceitei os termos do edital e seus anexos, para escolha do MASCOTE da
SURDOLÍMPIADA NACIONAL 2021. Portanto, transfiro à CBDS os direitos autorais referentes aos
trabalhos com os quais concordo, para o uso que julgarem necessário, nos termos da lei e disposições
no edital, por prazo indeterminado, não cabendo às instituições quaisquer responsabilidades sobre a
sua utilização, pagamento de cachês, direitos autorais e demais pagamentos / compensações,
também permito que sejam feitas adaptações, visando sua adequação ao conceito e a imagem
institucional, bem como os requisitos técnicos da coordenação.
,

de

Assinatura do Responsável Legal
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de 2021.

Apêndice V
CONCURSO DE CRIAÇÃO DE MASCOTE
SURDOLÍMPIADA NACIONAL 2021

AVALIADOR:
Trabalho avaliado:

Projeto
(princípios técnicos, estéticos e
conceituais)

Pontuação
mínima: 0
máximo
pontuação:
10

Criatividade
(inovação conceitual e
técnica)
Originalidade
(desamarrando outros desenhos
existentes)
Comunicação
(transmissão de ideia e
universalidade)
Aplicabilidade / Versatilidade
(cores, preto e branco, em
diferentes fundos e mídias)
Desenvolvimento de conceito
(UNIÃO DAS CULTURAS PELO
ESPORTE)
Justificativa
(descrição do mascote)

TOTAL

11

Relatório do Avaliador:

