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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO E REGRAS DE 

CONDUTA DO SCMC  

 
Todo o participante e/ou responsável do Projeto “Operação Novo Fardamento” recebe 
previamente ao seu ingresso no evento uma via do presente, sendo obrigatória a leitura e 
possibilitado saneamento de dúvidas, de modo que a sua participação implica na aceitação e 
declaração expressa de concordância com os “TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE 
PARTICIPAÇÃO E REGRAS DE COMPORTAMENTO DO PROJETO “OPERAÇÃO NOVO 
FARDAMENTO” definidas pela equipe de gestão do Santa Catarina Moda e Cultura, programa 
que promove e realiza a Operação Novo Fardamento. 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1. DO PROJETO 

O Santa Catarina Moda e Cultura, como plataforma tem como propósito fortalecer a 
inovação e a conexão entre indústria, academia, estudantes e comunidade, será 
responsável pelo Projeto “Operação Novo Fardamento” que criará e desenvolverá de 
parte dos uniformes hoje utilizados para a Polícia Militar de SC. O projeto terá a 
participação de estudantes das instituições associadas à plataforma que serão 
selecionados pelo SCMC através de uma avaliação técnica que será realizada por 
consultores especializados, assim como pelo conselho criativo da plataforma 
previamente definidos. Os estudantes receberão capacitação das ferramentas 
necessárias para o desenvolvimento do projeto por parte do SCMC e suas empresas 
associadas, assim como toda a assessoria para a elaboração de protótipos e tecnologia 
específica, que será realizada pelo Thomzen Bureau Créative, consultoria em pesquisa 
e criação de moda.  
 

1.2. OBJETIVO 
O Operação Novo Fardamento é um projeto composto por 8 encontros com duração de 
7 (sete) horas – aos sábados cada, voltado para estudantes selecionados das 
universidades e instituições de ensino de Santa Catarina associadas à plataforma, e 
tem como objetivo o desenvolvimento de uniforme operacional básico para o serviço de 
policiamento motorizado, com ênfase na rádio patrulha da Polícia Militar de SC. A 
proposta é que os participantes desenvolvam o fardamento com base no conforto, 
tecnologia, segurança, preservando a identidade visual e promova a harmonia de 
acesso a comunidade.   

 
1.3. DA DATA E LOCAL 

O Operação Novo Fardamento acontecerá em 06 encontros de 07 horas CADA, sempre aos 
sábados, entre os meses de Julho e Outubro, sendo os dias: 03 de Agosto/19 - Centro de 
Ensino da Policia Militar, Av Me. Benvenuta, 265 - Trindade, Florianópolis. 24 de Agosto/19 
– Senai Blumenau, Rua São Paulo, 1.147 - Victor Konder, Blumenau.   31 de Agosto/19 – 
Senai Blumenau, Rua São Paulo, 1.147 - Victor Konder, Blumenau. 07 de Setembro/19 – 
Senai Blumenau, Rua São Paulo, 1.147 - Victor Konder, Blumenau.. dentro das 
universidades, com 28 de Setembro/19 – Florianópolis. 31 de Outubro/19 – Quartel do 
Comando Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, R. Visconde de Ouro Preto, 549, 
Centro Florianópolis. Com acompanhamento da equipe SCMC, e da consultoria de moda 
Thomzen Bureau Créative. A entrega final do protótipo, ficha técnica e modelagem 4D à PMSC 
deverá ser feita até 31 de Outubro de 2019. 

 
1.4. DA PARTICIPAÇÃO 
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Estão habilitados a participar do Operação Novo Fardamento os acadêmicos que 
comprovadamente atenderem a todas as seguintes exigências:  

i. Egressos que já participaram de projetos do SCMC. 
ii. Estar vinculado a um dos cursos: design gráfico, design de produto ou design 

de moda de qualquer uma das instituições de ensino conveniadas ao Santa 
Catarina Moda e Cultura;  

iii. Realizar a sua inscrição ao Projeto “Operação Novo Fardamento” entre os dias 
09 a 26 de Julho de 2019. 

iv. Ser selecionado e aprovado para participação no Projeto  “Operação Novo 
Fardamento”. A lista dos aprovados pode ser consultada na página: 
www.scmc.com.br 

v. Todos os participantes se comprometem a estar presentes em todos os 
encontros definidos na cláusula 1.3. . 
 
