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EDITAL UNIFEBE nº 42/18 
 
 
 O Vice-Reitor, no exercício do cargo de Reitor do Centro Universitário de Brusque - 
UNIFEBE, mantido pela Fundação Educacional de Brusque – FEBE, com sede na Rua 
Dorval Luz, nº 123, bairro Santa Terezinha, município de Brusque/SC, CEP 88352-400, 
Fone/Fax nº (47)3211-7000, home page www.unifebe.edu.br, considerando a legislação em 
vigor e, considerando o disposto no inciso XXI do artigo 22 do Estatuto da UNIFEBE, faz 
saber, através do presente EDITAL, que estão abertas as inscrições para o “Concurso para 
escolha de Mascote do Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux – Hospital 
Azambuja”, conforme segue: 
 
1. DO CONCURSO  
 
1.1. Fica instituído por meio do presente Edital o “Concurso para escolha de Mascote do 
Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux – Hospital Azambuja”. 
 
1.2. O presente Concurso é uma parceria entre o Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos 
Renaux – Hospital Azambuja e o Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE, e tem por 
finalidade escolher o conceito criativo e esboço de um mascote para o Hospital Azambuja, 
que será utilizado em eventos, campanhas de conscientização e ações de marketing do 
hospital e seus parceiros, além de estimular a cultura e desenvolvimento profissional dos 
acadêmicos e egressos da UNIFEBE participantes do concurso. 
 
1.3. O presente Concurso é realizado com amparo no inciso II do artigo 3º da Lei nº 5.768/71, 
de 20/12/71.  
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1.  As inscrições para o Concurso de escolha do Mascote do Hospital Arquidiocesano 
Cônsul Carlos Renaux – Hospital Azambuja devem ser realizadas no período de 10 de 
setembro a 05 de outubro de 2018.  

 
2.2. A inscrição no presente Concurso é gratuita.   
 
3. DA COMISSÃO ORGANIZADORA / AVALIADORA 
 
3.1. A Comissão Organizadora / Avaliadora do Concurso de Mascote do Hospital Azambuja é 
constituída pelos seguintes membros: 
 

I. Thayse Helena Machado (Presidente – Representante da UNIFEBE); 
II. Rafael Filipi Pereira (Vice-presidente – Representante do Hospital Azambuja);  

III. Evandro Roza (Membro - Representante do Hospital Azambuja);  
IV. Gilberto Bastiani (Membro - Representante do Hospital Azambuja);  
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V. Osmilde dos Santos Sales Merísio (Membro - Representante do Hospital Azambuja);  
VI. Ruben Carlos Müller (Membro – Representante da UNIFEBE);  

VII. Suellen Pereira Rodrigues (Membro – Representante da UNIFEBE). 
 
 
Parágrafo único. A Comissão Organizadora / Avaliadora tem por competência a 
coordenação, supervisão e fiscalização de todas as atividades realizadas durante o período do 
Concurso, podendo designar comissões Avaliadoras, receber reclamações, entregar 
premiações, desclassificar participantes, resolver os casos omissos e decidir em última 
instância sobre questões rotineiras do Concurso que não estejam previstas neste Edital. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO  
 
Podem participar do Concurso, egressos e acadêmicos regularmente matriculados nos cursos 
de graduação oferecidos pelo Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE.  
 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES DO CONCURSO 

  
5.1. O presente concurso tem como o objetivo selecionar o esboço de um Mascote para o 
Hospital Azambuja. 

 
5.2. A participação é exclusivamente através do e-mail concursoazambuja@unifebe.edu.br, 
mediante preenchimento de formulário específico e upload do arquivo com o esboço.  
 
5.3. A participação é válida somente com a apresentação, no ato da inscrição, dos seguintes 
itens: raff/sketch (esboço) do mascote, podendo ser preto e branco ou colorido, feito a mão 
livre ou utilizando software gráficos e defesa e descrição da ideia criativa (mínimo 10 linhas), 
de acordo com o Briefing apresentado no Anexo Único deste Edital. 
 
5.4. Cada inscrito poderá participar do Concurso com 01 (um) esboço/ideia criativa. 

 
5.5. Todos os custos de produção / digitalização do esboço são de responsabilidade única e 
exclusiva dos candidatos, sem qualquer ônus para a UNIFEBE ou para o Hospital 
Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux – Hospital Azambuja.  

 
5.6. Todos os esboços de mascotes deverão ser apresentados de acordo com o tema do 
Concurso.  

 
6. DA AVALIAÇÃO, DO JULGAMENTO E DOS RESULTADOS 
 
6.1. Os esboços, ideias criativas e propostas de nome serão avaliados por uma Comissão 
Organizadora / Avaliadora, cujos membros não poderão, em hipótese alguma, se inscreverem 
no presente Concurso. 
 
6.2.  A Comissão Organizadora / Avaliadora no exame dos trabalhos apresentados observará, 
preponderantemente, os seguintes critérios: 
 
a) apresentação geral e cumprimento das regras do Concurso; 



Centro Universitário de Brusque - 

UNIFEBE 
                                                     

 

______________________________ 
Rua Dorval Luz, n° 123 - Santa Terezinha 
88352-400  -  Brusque  -  SC 
Fone/Fax: (47) 3211-7000 
www.unifebe.edu.br 

 

b) coerência entre a ideia criativa e esboço;  
c) criatividade;  
d) viabilidade da ideia.  

