
 

 

 

CONCURSO DE MAQUIAGEM 
Personalização da imagem e valorização do estilo próprio do indivíduo, através da criação de 

um visual único e com ferramentas próprias 
 

A Coordenação do curso de Estética e Cosmética, convida toda a comunidade interna e externa 

a participarem do Concurso de Maquiagem, com a temática “Personalização da imagem e 

valorização do estilo próprio do indivíduo, através da criação de um visual único e com 

ferramentas próprias”, nos moldes descritos neste edital. 

1. OBJETIVOS: promover a integração dos estudantes e colaboradores da IES, transcendendo os 

conhecimentos teóricos e práticos a fim de possibilitar o intercâmbio inter e intra institucional 

de conhecimentos e experiências. O concurso visa impulsionar a prática de habilidades na área 

da beleza e maquiagem, aproximando os alunos do mercado profissional, além de valorizar o 

aprimoramento, a criatividade e a coletividade. 

2. O CONCURSO 
Os participantes deverão elaborar uma maquiagem relacionada à categoria escolhida no ato 
na inscrição. 
 
3. PÚBLICO-ALVO 
Discentes e colaboradores do Unipê. 
 
4. CRONOGRAMA 

Período de realização das inscrições on-line para participantes 
que desejam concorrer aos prêmios 

21/06/2021 a 30/06/2021 

Divulgação dos participantes selecionados 01/07/2021 

Inscrições on-line para ouvintes 21/06/2021 a 02/07/2021 

Data do evento on-line 02/07/2021 

 
5. DO CONCURSO 
O evento ocorrerá de forma remota no dia 02 de julho de 2021. Contemplará os horários da 
manhã e iniciará com a abertura oficial do evento, seguida de um ciclo de palestras durante o 
período da manhã.  Faremos a apresentação dos candidatos selecionados que começarão a 
maquiagem referente à categoria escolhida no ato da inscrição. Durante a produção, ocorrerão 
as palestras, e ao final da última palestra, os candidatos mostrarão a sua arte para julgamento 
e votação. Será escolhido 1 (um) finalista de cada categoria. A premiação deverá ser agendada 
com a comissão organizadora. 
 
6. CATEGORIAS 
Cada participante poderá escolher uma das três categorias no ato na inscrição: maquiagem 

profissional ou maquiagem amadora. 

7. INSCRIÇÕES 

7.1 Inscrições para ouvintes: a inscrição deve ser realizada através do link: 

https://www.even3.com.br/concursodemaquiagem/ 



7.2 Inscrições para participantes: a inscrição deve ser realizada do dia 21/06/2021 a 30/06/2021 

através do link: https://www.even3.com.br/concursodemaquiagem/  . É imprescindível que seja 

anexada alguma foto que mostre uma maquiagem produzida pelo participante (regras no tópico 

7.3) e marcar a opção que deseja concorrer (maquiagem profissional ou amadora). As inscrições 

serão gratuitas, e o envio de fotos após o período acima mencionado serão desconsideradas. 

A lista dos participantes selecionados será divulgada na página do instagram do Núcleo 

Acadêmico de Estética e Cosmética – NAES. Link: https://www.instagram.com/naesunipe/ 

7.3 Regras para a realização das inscrições 
 
a) Podem participar alunos regularmente matriculados em qualquer curso de Graduação ou Pós-
graduação da UNIPÊ, bem como colaboradores da instituição; 
 
b) Os candidatos interessados devem enviar fotos de um trabalho realizado (com maquiagem) 
no ato da inscrição, para serem analisadas e selecionadas pela comissão técnica da organização 
do evento. As imagens dever seguir os seguintes critérios: devem ser em formato digital, não 
devem apresentar qualquer tipo de montagem e devem ser coloridas.  
 
c) A utilização de programa de edição de imagens via computador deverá ocorrer apenas para 
ajustes de parâmetros básicos, como cor, contraste, nitidez e saturação. Não serão permitidas 
alterações drásticas nas imagens (como colocação, retirada ou inserção de elementos) ou uso 
de efeitos especiais. 
 
d) O não preenchimento correto do formulário de inscrição implicará desclassificação. 
 
e) Cada concorrente poderá escolher uma das categorias para concorrer. 
 
f) Será aceita apenas 1 (uma) inscrição por participante na categoria escolhida.  
 
g) Os materiais (maquiagem) bem como a modelo a ser maquiada são de responsabilidade de 
cada candidato. 
 
8. DA ESTRUTURA DO CONCURSO 
A Comissão responsável pela escolha dos projetos classificados para votação na final será 

composta por professores e/ou colaboradores da instituição. 

A elaboração da maquiagem pelo candidato ocorrerá no período da manhã após sinalização da 

comissão. Findo o ciclo de palestras da manhã, os candidatos mostrarão seu trabalho para 

apreciação e julgamento pela comissão. 

9. DO JULGAMENTO  
O Julgamento será realizado no dia 02 de julho de 2021, a partir das 11h:30min com transmissão 
ao vivo pelo https://www.twitch.tv/eventosunipe. 
 
10. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada pela comissão julgadora composta por 3 (três) membros. Será 
atribuída pontuação de 0 a 10, para cada critério analisado, quais sejam: 
 
a) criatividade; 
b) originalidade; 
c) harmonia de cores. 



 
A decisão da comissão julgadora é soberana e estará alicerçada pelos critérios de avaliação. 

11. DA PREMIAÇÃO 
Após julgamento pela comissão, os vencedores serão contemplados com os prêmios descritos 
a seguir para cada categoria: 
 
a) maquiagem profissional: revitalização facial. 

b) maquiagem amadora: máscara fotobioestimuladora. 

Além disso todos os vencedores receberão um certificado de participação. 

 

12. Disposições finais 

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do evento em conjunto com a 

Coordenação do Curso de Estética de Cosmética. 

 

João Pessoa, 17 de junho de 2021. 

Coordenação do curso de estética e cosmética. 

 


