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Concurso cultural interno - Escolha do logotipo da Semana Multicultural do IF Goiano – 

Câmpus Posse 

 

O Concurso Cultural é uma ação destinada a escolher o logotipo da Semana Multicultural que 

é realizada pelo IF Goiano está em sua 2ª edição em 2015. Este concurso é de caráter exclusivamente 

cultural, sem qualquer modalidade de sorteio ou pagamento, nem vinculado à aquisição ou ao uso de 

qualquer bem, direito ou serviço. 

 

REGULAMENTO 

 

1– OBJETO DO CONCURSO 

1.1 O objeto do Concurso é a escolha do logotipo da SEMANA MULTICULTURAL do Instituto 

Federal Goiano – IF Goiano, a ser desenvolvido nos termos estabelecidos neste Edital. A proposta do 

logotipo para a SEMANA MULTICULTURAL, quando a construção do logotipo o aluno deverá 

considerar a temática da II Semana Multicultural: O vão do Paranã. 

1.2 A imagem deverá ser ORIGINAL e construída referenciando o tema da II Semana Multicultural: 

O VÃO DO PARANÃ. 

1.3 Propostas plagiadas serão automaticamente desclassificadas. 

  

2 – PARTICIPANTES 

2.1 Todos os alunos do IF Goiano Câmpus Posse poderão inscrever suas propostas, individualmente, 

ou em duplas. 

2.2 São considerados concorrentes deste Concurso todos aqueles que se inscreverem e entregarem as 

propostas no prazo definido e em conformidade com todas as condições estabelecidas no Edital e no 

Regulamento do Concurso. 

 

3 – SUBMISSÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

3.1 O período para envio das propostas será de 21 de setembro de 2015 até 09 de outubro de 2015. 

3.1.1 Não serão aceitas propostas após a data limite. 

3.1.2 Cada participante (ou dupla) terá o direto de enviar 01 (uma) proposta. 
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3.1.3 A proposta deverá ser ORIGINAL e realizada pelo(s) proponente(s). 

3.1.4 As propostas devem ser enviadas via e-mail para semanamulticulturalposse@ifgoiano.edu.br 

com o assunto: CONCURSO LOGOTIPO SEMANA, ou entregues em envelope no Protocolo do IF 

Goiano Câmpus Posse. 

3.1.5 O logotipo deverá atender o disposto no Título III da Lei 9279/96 – Lei da Propriedade 

Industrial e não vincular aos logotipos do IF Goiano. 

3.2 A Proposta deverá conter: 

3.2.1 Formulário de Inscrição (ANEXO 1) deste Edital. 

3.2.1.1 Se houver mais de um proponente o Anexo 1 deverá ser duplicado com os dados de todos os 

proponentes da proposta. 

3.2.2 Logotipo Original em folha branca de papel A4. 

3.2.3 Declaração de originalidade e cessão de direitos autorais (ANEXO 2) 

3.2.3.1 Se houver mais de um proponente o Anexo 2 deverá ser duplicado com os dados de todos os 

proponentes da proposta. 

3.2.3.2 As imagens poderão ser desenhadas manualmente ou criadas digitalmente e poderão ser nas 

versões colorida ou preto e branco. 

 

4 – COMISSÃO JULGADORA 

A Comissão Julgadora, observado o Regulamento, será constituída por 5 (cinco) membros da 

PORTARIA N° 21 DE 30 DE JULHO DE 2015, que farão a avaliação com base no Item 5.1 deste 

Edital. 

5 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CONCURSO 

5.1 Será considerada a seguinte tabela no julgamento dos trabalhos: 

Critérios  Pontuação 

1 - O proponente é aluno do IF Goiano. Se sim 1, não 0.  

2 - A proposta combina com a temática do evento. Se sim 1, se 

não 0. 

 

3 - Possui relação com o as atividades culturais das cidades da 

região do Vão do Paranã. Se sim 1, se não 0. 

 

4 – A imagem está em conformidade com os parâmetros do Edital. 

Se sim 1, se não 0.  

 

5 – a imagem tem referencia com a geografia da regiao  

6 – Originalidade da imagem. 0 a 2 pontos  

7 – Beleza e forma estética da imagem. 0 a 2 pontos.  

mailto:semanamulticulturalposse@ifgoiano.edu.br
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6 - PREMIAÇÃO 

6.1 O participante classificado em primeiro lugar receberá simbolicamente uma caixa de chocolate e 

certificado. 

6.2 O participante receberá sua premiação na abertura da II Semana Multicultural do IF Goiano 

Câmpus Posse no dia 10 de Novembro de 2015. 

 

7 - CRONOGRAMA 

Período Evento 

28 de setembro de 2015 Abertura das inscrições e envio de propostas; 

09 de outubro de 2015 Encerramento das inscrições 

16 de outubro de 2015 Divulgação do resultado preliminar 

19 a 21 de outubro de 2015 Período para interposição de recursos 

23 de outubro de 2015 Divulgação do resultado final 

 

8 - RECURSOS 

8.1 Os recursos devem ser entregues no protocolo do Câmpus Posse do IF Goiano. No período 

estipulado pelo item 7 deste Edital. 