 
6.3. A decisão da Comissão Organizadora / Avaliadora é irrevogável, não cabendo recurso. 

 
6.4. Após a seleção do vencedor, fica o Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux – 
Hospital Azambuja livre para utilizar, ou não, a ideia para a confecção do seu mascote, 
podendo alterar, a qualquer tempo, parte ou o todo da ideia criativa e sua aplicação, 
dependendo de aspectos técnicos, de natureza operacional ou financeira.  

 
6.5. O resultado do Concurso será anunciado no dia 16/10/2018 por meio de Comunicado a 
ser publicado no site da UNIFEBE.  
 
 
7. DA PREMIAÇÃO  
 
7.1. A Comissão Organizadora / Avaliadora selecionará entre os inscritos, o melhor esboço, 
incluída a sugestão de nome, a ser premiado como vencedor do concurso:  

 
1º Lugar: um notebook, Processador Core I3, HD 500 gb, 4gb de RAM DDR3/4 e tela de 
aproximadamente 14,5 polegadas ou superior. 

 
7.2. A premiação será realizada em evento próprio a ser agendado posteriormente pela 
UNIFEBE e Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux – Hospital Azambuja.  

 
8. DOS DIREITOS AUTORAIS 

 
8.1.  Ao participar do concurso, o candidato aceita as regras nele instituídas, devendo 
cooperar para o regular funcionamento da competição, acatando as decisões da Comissão 
Organizadora / Avaliadora bem como as orientações transmitidas durante o período de 
realização do Concurso.  

 
8.2. Ficam a UNIFEBE e o Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux – Hospital 
Azambuja isentos de qualquer responsabilidade ou ônus em relação a Direito Autoral 
decorrente do não cumprimento da Lei nº 9.610/98.  

 
8.3. Ao participarem do presente Concurso, os autores autorizam tacitamente a 
UNIFEBE/FEBE a divulgar seus esboços com o respectivo crédito para fins culturais, 
educacionais e de marketing, na forma da Lei nº 9.610/98 (Lei do Direito Autoral) por 
período indeterminado.  

 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1. O participante que não puder comparecer ao evento de premiação deverá entrar em 
contato previamente com a Assessoria de Comunicação e Marketing da UNIFEBE por meio 
do e-mail imprensa@unifebe.edu.br ou pelo telefone (47) 3211-7015. 
 



Centro Universitário de Brusque - 

UNIFEBE 
                                                     

 

______________________________ 
Rua Dorval Luz, n° 123 - Santa Terezinha 
88352-400  -  Brusque  -  SC 
Fone/Fax: (47) 3211-7000 
www.unifebe.edu.br 

 

9.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos administrativamente pela Comissão 
Organizadora / Avaliadora do Concurso.  

 
 
 

Brusque, 05 de setembro de 2018. 
 
 

 
 

Prof. Alessandro Fazzino 
Vice-Reitor, 

no exercício do cargo 
de Reitor  
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ANEXO ÚNICO 

      
 
 BRIEFING  - O HOSPITAL - O Santuário de Azambuja faz parte da história de Brusque, e 
nele está localizado o centenário Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux. 
 
O Hospital de Azambuja, como é conhecido, foi inaugurado em 29 de junho de 1902, quando 
a então Santa Casa de Misericórdia já englobava um pequeno hospital, um asilo, um orfanato 
e um hospício. Naquele mesmo ano, os atendimentos iniciaram de forma constante com a 
presença das irmãs da Congregação da Divina Providência. 
 
Desde que foi criado, o hospital tem por vocação o atendimento baseado na atenção e no 
carinho ao paciente e o compromisso em prestar uma assistência integral e segura, com 
profissionais qualificados. Hoje se tornou um dos mais importantes estabelecimentos de saúde 
da região de Brusque (SC), atendendo em média 5 mil pessoas por mês. Possui mais de 10 mil 
metros quadrados construídos, em três pavimentos e conta com mais de 150 leitos para 
atender a comunidade, sendo sete na Unidade de Terapia Intensiva.   
  
O Centro Cirúrgico do Hospital de Azambuja possui cinco salas para a realização dos 
procedimentos, além de um Centro Obstétrico para atendimento às gestantes e também um 
moderno Centro de Imagem com tomografia computadorizada, Ultrassom, Raio X e 
mamografia digital. 
  
Com o intuito de manter o alto nível de seus serviços, o Hospital Arquidiocesano Cônsul 
Carlos Renaux investe na modernização e ampliação de sua infraestrutura, na aquisição de 
novos equipamentos e na capacitação de sua equipe multidisciplinar. Nosso objetivo é a 
excelência no atendimento à população.  
 
O MASCOTE - Mascote é o nome dado a um animal, pessoa ou objeto animado que é 
escolhido como representante visual ou identificador de uma marca, uma empresa ou evento. 
São normalmente humanizados e utilizados para atingir diferentes públicos.  
Com características marcantes, que passam por sorrisos enormes e proporções exageradas, 
aspetos que procuram enaltecer uma dada propriedade positiva que cause identificação entre o 
público e a entidade representada pela mascote. Muitas empresas passam a utilizar o mascote 
como representante principal em campanhas publicitárias. Como interagem com as pessoas, 
ajudam simultaneamente na comunicação, conscientização e divulgação da marca. 
 
O Logotipo do Hospital  
 
 

 


