
Concurso de Fantasia e Maquiagem 
 
Assim como no ano passado, todos estão convidados a comparecer ao campus fantasiados e              
maquiados e acompanhar as atividades do campus caracterizados. No entanto, aqueles que            
têm interesse em participar do concurso precisarão tirar uma foto oficial no painel que estará               
montado na área de convivência. Tirada a foto, o aluno já estará inscrito. 
 
Os vencedores serão escolhidos por professores, servidores e terceirizados.  
 
Este ano, ao invés de pódio, a premiação se organizará por categorias, premiando o melhor               
entre cada uma delas. 
 
Melhor Fantasia Geral ou Mitológica - nesta categoria estão aqueles que se inspiraram em              
seres mitológicos, folclóricos, lendas urbanas, monstros clássicos (vampiro, zumbi, múmia,          
lobisomem, etc.), figuras históricas ou alegóricas (bailarina, astronauta, etc.). 
 
Melhor Cosplay/ Fantasia Geek-inspired - nesta categoria estão aqueles que se inspiraram            
em personagens famosos de Anime, HQ, filmes, séries, games, RPGs/TCG e Literatura            
Moderna ou Contemporânea. 
 
Melhor Maquiagem - nesta categoria estão os alunos que optarem por usar apenas             
maquiagem OU que estejam fantasiados e maquiados, mas que desejam participar apenas            
desta categoria, desconsiderando a fantasia. A maquiagem pode ser feita pelo próprio aluno ou              
não. 
 
Os prêmios de cada categoria serão vale-compras de livros. 
 
ATENÇÃO!! É importante observar as regras de vestimenta dos laboratórios. Por questões de             
segurança, consulte seu professor ou o técnico de laboratório para saber quais as restrições              
quanto às roupas e os calçados adequados para frequentar os laboratórios. 
 
Tenha em mente também que a atividade acontecerá em órgão público, respeite este espaço! 
 
Concurso de Jack O'Lantern 
 
Nesta categoria, compete-se por equipes de até 10 alunos (com o mínimo de 5 alunos por                
equipe). Os alunos não precisam ser da mesma turma. Cada equipe deve se organizar para no                
dia 01/11/2017 trazer para o campus uma abóbora decorada para ficar exposta na área de               
convivência durante todo o dia. A abóbora deve ter nome e acompanhar uma pequena              
explicação do seu conceito/história de até 220 caracteres. Os docentes, servidores e            
terceirizados votarão na melhor Jack O’Lantern. Inovem e surpreendam! 
 



A equipe vencedora ganhará uma sessão de filme de terror no IF, com pipoca, refrigerante,               
suco, sorvete e guloseimas por nossa conta! 
 
REGRA: Para competir, as equipes precisam comprovar que a abóbora foi usada em casa              
para cozinhar algum prato! Nada de desperdício! Jerimum é comida! 
 

Happy Halloween e Feliz Dia de Los Muertos!! 


