
EDITAL DO 1º CONCURSO DE LAYOUT PARA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO IFSP/PEP

CONCURSO DE LAYOUT A SER REALIZADO NO DIA 18/11/2022 DURANTE A SEMANA

NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2022 (SNCT) e MOSTRA CIENTÍFICA, CULTURAL E

TECNOLÓGICA 2022 NO IFSP CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO

1. Disposições Gerais

1.1. Tema do Concurso
A presente atividade se enquadra na programação da 19º Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia que ocorre gratuitamente em âmbito nacional. O concurso de layout
compreende a elaboração de um layout para área de convivência dos alunos no
campus de Presidente Epitácio.

1.2. Justificativa
As atividades práticas são fundamentais para a aquisição de novos conhecimentos

durante a trajetória acadêmica dos estudantes. Desta maneira, propomos o concurso

de layout para área de convivência do IFSP/PEP, de modo a proporcionar aos

estudantes uma experiência projetual próxima da realidade deles. Tal proposta deverá

ter como eixo articulador a temática da sustentabilidade.

1.3. Objetivos Gerais
O presente concurso possui como objetivo estimular os futuros profissionais a explorar
os diferentes meios de expressão e representação gráfica como forma de comunicação
na área da construção civil, além de desenvolver novos conhecimentos na área da
sustentabilidade. Também irá auxiliar no desenvolvimento da criatividade, da
capacidade de pesquisa e de trabalho em equipe.

1.4. Objetivos Específicos
1.4.1. Desenhar um layout para área de convivência dos alunos do IFSP/PEP;
1.4.2. Promover a integração e a troca de conhecimentos entre participantes;
1.4.3. Estimular a criatividade, pesquisa e competitividade sadia.

2.0. Inscrição
2.1.1. Cada equipe deverá enviar um e-mail para fabriccia@ifsp.edu.br para efetivar
sua inscrição.
2.1.2. As inscrições serão abertas no dia 24 de outubro de 2022 às 00:00h e encerradas
no dia 31 de outubro de 2022 às 23:59h.
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2.1. Público-alvo e pré-requisitos

2.1.1. Alunos de diferentes áreas da graduação, dos cursos técnicos
concomitante/subsequente e integrados ao ensino médio, regularmente matriculados
no IFSP/PEP e demais Institutos Federais. Sem pré-requisitos.

2.1.2. Os alunos poderão trabalhar em equipe. Cada equipe deverá ser composta de,
no mínimo 1 (um) aluno e máximo 03 (três) alunos, podendo participar com apenas
um projeto.

3.0. Premiação

3.1. Serão premiados os três melhores projetos, conforme os critérios de avaliação
descritos neste edital;

- 1° lugar: uma CESTA DE CHOCOLATE contendo bombons, trufas e doces, troféu e

camisetas.

- 2° lugar: troféu e camisetas.

- 3° lugar: troféu e camisetas.

3.2. A premiação não poderá ser convertida na forma de dinheiro.

4.0. Normas para a execução do desenho

4.1. A proposta de layout poderá ser desenhada em diferentes tipos de papel (Papel
sulfite, reciclato, papel vegetal, papel fotográfico, etc.) não havendo restrições quanto
ao tipo, cor, tamanho e origem. Também não haverá restrições com a formas de
apresentação para além do desenho como: desenhos a mão em planta, desenhos
digitais em planta, maquete física, maquete virtual, vídeo, animação, etc.

4.2. O layout para área de convivência dos alunos deverá contemplar mobiliários para
descanso, leitura e convivência dos alunos. Tal proposta deverá ser exequível em área
pré-determinada no câmpus (ANEXO2). Dentre os materiais sustentáveis, recicláveis,
biodegradáveis e renováveis que poderão ser utilizados futuramente para execução do
mobiliário, podemos citar: Concreto, MDF, Isopor, Madeira, Plástico, Gesso, Massa de
Biscuit, Placa de E.V.A., Papelão, Pneu, Paletes, garrafa e pet etc.).

5. Normas para a entrega do layout:

5.1. Deverão ser enviados ao e-mail fabriccia@ifsp.edu.br até o dia 17 de novembro de
2022 às 23:59hs, os seguintes itens:

1. Relatório de Trabalho conforme o Anexo 1 (em formato PDF);
2. Power point para apresentação explicação do projeto de layout, contendo: o
porquê da obra escolhida, os materiais, e o processo construtivo (em formato
PPT);
3. Foto do(s) aluno(s) membro(s) da equipe (em formato JPG).
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5.2. Somente as equipes que efetivamente enviarem os ítens acima mencionados
poderão participar da competição.

5.3. No dia 18 de novembro de 2022, a comissão, após à avaliação e a verificação do
cumprimento das prescrições divulgará o resultado da maquete vencedora do concurso
objeto deste edital.

6. Critérios de Avaliação

6.1. Para a avaliação e classificação será utilizada a seguinte tabela:
Critérios de Avaliação Pontuação

máxima
Representatividade: avalia-se a correta utilização de proporções,
sua semelhança e proporcionalidade com relação à obra real.

25

Criatividade e originalidade: na escolha dos materiais, dando
ênfase a elementos reciclados, assim como também à técnica no
processo construtivo da mesma.

25

Estética: avalia-se a limpeza, nível de detalhamento e o seu atrativo
estético.

25

Apresentação: avalia-se a desenvoltura na apresentação do vídeo,
qualidade das fotos e do relatório do trabalho.

25

7. Banca Examinadora

7.1. A banca examinadora será composta por três professores do Instituto Federal de
São Paulo, sendo ao menos 1 membro da área da construção civil.

7.2. A nota final será a média das pontuações dos avaliadores. (Exemplo: Avaliador 1:
75; Avaliador 2: 60 e Avaliador 3: 90. Logo, a pontuação será: Média das avaliações:
75).

8. Considerações Finais

8.1. Os integrantes declaram que os trabalhos entregues são de total autoria e legítima
criatividade deles;

8.2. Os integrantes da equipe autorizam à organização do evento a divulgar suas
fotografias e vídeos, bem como dos seus projetos;

8.3. Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser
encaminhadas ao e-mail: fabriccia@ifsp.edu.br ou através do grupo de Whatsapp que
será criado e conformado por um representante de cada equipe e a comissão
organizadora;

8.4. Qualquer situação ou questionamento não contemplado neste edital será
analisado pela comissão organizadora e a sua decisão será irrevogável;
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8.5. Este edital poderá ser modificado com prévia notificação às equipes participantes;
8.6. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos
os itens deste regulamento;

8.7. Será emitido um certificado de participação no evento, com carga horária de 10
horas relógio para todos os membros das equipes que efetivamente participarem do
concurso.

ANEXOS
Modelo de Relatório

1. Identificação
- Nome da Equipe:
- Membros da Equipe:
- Edificação Escolhida:

2. Justificativa
- Breve histórico da Projeto
- Motivo da escolha

3. Materiais
- Lista de todos os materiais e as quantidades utilizadas.
- Motivo da escolha desses materiais.
- Foto de todos os materiais utilizados.
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