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REGULAMENTO DO CONCURSO DA LOGO DO II FESTIVAL CIENTIFÍCO, 

CULTURAL E ESPORTIVO DO IF GOIANO – CAMPUS URUTAÍ (FECICE) 

 

 A comissão organizadora do II FECICE torna público o concurso para escolha 

de seu logotipo ou sua logomarca que será regido pelas seguintes normas: 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1 O presente concurso tem como objetivo escolher uma concepção de logomarca e/ou 

logotipo institucional para o III Festival Científico, Cultural e Esportivo do IF Goiano 

Campus Urutaí (FECICE). 

1.2 A logo vencedora passará a ser propriedade exclusiva do IF Goiano – Campus 

Urutaí será usada no próximo evento em materiais impressos e audiovisuais utilizados 

como parte da programação do FECICE. 

 

2. DOS PARTICIPANTES 

2.1. O número de participantes é ilimitado. 

2.2 Cada participante poderá apresentar apenas 1 (uma) proposta. 

2.3. Estão aptos a participar do concurso todos os alunos regularmente matriculados em 

Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, Curso Técnico em 

Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio, Curso Técnico em Agropecuária integrado 

ao Ensino Médio e alunos do curso Técnico em Agropecuária concomitante 

2.4. As propostas deverão ser individuais. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

3.1. O desenho não precisa estar em alta qualidade, com as cores definidas ou detalhes 

já finalizados. 

3.2. A logomarca/logo pode ser criada e desenhada digitalmente ou ser desenhada em 

papel, caso seja desenhada em papel é necessário fazer a digitalização do documento 

para envio. 

3.3 O período de inscrições para apresentação das propostas da logomarca/logo será de 

08 de outubro a 04 de novembro de 2018. 

3.4. A inscrição das propostas é gratuita e os custos referentes ao material e produção, 

correrão por conta do participante. 

3.5. A inscrição formal da proposta dar-se-á mediante a Inscrição do Concurso (Anexo 

A e B), devidamente preenchida, acompanhada do arquivo digital referentes à 

logomarca (Nos formatos CDR, PDF, JPEG). 

3.6 A inscrição deverá ser feita através do e-mail: fecice.esportes@gmail.com, com o 

título da mensagem contendo “Concurso FECICE” e anexar os arquivos solicitados no 

item 3.5. 

3.7 O candidato terá a confirmação do recebimento do e-mail garantindo sua inscrição 

no concurso. 

3.8 Não será permitido o uso de imagens já publicadas na internet e que não seja de 

autoria do participante.  



3.9 Os participantes são responsáveis pela originalidade do trabalho. A Comissão não se 

responsabiliza por qualquer semelhança com outros trabalhos já existentes. 

3.10 Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou por qualquer outro meio que não está 

previsto neste regulamento. 

3.11 As propostas inscritas no concurso que contenham uma representação gráfica 

deverão necessariamente estar relacionados aos temas do festival: ciência, cultura e 

esporte. Caso não atendam a este requisito os mesmos não serão considerados; 

3.12 Trabalhos que apresentem conteúdo que incitem qualquer tipo de violência, 

discriminação, discurso de ódio, ou contenha figuras, símbolos ou palavras que sejam 

consideradas inapropriadas ao rigor institucional, serão desclassificados. 

3.13 Os trabalhos não poderão exibir marcas, nomes, pseudônimos, assinatura ou 

quaisquer indicações que possam identificar autoria, sob pena de desclassificação 

sumária; 

3.14 Os demais trabalhos inscritos no concurso não serão devolvidos, porém não serão 

utilizados para quaisquer outros fins, cabendo à Comissão dar-lhes o descarte adequado. 

3.15 Artes que contenham reprodução de imagem, texto ou outra propriedade intelectual 

que não seja de criação autoral do próprio participante serão desclassificadas. 

 

4. DIREITOS AUTORAIS 

4.1 A proposta inscrita no concurso e classificada como vencedora terá sua propriedade 

intelectual cedida de pleno direito ao Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, não 

cabendo a proposta quaisquer ônus sobre seu uso e tendo a instituição o direito de 

utilizá-las ou não, dependendo das conveniências institucionais. 

4.2 A assinatura do Termo de Cessão dos Direitos Autorais (ANEXO B) pressupõe, por 

parte do ganhador do concurso, a tácita aceitação do que consta no subitem 4.1. 

 

5. PRÊMIO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

5.1. A divulgação do resultado final será realizada pelo site do IF Goiano e a premiação 

será feita no encerramento do FECICE no Auditório Nilo Peçanha, no dia 09 de outubro 

a partir das 7 h horas. 

