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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 001/2020 de 23 de julho de 2020.

Concurso para a seleção da Identidade Visual da Semana do Audiovisual: Luz, Câmera, Recôncavo

O Curso de Graduação Tecnológica em Produção Multimídia, vinculado ao Instituto Federal da
Bahia – Campus Santo Antônio de Jesus, abre inscrições para o concurso de criação de marca
gráfica que será utilizada na identidade visual da Semana do Audiovisual: Luz, Câmera,
Recôncavo, evento que deverá integrar o calendário anual de atividades culturais do Campus
Santo Antônio de Jesus. Durante o evento serão apresentadas e discutidas as múltiplas dimensões
dos processos de criação e produção no campo do audiovisual, como forma de ampliar as
atividades da área por meio de exibições, palestras, oficinas e debates. O objetivo geral do evento
é reunir a comunidade acadêmica e externa, para pensar e discutir as diversas possibilidades de
atuação na área do audiovisual a partir da proposta de um eixo temático, que será definido
anualmente. Maiores informações sobre o evento podem ser obtidas em
https://portal.ifba.edu.br/santoantonio.

1 Do concurso e participação

1.1 O presente concurso tem o objetivo de selecionar proposta de marca gráfica para a Semana do
Audiovisual: Luz, Câmera, Recôncavo e está aberto a estudantes regularmente matriculados em
qualquer curso superior de graduação ou graduação tecnológica no território nacional. Aceitar-se-
ão propostas desenvolvidas individualmente ou em duplas, porém, é vetada a participação de
membros da comissão organizadora do evento.

1.2 Como marca gráfica entenda-se o conjunto símbolo e logotipo.

2 Das inscrições

2.1 O/a/s interessado/a/s poderá/ão submeter somente uma proposta.

2.2 Uma vez que a proposta seja enviada em dupla, não será permitido o envio de proposta
individual.

2.3 A submissão deverá vir acompanhada do/s nome do/a/s participante/s, cópia do comprovante
de matrícula em curso de graduação ou graduação tecnológica, e os contatos de e-mail e telefone.

2.4 A proposta concorrente deverá ser enviada para o e-mail
logotiposemanaaudiovisual@gmail.com até às 23:59 do dia 02/08/20, sendo considerada como
válida a última proposta recebida. Este prazo não será prorrogado, de modo que envios tardios não
serão considerados.

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Alogotiposemanaaudiovisual%40gmail.com
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2.5 Considerar-se-á proposta válida aquela que contemplar o conjunto dos seguintes materiais:

a) Marca gráfica digital em formato vetorial (tais como .PSD, .CDR e outros), .PNG e .PDF.
Deverão ser enviadas uma versão colorida da proposta (se houver) e versões monocromáticas
(preto, branco e cinzento).

b) Um memorial descritivo com no máximo 20 linhas e/ou imagens, apresentando e descrevendo a
proposta. O texto é de caráter indispensável para a justificativa e análise, sendo eliminadas aquelas
propostas que não o apresentem.

c) Identificação das cores utilizadas em CMYK e RGB.

d) Arquivos das fontes utilizadas.

2.6 Será desclassificada a proposta que apresentar qualquer tipo de identificação autoral na arte ou
no memorial descritivo (tais como indicação de nome, rubrica, instituição e outros).

3 Das propostas

3.1 As propostas apresentadas poderão ser desenvolvidas considerando-se a utilização da
computação gráfica;

3.2 Os custos de produção do trabalho e do material de entrega serão de responsabilidade
exclusiva do participante.

4 Da avaliação e do resultado

4.1 As propostas inscritas serão avaliadas por membros do grupo da comissão organizadora da
Semana do Audiovisual: Luz, Câmera, Recôncavo. A comissão julgadora, a ser divulgada
oportunamente aos inscritos por e-mail, terá como critérios avaliativos:

a) Fidelidade aos aspectos propostos neste Edital;

b) Adequação à proposta do evento Semana do Audiovisual: Luz, Câmera, Recôncavo (conferir
projeto do evento em https://portal.ifba.edu.br/santoantonio);

c) Conceito, a ser descrito no texto solicitado;

d) Aplicabilidade;

e) Criatividade;

f) Originalidade.

4.2 A avaliação será feita às cegas. Dois membros da comissão organizadora do evento não
integrantes da comissão julgadora serão responsáveis por receber as propostas e encaminhá-las de
modo anônimo/codificado à Comissão julgadora.

4.3 Serão desclassificados todas propostas que apresentarem conteúdo que, de alguma forma,
ofendam a raça, crença, religião, naturalidade, gênero, orientação sexual e os direitos humanos e
dos animais;

4.4 A Comissão organizadora se reserva ao direito de desclassificar qualquer proposta que a
mesma compreenda como plágio.
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4.5 O resultado final do concurso será divulgado aos inscritos por e-mail e também será divulgado
nas redes sociais do Instituto Federal da Bahia – Campus Santo Antônio de Jesus, até às 23:59h
do dia 04/08/20.

5 Da premiação

5.1 Ao/a/s vencedor/e/a/s, receberão o certificado de vencedor do concurso e os demais
participantes receberão certificado de participação do concurso.

5.2 Ao/à/s vencedor/e/a/s, será oferecido o tempo de até 15 minutos durante o evento de abertura
para apresentação da proposta.

5.3 Ao/a/s vencedor/e/a/s terão vagas garantidas em um dos mini-cursos realizados durante o
evento, à sua escolha.

5.4 Apenas uma proposta será eleita vencedora.

6 Das disposições gerais

6.1 O/a/s participante/a/s vencedor/e/a/s do concurso compromete/m-se a garantir, formalmente, a
cessão e a transferência para o Instituto Federal da Bahia, sem qualquer ônus e em caráter
definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais para qualquer tipo de utilização,
publicação, exposição ou reprodução da marca gráfica proposta.

6.2 Os trabalhos inscritos em desacordo com as regras estabelecidas neste edital não serão
avaliados e nenhum trabalho será devolvido.

6.3 A Coordenação do evento poderá cancelar ou adiar o concurso de que trata este Edital, em
razão de caso fortuito ou de força maior, ou, ainda, por insuficiência de inscrições, a seu critério,
sem que isso importe em qualquer direito indenizatório para os candidatos inscritos.

6.4 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do evento.

6.5 O esclarecimento de quaisquer dúvidas deverá ser feito pelo e-mail
logotiposemanaaudiovisual@gmail.com.
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