Governo do
Estado do Ceará
Secretaria da Educação
Coordeandoria de Desenvolvimento da Escola-CDESC
Célula de Empreendedorismo e Protagonismo Juvenil

CONCURSO ESTADUAL DE LOGOTIPO PARA O FESTIVAL DE
PROTAGONISMO JUVENIL
TEMA: “O JOVEM E UM MUNDO MELHOR: UMA QUESTÃO DE ATITUDE.”
A Secretaria da Educação do Estado do Ceará, (SEDUC) por meio da Coordenadoria de
Desenvolvimento da Escola (CDESC), especificamente, a Célula de Empreendedorismo e Protagonismo
Juvenil (CEPRO) lança, no âmbito da realização do Festival de Protagonismo Juvenil, concurso para a
elaboração de “logotipos”, sobre o tema: “O JOVEM E UM MUNDO MELHOR: UMA QUESTÃO
DE ATITUDE.” destinado aos alunos do Ensino Médio Integrado, da rede Pública de ensino.
REGULAMENTO
COMO PARTICIPAR:

1. Os participantes devem criar o logotipo com base no tema proposto e fazer uma breve
apresentação textual sobre a responsabilidade do jovem para melhorar o mundo, com foco na
relação do jovem: consigo mesmo, com o outro, com o ambiente e com o sentido da vida.
2. Os trabalhos devem ser inéditos, inovadores e originais, podendo ser apresentados em suporte
digital, isto é, encaminhados em um CD e serem elaborados com qualquer técnica em arte colorida
ou em desenho livre, com dimensão papel A4.
3. Os trabalhos não devem exceder as dimensões de tamanho 21cm(largura)X29cm (altura).
4. Os jovens devem realizar esse trabalho em equipe de no máximo, 3 pessoas. Não existe número
limite de trabalhos por escola.
5. A ficha de inscrição estará disponível na escola, devendo ser anexada ao trabalho e, conter,
obrigatoriamente: nome, idade, ano, curso e telefone de contato ou/e e-mail dos participantes da
criação da arte.
6. Os trabalhos podem ser enviados por malote ou entregues pessoalmente na Célula de
Empreendedorismo e Protagonismo Juvenil (CEPRO), localizada na Coordenadoria de
Desenvolvimento da Escola (CDESC) – 2º Andar/ Bloco: B, na sede da Secretaria da Educação do
Estado (SEDUC), situada na AV. General Afonso Albuquerque Lima, S/N, Bairro: Cambeba, até
24/08/2009, endereçados ao Concurso “ Criação de Logotipo para o Festival de Protagonismo
Juvenil.
7. Os logotipos serão avaliados por uma banca composta por técnicos da SEDUC.

10. O logotipo selecionado no Concurso será utilizado para a confecção de todo o material gráfico
pertinente ao evento, imediatamente autorizado pela inscrição no concurso.
11. O melhor trabalho será premiado, com menção honrosa e vaga garantida no Festival de
Protagonismo Juvenil.
12. O prazo de inscrição é 24/08/2009 e a divulgação do resultado, 26/08/2009
13. A comissão organizadora não se responsabilizara por trabalhos extraviados.
SERÁ DESCLASSIFICADO:
1. O participante que fugir da temática.
2. Logotipos com imagens apelativas e preconceituosas que deturpem a idéia do Festival de
Protagonismo Juvenil.
3. Plágios.
4. Logotipos que vierem em CD`S danificados e/ ou com erro na gravação, sendo de plena
responsabilidade do participante.
5. Logotipos enviados após o período de inscrição.

Fortaleza, 17 de agosto de 2009.

