
REGULAMENTO 

I CONCURSO ESPELHO D’ÁGUA  

DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

 

Este edital se refere à primeira edição do concurso de respostas integra a I Celebração 

do Dia Mundial da Água, realizada pelo Laboratório de Ciências das Águas (LaCiA). O 

concurso tem como objetivo fazer com que a comunidade da UDESC tenha uma visão 

diferenciada da água ampliando a compreensão sobre a sua importância, através da 

reflexão sobre as diferentes problemáticas relacionadas ao tema. 

 

1 DOS PARTICIPANTES  

1.1 Poderão participar do concurso toda a comunidade vinculada à Universidade do 

Estado de Santa Catarina - Centro de Ciências Tecnológicas: estudantes, professores 

e servidores.  

1.2 Este concurso é destinado a amantes da água de todas as idades.  

 

2 DAS INSCRIÇÕES  

2.1 A inscrição é gratuita e não está vinculada à aquisição de nenhum produto, serviço 

ou direito.  

2.2 A inscrição é de caráter individual e deve ser realizada exclusivamente pelo 

formulário digital que será divulgado em conjunto com a pergunta. 

2.3 Cada participante pode enviar no máximo uma resposta para cada pergunta. Caso 

o participante envie número superior ao limite será considerado o último envio.  

2.4 A resposta enviada deve ser, obrigatoriamente, de autoria do(a) participante. O(A) 

candidato(a) se compromete a participar somente com respostas de sua autoria, sendo 

o(a) único(a) responsável por quaisquer violações a direitos autorais que tenham 

repercussão na esfera cível e criminal. 

2.5 A inscrição por pergunta pode ser feita até 48 horas após o lançamento da pergunta. 

2.6 Os (As) participantes concedem os direitos de uso pleno do(s) texto(s) inscrito(s), 

em sua totalidade e o direito de mencionar a autoria deste, sempre que necessário, para 

fins de publicação, exposição e divulgação em espaços físicos e digitais.  

2.7 Para o preenchimento do formulário de inscrição é necessário a utilização o e-mail 

institucional das UDESC. Por exemplo:  

Para alunos: CPF@edu.udesc.br  

Para servidores: CPF@udesc.br  

A senha é igual à senha do ID Udesc.  



 

3 DO MATERIAL  

3.1 O concurso contempla três perguntas, que serão apresentadas nos dias 12, 15 e 17 

de março de 2021. 

3.2 As perguntas serão baseadas nas perguntas propostas pela UNESCO para o Dia 

Mundial da Água 2021 com o tema Valorizando a Água 

(https://www.worldwaterday.org/). 

3.3 As respostas devem obrigatoriamente ter enfoque na água em suas mais diversas 

formas e conexões. 

3.4 Apenas serão aceitas respostas enviadas pelo formulário digital, contendo no 

máximo 400 caracteres (considerando o espaçamento). 

 

4 DA SELEÇÃO  

4.1 A seleção das melhores respostas será realizada por comissão formada por três 

profissionais ligados à área de água e/ou educação.  

4.2 A comissão será formada até o dia 15 de março de 2021 e a publicação será 

realizada no site www.udesc.br/lacia. 

  

5 DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO  

5.1 A banca julgadora escolherá duas respostas por pergunta. 

5.2 Por meio de votação livre pelo Instagram, com duração de 24h, será definida a 

melhor resposta por pergunta. Em caso de empate cabe a banca julgadora definir a 

resposta. 

5.3 As respostas vencedoras serão apresentadas no dia 22/03/2021, durante a I 

Celebração do Dia Mundial da Água.  

5.4 Os autores das respostas premiadas terão sua arte divulgada pela UDESC.  

5.5 Os autores também receberão brindes e um certificado de premiação.  

5.6 As respostas vencedoras serão organizadas em um painel que será enquadrado e 

exposto no Laboratório de Ciência das Águas da UDESC/CCT.  

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1 A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, 

de todas as disposições deste regulamento.  

6.2 Serão desclassificadas as inscrições que não atenderem às regras deste 

regulamento.  

http://www.udesc.br/lacia


6.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  

6.4 Qualquer dúvida sobre o concurso ou sobre o presente regulamento deve ser 

encaminhada para o e-mail: lacia.cct@udesc.br.  

 

Joinville, SC, 12 de março de 2021. 


