
Regulamento - Concurso de Programas para a Rádio  “WEB RÁDIO IFC”  

 

O Concurso de Programas para a Web Rádio IFC, iniciativa a ser desenvolvida pelas bolsistas do 

projeto Fernanda Fritz de Souza e Hemilyn Teixeira de Souza, junto ao coordenador, 

professor  Adriano Mastella, tem como objetivo incentivar o fomento da escrita e da 

criatividade, bem como o desempenho em plataformas de edição de áudio, gravações, dentre 

outros, oportunizando o reconhecimento de talentos de toda comunidade acadêmica do 

campus São Francisco do Sul e incentivar iniciativas para o alcance de novos talentos do 

campus. 

DOS PARTICIPANTES  
Artigo 1º: Poderão participar todo o corpo discente, docente e servidores do campus São 
Francisco do Sul. 
 
DAS INSCRIÇÕES  
Artigo 2º: As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período do dia 20/06 ao dia 10/07. 
Artigo 3º: A inscrição deverá ser feita pessoalmente, com as bolsistas Fernanda Fritz de Souza 
ou Hemilyn Teixeira de Souza, nos intervalos de aula e em tempos livres. 
Art. 4º O programa, mesmo que desenvolvido em grupo, deve ser inscrito como um nome/ 
título. A premiação será no nome do inscrito/título. A organização do concurso está disposta a 
orientar e auxiliar os participantes em quaisquer dúvidas existentes. 
Art. 5º Ao se inscrever, o participante autoriza automaticamente a Web Rádio IFC a utilizar, 
publicar e reproduzir, por meio de jornais, revistas, rádio e internet, o conteúdo, respeitando-
se a propriedade intelectual do autor da redação. 
Art. 6º No ato da inscrição, o participante deve entregar um documento contendo objetivo do 
programa, o tempo de duração, a temática e o título. 
 
DOS PROGRAMAS  
Artigo 7º: Cada participante poderá escrever um ou mais programas que deverá ser criativo,  
original e com objetivos preestabelecidos. Qualquer situação de inconveniência ou fraude 
remeterá à desclassificação do participante. 
Artigo 8º: Os programas deverão ter título, duração, objetivos e temática relevante. 
Artigo 9º: O programa deverá ser desenvolvido por, no mínimo, duas pessoas.  
Artigo 10º: O programa não poderá:  
a) Causar danos materiais ou danos morais a terceiros;  
b) Conter dados ou informações que constituam ou possam constituir crime ou  
contravenção penal, ou que possam ser entendidos como incitação à prática de  
crimes;  
c) Constituir ofensa à liberdade e à crença;  
d) Revestir-se de conteúdo que implique discriminação ou preconceito de cor, etnia ou 
procedência nacional ou regional;  
e) Fazer propaganda eleitoral;  
f) Conter palavras de baixo calão.  
 
DA PREMIAÇÃO  
Artigo 10º: Serão premiados o primeiro, segundo e terceiro lugar com a divulgação em site 
oficial do campus, bem como serão concedidas três edições aos ganhadores para que possam 
apresentar seus programas na Web Rádio IFC. 
 
 
 



SELEÇÃO E COMISSÃO JULGADORA  
Artigo 11º: As bolsistas e o coordenador do projeto serão responsáveis pela pré-seleção  
dos melhores programas. 
Artigo 12º: A seleção acontecerá pelos internautas no link do concurso. 
 

DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO  

Artigo 13º: Os seis melhores programas selecionados, serão divulgados em sites e redes sociais 

oficiais do campus. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS  
Artigo 14º: Não poderão concorrer os membros organizadores.  
Artigo 15º: A participação no concurso implica conhecimento e aceitação, pelo  
candidato, de todas as disposições deste regulamento, sendo desclassificados os  
trabalhos que não atenderem as regras nele contidas. 


