
 
 

Edital do Concurso para a Logomarca do Curso Superior 
de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas do Instituto Federal de Ciência, Educação e 
Tecnologia de São Paulo – IFSP 

 

A Direção do Centro Acadêmico Alan Turing do Câmpus São Paulo do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), visando à regulamentação do concurso 

para elaboração da logomarca do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas-TADS do IFSP - Câmpus São Paulo, torna público o presente 

Edital. 

 

1 – Da Finalidade 

 Este concurso destina-se à criação da Logomarca do Curso Superior de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Ciência, Educação e 

Tecnologia de São Paulo, estabelecendo os critérios para a sua utilização em qualquer objeto 

de comunicação.  

 

2- Diretrizes 

 Uma proposta de Logomarca para o Curso Superior de TADS deverá refletir o perfil do 

aluno formado pelo curso devendo considerar de forma abrangente os aspectos peculiares do 

profissional, para que, ao serem traduzidos graficamente, resultem em uma Logomarca 

objetiva, clara e concisa, capaz de tornar o curso reconhecido e identificado pelo pela 

comunidade externa e interna ao IFSP.  

 

3-  Da Participação  

 Poderão participar do concurso qualquer acadêmico ou servidores do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campi São Paulo, que produza ilustração 

em conformidade com este edital. Estão impedidos de participar do Concurso pessoas 

integrantes da Comissão Organizadora. 

 

4- Da apresentação das propostas  

 As propostas apresentadas deverão ser inéditas, atendendo aos seguintes requisitos: a 

Logomarca para o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

deve conter qualidades técnicas capazes de resistir a reduções, ampliações e reproduções em 

cópias eletrostáticas, etc., sem prejuízo de sua inteligibilidade.  
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4.1- Apresentação do projeto 

 A proposta deverá ser vetorizada, não podendo conter fotografias ou quaisquer imagens 

digitalizadas em Scanner. 

 Layout da Logomarca nas versões colorido e preto /branco. 

 A proposta deve ser enviada para o e-mail do centro Acadêmico Alan Turing   

(CAATADS@GMAIL.COM). 

 

5-  Da Inscrição e entrega do trabalho 

 A proposta deverá ser entregue via E-MAIL. No e-mail deverá conter as seguintes 

informações:  Nome completo, Prontuário, E-mail. Telefone para contato, Curso e Semestre, no 

período de 03 de agosto a 15 de agosto de 2016.  

 

6 – Da Comissão Julgadora e dos critérios de avaliação 

 O julgamento dos projetos será feito por uma comissão constituída por 3 membros do 

Centro Acadêmico Alan Turing, e três professores do curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas.  

 Serão respeitados os seguintes critérios de avaliação: clareza de comunicação, 

conceito, originalidade, viabilidade técnica e econômica, qualidade estética e respeito aos 

padrões exigidos pelo edital. Cada membro atribuirá às propostas notas de 0 a 10, sendo 

considerado classificado o projeto que alcançar nota mínima de 5, e aprovado aquele que 

apresentar maior nota final, obtida a partir da média das notas de cada um dos membros da 

banca. O voto de cada um dos participantes terá o mesmo peso.  Os três projetos que 

obtiverem maior nota entre a banca serão os finalistas do Concurso, onde os alunos do curso 

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas juntamente com os professores da 

área irão votar para escolher o projeto vencedor.  

 

7 – Dos Resultados 

 O resultado do Concurso será divulgado pelo Centro Acadêmico Alan Turing em 05 de 

setembro de 2016, através das mídias sociais e pela instituição.  
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8 - Da Premiação:  

 Certificado como vencedor do concurso e terá seu nome divulgado nas mídias sociais do 

curso e Centro Acadêmico Alan Turing como designer do Símbolo além de ganhar um kit do 

curso de TADS organizado pelo Centro Acadêmico Alan Turing.  

 

9 – Direitos de propriedade  

 Ao participar do concurso, os concorrentes declaram ceder ao Curso de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Ciência, Educação e 

Tecnologia de São Paulo, os direitos de propriedade dos trabalhos selecionados.  

 Ao trabalho vencedor, caso seja adotado como logotipo do curso de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP-SPO, será dado o uso que o curso de TADS 

entender como conveniente.  

 

10 – Das Disposições Gerais 

 O projeto poderá ser desenvolvido individualmente ou, no máximo, em dupla. Cada 

candidato poderá enviar até DOIS projetos. O não cumprimento de quaisquer das exigências 

regulamentares implicará na desclassificação do trabalho. A participação do Concurso implica 

na cessão gratuita e incondicional dos direitos autorais de utilização dos trabalhos inscritos.  

 A comissão reserva-se ao direito de não indicar finalista (s) caso considere que os 

trabalhos não atendem aos requisitos técnicos, estéticos ou conceituais pretendidos. 

 

A DECISÃO FINAL SERÁ SOBERANA, NÃO CABENDO RECURSO POR PARTE DOS 

CANDIDATOS. 

 

11- Cronograma  

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 03/08/2016 à 15/08/2016 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO DA ESCOLHA DOS FINALISTAS  16/08/2016 à 23/08/2016 

PERÍODO DE VOTAÇÃO PARA A ESCOLHA DO LOGO  24/08/2016 à 04/09/2016 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 05 de setembro de 2016 

 


