
REGULAMENTO DO 1º CONCURSO DE INTEGRAÇÃO “AEXAM” 

 

1. Objetivo: 

1.1 - O “CONCURSO DE INTEGRAÇÃO” tem caráter exclusivamente social e de 

entrosamento, e não é vinculado à aquisição ou ao uso de qualquer bem, direito ou 

serviço, e é aberto a qualquer calouro da Mauá. 

 

2. Tema:  

2.1- O Concurso tem como tema integrar os alunos e ex-alunos Mauá. 

 

3. Participantes:  

3.1 - O concurso se destina a todos os calouros e ex-alunos do Instituto Mauá de 

Tecnologia. 

  

4. Inscrição: 

4.1- Para se inscrever, o participante deverá acessar o site aexam.com.br e clicar 
no botão “Inscrições”, que deverá ser preenchida e enviada. 
 

4.2- A Inscrição no Concurso deve observar o seguinte: 

I. Nome completo do inscrito; 

II. Curso e turma; 

III. Celular para contato; 

IV. Escrever no que o ex-aluno inspira o calouro na futura carreira como aluno 

MAUÁ com, no máximo, 160 caracteres. 

V. Descrição da foto inscrita (Onde foi feita, quando e qual a motivação). 

 

4.3- A foto deve ser enviada no e-mail divulga@aexam.com.br até o dia 13 de abril 

de 2016 com as seguintes especificações: Arquivo digital no formato JPG, TIF e 

em alta resolução (300 dpi). 

4.4- Os dados na ficha de inscrição são obrigatórios e, caso não preenchidos, sua 

candidatura será automaticamente excluída. 

 

4.5- A participação neste Concurso implica na aceitação deste regulamento pelos 

concorrentes, declarando, desde já que: 



I. As fotografias apresentadas são de sua própria autoria e não constituem plágio 

de espécie alguma; 

II. Assumem total responsabilidade em relação ao direito autoral e de imagem nas 

fotografias, isentando os organizadores, apoiadores e patrocinadores  

(“realizadores”) do Concurso, de qualquer eventual reclamação sobre o conteúdo 

da fotografia; 

III. Os participantes autorizam aos realizadores, por prazo indeterminado, a expor 

as fotografias em local público, escolhido a critério dos organizadores da AEXAM, 

em eventos ou material de divulgação ligados ao Concurso, ou qualquer mídia 

relacionada ao Concurso, em internet e na Mauá.  

IV: É de extrema importância ter uma autorização de uso de imagens do ex-aluno 

que irá aparecer na foto com o calouro. 

 

4.6- Cada participante poderá concorrer com, no máximo, 3 (três) fotos distintas e 

com ex-alunos diferentes. 

4.7- Não serão aceitos originais em cromo ou negativos e fotos impressas deverão 
ser enviadas para divulga@aexam.com.br  
 
 
4.7- Não haverá devolução das fotos enviadas  a nenhum dos participantes.  
 

5. Critérios de julgamento: 

5.1- O Comitê de Avaliação será formado por ex-alunos MAUÁ, que irá avaliar a 

foto considerando os aspectos de adequação ao tema do concurso, qualidade e 

resolução das imagens, originalidade e criatividade. 

5.2 - A frase deverá apresentar o porquê do ex-aluno apresentado na fotografia é 

fator de inspiração. 

5.3- Serão desclassificadas as fotografias em que o Comitê de Avaliação detectar 

manipulação digital que altere suas características originais, bem como as que 
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fugirem do tema proposto ou deixarem de preencher algum item do formulário de 

inscrição. 

5.4- Se julgar necessário à comissão poderá solicitar o arquivo original da imagem 

ao autor. Na falta desta, poderá acarretar desclassificação. 

5.5- Os membros da Comissão Julgadora receberão as fotografias inscritas sem 
qualquer elemento que permita a identificação do autor. 
 
5.6- As decisões da Comissão Julgadora são soberanas, inquestionáveis e finais, 
não cabendo qualquer impugnação ou recurso. 

5.7- A comissão poderá decidir que não há ganhadores. 

 
 

  

6. Prêmio 

6.1- O vencedor do concurso definido pelo Comitê de Avaliação receberá como 

prêmio: 3 (três) vales da Saraiva - 1º lugar R$250,00 (duzentos e cinquenta reais); 

2º lugar R$150,00 (cento e cinquenta reais); 3º lugar R$50,00 (cinquenta reais). 

6.2- Os realizadores do concurso não se responsabilizam por qualquer dano ou 

mau funcionamento apresentado pelo prêmio concedido, sendo este de inteira 

responsabilidade do vencedor.  

6.3- Os demais participantes receberão um brinde pela participação no concurso. 

 

7. Ex-aluno IMT 

7.1-  O ex-aluno participante da foto vencedora terá o direito de ser associado de 
forma gratuita no ano corrente do concurso.  
 
7.2- O ex-aluno deverá preencher uma autorização de imagem, que deverá ser 
impressa e envidada para o e-mail divulga@aexam.com.br 
 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2016. 

Associação dos Ex-alunos do Instituto Mauá de Tecnologia 


