EDITAL DO CONCURSO CULTURAL DE DESENHOS DO IFSP CAMPUS MATÃO
PARA A FESTA DE CORPUS CHRISTI 2018

1.

A Comissão Organizadora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

São Paulo (IFSP), câmpus Matão, estabelece as normas para a participação no CONCURSO
CULTURAL DE DESENHOS DO IFSP PARA A FESTA DE CORPUS CHRISTI, que
serão escolhidos para a comemoração de Corpus Christi do dia 31 de maio de 2018.

1.1 Este concurso destina-se apenas aos estudantes regularmente matriculados no IFSP câmpus
Matão.
1.2 Os participantes poderão se inscrever individualmente ou em grupo de no máximo 2 pessoas
(autores) com apenas um desenho por inscrição.
1.3 O desenho deverá ser entregue a qualquer membro da Comissão Organizadora (conforme
item 5.1 deste Edital) até o dia 11/04/18.

2. Inscrição de Desenhos
Os participantes que se inscreverem no concurso deverão entregar desenho feito à mão com as
seguintes especificações:
2.1 O desenho deverá ter tamanho 20cm x 20cm.
2.2 O tema do desenho será o tema da Campanha da Fraternidade de 2018, a saber:
“Fraternidade e Superação da Violência”. Sugere-se que no desenho sejam contemplados
desenhos sacros ou que façam alusão à religião cristã, como: cálice, vinho, pão, trigo; vela;
pomba; etc.
2.3 Cada participante ou dupla poderá inscrever apenas um desenho.
2.4 Fica a critério da Comissão Organizadora fazer ajustes necessários nos desenhos vencedores
a fim de contemplarmos as regras estabelecidas pela Organização Municipal do evento, que
ocorrerá no dia 31/05/18 na cidade de Matão.

3. Participação
3.1 Os participantes deverão seguir as regras expostas nos itens 2.1 a 2.5 para que seu desenho
seja considerado inscrito e possa ser escolhido para o evento.
3.2 O desenho inscrito deverá estar feito à mão.
3.3 Os participantes devem entregar o desenho a qualquer dos membros da Comissão
Organizadora deste concurso até o dia 11/04/18 (vide item 5.1).
3.4 Os desenhos serão analisados pela Comissão Organizadora, sendo escolhidos dois desenhos
para serem feitos na forma de tapete na comemoração do feriado Corpus Christi.

4. Cronograma
4.1 Período de inscrição: 02 de abril de 2018 até 11 de abril de 2018.
4.2: Divulgação do resultado final: 13/04/18.
4.4 Evento: 31 de maio de 2018

5. Comissão Organizadora
5.1 A Comissão Organizadora é composta pelos servidores:
Álvaro Fernandez Gomes
Carlos Eduardo Crestani
Christiane Aparecida Tragante
Edvaldo Ferreira do Nascimento
Felipe Batistella Filho
João Luis Guilherme Benassi
Guilherme Andolfatto Libanori
Juliana Infante
Laurindo Daniel Silva da Rocha
Marcos Gabriel Bassoli
Patrícia Helena Schmidt

5.2 A comissão será responsável por organizar, acompanhar, divulgar e finalizar o concurso de
desenhos.

6. Disposições Finais
6.1 Serão automaticamente desclassificados os trabalhos encaminhados fora do prazo
estipulado e/ou não estiverem dentro das normas estabelecidas neste regulamento;
6.2 A participação neste concurso cultural implica na aceitação irrestrita deste regulamento;
6.3 O participante autoriza, desde já, a utilização de seu nome e o desenho inscrito para fins de
divulgação e promoção do concurso cultural;
6.4 Os casos não previstos neste regulamento serão analisados e resolvidos pela Comissão
Organizadora.

Matão, 28 de março de 2018.
Comissão Organizadora do Corpus Christi.