  

 
1.5. ACESSO AO EVENTO  

1.5.1. Acesso a maiores de idade (a partir de 18 anos): 
Estão autorizados a acessar o evento os egressos/acadêmicos aprovados maiores 
de 18 anos que apresentarem no ato de ingresso ao projeto Operação Novo 
Fardamento, este termo assinado;  

1.5.2. Acesso a menores de idade (menores de 18 anos):  
Estão autorizados a acessar o evento os acadêmicos aprovados menores de 18 
anos que apresentarem no ato de ingresso ao projeto Operação Novo Fardamento 
este termo assinado, o formulário do participante (anexo I), a carta de autorização 
dos pais ou responsáveis (anexo II) devidamente preenchidos. 

 
 

2. DA RESPONSABILIDADE 
 
2.1. OBJETOS PESSOAIS  

A organização do evento não se responsabiliza por danos, furtos ou roubos de materiais 
ou qualquer objeto pessoal, independente da natureza, dos participantes do evento. O 
participante é inteiramente responsável pelos seus pertences durante o Projeto 
“Operação Novo Fardamento”, especialmente pelo uso, guarda, transporte e 
manutenção de todos os equipamentos que levarem ao evento, não havendo 
responsabilidade por parte do Santa Catarina Moda e Cultura, sob qualquer hipótese. 
 

2.2. VIOLAÇÃO DAS LEIS 
O Santa Catarina Moda e Cultura não se responsabiliza pelos delitos que possam ser 
cometidos pelos participantes durante o evento. Caso se tenha conhecimento de 
qualquer possível violação das leis brasileiras e internacionais por um participante, o 
fato será levado ao conhecimento das autoridades e se colocará à sua disposição o 
participante que tenha cometido ou que queria cometer um ato ilegal. 

 
2.3. EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS 

Todos os participantes serão encarregados de trazer seu próprio material de apoio para 
participação (notebook e bateria) do Projeto “Operação Novo Fardamento”. São 
responsáveis por manusear de forma adequada todos os equipamentos que a 
organização do evento disponibilizar para desenvolvimento dos trabalhos, bem como 
preservar toda a estrutura como um todo. Monitores estarão acompanhando todas as 
áreas e poderão auxiliar em caso de quaisquer dúvidas quanto à operação de 
maquinários.  

http://www.scmc.com.br/
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2.4. SUSPENSÃO DO EVENTO 

O Santa Catarina Moda e Cultura não se responsabiliza por danos ou prejuízos 
causados aos participantes, por motivos alheios à sua vontade, sejam estes diretos ou 
indiretos ou em casos fortuitos ou de força maior, de segurança pública ou em casos de 
decisão de qualquer órgão, seja ele administrativo ou judicial, em que tenha a obrigação 
de suspender o evento. 

 
 

3. NORMAS GERAIS DE CONDUTA 
 
3.1. PROTEÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA 

Todos os participantes deverão seguir as regras abaixo listadas, por razões de proteção 
ambiental e saúde pública. Se porventura alguma destas regras for violada, o 
participante estará comprometendo a segurança dos demais, bem como a sua própria, 
sendo responsável pelas consequências que possam ocorrer e podendo ter sua 
participação no evento interrompida. Assim sendo, os acadêmicos participantes estão 
completamente de acordo em atender às seguintes regras:  

i. Proibição de consumo e tráfico de bebidas alcoólicas, cigarros, substâncias 
psicotrópicas e qualquer outra substância ilegal dentro do local do evento. O 
não-cumprimento desta norma é considerado infração grave e pode ser punido 
com a expulsão do evento e a comunicação às autoridades competentes; 

ii. Proibição de consumo de quaisquer tipos de alimentos e bebidas nas estações 
de trabalho e nos locais destinados aos equipamentos, maquinários, 
ferramentas e materiais. Haverá uma área de alimentação onde, 
obrigatoriamente, todas as refeições deverão ser realizadas;  

iii. Proibição de entrada no evento com objetos inflamáveis, velas, armas de fogo, 
fogos de artifício e derivados, sprays, utensílios de cozinha que possam ser 
considerados armas; 

iv. Utilização por todos de forma visível, durante todo o tempo em que estiverem 
no evento, de sua pulseira de identificação. Esta pulseira lhe garantirá acesso 
aos espaços de trabalho, áreas de maquinários, praça de alimentação, etc;  

v. Proibição do exercício de atividade comercial, promocional e/ou de marketing 
realizada por participantes que tenham nítido caráter financeiro e/ou seja 
contrária aos interesses das empresas patrocinadoras do evento. A não 
observância desta cláusula poderá ser considerada uma falta grave podendo 
levar a expulsão do participante;  

 
3.2. Visando a proteção de todos os participantes do evento, além de estar orientada para 

atender a legislação vigente, a organização tem liberdade para estabelecer 
procedimentos de segurança, controle e fiscalização que não estejam descritos neste 
regulamento.  
 

