
 

I Concurso Beleza Negra da UFPA Castanhal 2018  
 

Tema: O dia da consciência negra é todo dia. 
 

EDITAL  
 
 
O 1º Concurso BELEZA NEGRA da UFPA Castanhal 2018 é uma realização 
de discentes, professores e movimento negro do município de castanhal e tem, 
como objetivo maior, valorizar a beleza, a estética e a cultura 
negra/afrobrasileira, presente nas mulheres e homens, fortalecendo a identidade 
sócio-cultural e étnica das mesmas. 
 
 
REGULAMENTO   
 
 
 
Art. 1º. Objetivos do Concurso: 
 
O 1º Concurso Beleza Negra da UFPA Castanhal, tem como principais 
objetivos: 

- trabalhar a autoestima de mulheres e homens negros da região Nordeste do 
Estado do Pará, destacando a beleza negra 
e  valorizando  a  diversidade  étnica  e  sociocultural existente  nos  municípios; 

- valorizar a cultura e a estética afro-brasileira; 

- destacar a beleza negra, o orgulho e a valorização de ser negra; 

- criar oportunidades sociais; 

- valorizar a beleza e a desenvoltura das candidatas e candidatos; 

- colaborar com o desenvolvimento social e cultural; 

- promover a interação com as comunidade universitária e entre municípios; 

- divulgar eventos relacionados ao Concurso. 
 
 
Art. 2º. DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO  
 
 
A organização do evento ficará a cargo da Comissão Organizadora.  
 
 
Art. 3º DA DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO  
 
O evento é de abrangência intermunicipal e será realizado no dia 05 de 
Dezembro de 2018, na Universidade Federal do Pará/ Campus Castanhal, 



localizado na Avenida dos universitários S/N, bairro Jaderlândia/Castanhal/PA e 
terá com início às 17hs.  
 
 
Art. 4º DOS PARTICIPANTES  
 
Poderão   participar do concurso mulheres e homens afrodescendentes/negras, 
que se autoconsiderem  afrodescendentes (negras ou pardas), com idade  de 15 
a 50 anos e, que estejam matriculadas/os em uma instituição de ensino superior 
pública ou particular, localizada na região Nordeste do Pará.  
 
Art. 5º DAS INSCRIÇÕES  
 
As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail: 
paulinhodan01@hotmail.com, com a Ficha de Inscrição, no prazo de 27/11 a 
03/12 de 2018; devendo a candidata(o) preencher e assinar a respectiva Ficha 
de Inscrição (modelo anexo), anexando cópias dos seguintes documentos:  
- RG;  
- Comprovante de matricula/vínculo com a instituição de ensino superior.  
 
 
Art. 6º - COMISSÃO JULGADORA  
 
 
A Comissão Julgadora será composta por 5 (cinco) convidados da comissão 
organizadora, que não tenham relação de parentesco com as candidatas (os).  
 
§ 1º - A Comissão Julgadora será imparcial e soberana nas suas decisões, não 
tendo a Comissão Organizadora qualquer responsabilidade quanto aos 
resultados.  
 
§ 2º - As notas serão dadas de 5 (cinco) a 10 (dez) por quesito, sendo que a 
soma das notas dará o resultado final, e a participante com a maior pontuação 
será declarada vencedora e vencedor. Caso haja empate na somatória das notas 
o desempate será feito pelo quesitos avaliativos, quem tirou a maior nota em: 
 
 - coreografia; 
 - simpatia; 
 - traje; 
 - comunicação.  
 
§ 3º - Os critérios para o julgamento serão: 
 
  - coreografia; 
 - simpatia; 
 - traje; 
 - comunicação/ responder a seguinte pergunta. 
   O que é ser negro na sociedade Brasileira? 
 
 



 
 
Art. 8º - DA ESTÉTICA A SER ADOTADA PELAS CANDIDATAS:  
 
Para concorrer as candidatas deverão desfilar, obedecendo aos seguintes 
critérios: 
 
a) Roupas ao estilo africano, não transparente e que represente ou faça alusão 
a algum País do Continente; 
b) Cabelos com penteados, tranças afro ou solto (natural); 
c) Maquiagem ou pintura afro. 
 
 
Art. 9º - DA PREMIAÇÃO:  
 
A premiação será concedida na seguinte forma masculino e feminino: 
 
1º Lugar: Prêmio surpresa e um book fotográfico. 
 
2º Lugar: Prêmio surpresa. 
 
3º Lugar: Prêmio surpresa. 
 
 
Art. 10º - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
 
I – As candidatas e candidatos deverão respeitar os horários estabelecidos pela 
Organização do Evento.  
  
II – Os candidatos/as vencedores do Concurso e seus respectivos responsáveis 
legais autorizam, desde já, a divulgação de imagens produzidas em razão do 
Concurso para a utilização pela Organização do evento em qualquer campanha, 
matéria ou publicação, desde que para fins lícitos e morais e com o intuito de 
divulgação do Concurso e do evento; 
 
III – Qualquer comunicado da Comissão Organizadora do Evento será feito 
diretamente ao candidato ou responsável legal por este, não sendo aceita a 
representação por terceiros; 
 
IV – A inscrição do candidato (a) no Concurso implica na aceitação expressa e 
incondicional de todas as disposições contidas no presente Regulamento;  
 
V - As dúvidas de interpretação e os casos omissos neste Regulamento serão 
resolvidos pela “Comissão Organizadora do I Concurso da Beleza Negra da 
UFPA / Castanhal.  
 
VI – A comissão organizadora não se responsabiliza por transporte aos 
candidatos. 



 VII – Todos as candidatas e candidatos deverão estar presente no local do 
evento com 1hora de antecedência para o início. 
 
 
Castanhal-PA, 26 de Novembro de 2018.  
 

 

 

Envie essa ficha de inscrição para o e mail: paulinhodan01@gmail.com  
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

I CONCURSO DA BELEZA NEGRA DA UFPA CASTANHAL 

 

 

Nome: 
____________________________________________________________  
 

Data de Nascimento: ______/______/_______  
 

RG:_________________________ CPF: _____________________________  
 

Cidade (onde nasceu): ______________ Estado: _____  
 

Cor ou Raça: Negra ( ) Parda ( )  
 

Onde estuda___________________________________________________ 
 

Trabalho______________________________________________________ 
 

E-mail: 
____________________________________________________________  
 

Telefone:______________________Celular:____________________________ 
 

Whatsapp: __________________________________ 
 

 

 

Local:_______________________________ Data:_____/_____/ 2018.  
 

______________________________________  
 

Assinatura da Candidata 
 
_______________________________________  
 
Assinatura do(a) Responsável pela Candidata 

 


