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XXI Encontros Filosóficos / II Comunidade do Canal 
 
 

                                                  Concurso para criação de Logótipo 
 
 
 
Regulamento do Concurso  
 
 
                             

Preâmbulo 
 
A Escola Secundária Manuel de Arriaga, a Escola Básica e Secundária da Madalena e a Escola 

Básica e Secundária da Calheta promovem um concurso para a criação de Logótipo dos XXIs 

Encontros Filosóficos. 

O logótipo deverá subordinar-se ao tema: “Ciência e Religião”, tendo por objetivo a 

compreensão do contributo das ciências contemporâneas sobre as origens/evolução do 

universo e da vida e o diálogo entre a intuição e a demonstração racional. 

 

Artigo 1º 

Objetivos do concurso 

Selecionar o logótipo dos XXIs Encontros Filosóficos, o qual será utilizado nos materiais de 

divulgação, e será aplicado no desenvolvimento do projeto, nomeadamente na impressão de 

selo. Constará ainda nas páginas web da Escola Secundária Manuel de Arriaga, Escola 

Cardeal Costa Nunes e Escola Básica e Secundária da Calheta.   

 

Artigo 2º 

                   Participantes 

O concurso é aberto a todos os alunos do ensino secundário das ilhas do Faial, Pico e S. 

Jorge, ficando a divulgação na comunidade escolar a cargo das escolas organizadoras. 

Podem concorrer individualmente ou em equipa. 

Cada concorrente pode apresentar mais do que uma proposta. 
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Artigo 3º 

Calendário 

O concurso decorrerá do dia 21 de novembro (Dia Mundial da Filosofia) de 2013 até ao dia 

15 de janeiro de 2014.  

As propostas deverão ser enviadas para: filosoficosencontros@gmail.com 

 

Artigo 4º 

Trabalho a desenvolver 

Cada proposta deverá ser apresentada em ficheiro comprimido, constituído por:  

a) Um documento de texto com os elementos:  

1ª Página- Identificação do autor – escola que frequenta, nome, ano e turma, idade, 

morada, contacto telefónico e endereço de e-mail;  

2ª Página- Breve memória descritiva do trabalho – breve descrição do logótipo e do 

processo criativo;  

3ª Página- Logótipo - a “cores”, em papel de tamanho A4 branco, com uma aplicação do 

logótipo, de dimensões máximas 5cm de altura.  

Artigo 5º 

             Júri do concurso 

    O Júri do concurso será composto por:  

a) Três professores de Artes, a nomear por cada uma das escolas organizadoras 

b) Representantes dos órgãos de gestão das Escolas promotoras do concurso. 

c) Um membro da comunidade, a designar pelas escolas. 

 

Artigo 6º 

Critérios de seleção 

Compete ao Júri a abertura das propostas recebidas, a verificação da conformidade das 

propostas com os requisitos do concurso e a avaliação dos trabalhos aceites.  

A metodologia de avaliação e graduação dos trabalhos será determinada pelo Júri, sendo 

que a avaliação terá em consideração os seguintes critérios e ponderação:  

- Criatividade, qualidade e adequação ao tema: 50%  
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- Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais: 30%  

- Boa capacidade de reprodução gráfica: 20%  

 

Artigo 7º 

Prémios 

Serão atribuídos os seguintes prémios:  

1º classificado – Um Cheque com o valor de 50 euros  

2º classificado – Um Cheque  com o valor de 20 euros  

3º classificado – Um Cheque com o valor de 10 euros 

                                                          

      Artigo 8º 

                                                      Divulgação de Resultados 

Os resultados do concurso serão divulgados no portal da Escola Secundária Manuel de 

Arriaga, Escola Básica Integrada da Madalena do Pico e Escola Secundária da Calheta, S. 

Jorge. Os concorrentes premiados serão informados dos resultados nas respetivas escolas. 

                    

Artigo 9º 

Disposições Finais 

O autor do logótipo vencedor deve estar disponível para aceitar as adaptações necessárias, 

no sentido de viabilizar a utilização do seu desenho/imagem em diferentes suportes/cores e 

para diferentes fins. 

 

O Júri decidirá a respeito de casos omissos. 


