
REGULAMENTO

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Instituto Federal de Alagoas - Campus Penedo torna público o Concurso DesenhART -
IFAL, promovido pela Assessoria de Comunicação em parceria com o Grêmio Estudantil Urso
(Gestão 2022-2023), de forma a estimular e valorizar as/os discentes da unidade de ensino com
habilidades no campo das artes visuais (especificamente, desenho/ilustração ou design gráfico).

2. DO OBJETIVO

2.1. O presente concurso tem como objetivo incentivar e reconhecer o talento das/os estudantes,
com a seleção de três propostas de arte visual, para que sejam impressas em plotter (no formato
4,83m de largura x 2,50m de altura) e dispostas em paredes internas do Campus Penedo (área
de convivência e corredores), servindo de instrumento de comunicação visual e expressão
cultural.

3. DAS/OS PARTICIPANTES

3.1. A participação é aberta a todas/os as/os estudantes regularmente matriculadas/os, no ano
letivo de 2022, nos cursos presenciais do Instituto Federal de Alagoas - Campus Penedo, seja de
nível médio ou superior, a saber: técnicos em Açúcar e Álcool, Meio Ambiente e Química
(integrado e subsequente); e o bacharelado em Química Industrial.

      3.1.1. A exceção se aplica aos membros do Grêmio Estudantil Urso (Gestão 2022-2023), que
estão todos proibidos de participar, por ser a representação discente um dos agentes promotores
deste concurso.
 
3.2. A participação das/os estudantes pode ocorrer individualmente ou em dupla. 

      3.2.1. Cada participante ou dupla pode concorrer com apenas 01 (uma) inscrição.

3.3. A participação no presente concurso implica total reconhecimento das condições e aceitação
irrestrita deste regulamento.

      3.3.1. No ato da inscrição, as/os participantes devem declarar que leram e concordaram com
o regulamento do concurso, bem como com o termo de autorização de uso e divulgação de seus
dados e imagem pela organização do evento.



      3.3.2. O termo de autorização de uso e divulgação de dados e imagem é um documento
impresso que deve ser assinado pelas/os participantes ou seus/suas responsáveis legais, caso
sejam menores de idade.

               3.3.2.1. Cópias do termo impresso ficarão disponíveis na sala do Grêmio Estudantil do
Ifal Penedo.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 13 de setembro a 03 de outubro de 2022,
exclusivamente, por meio do formulário eletrônico: https://abre.ai/desenhartifal.

4.2. As inscrições deverão seguir os requisitos apresentados neste regulamento.

4.3. As/Os participantes devem ler o regulamento com atenção e preencher o formulário on-line
de inscrição, anexando os materiais obrigatórios e confirmando o aceite ao regulamento.

4.4. Somente serão aceitas inscrições feitas por estudantes regularmente matriculadas/os no Ifal
Penedo, no ano letivo de 2022, o que inclui as/os concluintes que ainda não finalizaram o TCC,
mas que renovaram o vínculo com a instituição no início do ano vigente.

4.5. As/Os participantes serão responsáveis pelo envio correto de sua inscrição.

      4.5.1. O não envio ou envio incorreto da inscrição levará automaticamente ao cancelamento
da participação das/os interessadas/os, sem necessidade de prévia comunicação.

     4.5.2. A conclusão do envio da inscrição não garante a participação no concurso, se for
constatada posterior divergência com os requisitos do regulamento.

4.6. Além de preencher os dados solicitados no formulário eletrônico, as/os participantes deverão
enviar obrigatoriamente:

     4.6.1. A proposta de arte, seguindo a proporção 4,83 x 2,50m(largura x altura), em dois
formatos de arquivo:

                4.6.1.1. Imagem JPEG ou PNG - até 10MB;

                4.6.1.2. Imagem PDF para impressão (alta qualidade) - até 100MB;

     4.6.2. Breve texto indicando a(s) temática(s) presente(s) na arte e o que os elementos
utilizados no processo de criação expressam ou simbolizam;

        4.6.3. Termo de autorização de uso e divulgação de dados e imagem devidamente assinado
(JPEG, PNG ou PDF - até 10MB).

https://abre.ai/desenhartifal


5. DAS TEMÁTICAS

5.1. O Concurso DesenhART - IFAL tem como temáticas: a Diversidade Brasileira; a Química
Ambiental; e o Município de Penedo.

5.2. A arte a ser submetida deve envolver, no mínimo, uma das três temáticas propostas.

5.3. A maneira como o(s) tema(s) será(ão) abordado(s) na ilustração fica a critério e criatividade
das/os inscritas/os.

5.4. Somente serão aceitas artes autorais ou em coautoria com a/o participante. Caso a proposta
contenha o uso de citações ou colagens de artes de outras/os artistas, as/os participantes devem
se responsabilizar pelas cessões, direitos e liberações necessárias para uso, portando tal
documento de cessão até o início da impressão em plotter.

