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CONCURSO CULTURAL “II MOSTRA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

SOCIAL” 

 

1 – Do objeto do Concurso Cultural 

O Instituto Federal de Alagoas – Campus Piranhas vem convidar seus servidores e 

discentes a participarem do Concurso Cultural “II MOSTRA DE DIVERSIDADE E 

INCLUSÃO SOCIAL”. O objetivo é criar um LOGOTIPO para o encontro que discute 

diversidade na educação. 

O concurso consiste em criar obra artística visual – a saber desenho (técnicas variadas), 

pintura (técnica variada) e artes gráficas (criação em software) –, onde se expresse o 

espírito de união e respeito pela diversidade.  

2 – Da participação 

Toda comunidade pode participar do concurso. 

3 – Das inscrições 

As inscrições devem ser feitas através de formulário na plataforma google 

(https://forms.gle/MX22djYAdP9F2XgL7), de 23 a 27 de março de 2021, até o meio-dia. 

A imagem deverá ser anexada já no formulário, em extensão JPG ou PDF em orientação 

paisagem, com qualidade mínima de 1920x1080. Só estará devidamente inscrito/a o/a 

participante que receber e-mail confirmando o aceite de sua inscrição. Todas as 

autorizações de cessão de imagem deverão ser assinaladas SIM, se o/a participante for 

menor e o/a responsável não concordar, a obra será desclassificada. 

4 – Da comissão julgadora 

As obras serão avaliadas pela comissão organizadora do evento que, mediante a análise 

de criatividade, ligação com o tema e impacto da obra. 

5 – Dos resultados 

O resultado será divulgado no dia 29 de março de 2021, data de divulgação do evento. 

6 – Da premiação 

A premiação do concurso será um Kit de Desenho/Pintura, que será entregue assim que 

estiverem disponíveis, e conforme decretos,  na casa do participante, se este morar em 

https://forms.gle/MX22djYAdP9F2XgL7
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Piranhas ou em cidade circunvizinha, seguindo as orientações de saúde vigentes, no 

contexto de pandemia, ou após o período de isolamento para aqueles que não moram na 

cidade.  

7 – Outras disposições 

Quaisquer outras dúvidas, além dos pontos especificados, deverão ser tratadas juntos à 

organização do concurso pelo e-mail de.piranhas@ifal.edu.br.  

 

Piranhas, 23 de março de 2021 

 

 

 

 

Prof. Pablo Fabricio da Conceição 

Comissão Organizadora 
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