ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
*Digitar, escanear assinado e anexar junto com a proposta.
**O preenchimento de todos os campos é obrigatório, exceto quando informado no próprio campo que o preenchimento é opcional.

1 - DADOS DO INSCRITO

Nome completo:
RG / Órgão de expedição:
Data de nascimento (dd/mm/aaaa):
Escolaridade:
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Endereço residencial:
Cidade:
Telefone(s) com DDD:
E-mail:

CPF:

Ensino Profissionalizante
CEP:

Estado:

1 - DADOS DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

Nome:
Endereço:
Telefone:
Responsável pelo preenchimento:
Cargo no Estabelecimento de Ensino:
Telefone(s) com DDD:

Município (UF):
E-mail:

E-mail:

2 - AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS DO ALUNO
(Preenchimento obrigatório apenas para o caso de estudante menor de 18 anos. Serão aceitos como responsável legal do estudante
menor de 18 anos o pai, a mãe ou aquele que detiver a guarda legal do estudante. Professores não serão considerados como
responsáveis.)

Eu, _____________________________________________________________________________________ (RG nº __________________ ,
Órgão de Expedição: ______________ ) , na qualidade de pai, mãe ou responsável legal pelo Inscrito indicado
no item 1 desta Ficha de Inscrição declaro, para os devidos fins, autorizar a participação do menor neste
Concurso, bem como conhecer e concordar com os termos de seu regulamento.
________________________________________________

__________________________________________

Relação de parentesco do responsável
legal com o estudante:

Assinatura do Responsável Legal:

3 – CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE A OBRA
O inscrito declara ser autor da obra original e titular dos direitos autorais sobre ela e, por seu representante legal somente no caso de o estudante ser menor de 18 anos – qualificado no item 2 desta Ficha de Inscrição, cede e
transfere os direitos autorais da obra submetida a este Concurso para a CGPC/DEPIS/SEPED/MCTIC ou a quem ela
ceder, sem qualquer ônus. Esta cessão é feita por tempo indeterminado e válida para qualquer país. A
CGPC/DEPIS/SEPED/MCTIC ou outros sub-cessionários poderão armazenar e utilizar a obra em livros, folhetos,
jornais, revistas, material publicitário e de divulgação, audiovisual, páginas web ou conteúdo de internet, CD-ROM,
banco de dados e provedores para transmissão via Internet, além de material para aulas à distância, para qualquer
veículo de comunicação, inclusive televisão, internet. Ao autor da obra ficará resguardado o direito de apresentá-la
em exposições ou, ainda, permitir sua divulgação pela imprensa para fins de críticas e debates, sem fins comerciais,
indicando, porém, o nome da CGPC/DEPIS/SEPED/MCTIC como titular dos direitos sobre a obra.
__________________________________________
______________________________________________
Assinatura do inscrito
Assinatura do pai, mãe ou responsável qualificado
(assinatura obrigatória se o inscrito for maior de idade)
no item 2
(assinatura obrigatória se o Inscrito for menor de
idade)

7

ANEXO II - FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL
– II Concurso de Desenhos para Escolha da Identidade Visual da SNCT - edição 2018
Tema: “Ciência para a Redução das Desigualdades”
Nº de inscrição:
Avaliador

Critério

Nota

Peso

0-10

3

0-10

3

0-10

2

0-10

1

0-10

1

0-10

1

Av. 1

Criatividade
Elabora o desenho com inovação
conceitual e técnica.

Fidelidade ao Tema
Segue fiel a temática da SNCT
2018 “Ciência para a Redução das
Desigualdades” na elaboração do
desenho.

Aplicabilidade
Avaliador:
Ass____________________

Visa ter possibilidade de
diferentes aplicações em mídias
impressas e digitais do desenho
avaliado.

Originalidade
O desenho deve ter uma
desvinculação de outras marcas
já existentes.

Comunicabilidade
O desenho deve ser conciso, ter
universalidade. A marca
precisa deixar clara a ideia
proposta.

Qualidade
O projeto deve ter qualidade na
elaboração do desenho.
TOTAL

8

ANEXO III
FICHA DE AVALIAÇÃO – II Concurso de Desenhos para Escolha da Identidade Visual da SNCT - edição 2018
Tema: “Ciência para a Redução das Desigualdades”.
Nº de Inscrição:
Avaliadores
Avaliador 1
Ass____________________

Avaliador 2
Ass____________________

Critério

Nota

Peso

0-10

3

0-10

3

0-10

2

Av. 1

Av. 2

Av. 3

Av. 4

Av. 5

Av. 6

Av. 7

Av. 8

Criatividade
Elabora o desenho com
inovação conceitual e técnica.

Fidelidade ao Tema
Segue fiel a temática da SNCT
2018 “Ciência para a Redução
das Desigualdades” na
elaboração do desenho.

Aplicabilidade
Avaliador 3
Ass____________________

Visa ter possibilidade de
diferentes aplicações em
mídias impressas e digitais
do desenho avaliado.

TOTAL

Originalidade
Avaliador 4
Ass____________________

O desenho deve ter uma
desvinculação de outras
marcas já existentes.

0-10

1

0-10

1

0-10

1

Comunicabilidade
Avaliador 5
Ass____________________

Avaliador 6
Ass____________________

O desenho deve ser conciso,
ter universalidade. A marca
precisa deixar clara a ideia
proposta.

Qualidade
O projeto deve ter qualidade
na elaboração do desenho.

Avaliador 7
Ass____________________

Avaliador 8
Ass____________________

TOTAL

CONCURSO DE DESENHOS – SNCT 2018
ANEXO IV – IDENTIDADE VISUAL DA SNCT – ANOS ANTERIORES

SNCT 2017

SNCT 2016

SNCT 2015

SNCT 2014

SNCT 2013

SNCT 2012

SNCT 2011

SNCT 2010

SNCT 2009

SNCT 2008

SNCT 2007

SNCT 2006

SNCT 2005

SNCT 2004

CONCURSO DE DESENHOS – SNCT 2018
ANEXO V – CARTAZES SNCT