 

9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 A entrega da proposta pelo concorrente implica na total aceitação das condições estabelecidas nos 

documentos que compõem as bases do concurso. 

9.2 O vencedor transferirá, expressamente, os direitos de propriedade da imagem ao IF Goiano 

Câmpus Posse. 

9.3 O organizador reserva-se o direito de efetuar alterações que considerar necessárias na aplicação 

do logotipo escolhido. 

9.4 Caso seja constatado plagio de algum logotipo, posteriormente a data de publicação dos 

resultados, o mesmo será automaticamente desclassificado, independente da fase em que se encontra 

o concurso. 

9.5 A participação no presente Concurso importa, por parte dos concorrentes, na integral 

concordância com os termos deste Edital e do Regulamento. 
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ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Nome do proponente: ______________________________________________________ 

RG: ________________________ CPF: ____.____.____-___ 

Email: __________________________________________ 

Fone: (   )____  - ______  

Curso: _________________  Turno: _____________________ 

Número de matricula no IF Goiano: _______________________________ 

 

 

 

_____________, _____ de ____________ de 2015. 

 

 

 

Assinatura do proponente 
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ANEXO 2 – DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

Eu, _______________________________,  portador  do  CPF  No. ________________ e  RG  No. 

____________  declaro  conhecer  e  aceitar as condições do Regulamento do concurso para a criação 

do logotipo da Semana Multicultural do IF Goiano, estando ciente de que sendo premiado, o projeto 

passa a constituir, para todos os efeitos legais, propriedade do IF Goiano Câmpus Posse. 

Declaro ainda que a proposta enviada por mim é original, responsabilizando-me por essa informação 

e por qualquer penalidade resultante de processo por direitos autorais. 

 

 

 

__________, _____ de _______ de 2015 

 

 

 

 

Assinatura do proponente  
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ANEXO 3 - INFORMAÇÕES SOBRE A MICRORREGIÃO DO VÃO DO PARANÃ 

Municípios Integrantes: 

Alvorada do Norte  

Buritinópolis  

Damianópolis  

Divinópolis de Goiás  

Flores de Goiás  

Guarani de Goiás  

Iaciara  

Mambaí  

Posse  

São Domingos  

Simolândia  

Sítio D’Abadia 

 

 

Imagem 1: Vão do Paranã retirada do site http://www.seplan.go.gov.br 

  

http://www.seplan.go.gov.br/
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Referências de auxilio: 

HEMURCHE, Potira Meirelles; Proposta metodológica para elaboração de mapa de tendência de 

uso da terra no Vão do Paranã, Goiás, baseada em condicionantes ambientais e sócio-

econômicos; Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto; Disponivel em: 

http://marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.13.16.34/doc/5873-

5880.pdf?languagebutton=pt-BR acesso em 17 de setembro de 2015. 

 

PAZ, ANDERSON; Terra Ronca e Mambaí: cavernas e cachoeiras incríveis e ainda 

pouco conhecidas; Disponivel em : http://www.mochileiros.com/terra-ronca-e-mambai-

cavernas-e-cachoeiras-incriveis-e-ainda-pouco-conhecidas-t110534.html Acesso em 20 

de Setembro de 2015. 

GUIA CHAPADA DOS VEADEIROS; Terra Ronca – Mambaí; Disponivel em : 

http://www.guiachapadaveadeiros.com/mambai  Acesso em 20 de Setembro de 2015 

 

 

 

  

 

 

  

http://marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.13.16.34/doc/5873-5880.pdf?languagebutton=pt-BR
http://marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.13.16.34/doc/5873-5880.pdf?languagebutton=pt-BR
http://www.mochileiros.com/terra-ronca-e-mambai-cavernas-e-cachoeiras-incriveis-e-ainda-pouco-conhecidas-t110534.html
http://www.mochileiros.com/terra-ronca-e-mambai-cavernas-e-cachoeiras-incriveis-e-ainda-pouco-conhecidas-t110534.html
http://www.guiachapadaveadeiros.com/mambai
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ANEXO 4 -  INFORMAÇÕES SOBRE A II SEMANA MULTICULTURAL 

 

A II Semana Multicultural do IF Goiano – Câmpus Posse: O VÃO DO PARANÃ terá uma 

programação diversificada, com foco a  transversalidade da cultura, promovendo atividades nas áreas 

de Teatro, Audiovisual, Artes Visuais, Folclore, Fotografias, manifestações populares, destacando os 

talentos da região, além de oferecer oficinas e palestras para capacitar seus participantes em:  

Conhecimentos em Agricultura Sustentável, Conservação do Vão do Paranã, Conservação de 

patrimônio Histórico, Informática, Plano de Negócios além de momentos culturais. 

 

Veja abaixo o logotipo da I Semana Multicultural: 

 

 


