
 

 

EDITAL 

CONCURSO DE MAQUIAGEM – ESTÉTICA AWARDS 

CONEXÃO UNIFAMETRO 2020 

Regulamento nº 1, de 06 de outubro de 2020. 
 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO – UNIFAMETRO torna público aos interessados que estão 

abertas as inscrições para o 3º CONCURSO DE MAQUIAGEM – ESTÉTICA AWARDS. 

 
 

1. Objetivo 

O concurso visa promover a integração dos estudantes e membros da IES, incentivando a 

prática de habilidades na área de domínio da beleza, maquiagem, além de relacionar 

competências teóricas e práticas, integrando os candidatos com a área acadêmica e o 

mercado profissional. 

Dia: 26 de outubro de 2020 | Local: Campus Conselheiro Estelita – Fortaleza/CE. 
 
 

2. Inscrições 

 
2.1 Podem participar alunos regularmente matriculados em qualquer curso de Graduação 

ou Pós-graduação da Unifametro, bem como colaboradores e professores (exceto do 

curso de Estética e Cosmética) da instituição; 

2.2 Para se inscrever no 3º Concurso de Maquiagem – Estética Awards, os candidatos 

interessados devem enviar uma foto de um trabalho realizado (com maquiagem) para 

o e-mail: conexao@unifametro.edu.br no período de 06 a 21 de outubro, para serem 

analisadas e selecionadas pela comissão técnica da organização do evento. 

2.3 A lista de selecionados será divulgada até o dia 23 de outubro. 

2.4 Os materiais (maquiagem) bem como a modelo a ser maquiada são de responsabilidade 

de cada candidato. 

 
3. Seleção e prova 

 
Serão selecionados até 08 candidatos que participarão de prova a ser realizada da 

seguinte forma: 

 
3.1 O tema será sorteado momentos antes do início da prova. 

3.2 A prova será gravada e terá início às 15h. O estilo de roupa da modelo deverá ser 

composto pelo candidato. 

3.3 Os candidatos serão avaliados durante a realização da prova e o resultado será 

anunciado no dia 12 de novembro de 2020, dentro da programação da Conexão 

Unifametro 2020. 

mailto:conexao@unifametro.edu.br


 

 
4. Infraestrutura 

A organização do evento disponibilizará espaço devidamente higienizado para a realização 

da prova, bem como material de proteção individual cumprindo as recomendações dos 

órgãos de saúde com a finalidade de prevenir a disseminação da Covid-19. 

 
 

5. Regras gerais 

5.1. Em caso de atraso de candidato, ele deverá ser imediatamente desclassificado. 

5.2. Os candidatos deverão estar vestidos com roupa adequada de maquiador profissional. 

5.3. Fica estritamente proibido: utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação; 

conversar com pessoas de fora da organização. 

5.4. Cada participante terá 2 horas para realizar as técnicas de maquiagem, para fins de 

avaliação dos jurados presente. 

5.5. Será desclassificado o candidato que trouxer modelos previamente maquiadas com a 

pele preparada ou descumprir as normas de segurança. 

5.6 Caberá ao candidato trazer a modelo já com o penteado pronto, ficando sob 

responsabilidade do mesmo. 

 
 

6. Critérios de avaliação 

6.1 O corpo de jurados será composto por 3 avaliadores da área. 

6.2 A avaliação será feita mediante pontuação. 

6.3 O resultado final será designado em função da soma dos resultados dos jurados. 

6.4. Em caso de empate na pontuação final, prevalecerá a nota do presidente da comissão 

julgadora. 

6.5. Serão julgadas também as técnicas utilizadas durante a prova. Essa avaliação não soma 

pontos, mas o não cumprimento pode gerar falta grave e descontar ponto da nota final. 

 
 

7. Certificação 

Todos os candidatos receberão certificado de participação no concurso. Bem como serão 

concedidos certificados para os três primeiros lugares. 

 
 

8. Considerações finais 

8.1 A decisão do júri é incontestável e quaisquer problemas e dúvidas que surgirem durante 

o concurso serão decididos pela organização do Concurso do Estética Awards. 



 
 
 

 

9. Premiação 

1º lugar: troféu, 01 bolsa de integral de Pós-graduação para qualquer curso da área de 
Estética na Unifametro, 01 Alexa (assistente virtual), 01 bancada (mdf e vidro) para maquiador 
(SB Móveis Planejados) e kit Unifametro; 

 
2º lugar: troféu, assinatura Amazon Prime (1 ano), 01 curso de penteado (Idear) e kit 

Unifametro; 
 

3º lugar: troféu, 01 círculo de corretivos Kryolan e kit Unifametro. 
 
 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 

CONEXÃO UNIFAMETRO 2020 


