
 

 

III ACAMPAMENTO DE INTEGRAÇÃO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO SÃO JOSÉ 
Concurso do Símbolo para Camiseta Especial do evento 

 
Publicamos o Regulamento do Concurso para definição do símbolo a ser estampado na camiseta 

confeccionada para os participantes do III Acampamento de Integração dos Estudantes do Ensino Médio do Colégio 
São José em 2019. 

Regulamento do Concurso: 

1° Art. A Comissão responsável pela organização do III Acampamento de Integração, representada pela 
Orientadora Educacional Graciela Aparecida Alves Rodrigues, por meio deste Regulamento, lança o Concurso para 
eleger a imagem que será símbolo do III Acampamento. 

2° Art. Podem participar do concurso os estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio do Colégio 
São José. 

3º Art. A imagem deve ser autoria do(a) aluno(a), sem cópias. 

4º Art. O desenho da imagem deverá ser colorido e produzido na folha de papel A4 e o mesmo deverá 
conter o nome completo do(a) aluno(a) participante, bem como a turma.  

5° Art. A Comissão organizadora estabelece o seguinte cronograma para a realização do Concurso: 
a) 21 de fevereiro até as 12h00 – último dia para entrega do desenho à Graciela Ap. Alves Rodrigues; 
b) 21 de fevereiro as 17h30 – divulgação do resultado da pré-seleção no site, facebook e instagram; 
c) 25 de fevereiro as 17h30 – divulgação do resultado final no site do Colégio; 
d) 15 de março – entrega da premiação para o(a) aluno(a) vencedor(a). 

Parágrafo único. Serão automaticamente desclassificados os trabalhos encaminhados fora dos prazos 
estipulados e/ou não estiverem dentro das normas estabelecidas neste Regulamento.  

6º Art. A Comissão de Avaliação fará pré-seleção das 3(três) melhores imagens, considerando as regras deste 
Regulamento bem como a criatividade e a originalidade. 

§ 1º A avaliação dos trabalhos será feita por uma Comissão Julgadora que procederá a análise conforme os 
seguintes critérios: qualidade artística, impacto visual e coerência com o tema. 

§ 2º A Comissão Julgadora será composta pela Direção, Coordenadoras Pedagógicas, Orientadoras 
Educacionais e Marketing que farão a avaliação e escolha dos 03 (três) primeiros trabalhos. 

7º Art. As imagens pré-selecionados pela Comissão ficarão disponíveis para votação, por meio de enquete, 
no site do Colégio São José, por um período de 05 (cinco) dias de 21/02/2019 a 25/02/2019 até as 12h00. Cada 
estudante, professor e funcionário terá direito a 1(um) voto. 

8º Art. A divulgação do resultado será feita no site do Colégio no dia 25 de fevereiro de 2019 as 17h30. 

9º Art. O desenho vencedor será utilizado como estampa símbolo da camiseta do III Acampamento de 
Integração do Ensino Médio 2019 e ao autor caberá receber como premiação a participação no Acampamento 
totalmente gratuito, incluindo a camiseta. 

Parágrafo único. Os trabalhos não classificados serão expostos nos murais do Colégio. 
10º Art. Para efeito de utilização e publicação, o Colégio São José se reserva o direito de compor a logomarca 

definitiva da camiseta a partir do desenho escolhido. 
 

Itajaí, 14 de fevereiro de 2019. 
 

Graciela Aparecida Alves Rodrigues  
Coordenadora da Comissão 
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