REGULAMENTO DO CONCURSO DA LOGOMARCA
VIII MOSTRA DE TECNOLOGIA – FUNEC RIACHO
1. DO CONCURSO
O IEC FUNEC RIACHO, com a finalidade de definir uma logomarca para VIII MOSTRA DE
TECNOLOGIAS – FUNEC RIACHO e incentivar seus alunos a aplicarem seus conhecimentos,
habilidades e criatividade, promove este concurso.
2. DO TEMA
O tema de elaboração da logomarca será livre.
3. DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS
As logos devem ser inscritas no concurso até o dia 13 de agosto de 2021. A inscrição deverá ocorrer
através
de
submissão
de
formulário
online
disponibilizado
na
página
www.funecriacho.com.br/mostra_tecnologia.php.
4. DA LOGO
A logomarca deverá ser concebida em formato quadrado e construída em programa de design
adequado para que a mesma não perca resolução ao sofrer alterações de tamanho.
Também deverá ser entregue um arquivo com o logotipo com os dizeres “VIII Mostra de Tecnologia
– Funec Riacho”
6. DA AVALIAÇÃO
O Concurso tem caráter competitivo.
Avaliação será realizada em duas etapas. A primeira etapa será uma avalição técnica realizada pelo
corpo docente da escola e a segunda por eleição dos alunos via voto na plataforma Moodle, seguindo
cronograma da VIII Mostra de Tecnologia.
O corpo docente escolherá até 4 logos entre todas as participantes, que melhor atendam aos requisitos
técnicos estipulados neste regulamento, para serem levadas a votação dos alunos.
7. DOS CRITÉRIOS QUE SERÃO AVALIADOS
• Laudo explicativo, contendo entre 7 e 15 linhas, justificando o vínculo da logo com os princípios
da educação, tecnologia e inovação pilares da VIII Mostra de Tecnologia com educação, tecnologia
e inovação.
• Contraste de cores.
• Alinhamento de componentes.
• Uso de apenas cores chapadas.
• Qualidade visual.
8. DO RESULTADO E PREMIAÇÃO
O resultado do concurso seguirá o cronograma da VIII Mostra de Tecnologia
A logo vencedora receberá uma medalha e certificado na entrega das premiações aos trabalhos
vencedores da VIII MOSTRA DE TECNOLOGIAS – FUNEC RIACHO.
9. CRONOGRAMA
O cronograma seguirá o previsto no edital da VIII Mostra de Tecnologia.
10.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

• A simples inscrição no concurso representa a aceitação do participante das normas contidas neste
regulamento, e fica resguardado pelo mesmo;
• As decisões da comissão julgadora são soberanas, não cabendo recurso em qualquer instância;
• Serão desclassificados os desenhos que não se enquadrarem neste regulamento;
• Os prêmios só serão entregues ao autor do trabalho pessoalmente.

