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RETIFICAÇÃO Nº 01 DO CONTIDO NO REGULAMENTO DO CONCURSO PARA A 

ESCOLHA DO LOGOTIPO DO NEABI CAMPUS BATALHA 

 

 

 

A Comissão Organizadora, no uso de suas atribuições, resolve RETIFICAR o Regulamento do 

Concurso para a escolha do logotipo do NEABI campus Batalha. 

  

Considerando a baixa quantidade de inscritos, o Regulamento passa a vigorar conforme a redação 

abaixo: 

  

 

No subitem 2.2, ONDE SE LÊ: 

 

Poderão participar deste concurso estudantes matriculados nos cursos de Ensino Médio Integrado ao 

Técnico em Agroindústria e Biotecnologia, bem como estudantes do curso Subsequente em 

Agroindústria. 

 

 

LEIA-SE:  

 

Poderão participar deste concurso estudantes matriculados nos cursos de Ensino Médio Integrado ao 

Técnico em Agroindústria e Biotecnologia, bem como estudantes do curso Subsequente em 

Agroindústria. Além desses, alunos das redes municipal, estadual e particular poderão participar 

como coautores do logotipo.   

 

 

No item 3, ONDE SE LÊ: 

 

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas no período de 30 de abril a 13 de maio de 

2020, mediante preenchimento e envio da Ficha de Inscrição (Anexo I), juntamente com a proposta 

do logotipo em formato JPG ou PNG, resolução 2.100px por 2.100px, Termo de Cessão de 

Direitos Autorais(Anexo II) e Termo de Ciência - candidatos menores de idade (Anexo III) para o 

email: inscricoesneabi@gmail.com. 

 

LEIA-SE: 

 

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas no período de 30 de abril a 28 de maio de 

2020, mediante preenchimento e envio da Ficha de Inscrição (Anexo I), juntamente com a proposta 

do logotipo em formato JPG ou PNG, resolução 2.100px por 2.100px, Termo de Cessão de 

Direitos Autorais(Anexo II) e Termo de Ciência - candidatos menores de idade (Anexo III) para o 

email: inscricoesneabi@gmail.com. 
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No subitem 5.1, ONDE SE LÊ: 

 

Júri popular: votação online, através de enquete que estará disponível nos stories do Instagram 

oficial do campus Batalha, por um período de 72 horas, o qual iniciará às 09h do dia 15 de maio de 

2020 e finalizará no dia 18, às 09h. 

 

LEIA-SE: 

 

Júri popular: votação online, através de enquete que estará disponível nos stories do Instagram 

oficial do NEABI campus Batalha, por um período de 72 horas, o qual iniciará às 09h do dia 29 de 

maio de 2020 e finalizará no dia 01 de junho, às 09h. 

 

No item 6, ONDE SE LÊ: 

 

O resultado parcial será publicado no dia 18/05, a partir das 14h; o resultado final, no dia 25/05, 

ambos serão divulgados nas redes sociais do campus Batalha. 

 

LEIA-SE: 

 

O resultado parcial será publicado no dia 01/06/2020, a partir das 14h; o resultado final, no dia 

08/06/2020, ambos serão divulgados no Instagram oficial do NEABI e demais redes sociais do 

campus Batalha.  

 

 

No item 6, ONDE SE LÊ: 

 

Período das inscrições  30/04/2020 a 13/05/2020 

Primeira fase: votação pelo público 15/05/2020 a 18/05/2020 

Divulgação do resultado parcial 18/05/2020 

Segunda fase: período de avaliação pela Banca Julgadora 19/05/2020 a 24/05/2020 

Divulgação do resultado final 25/05/2020 

 

 

LEIA-SE: 

 

Período das inscrições  30/04/2020 a 28/05/2020 

Primeira fase: votação pelo público 29/05/2020 a 01/06/2020 

Divulgação do resultado parcial 01/06/2020 

Segunda fase: período de avaliação pela Banca Julgadora 02/06/2020 a 07/06/2020 

Divulgação do resultado final 08/06/2020 

 

Batalha, 13 de maio de 2020. 
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