
II Concurso “Crie nossa arte”  

do IFSP – Câmpus Hortolândia  
 

  
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus 

Hortolândia promove este concurso com o objetivo convidar alunos interessados em 
criação artística para criar a capa dos anais1 da VIII Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia do Campus Hortolândia de 2019 cujo tema foi “Bioeconomia: Diversidade 

e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”. 
 
Quem Pode Participar  

 Alunos do IFSP-HTO. 
  
Condições para Participação  

 Cada participante poderá concorrer com até dois trabalhos, inéditos e de sua 
própria autoria; 

 Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição on-line onde farão o 
upload de sua(s) imagem(s) (link de acesso: 
https://zfrmz.com/aU0cT4v5TidkugpnRK5D ) 

 O logo da SNCT deverá ser utilizado (link de acesso: 
 https://snct.mctic.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/16-semana.png), 
podendo este ser manipulado/editado; 

 A arte criada deve estar diretamente relacionada ao tema “Bioeconomia: 

Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”. 
 As imagens poderão ser em preto e branco ou coloridas. 
 As imagens devem obedecer às seguintes especificações: 

. ser enviadas em formato png ou jpeg; 

.tamanho A4 retrato; 

. ter boa resolução (mínimo de 300 dpi). 
 Não serão aceitas imagens com quaisquer referências a marcas comerciais; 
 Os trabalhos não inseridos corretamente no formulário de inscrição serão 

excluídos; 
 Os participantes deverão concordar com o regulamento do concurso, disponível 

aqui:  
: 
https://hto.ifsp.edu.br/portal/images//IFSP/CPI/II_Concurso_Crie_nossa_arte_do
_IFSP_Autor izacao.pdf  

 
Tema e Categorias  

O tema da arte deve contemplar o tema da SNCT 2019, “Bioeconomia: 

Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”. 
 
 

                                                
1 Publicação periódica de ciências, artes ou letras. 

http://www.kakinet.com/concurso/cbhij2006.htm
https://zfrmz.com/aU0cT4v5TidkugpnRK5D
https://snct.mctic.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/16-semana.png
https://hto.ifsp.edu.br/portal/images/IFSP/CPI/II_Concurso_Crie_nossa_arte_do_IFSP_Autor%20izacao.pdf
https://hto.ifsp.edu.br/portal/images/IFSP/CPI/II_Concurso_Crie_nossa_arte_do_IFSP_Autor%20izacao.pdf


 
 
Inscrições e Formatação 
 

 A inscrição para o concurso deverá ser feita até o dia 13 de outubro de 2019 em 

formulário on-line, disponível aqui: https://zfrmz.com/aU0cT4v5TidkugpnRK5D 
 
Comissão Julgadora 
 

 Uma urna de votos estará alocada na CAE entre os dias 16/10/2019 à 18/10/2019 às 
12h00 e poderão votar alunos e servidores da instituição. 

 Os votos serão validados desde que todas as informações solicitadas sejam 
preenchidas.  

 Os votos serão contabilizados pelos atuais membros da Comissão Científica da 
VIII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Câmpus Hortolândia. 

 
Premiação  
 Serão conferidos certificados de classificação e de participação aos autores dos 

três melhores trabalhos. O primeiro colocado será premiado. A comissão 
julgadora poderá também conferir certificados a arte destacados na categoria 
Menção Honrosa, se houver.  

 O ganhador terá seu nome divulgado na Ficha Catalográfica dos anais; 
 O anúncio dos vencedores será feito ao final do Show de Talentos no dia 18 de 

outubro de 2019; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zfrmz.com/aU0cT4v5TidkugpnRK5D


 


