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EDITAL 01/2018 – CCSEE/IFAL-Pin 

CONCURSO LOGOMARCA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DO IFAL-Pin  

 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 A Coordenação do Curso Superior de Engenharia Elétrica (CCSEE) do Instituto 

Federal de Alagoas Campus Palmeira dos Índios, torna público o concurso para 

apresentação e escolha da Logomarca Oficial do Curso de Engenharia Elétrica, 

exclusivamente direcionada aos termos deste edital, respeitadas as normas do 

regulamento, a seguir. 

 
2. OBJETIVO 

 
2.1 O presente concurso tem como objetivo escolher a Logomarca Oficial do Curso 

Superior de Engenharia Elétrica do IFAL-Campus Palmeira dos Índios. 

 

2.2 A logomarca será utilizada em todos os eventos e apresentações/representações 

do Curso, em suas diversidades, tais como folder, cartazes, impressos, camisas, 

brindes, e outras definidas por comissões organizadores de futuros eventos 

relacionados com a área de Engenharia Elétrica. 

 
3. NÚMERO DE PROPOSTAS E EQUIPES 

 
3.1 O número de propostas é ilimitado. 

 

3.2 Cada Equipe deverá ter até 5 integrantes (alunos).  

 
4. PROPONENTES ELEGÍVEIS 

 
4.1 Qualquer aluno regularmente matriculado no IFAL. 

 
5. DA INSCRIÇÃO 

 
5.1 A inscrição da proposta dar-se-á mediante a entrega da ficha de inscrição do 

concurso, disponível no Anexo I deste Edital, até às 18h do dia 05 de Dezembro 

de 2018, na sala da Coordenação de Engenharia Elétrica do IFAL Campus 

Palmeira dos Índios. 

 

5.2 A ficha de inscrição deverá estar acompanhada da logomarca, impressa em 

três vias e CD/Pendrive (com cópia enviada para o e-mail 

engeletrica@ifalpalmeira.edu.br), nos formatos eps, jpeg, doc, pdf e cdr (Corel 

Draw). 
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5.3 A ficha de inscrição e o CD/Pendrive deverão ser colocados em envelope 

tamanho A4, devidamente lacrado, com as seguintes informações: 

 CABEÇALHO:  

o COORDENAÇÃO DE ENG. ELÉTRICA / IFAL-Pin CONCURSO 

LOGOMARCA DE ENGENHARIA ELÉTRICA” 

 IDENTIFICAÇÃO:  

o Nome Completo dos Integrantes da Equipe;  

o Número de matrícula dos integrantes; 

o Nome da Equipe;  

 
6. DA ARTE 

 
6.1 A Logomarca deve simbolizar aspectos não limitados, mas baseados: 

i) Na cultura do Estado de Alagoas (obrigatoriamente); 

ii) Na cultura região de Palmeira dos Índios (preferencialmente);  

iii) No elo entre a tradição e perspectivas da Engenharia Elétrica (preferencialmente); 

 

7. DA SELEÇÃO DA LOGOMARCA 

 
7.1 A seleção da logomarca ocorrerá em duas etapas. São elas: 

i) O Núcleo docente Estruturante (NDE), na reunião do dia 05/12/18 selecionará as três 
melhores propostas. 

ii) As três propostas selecionadas serão submetidas à avaliação pelos palestrantes do 

I Encontro de Engenharia Elétrica do IFAL a ser realizado dia 10/12/2018 no IFAL 

no Auditório do IFAL campus Maceió, e a proposta que obtiver o maior número de 

votos será a vencedora. 

8. DO RESULTADO 

 
8.1. O resultado final será divulgado no site do IFAL (http://ifal.edu.br), como também 

durante o evento (I Encontro de Engenharia Elétrica no IFAL). 

 
9. DA PREMIAÇÃO 

 
9.1 A Logomarca vencedora receberá prêmio surpresa.   

 
10. DIREITOS DE PROPRIEDADE DA LOGOMARCA VENCEDORA 

 

10.1 O trabalho inscrito no concurso e classificado em primeiro lugar terá sua 

propriedade intelectual cedida de pleno direito, e por prazo indeterminado, à 

Coordenação de Curso de Engenharia Elétrica (CCSEE) do IFAL Campus Palmeira 

dos Índios, não cabendo ao IFAL quaisquer ônus sobre seu uso, pagamento de 

cachês, direitos autorais e outros pagamentos/ressarcimentos que venham a ser 

reivindicados pelos participantes do concurso. 
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10.2 Fica estabelecida, com a Equipe vencedora, a assinatura de um Termo de 

Cessão dos Direitos Autorais para uso pleno da logomarca pela CCSEE/IFAL-Pin; 

 
 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Os casos omissos serão resolvidos pela CCSEE/IFAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Palmeira dos Índios, 26 de novembro de 2018 
 

 

 

 
 

Tiago Abreu Tavares de Sousa  

(Coordenador do Curso Superior de Engenharia Elétrica)



 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO “LOGOMARCA DE ENG. ELÉTRICA –IFAL-Pin” 

 

NOME(S):   
 

MATRÍCULA(S):   
 

RG(S):   

CPF(S):   
 

ENDEREÇO DO REPRESENTANTE:   
 

TELEFONE(S):    
 

E-MAIL(S):   
 

Declaro(amos) serem verdadeiros todos os dados constantes neste formulário e 

estar(amos) ciente(s) e concordar(amos) com todas as condições que regem o 

regulamento do Concurso, no Edital 01/2018 da Coordenação de Curso Superior de 

Engenharia Elétrica do IFAL Campus Palmeira dos Índios. 

 

Palmeira dos Índios (AL),  de  de 2018 

 

Assinatura(s)   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

(Representante da Equipe) 

 

Eu ,   RG   nº  , 

CPF nº    representante da Equipe___________ 

participante do Concurso Logomarca de Eng. Elétrica do IFAL-Pin, declaro para os 

devidos fins e a quem possa interessar, que comprometo-me e garanto a CESSÃO de 

IMAGEM do trabalho por mim (nós) apresentado para qualquer tipo de utilização, 

publicação, exposição ou reprodução, a CCSEE/IFAL-Pin, sem qualquer ônus para a 

referida instituição e em caráter definitivo, conforme determina o Edital 

01/2018/CCSEE/IFAL-Pin. 

 

Palmeira dos Índios (AL),       de  de 2018. 

 

Assinatura---------------------------------------------------------------------------------------- 


