
 

 
Concurso para criação de logomarca do evento acadêmico 

BSIntegra do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia Campus Feira de Santana 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Feira de              

Santana, por meio da Comissão Organizadora do I BSIntegra, torna público o concurso para              
escolha de uma logomarca para o referido evento. 

 

1. OBJETIVO  

1.1 O presente concurso tem como objetivo escolher uma concepção de logomarca para o             
BSIntegra do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus             
Feira de Santana, a fim de representá-lo em mídias impressas, audiovisuais e digitais.  

1.1.1 Entende-se por “logomarca” a união do “símbolo” ou “marca” (um ícone, desenho            
ou ilustração abstrata para representar, lembrar ou identificar uma instituição ou           
empresa) com o “logotipo” (a identificação de uma instituição ou empresa feita por             
letras) da instituição ou empresa. 

1.2 A logomarca vencedora passará a ser de propriedade exclusiva do Instituto Federal de             
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Feira de Santana e será utilizada em               
todas as formas da identidade visual, tais como em eventos, folders, cartazes, impressos,             
convites, envelopes, site e em outras aplicações. 

1.3 A proposta de criação de logomarca deverá levar em consideração o espírito do             
BSIntegra, que tem como objetivo possibilitar aproximação entre os estudantes,          
professores e demais servidores atuantes no curso de Bacharelado em Sistemas de            
Informação, acolhendo os novos discentes e promovendo palestras e cursos para           
capacitação. Os candidatos poderão consultar a página do Campus para obter as            
informações gerais, ideias do projeto, objetivo e público alvo. 

 

2. PARTICIPAÇÃO  

2.1 Podem participar deste concurso todos os estudantes, professores e demais servidores           
atuantes no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal de             
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Feira de Santana. 

2.2 Cada candidato poderá apresentar até duas propostas de logomarca. 

2.3 As propostas deverão ser individuais. 

 



 

3. INSCRIÇÃO  

3.1 A inscrição será feita mediante o envio de formulário próprio (anexo I) preenchido e              
assinado, juntamente com a logomarca proposta, para o e-mail         
bsintegraifba@gmail.com. 
3.1.1. Caso o proponente seja menor de idade, o formulário deverá ser também assinado              
pelo seu representante legal. 
3.1.2. A logomarca deverá ser enviada em 4x4 cores e em P&B (ou seja, em cores e em                  
preto-e-branco), em formato .png. 
 

3.2 As inscrições são gratuitas. 

3.3 Não será aceita nenhuma inscrição após o horário e o período definidos no item 5. 

 

4. DA SELEÇÃO E DO JULGAMENTO 

4.1. A seleção ocorrerá em duas etapas: 
a) Avaliação técnica: uma Comissão Julgadora composta por quatro servidores irá avaliar            
tecnicamente as propostas, elegendo três, segundo os critérios do item 5.2;  
b) Votação: as três propostas selecionadas serão submetidas à votação online, através de link              
disponibilizado no site do Campus.  

4.1.1. Poderão votar todos os estudantes, professores e demais servidores atuantes no curso             
de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e             
Tecnologia da Bahia – Campus Feira de Santana, mediante apresentação do seu número de              
matrícula ou SIAPE. 

4.1.2. A logomarca vencedora será a mais votada. Em caso de empate, a Comissão Julgadora               
terá o voto final.  
 

4.2. As propostas serão avaliadas pela Comissão Julgadora, mediante os seguintes critérios: 

a) Adequação (refletir a identidade do BSIntegra em diálogo com o IFBA) (peso 2);  
b) Originalidade e Criatividade (demonstrar seu caráter inovador) (peso 3);  
c) Aplicabilidade (evidenciar a possibilidade de diferentes aplicações em mídias impressas e  
    digitais) (peso 3);  
d) Clareza e Jovialidade (expressar comunicabilidade, concisão e universalidade) (peso 2);  

 
 

5. CALENDÁRIO 
 
Abertura do Concurso e lançamento do Edital: 05 de dezembro de 2019 
Inscrições: de 05 a 15 de dezembro de 2019 
Avaliação técnica: 16 de dezembro de 2019 
Votação: de 17 a 22 de dezembro de 2019 
Resultado: 23 de dezembro de 2019 
Entrega do Prêmio: na abertura do evento, no Auditório do IFBA 



 
 
 
 

6. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DA LOGOMARCA VENCEDORA 

6.1 A proposta premiada em primeiro lugar terá sua propriedade intelectual cedida de pleno             
direito ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Feira              
de Santana, não cabendo quaisquer ônus sobre seu uso, pagamento de cachês, direitos             
autorais e outros pagamentos ou ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelos            
participantes do concurso.  

6.2 Fica estabelecida, com o autor do trabalho vencedor, a assinatura de um Termo de Cessão               
dos Direitos Autorais para uso pleno da logomarca pelo Instituto Federal de Educação,             
Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Feira de Santana. 

6.3 Os demais trabalhos inscritos no concurso não serão utilizados para quaisquer outros fins.  

 

7. PREMIAÇÃO 

7.1  O candidato(a) vencedor(a) receberá o prêmio de um Power Bank. 
7.2 Os três primeiros classificados receberão certificados de participação. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Ao se inscreverem neste concurso, os candidatos manifestam sua estrita e integral            
concordância com as regras deste edital.  

8.2 Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o resultado proclamado           
pela Comissão Julgadora.  

8.3 Quaisquer problemas não previstos neste edital deverão ser analisados e resolvidos pela            
Comissão Organizadora do Concurso.  

 

Feira de Santana, 05 de dezembro de 2019 

 

Allanderson Leander Souza da Luz 
Fernanda Castelo Branco de Santana 

Vandelma Silva Santos 
 

Comissão Organizadora 


