Retificação do Regulamento Cosplay e Cospobre
O Colégio Técnico de União da Vitória - COLTEC, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, retificar o presente regulamento do “CONCURSO COSPLAY E
COSPOBRE”, a ser realizado no dia 6 de novembro de 2019 durante o “1o. COLTEC
GEEK FESTIVAL”, nos termos abaixo:
ONDE SE LÊ:
Detalhes dos critérios avaliativos:
Imagem de referência (valor 1,0): será utilizada para definir como o personagem
será apresentado e o candidato (a) receberá a nota se cumprir os requisitos na
inscrição.
Desfile (valor máximo 3,0): os candidatos irão desfilar conforme ordem de sorteio
realizado no dia. Primeiramente será feito o desfile coletivo. Na sequência o desfile
individual, onde os jurados farão a avaliação, finalizando com o desfile coletivo.
Caracterização (valor máximo 3,0): serão avaliadas roupas, acessórios, calçados,
armamentos, penteados, maquiagem e demais itens de indumentária que
componham a caracterização do personagem, com o objetivo de recriar sua estética
da forma mais fiel possível.
Interpretação (valor máximo 3,0): os candidatos devem desfilar fazendo as poses,
expressões e interações que caracterizam o personagem que escolheu.
Foto mais votada no Facebook (valor 1,0): somente um candidato receberá a nota
se receber o maior número de curtidas na foto oficial do evento, publicada no
Facebook do Coltec. O horário para avaliação das curtidas será 30 minutos antes do
desfile e acontecerá com todos os candidatos(as) presentes.

Leia-se:
Detalhes dos critérios avaliativos:
Imagem de referência (valor 1,0): será utilizada para definir como o personagem
será apresentado e o candidato (a) receberá a nota se cumprir os requisitos na
inscrição.
Desfile (valor máximo 3,0): os candidatos irão desfilar conforme ordem de sorteio
realizado no dia. Primeiramente será feito o desfile coletivo. Na sequência o desfile
individual, onde os jurados farão a avaliação, finalizando com o desfile coletivo.
Caracterização (valor máximo 3,5): serão avaliadas roupas, acessórios, calçados,
armamentos, penteados, maquiagem e demais itens de indumentária que
componham a caracterização do personagem, com o objetivo de recriar sua estética
da forma mais fiel possível.
Interpretação (valor máximo 3,5): os candidatos devem desfilar fazendo as poses,
expressões e interações que caracterizam o personagem que escolheu.
As demais informações constantes no referido regulamento permanecem inalteradas.

União da Vitória, 4 de novembro de 2019.

