
CONCURSO PARA A CRIAÇÃO DO LOGOTIPO DO EVENTO III 

Encontro de Química e Física REGULAMENTO DO CONCURSO  

 

ERRATA 01 

Em virtude do interesse de outros municípios em participar do Concurso para a criação do 

Logotipo do Evento III Encontro de Química e Física, realizado pela UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) Campus Itapetinga, a comissão organizadora 

torna público as seguintes alterações do REGULAMENTO DO CONCURSO: 

 

Capítulo I - Dos objetivos e participantes 

Onde se lê: 

Art.2°. Poderão participar do concurso todos os acadêmicos regularmente matriculados em 

qualquer um dos cursos da UESB e alunos regularmente matriculados no ensino médio no 

município de Itapetinga. 

Lê-se: 

Art.2°. Poderão participar do concurso todos os acadêmicos regularmente matriculados em 

qualquer um dos cursos da UESB e alunos regularmente matriculados no ensino médio. 

 

Capítulo II – Dos Prazos 

Alterados para: 

Art. 6° Os prazos de realização do evento seguem conforme segue: 

Inscrições e submissão de propostas: De 11/03/2019 às 16h do dia 01/04/2019. 

Avaliação pela comissão julgadora da UESB: 01/04/2019. 

Divulgação no Instagram (encontro.quifis.uesb) dos selecionados para votação: 01/04/2019 

Abertura de votação pelo Instagram: 01/04/2019 

Divulgação dos 3 logotipos mais votados: 04/04/2019 

 

Art.10°. Os trabalhos que não estiverem em consonância com o presente regulamento serão 

automaticamente desconsiderados, não cabendo qualquer recurso do autor. 

 

Capítulo IV – Do resultado final 



Alterado para: 

Art.11°. O resultado do concurso será divulgado no dia 04 de abril de 2019, nas redes sociais 

do evento.  

 

Capítulo V- Das premiações  

Alterado para: 

Art.13°. A premiação se dará no dia de 05/04/2019 conforme acordo com os ganhadores e a 

entrega do certificado será na abertura do evento 16/07/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

IDENTIFICAÇÃO - PARTICIPANTE DO CONCURSO 

 Nome: ___________________________________________________Sexo F ( ) M ( ) Data 

Nascimento: ____/_____/______ RG:________________ CPF:_________________ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

Bairro:__________________ Cidade:____________________ CEP:___________________ 

Tel. Residencial:( ) ___________Cel.( )______________  

E-mail:_____________________________________________  

Declaro serem verdadeiros todos os dados constantes neste formulário, assim como estar 

ciente e de acordo com todas as condições que regem o regulamento do Concurso “Logotipo 

do III Encontro de Química e Física”, e a cessão gratuita e incondicional dos direitos autorais 

sobre a obra concorrente para o Instituto. 

 

_________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II cronograma  

Fase  Data  

Inscrição  

Julgamento pela comissão   

Julgamento  pelas redes sociais  

Resultado  

  

 


