
 

CONCURSO CULTURAL PARA NOMEAÇÃO DA CERVEJA DO CÂMPUS 

SERTÃOZINHO DO IFSP 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo torna público o 

regulamento destinado ao processo de escolha do nome da cerveja, produzida pelo 

curso técnico em Cervejaria Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Sertãozinho. 

 

1. CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS 

 
1.1. O concurso tem como objetivo principal incentivar a comunidade interna e 

externa do IFSP a escolher o nome da cerveja vinculada ao curso técnico em 

Cervejaria do Câmpus Sertãozinho. 

1.2. A proposta é engajar a comunidade e dar visibilidade ao produto produzido pelo 

curso, mobilizando a interação pelo canal oficial do IFSP no Instagram e demais 

canais oficiais da instituição. 

 

2. DAS ETAPAS 

 
2.1. O concurso cultural terá cinco etapas: 

 Sugestão dos nomes pela comunidade interna e externa no perfil oficial do 

Instagram do IFSP (@ifsp_oficial); 

 Análise e seleção dos 3 (três) nomes finalistas; 

 Divulgação para a comunidade; 

 Votação;  

 Apuração e divulgação do nome eleito. 

 

3. DA SUGESTÃO DE NOMES 

 
3.1. Será disponibilizada para todo público (comunidade interna e externa) do IFSP 

a possibilidade de sugestão de nomes por meio de comentário em post específico 

no perfil oficial do IFSP no Instagram (@ifsp_oficial). Podem fazer sugestões 

quaisquer pessoas, ligadas ou não, ao IFSP. 

3.2. Serão desconsiderados e eliminados: nomes impróprios, de produtos já 

registrados ou de conhecimento público, além daqueles que não respeitarem 



direitos autorais e de propriedade intelectual, bem como o Código Penal Brasileiro e 

a legislação vigente. 

3.3. É possível sugerir mais de um nome. 

3.4. A participação implica automaticamente na cessão dos direitos autorais e de 

imagem para uso do IFSP. 

3.5. Por direitos autorais entende-se o poder de publicação em coletânea, em meios 

eletrônicos ou em qualquer outra forma de veiculação, sempre que assim for 

decidido pela instituição. 

3.6. A cessão do direito de uso de imagem confere, por tempo indeterminado, ao 

IFSP a autorização para uso com ou sem fins comerciais e sem qualquer ônus para 

a instituição. 

 
 
4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
4.1. A análise das sugestões feitas pela comissão terá como critério: 

a) criatividade, originalidade e pertinência; 

b) exclusão das sugestões que se enquadram no item 3.2 deste regulamento; 

c) a autoria será atribuída ao perfil que postou primeiro, em ordem cronológica, no 

comentário do post oficial, em caso de nomes repetidos. 

4.2. Desempate e casos omissos serão conduzidos pela comissão. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS FINALISTAS 

 
5.1. A divulgação dos nomes finalistas será feita por meio de notícia no portal do 

IFSP (ifsp.edu.br), e de posts tanto na página do Facebook 

(facebook.com/IFSaoPaulo) quanto no perfil do Instagram (@ifsp_oficial). 

 

6. A ESCOLHA/SELEÇÃO 

 
6.1. A escolha/seleção ocorrerá de 16/05/2022 a 20/05/2022, em stories destacados 

no perfil do Instagram @ifsp_oficial. 

6.2. Toda comunidade interna e externa está apta a sugerir nomes no perfil do 

Instagram, sendo cada perfil pessoal considerado um voto. 

 



7. DA APURAÇÃO DOS NOMES 

 
7.1. A apuração dos nomes será feita pela comissão a partir do dia 20 de maio de 

2022. 

7.2. Irá para votação o nome da cerveja que obtiver maior número de votos válidos. 

7.3. Em caso de empate, caberá à comissão a análise do nome com mais aderência 

ao produto. 

7.4. A divulgação dos nomes finalistas acontecerá no dia 25 de maio de 2022. 

 

8. DA VOTAÇÃO 

 
8.1. A votação ocorrerá de 27/05/2022 a 31/05/2022, em stories destacados no perfil 

do Instagram @ifsp_oficial. 

8.2. Será vencedor o nome da cerveja que obtiver maior número de votos válidos. 

8.3. Em caso de empate, caberá à comissão a análise do nome com mais aderência 

ao produto. 

8.4. A divulgação do nome ganhador acontecerá no dia 03 de junho de 2022. 

 

9. DA PREMIAÇÃO AOS AUTORES DOS NOMES FINALISTAS 

 
9.1. Os autores dos nomes finalistas receberão um convite para visitarem as 

instalações da fábrica e o processo produtivo da cervejaria.  

9.2. Os finalistas serão contatados pela comissão por meio de seu perfil no 

Instagram, para indicar seus dados completos e combinar o dia da visita. 

9.2.  O IFSP não se responsabiliza pelo deslocamento do ganhador até as 

instalações da cervejaria.  

 

10. CRONOGRAMA 

 

Atividade Previsão 

Sugestão de nomes  16/05/2022 a 20/05/2022 

Análise e seleção dos nomes  21/05/2022 a 24/05/2022 



Divulgação dos nomes finalistas 25/05/2022 

Votação 27/05/2022 a 31/05/2022  

Apuração 01/06/2022 e 02/06/2022 

Divulgação do resultado 03/06/2022 

 

 

11. DA COMISSÃO 

 
11.1 A Comissão deve ser composta por: 

a) comunicação do IFSP;  

• Diretor de Comunicação, Fábio Cabral 

• Relações Públicas, Lucas Rocha de Alvarenga 

b) coordenador do Centro Multidisciplinar de Tecnologia Cervejeira do IFSP;  

• Jean Rodrigues da Silva 

c) coordenador do Curso Técnico em Cervejaria;  

• Marcos Paron 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1. O nome eleito terá sua propriedade intelectual cedida de pleno direito e por 

prazo indeterminado ao IFSP. Não cabe à instituição quaisquer ônus sobre o uso do 

nome, pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos/ressarcimentos 

que venham a ser reivindicado pelos participantes do concurso, inclusive sendo 

permitido ao IFSP fazer adaptações, visando a sua adequação ao conceito e à 

imagem institucional. 

12.2. A participação neste concurso implica plena aceitação e concordância das 

regras estabelecidas neste regulamento. 

12.3. Os casos omissos serão analisados pela comissão. 

12.4. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Paulo, 13 de maio de 2022. 


