
Regulamento de Elaboração do Cartaz da III Mostra Científica e 

Cultural do IFSP – Câmpus Suzano 
 

No âmbito da III Mostra Científica e Cultural do IFSP – Câmpus Suzano, a organização 

decidiu criar um espaço para elaboração e apresentação de um cartaz original com vista à divulgação 

deste evento. 

 

1. Objetivo  

Selecionar um projeto de cartaz para a divulgação da III Mostra Científica e Cultural do 

IFSP – Câmpus Suzano. 

Esta atividade visa contribuir para um maior envolvimento dos estudantes nas iniciativas 

multiculturais do IFSP – Câmpus Suzano, estimulando a criatividade, a sensibilidade e o 

aperfeiçoamento da comunicação. 

 

2. Condições de Submissão do Projeto do Cartaz 

Cada projeto de cartaz deverá ser original e de autoria do candidato, destinando-se a fins 

exclusivos de divulgação do presente evento. 

O candidato é o único responsável pela originalidade do projeto, no caso de eventual 

utilização de materiais que não sejam da sua autoria, deverá salvaguardar os respectivos direitos de 

autor. 

As propostas poderão ser individuais e/ou em grupos e deverão ser enviadas ao e-mail 

prsouza@ifsp.edu.br em um arquivo digital contendo o cartaz nas extensões .psd, .bmp, .jpg e .png, 

com resolução mínima de 300 dpi, dentro dos prazos estipulados neste regulamento. 

 

3. Característica do cartaz  

O cartaz deverá ser em formato A3, orientação vertical, contemplando moldura de 10mm de 

margem branca. Deverá fazer menção ao tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que é 

“Ciência para a Redução das Desigualdades” e conter, obrigatoriamente, as seguintes informações:  

 III Mostra Científica e Cultural do IFSP – Câmpus Suzano 

 Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 15 a 21 de outubro de 2018 

 Apresentação de Trabalhos Científicos 

 Atividades Culturais 

 Minicursos, Oficinas e Palestras 

 Submissões de trabalhos até 09/09/2018 

 Espaço em rodapé para uso exclusivo da organização (ex: colocação de apoios e de 

patrocínios) com 5 cm.  

mailto:prsouza@ifsp.edu.br


 Logotipo do evento (disponível no endereço http://szn.ifsp.edu.br), o candidato pode 

também elaborar seu próprio logotipo personalizado para o evento. 

 

4. Calendário 

 Divulgação do concurso: 22/03/2018; 

 Inscrições e entrega dos trabalhos: de 22/03 a 08/04/2018; 

 Homologação das propostas: 10/04/2018 

 Resultado Final: 16/04/2018. 

 

5. Da Comissão Julgadora 

Será composta pelos integrantes da Comissão de Planejamento e Organização da III Mostra 

Científica e Cultural do IFSP – Câmpus Suzano. 

 

6. Da Seleção e do Julgamento 

A Comissão Julgadora deferirá o julgamento de cada proposta apresentada, caso ela esteja 

em consonância com este regulamento. Caso contrário, o trabalho será automaticamente 

desconsiderado, não cabendo recurso do(a) participante. 

A Comissão Julgadora não conhecerá os responsáveis pelas propostas submetidas, tendo 

contato apenas com os cartazes enviados. 

São critérios específicos para o julgamento das propostas pela Comissão Julgadora: 

a) Relação com o Câmpus Suzano do IFSP; 

b) Criatividade (inovação conceitual e técnica); 

c) Originalidade (desvinculação de outros logotipos/marcas existentes); 

d) Aplicabilidade (diferentes aplicações em impressos e digital, sem perda de qualidade). 

e) Comunicação (concisão e universalidade). 

Cada critério deverá ser pontuado com um valor entre 0 e 10. 

 

7. Da Premiação e Divulgação dos Resultados 

A homologação do resultado final será publicada dia 15/04/2018 no site do Câmpus Suzano 

e na página oficial do Câmpus Suzano no Facebook: IFSP Campus Suzano Oficial.  

Como forma de premiação simbólica, o projeto vencedor terá o(s) nome(s) de seu(s) 

autor(es) indicado(s) no cartaz da III Mostra Científica e Cultural do IFSP – Câmpus Suzano. 

http://szn.ifsp.edu.br/

