
 

 
Concurso de Frases 

Regulamento 
 

1. Visão geral 

As relações diplomáticas entre o Brasil e a Coreia foram estabelecidas em 31 de 

outubro de 1959. Apesar da distância física e suas diferenças culturais, os dois países 

cultivam uma profunda amizade que mais os aproxima do que separam.  

Esse relacionamento, que se estende por quase 60 anos, pode ser percebido em 

diversos segmentos, dentre os quais político, econômico, social e cultural.  No Brasil, a 

Embaixada da República da Coreia tem, entre seus principais papeis, a missão de 

fortalecer estes laços.  

 

2. Contexto 

Por isso, nos dias 4 e 5 de outubro, a Embaixada da República da Coreia no Brasil 

realiza grande evento no campus principal da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Na ocasião, os estudantes e interessados poderão apreciar um pouco do país 

por meio de seminários, palestras e outras atividades políticas, educacionais e 

culturais. Para envolver ainda mais a comunidade acadêmica da UFMG, convidamos a 

todos os estudantes desta respeitada instituição de ensino a participarem do evento, 

assim como participarem de um Concurso de Frases promovido pela Embaixada.  

 

3. Concurso 

Para participar é preciso escrever uma frase que melhor representa as relações do 

Brasil e a Coreia. O tema norteador do concurso é Passado, Presente e Futuro: 

desenvolvimento das relações Brasil-Coreia. 

 

4. Premiação 

O Concurso de Frases vai distribuir, no total, R$ 1.400 em dinheiro, da seguinte forma:  



 
1° lugar: R$ 600;  

2° lugar: R$ 500; 

3° lugar: R$ 300 

 

A composição dos prêmios pode ser mudada de acordo com a quantidade de 

inscrições recebidas e/ou o nível dos inscritos.   

A melhor frase poderá ser utilizada nos materiais promocionais do evento.   

 

5. Requisitos e critérios 

Para participar, é preciso ser aluno matriculado em qualquer curso, período e campus 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

Será escolhida a frase que melhor representa as relações Brasil-Coreia, levando em 

consideração o tema proposto: Passado, Presente e Futuro: desenvolvimento das 

relações Brasil-Coreia. 

A análise das melhores frases será feita por comitê formado pela Embaixada da 

República da Coreia.  

As frases não podem conter mais do que 30 palavras e 200 caracteres com espaço, em 

letra Calibri 11, em documento no formato Word. O título do documento deve ser: 

Concurso CatchPhrase_Nome do estudante_Embaixada da Coreia 

Além da frase, o candidato precisa explicar e contextualizar, em poucas palavras, o (s) 

motivo (s) pelo qual (pelos quais) escreveu determinado conteúdo.  

Caso o envio não esteja no formato acima descrito e abaixo exemplificado, o candidato 

(a) será automaticamente excluído do concurso.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Modelo:  

 

 

 

6. Prazos 

As inscrições com as devidas frases deverão ser enviadas para o email 

culturacoreanabr@mofa.go.kr de 13 de agosto a 5 de setembro de 2018, com o título 

Concurso Catch Phrase_Nome do Estudante_Embaixada da Coreia.  

No corpo do e-mail, é necessário informar o nome do estudante, o número de 

matrícula da UFMG, assim como o curso, período e telefone para contato.  

O resultado será divulgado, exclusivamente pela internet, nos canais da Embaixada da 

Coreia, ainda no mês de setembro.  

 



 
 

Esta missão diplomática será responsável por, após o evento na UFMG, proceder com 

o pagamento aos estudantes vencedores do concurso. Haverá, ainda, cerimônia de 

premiação durante o evento, em horário a ser divulgado.  

 

7. Direitos autorais 

 

Ao submeter a frase, os estudantes concordam com os termos deste regulamento e 

automaticamente concedem os direitos autorais à Embaixada da Coreia, que passa a 

poder utilizar o conteúdo em seus materiais publicitários a qualquer momento, on ou 

off-line.  

A Embaixada da República da Coreia também se reserva no direito de cancelar ou fazer 

modificações a qualquer momento deste certame, caso haja problemas relacionados 

aos pontos acima descriminados.  