5.5. As artes que abordarem os seguintes tópicos serão desclassificadas:

      5.5.1. Constituir ofensa à liberdade e à crença;

     5.5.2. Revestir-se de conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia
ou procedência nacional ou regional;

   5.5.3. Conter dados ou  informações  que  constituam ou  possam constituir crime (ou
contravenção penal), ou que possam ser entendidos como incitação à prática de crimes;

      5.5.4. Causar danos materiais ou morais a terceiros;

      5.5.5. Fazer propaganda eleitoral.

6. DINÂMICA DO CONCURSO

6.1. O presente concurso se divide em 4 (quatro) fases:
 
      6.1.1. FASE 1 - INSCRIÇÕES – 13 de setembro a 03 de outubro de 2022

      6.1.2. FASE 2 - SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FINALISTAS – 04 a 10 de outubro de 2022

      6.1.3. FASE 3 - VOTAÇÃO DA COMUNIDADE DISCENTE – 10 a 14 de outubro de 2022

      6.1.4. FASE 4 – DIVULGAÇÃO DAS/OS VENCEDORAS/ES – 17 de outubro de 2022

7. DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS/OS FINALISTAS (FASE 2)

7.1. A seleção das propostas inscritas conforme os termos deste regulamento, inicialmente, será
feita por uma banca composta por cinco avaliadoras/es, entre servidoras/es e egressas/os
convidados/as do próprio Campus Penedo e de outras unidades do Instituto Federal de Alagoas.



7.2. A banca selecionará as 5 (cinco) melhores propostas, escolhidas com base nos seguintes
critérios: atendimento às temáticas propostas; representatividade; originalidade; criatividade; e
técnica.

7.3. As/Os 5 (cinco) finalistas serão divulgadas/os no site oficial do Campus Penedo
(penedo.ifal.edu.br) até o dia 10 de outubro de 2022.

8. DA VOTAÇÃO DA COMUNIDADE DISCENTE (FASE 3) 

8.1. As propostas finalistas selecionadas pela banca avaliadora serão colocadas em votação
pública no período de 10 a 14 de outubro de 2022, por meio de formulário eletrônico, cujo link
será disponibilizado no site penedo.ifal.edu.br e nos perfis oficiais do campus e do grêmio
estudantil no Instagram: @ifalpenedo e @gremio_urso.

8.2. Somente poderão votar as/os estudantes do Campus Penedo com matrícula ativa no Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e endereço de e-mail institucional do Ifal.

      8.2.1. Ao acessar a página de votação, a/o discente deverá obrigatoriamente estar logado/a
no e-mail de domínio @aluno.ifal.edu.br.

8.3. Será permitido apenas um voto por estudante.

8.4. Às/Aos finalistas, durante o período de votação, será permitida fazer campanha presencial ou
em suas próprias redes sociais.

8.5. A/O participante será desclassificada/o caso seja identificada qualquer tentativa de burlar a
votação do concurso e/ou prejudicar as/os demais finalistas.

9. DA DIVULGAÇÃO DAS/OS VENCEDORAS/ES (FASE 4) E PLOTAGEM NO CAMPUS

9.1. A divulgação das três propostas vencedoras do concurso ocorrerá no dia 17 de outubro de
2022, no site oficial do Campus Penedo (penedo.ifal.edu.br).

9.2. A classificação em 1º, 2º e 3º lugar será em ordem decrescente do número de votos
registrados para cada arte finalista.

9.3. O processo para a impressão das artes no tamanho 4,83 x 2,50m(largura x altura) e o serviço
de plotagem será conduzido, na sequência, pela Assessoria de Comunicação, com previsão de
conclusão até a primeira semana de novembro.

9.4. Além de ter seu trabalho autoral impresso em plotter com grande visibilidade em espaços
físicos do Campus Penedo, cada vencedor/a receberá certificado.

10. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DAS ARTES VENCEDORAS

10.1. As três artes vencedoras do concurso terão sua propriedade intelectual cedida de pleno
direito, e por prazo indeterminado, ao Instituto Federal de Alagoas, não cabendo à instituição

https://www2.ifal.edu.br/campus/penedo/
https://www2.ifal.edu.br/campus/penedo/
https://www.instagram.com/ifalpenedo/
https://www.instagram.com/gremio_urso/
https://www2.ifal.edu.br/campus/penedo/


quaisquer ônus sobre seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros
pagamentos/ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelos/as participantes do concurso.

10.2 Fica estabelecido com as/os vencedoras/es a assinatura de um Termo de Cessão dos
Direitos Autorais para uso pleno da arte pelo Ifal.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A participação neste concurso não gerará às/aos participantes e/ou contempladas/os
nenhum outro direito ou vantagem que não estejam expressamente previstos neste regulamento.

11.2. As/Os participantes garantem que as informações prestadas na inscrição do concurso
possuem total veracidade, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas. Fica claro e
ajustado que, na hipótese de se verificar a falsidade de qualquer uma das declarações dadas
pelas/os participantes, estas/es serão desclassificadas/os do processo de seleção a qualquer
tempo, sem que lhe seja devida qualquer explicação nem qualquer tipo de indenização,
remuneração, pagamento ou prêmio, ficando ainda sujeito à responsabilização por crime de
falsidade ideológica.

11.3. Os casos omissos serão resolvidos pelos setores envolvidos na realização deste concurso.

11.4. As dúvidas oriundas deste regulamento serão respondidas através do endereço de e-mail
comunicacao.penedo@ifal.edu.br e serão julgadas pelos setores envolvidos na realização deste
concurso.

Penedo (AL), 12 de setembro de 2022.
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