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EDITAL Nº 03/2019 PARA SELEÇÃO DE LOGOMARCA PARA “EQUIPE TITÃS DA 

ROBÓTICA” IFES – CAMPUS COLATINA 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

a) A atividade prevista neste Edital presume desenvolver a logomarca da Equipe Titãs da 

Robótica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Ifes 

Campus Colatina para a equipe utilizá-la em competições de nível estadual, nacional e 

internacional (sites, e-commerce etc). 

b) Este edital é destinado aos alunos, egressos e público em geral. 

 

2. INSCRIÇÕES 

a) As inscrições serão realizadas no período de:  

i. 18 de junho de 2019 a 12 de julho de 2019. 

b) As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, por meio do envio da logomarca para 

o e-mail titasdarobotica@gmail.com. Após o envio do e-mail, em até 24h o solicitante receberá a 

confirmação do envio da Logo. 

 

3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

a) O solicitante deverá:  

i. Ser estudante, ex-aluno ou público em geral. 

ii. Ceder os direitos autorais da referida logomarca para a equipe Titãs da Robótica caso (a 

logomarca seja vencedora do edital). 

b) Enviar um e-mail com a logomarca em anexo para titasdarobotica@gmail.com:  

i. Até o dia 12/07/2019 às 23hs 59mins. 

 

4. SELEÇÃO E RESULTADO 

a) Serão aprovados somente os participantes que efetuarem a inscrição e que atenderem a todas 

as exigências do item 3 deste edital. 

b) O processo seletivo para a equipe terá 3(três) fases de caráter eliminatório, constituídas em: 

i. 1ª Etapa: Envio da Logomarca para o e-mail titasdarobotica@gmail.com. 

titasdarobotica@gmail.com
titasdarobotica@gmail.com
titasdarobotica@gmail.com


ii. 2ª Etapa: Votação aberta para o público. 

iii. 3ª Etapa: As três melhores logomarcas serão votadas pela equipe de servidores e alunos do 

Ifes Campus Colatina. 

c) Os resultados serão divulgados nas datas previstas no item 5 deste edital. 

 

5. CRONOGRAMA 

Data Evento 

18/06/2017 Lançamento Edital. 

18/06/2019 – 12/07/2019 Período de Inscrição 

15/07/2019 - 29/07/2019 Votação aberta para o público 

05/08/2019 - 09/08/2019 
Votação interna entre as três melhores logomarcas  

(alunos e servidores) 

 

6. OBSERVAÇÕES FINAIS 

a) A Equipe de Titãs da Robótica se reserva ao direito de alteração do presente edital. 

b) É de inteira responsabilidade dos participantes a consulta dos resultados, o cumprimento dos 

prazos estabelecidos no item 5, bem como o acompanhamento de possíveis alterações desde 

edital. 

c) Os casos neste edital serão resolvidos pela gestão da Equipe Titãs da Robótica. 

 

7. PREMIAÇÃO 

a) Se um aluno do Ifes Campus Colatina ganhar, o mesmo fará parte da Equipe Titãs da 

Robótica (participando de competições estaduais e nacionais de robótica) e será homenageado 

pela equipe (em data a marcar).  

b) Se um egresso ou público em geral ganhar, o mesmo será homenageado pela equipe (em 

data a marcar) e receberá um quadro da Equipe Titãs da Robótica assinado por todos os alunos e 

professores em forma de agradecimento.  

 

 

 

Colatina, 18 de Junho de 2018. 

 

 

 

Equipe Titãs da Robótica 

 