 

6. DA COMISSÃO JULGADORA 

6.1 Será composta por 2 (dois) membros da Comissão Organizadora mais 3 (três) 

membros externos convidados. 

 

7. DA SELEÇÃO E DO JULGAMENTO 

7.1 A Comissão Julgadora julgará apenas as propostas que estiverem em consonância 

com o regulamento do concurso. As que não estiverem serão eliminadas do concurso. 

7.2 A Comissão Julgadora atribuirá uma nota a cada proposta, estabelecendo uma 

classificação, da maior para a menor, resultante da soma da nota atribuída a cada 

critério, individualmente, pelos seus membros. A nota final será a média aritmética 

simples das notas atribuídas pelos membros da Comissão Julgadora. 

7.3 São critérios específicos para o julgamento das propostas pela Comissão Julgadora: 

A) Criatividade: envolve inovação conceitual e técnica e aspectos estéticos; 

B) Originalidade: considera a desvinculação da proposta em relação a outras marcas 

existentes; 

C) Comunicabilidade: leva em conta a capacidade comunicativa; 

7.4 Cada critério deverá ser pontuado com uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez), com 

intervalos de meio ponto. 

7.5 Cada membro da Comissão Julgadora atribuirá as notas a cada proposta de forma 

individual e independente. As notas atribuídas a cada proposta pelos cinco membros 

serão registradas na Ficha Final de Avaliação, conforme ANEXO C. 



7.8 A Comissão Julgadora se reserva o direito de não classificar nenhuma das propostas 

apresentadas, caso nenhum deles esteja de acordo com este regulamento ou atenda aos 

critérios de julgamento. 

7.9 A autoria de todas as propostas permanecerá anônima para a Comissão Julgadora. 

 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 A comissão organizadora poderá cancelar o concurso de que trata este regulamento a 

qualquer momento, em razão de caso fortuito ou de força maior e também por ausência 

de inscrições, a seu critério, sem que isso implique qualquer direito indenizatório a 

qualquer parte. 

8.2. Ao se inscreverem neste concurso, os candidatos manifestam automaticamente sua 

concordância com as regras deste regulamento. 

8.4. A participação será considerada válida apenas se a inscrição for feita de acordo com 

o estabelecido no regulamento. 

8.5. Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão analisados e resolvidos 

pela Comissão Julgadora do concurso. 

8.6 Dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail fecice.esportes@gmail.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO A 

 FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo:________________________________________________________. 

Data de nascimento: _______/_______/__________CPF: ______________________. 

Número de Matrícula: __________________________________________. 

Curso:________________________________________________________. 

Telefones: (     ) _________________ 

E-mail: _________________________________________________ 

INSCRIÇÃO No. _________________ (a ser atribuído pela Comissão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE LOGOTIPO E/OU 

LOGOMARCA DO FECICE 

 

Eu, ________________________________________ portador(a) do CPF 

_____________________ e do RG ______________________, emitido em ___ /___ 

/___, por _____________, li e aceito o regulamento do concurso (incluindo seus 

anexos) para escolha de logotipo e/ou logomarca do FECICE, para o uso que julgar 

necessário, por prazo indeterminado, assim como, concedo os direitos autorais 

referentes ao produto com o qual concorro para criação de logomarca e/ou logotipo do 

FECICE. 

 

 

Urutaí, ____ de _________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO C 

 

FICHA FINAL DE AVALIAÇÃO 

INSCRIÇÃO No. _____ (a ser atribuído pela Comissão) 

 

JULGADOR 1 CRITÉRIO NOTA 

Nome e Assinatura Criatividade  

Originalidade  

Comunicabilidade  

TOTAL  

 

JULGADOR 2 CRITÉRIO NOTA 

Nome e Assinatura Criatividade  

Originalidade  

Comunicabilidade  

TOTAL  

 

JULGADOR 3 CRITÉRIO NOTA 

Nome e Assinatura Criatividade  

Originalidade  

Comunicabilidade  

TOTAL  

 

JULGADOR 4 CRITÉRIO NOTA 

Nome e Assinatura Criatividade  

Originalidade  

Comunicabilidade  

TOTAL  

 

JULGADOR 5 CRITÉRIO NOTA 

Nome e Assinatura Criatividade  

Originalidade  

Comunicabilidade  

TOTAL  

 

 

PONTUAÇÃO FINAL: ________. 


