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REGULAMENTO CONCURSO PARA A LOGO DA FEIRA DE CIÊNCIAS DO IFMT 
CAMPUS CONFRESA 
 
Art. 1º– O presente Concurso da Logo para a Feira de Ciências do IFMT Campus 
Confresa realizar-se-á na IV FEIRA DE CIÊNCIAS DO IFMT CAMPUS DE 
CONFRESA: ESTIMULANDO A CRIATIVIDADE e tem a finalidade de selecionar e 
premiar a melhor Logo para Feira de Ciências do IFMT Campus Confresa. 
 
Art. 2º– A Logo vencedora neste concurso se tornará oficial para todas as Feiras de 
Ciências do IFMT Campus Confresa a paritr de 2017.  
  
Art. 2º – Está apto a concorrer e ser premiado no Concurso todo e qualquer 
estudante matriculado e frequente às diversas redes de ensino do município de 
Confresa e região do Araguaia Xingu.  
 
Parágrafo Único: É vedada a participação de servidores e qualquer pessoa que nao 
seja estudantes. 

Art. 3º– As inscrições para o Concurso serão realizadas no período matutino e 
vespertino, nos dias úteis entre 14 de março a 20 de maio de 2016, com a servidora 
Sara Caroline Pereira da Silva, Chefe Substituta de Gabinete da Direção Geral, no 
Bloco da administração do IFMT Campus Confresa. 

Art. 4º– Dos procedimentos para inscrição  
 
4.1 Para inscrever-se, o concorrente deve preencher uma ficha (anexo I) com seus 
dados pessoais e enviar junto a Logo da Feria de Ciências.  
 
4.2 As inscrições encerrarão impreterivelmente no dia 20 de maio de 2016. 

Art. 5º – O Concurso acontecerá nas dependências do IFMT Campus Confresa, no 
dia 24 de junho de 2016, a partir das 08:00 e encerrarão impreterivelmente às 
17h00min horário local. 
 
Art. 6º – Dos procedimentos da seleção 
6.1 A Comissão Avaliadora/Julgadora será composta de 03 (três) membros, 
escolhidos entre servidores especialmente convidados pelos organizadores da IV 
Feira de Ciências “Estimulando a Criatividade”. 
6.2 A comissão avaliará e escolherá as (3) três Logos, que melhores 
contemplam/representam os critérios e exigências da Feira de Ciências. 
6.3 A comissão levará em conta os seguintes critérios para o julgamento: 

a) coerência com o tema – (Feira de Ciências); 
b) originalidade; 
c) criatividade. 

Parágrafo Único: As notas devem ser atribuídas de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, 
não podendo, em hipótese alguma, haver fracionamento. 
6.4  A decisão da Comissão Avaliadora é soberana, irrevogável e irrecorrível.  
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6.5 As três Logos, escolhidas pela comissão avaliadora serão submetidas à 
apreciação/votação dos participantes no dia do evento, 24 de junho de 2016, onde 
apenas (01) uma, a mais bem votada será a vencedora e usar-se-á nas próximas 
edições da feira de ciências do IFMT Campus Confresa. 
 
Art. 7º Da votação pelos participantes  
 
7.1 Terá uma cédula de votação contendo as tres melhores Logos. Cada 
participante votará apenas em uma Logo.  
7.2  A cédula de votação que houver mais de uma marcação, ou marcações de outra 
natureza será considerada NULA.  
7.8  A apuração dos votos será feita no ato do encerramento da votação, pela 
comissão avaliadora expicitada no item 6.5. 
 
Art. 8º Da premiação 
 
Parágrafo Único: Embora, apenas uma será usada definitivamente nas próximas 
ediçoes da Feira de Ciências, serão premiadas as três primeiras colocadas. A 
premiação será da seguinte forma: 

1º Lugar –Troféu e um pendrive de 16 G 
2º Lugar –Troféu e um pendrive de 8 G 
3º Lugar –Troféu e um pendrive de 4 G 

 
Art. 9º– As informações não explícitas neste regulamento serão deliberadas pela 
comissão organizadora da IV Feira de Ciências do IFMT Campus de Confresa: 
ESTIMULANDO A CRIATIVIDADE.   
 

 
 
 

Confresa, 10 de março de 2016. 
 


