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EDITAL Nº 07/2022

CONCURSO DE DESENHOS PARA ESCOLHA DA IDENTIDADE VISUAL DA VIII SECITEC -
EDIÇÃO 2022

 
O presente concurso tem por objetivo selecionar o desenho que será utilizado para a criação da identidade
visual da VIII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia 2022 (SECITEC 2022), como forma de estímulo à
criatividade, à divulgação e à popularização da ciência, tecnologia e inovação no Campus Jequié do IFBA.
 
1.Da Finalidade
O concurso visa selecionar o desenho que será utilizado como base para a criação da Identidade Visual do
evento VIII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia 2022 (SECITEC 2022). Para isto, será selecionado
01 (um) desenho que constituirá a marca (identidade visual) da SECITEC 2022 a ser utilizada nos
documentos, mídias, portais, materiais gráficos, entre outros.
 
2.Do Objetivo
O concurso tem por objetivo estimular a criação artística original, inspirada no tema da SECITEC 2022, a
saber: “Uma década de IFBA em Jequié”. A SECITEC integra-se aos eventos da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, organizada anualmente pelo MCTI, e que em 2022 tem a temática: “Bicentenário da
Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil”.
 
3.Da Participação
3.1. O concurso destina-se a alunos regularmente matriculados no Campus Jequié do IFBA, mediante
aceitação das normas deste edital.
3.2. Os autores deverão preencher o formulário de inscrição disponível no link:
https://forms.gle/mSVDmb4V1BomA4PW7.
3.3. O formulário de inscrição deverá ser preenchido integralmente e em campo indicado para tal deverá ser
anexado o Desenho. O Desenho deverá ser digitalizado em um dos seguintes formatos: PNG, JPEG ou PDF.
Cada arquivo a ser anexado não poderá ter tamanho maior que 10MB - tendo os arquivos o nome do aluno
(Exemplo: “Nomedoaluno.jpeg ou pdf ou png”).
3.4. Após o preenchimento e envio do formulário de inscrição, o inscrito receberá um e-mail de confirmação
automático. 
3.5. As inscrições que não atenderem aos requisitos serão desclassificadas.
3.6. O candidato deverá guardar o desenho original para que, a qualquer tempo, o IFBA possa solicitá-lo.
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3.7. É vedada a participação do concorrente com mais de um desenho. Em caso de ocorrer o envio de mais
de um desenho pelo mesmo candidato, será considerado o último desenho enviado. 
3.8. Considerar-se-ão inscritos os desenhos que forem enviados exclusivamente pelo formulário de inscrição.
3.9. O Campus Jequié do IFBA não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos de conexão à
internet ou por dados corrompidos do candidato.
3.10. As inscrições são gratuitas.
3.11. Os desenhos que não atenderem os requisitos do edital - seja pelo formato, pelo conteúdo ou pela
documentação apresentada - serão desclassificados.
3.12. As inscrições estarão abertas do dia 13 de julho de 2022 ao dia 24 de julho de 2022.
 
4.Do Desenho
4.1 O desenho deve ter expressividade, reconhecimento e fácil memorização, devendo obrigatoriamente:

1. Ser colorido;
2. Ter fundo transparente;
3. Não usar efeitos que tirem a visibilidade do desenho;

4.2. Os custos de produção do trabalho (desenho) serão de responsabilidade exclusiva do participante.
 
5.Do Cronograma Previsto
Os procedimentos previstos neste Edital constam no quadro resumido abaixo.

Datas Atividades

13/07/2022 Abertura das inscrições e envio dos desenhos

24/07/2022 Encerramento das inscrições  

28/07/2022          Divulgação dos resultados

 
6.Da Comissão Julgadora
A Comissão Julgadora será composta por 03 (três) membros servidores do Campus Jequié do IFBA.  
 
7.Da Avaliação e do Resultado
A seleção e o julgamento dos desenhos levarão em consideração os seguintes critérios específicos:

Criatividade: o desenho deve ser elaborado com inovação conceitual e técnica.
Fidelidade ao Tema: a ilustração deve estabelecer relação explícita a temática da SECITEC 2022
“Uma década de IFBA em Jequié”.
Aplicabilidade: visa ter possibilidade de diferentes aplicações em mídias impressas e digitais do
desenho avaliado.
Originalidade: o desenho deve ter uma desvinculação de outras marcas já existentes.
Comunicabilidade: o desenho deve ser conciso, ter universalidade. A marca precisa deixar clara a
ideia proposta.
Qualidade artística: o projeto deve ter qualidade na elaboração do desenho.
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Cada membro da Comissão Julgadora atribuirá nota de 1,0 (um) a 10,0 (dez) para cada um dos
critérios de avaliação. 
Havendo empate será utilizada a nota do critério de Criatividade para desempate.

 
8.Dos Direitos de Propriedade Intelectual
8.1. O desenho vencedor terá sua propriedade intelectual cedida de pleno direito, e por prazo indeterminado,
ao IFBA, não cabendo a este órgão quaisquer ônus sobre seu uso, direitos autorais e outros
pagamentos/ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelos participantes do concurso.
8.2 Os demais desenhos inscritos não serão utilizados para quaisquer outros fins.
 
9.Da Premiação e Divulgação dos Resultados
9.1. O aluno vencedor receberá um certificado de premiação no encerramento da SECITEC. 
9.2. A identidade visual será exposta em eventos e atividades vinculadas à SECITEC e nas redes sociais.
 
10.Das Disposições Gerais
10.1. O Campus Jequié poderá cancelar o concurso de que trata este edital a qualquer momento, em razão de
caso fortuito ou de força maior, sem que isso implique qualquer direito indenizatório.
10.2. Ao se inscreverem neste concurso, os candidatos manifestam automaticamente sua concordância com as
regras deste edital.
10.3. Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o resultado, em qualquer fase.
10.4. A participação só é considerada válida se for anexada a documentação descrita no item 3.8.
10.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
 

Jequié, 12 de julho de 2022
 

 
 

LUCIANO PESTANA SANTOS
Diretor Geral do IFBA Campus Jequié

Portaria nº 25 de 02/01/2020

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO PESTANA SANTOS, Diretor(a) Geral,
em 14/07/2022, às 10:32, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2400501 e o código CRC 801B78CF.
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