
REGULAMENTO DO CONCURSO DE COSPLAY DA

FEIRA DE CULTURA GEEK DA UERR

Apresentação

Os  organizadores  da  Feira  de  Cultura  Geek  da  Universidade  Estadual  de  Roraima  (UERR)

convidam a sociedade roraimense em geral a participar do Concurso de Cosplay.

Cosplay é a abreviação de Costume Play, que, numa tradução livre, seria fantasia e interpretação.

Seria, portanto,  a caracterização de personagens de qualquer tema, podendo ser de: quadrinhos,

filmes, seriados, mangás, animês, desenhos animados, jogos, etc.

Dos objetivos

A Feira de Cultura Geek da UERR tem por objetivo estimular e incentivar a sociedade roraimense

no  fortalecimento  da  leitura  e  da  cultura  em  geral,  disponibilizando  um  espaço  de  trocas  de

conhecimentos e experiências.

Já  o  concurso  de  Cosplay  tem  como  objetivo  a  utilização  de  elementos  que  identifiquem  e

enriqueçam o conjunto cultural e literário através da representação de personagens de livros, jogos,

filmes e da cultura geek de modo geral.

Da participação

O Concurso de Cosplay é aberto a toda a sociedade roraimense, podendo participar pessoas de todas

as idades, sexos e origens.

É proibida a apresentação utilizando fantasias pornográficas. A participação de menores de 14 anos

será permitida mediante autorização e presença dos responsáveis na data de realização do evento.

É vetada a participação de membros da comissão organizadora ou julgadora do evento.

Das inscrições

A ficha de inscrição encontra-se no Anexo I,  que deverá ser preenchida e encaminhada para o

endereço  de  e-mail  vice-reitoria@uerr.edu.br até  o  dia  28/11,  junto  com  duas  imagens  do

mailto:vice-reitoria@uerr.edu.br


personagem (o mais próximo possível do cosplay proposto) e uma música para a apresentação no

desfile, ou entregue, na data e local de realização do evento, para a comissão organizadora da Feira

de Cultura Geek da UERR. A homologação das inscrições ocorrerá 30 minutos antes da realização

da apresentação e desfile dos cosplays no evento. A inscrição é gratuita.

Da realização do concurso

A apresentação, desfile e julgamento dos cosplays inscritos será realizado no Campus de Excelência

Aplicada à Educação da UERR, localizado na Avenida Nazaré Filgueiras, 1812 – Bairro Dr. Silvio

Botelho, Boa Vista/RR, durante a Feira de Cultura Geek da UERR, que fará parte da I Exposição de

Inovação e Tecnologia de Mídia Digital da UERR.

Haverá vestiário para a troca de roupas e caracterização do cosplay, bem como sala de descanso. O

participante também poderá se dirigir ao evento já caracterizado.

Não  serão  permitidas  armas  com  corte  ou  uso  indevido  e/ou  perigoso  de  réplicas.  Serão

desclassificados os participantes que oferecerem risco ao próximo.

A apresentação, desfile e julgamento dos cosplays ocorrerá no dia 29 de novembro de 2018, no

período das 15 às 16:30 horas.

Da categoria

Serão aceitas inscrições para uma única categoria:

Desfile  livre:  Os participantes  farão  um desfile  para  o  público  e  para  o júri.  Ficando livre  ao

participante o uso ou não de performance que caracterize melhor  o personagem, respeitando o

limite  de  2  minutos  de  palco.  Será  considerado  vencedor  o  cosplay  que  estiver  melhor

caracterizado,  levando-se  em  consideração  fidelidade,  acabamento,  dificuldade  e  interpretação,

segundo o julgamento da comissão julgadora e do público participante do evento.

Da comissão julgadora

A comissão julgadora será responsável por registrar os pontos de cada cosplay, declarar os cosplays

vencedores e deliberar sobre qualquer situação que envolva a apresentação, desfile e julgamento do



concurso. Será constituída por três convidados, definidos pela coordenação da Feira de Cultura

Geek da UERR.

Da apresentação, desfile e julgamento

Os participantes devem se posicionar na lateral do palco central da Feira de Cultura Geek, inserida

na I Exposição de Inovação e Tecnologia de Mídia Digital da UERR, dentro do Ginásio de Esportes

do Campus de Excelência Aplicada à Educação da UERR (na Avenida Nazaré Filgueiras, 181 –

Bairro Dr. Silvio Botelho, Boa Vista/RR) para o desfile, no mínimo 30 (trinta) minutos antes da

apresentação, com suas músicas já escolhidas e inseridas em pen drive, para a formação da ordem

da apresentação e desfile que seguirá por ordem crescente de idade.

A apresentação do desfile será de 2 (dois) minutos por cosplay e serão avaliados:

Fidelidade – peso 3,0;

Acabamento – peso, 2,0

Dificuldade – peso 2,0;

Interpretação – peso 3,0.

A nota do corpo de jurados e do público participante do evento poderá variar de zero a dez. A nota

do público será somada e dividida pela quantidade de votos na urna.

A decisão da comissão julgadora (responsável e idônea) é soberana e irrecorrível, não cabendo aos

organizadores a responsabilidade por suas decisões.

Da premiação

Haverá premiação para os cosplays que se destacarem na primeira e segunda colocação.

1º Colocado: 1 Jogo de Tabuleiro Puerto Rico (patrocinado pela Loja Mega 3).

2º Colocado: 1 Vale Compras no valor de 50 reais na Loja Mega 3.

Todos os participantes da competição receberão certificado de participação.



Das disposições finais

As inscrições efetuadas implicam na total aceitação deste regulamento, inclusive a utilização da

imagem do participante pela organização do evento em futuras publicações no site da UERR ou em

outras mídias.

À Comissão Organizadora da Feira de Cultura Geek da UERR cabe julgar os casos omissos no

presente regulamento e poderá suspender ou cancelar o Concurso, sem que isso caiba a qualquer

participante o direito de reclamação.

Elemar Kleber Favreto

Coordenador da Feira de Cultura Geek da UERR



FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO DE COSPLAY

IDENTIFICAÇÃO:

Nome___________________________________________________________________________

Data de Nascimento:  _____/______/_________ (   ) MASCULINO        (    )  FEMININO

RG_______________________________________

E-MAIL: ________________________________________ CELULAR: _____________________

NOME DO PERSONAGEM: _______________________________________________________

OBRIGATÓRIO: ENVIAR, JUNTO COM A FICHA DE INSCRIÇÃO, O ARQUIVO COM
DUAS IMAGENS DO PERSONAGEM, O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO COSPLAY
PROPOSTO, PARA APRECIAÇÃO E ANÁLISE DOS JUÍZES NO DIA DO CONCURSO,
BEM COMO UMA MÚSICA PARA A APRESENTAÇÃO NO DESFILE.

Li o regulamento: (    ) concordo                                     (    ) não concordo

Assinatura: _____________________________________     Data: _____/________/_________ 

QUANDO MENOR DE 14 ANOS, PREENCHER A AUTORIZAÇÃO ABAIXO

Eu,  ___________________________________________,  portador  (a)  do  RG
_________________________,  parentesco:  ________________  do  concorrente
____________________________________________________________ AUTORIZO o(a) menor
de  idade  acima  identificado(a)  a  participar  do  CONCURSO DE COSPLAY DA FEIRA DE
CULTURA GEEK DA UERR e declaro ter pleno conhecimento sobre as atividades desenvolvidas
no ambiente do concurso e de seu regulamento. 

Assinatura: _____________________________________     Data: ______/________/________