3.3. Os participantes que não cumprirem as regras deverão arcar com as penalidades 
cabíveis.  

 
4. DA DESISTÊNCIA  

4.1. O participante que desistir de sua participação do Projeto “Operação Novo Fardamento” 
deverá comunicar a organização com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência.  

4.2. O participante que desistir de sua participação do Projeto “Operação Novo Fardamento” 
durante o evento deverá comunicar imediatamente a organização e não terá seu nome 
divulgado em nenhum dos projetos dos quais tiver participado durante sua estada no 
Projeto “Operação Novo Fardamento”.  
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5. DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO:   

O presente termo não implica em nenhum vínculo empregatício ou de qualquer natureza 
entre o participante e as empresas ou PMSC com as quais trabalharem no Projeto “Operação 
Novo Fardamento” isentando as empresas, as instituições de ensino e o SCMC de qualquer 
pagamento, inclusive fiscal, previdenciário e/ou trabalhista.  
 

6. DESPESAS 
Todas as despesas geradas com alimentação, transporte e imprevisto (danos corporais 
fatalidades, perda ou roubo de materiais) é de total responsabilidade do participante.  
 

 

7. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL   

O Participante reconhece que todas as soluções, projetos e produtos, ou qualquer criação e 

desenvolvimento, passível, ou não, de ser protegido por patente de invenção ou modelo de 

utilidade, registro de software, desenho industrial ou marca, ou direito autoral, resultado do 

Projeto “Operação Novo Fardamento”, são de titularidade das empresas participantes 

associadas à plataforma Santa Catarina Moda e Cultura e à Polícia Militar de SC. Uma vez 

titulares, estas poderão fazer uso, exploração, divulgação e comercialização, com 

exclusividade, por prazo indeterminado, sem nenhum ônus, não tendo os Participantes 

direito a reclamar a titularidade ou remuneração de qualquer tipo. 

 

O Participante reconhece a propriedade do Santa Catarina Moda e Cultura e dos parceiros 

e prestadores de serviço sobre todas as informações confidenciais relacionadas às 

plataformas, metodologias e ferramentas utilizadas durante o Projeto “Operação Novo 

Fardamento”, bem como concorda em utilizar essas informações exclusivamente para a 

execução dos projetos do evento. 

 

Fica autorizado ao Participante a inclusão das soluções, projetos e produtos, ou qualquer 

criação e desenvolvimento resultado do Projeto “Operação Novo Fardamento” que 

esteve diretamente envolvido durante o evento, em seu portfólio profissional desde que 

atribuída expressamente a titularidade à empresa associada do Projeto “Operação Novo 

Fardamento” a que a solução está relacionada e com prévia autorização desta. Caso seja 

identificado o descumprimento das disposições acima serão tomadas as medidas 

administrativas, civis e penais cabíveis em relação ao Participante responsável.  

 

8. CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM  

Os participantes autorizam o Santa Catarina Moda e Cultura, de forma irrevogável e gratuita, 

a fazer uso de suas imagens e/ou seus nomes em qualquer publicidade, aviso ou 

comunicação que for realizada por meio de qualquer meio escrito ou audiovisual, em todo o 

mundo e durante todo o tempo permitido legalmente, comprometendo-se desde já a assinar 

quaisquer documentos ou autorizações que possam ser necessários para o uso dessas 

imagens e/ou nomes. 

 

A assinatura deste Termo é condição obrigatória para o ingresso do Participante no Projeto 

“Operação Novo Fardamento”. Caso o documento não for apresentado, devidamente 

assinado, ou porventura você não estiver de acordo com qualquer uma das cláusulas ou 

condições deste termo o Participante não poderá participar do evento e deverá formalizar sua 
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posição imediatamente para o Santa Catarina Moda e Cultura por meio do do e-mail 

scmc@scmc.com.br.  
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