
1 

 
Sociedade Brasileira de Educação Matemática - Regional Espírito Santo 

http://sbemcapixaba.wordpress.com/ 

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE LOGOMARCAS PARA SBEM-ES 

 

O diretor da Sociedade Brasileira de Educação Matemática – Regional Espírito 

Santo torna público, para conhecimento da comunidade, o regulamento para 

escolha da nova logomarca da SBEM-ES. 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Fundada em 27 de janeiro de 1988, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

é uma sociedade civil, de caráter científico e cultural, sem fins lucrativos e sem 

qualquer vínculo político, partidário ou religioso. Tem como finalidade congregar 

profissionais da área de Educação Matemática e de áreas afins. A primeira reunião 

para se discutir a fundação da Regional Espírito Santo (SBEM-ES) foi feita em 

05/09/1990, na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, com presença, entre 

outros, de professores envolvidos o Laboratório de Ensino e Aprendizagem de 

Ciências e Matemática (Leacim). Em 2015, em comemoração aos seus 25 anos, a 

SBEM-ES abre espaço para que a comunidade sugira uma nova logomarca para a 

regional. As propostas devem apontar novos caminhos para a Educação 

Matemática no Espírito Santo. 

 

2. DOS OBJETIVOS E PARTICIPANTES 

2.1. Eleger a nova logomarca da Sociedade Brasileira de Educação Matemática – 

Regional ES. 

2.2. O concurso é aberto a estudantes ou servidores de instituições de ensino, 

maiores de idade, residentes no Espírito Santo e sócios da SBEM quites com a 

anuidade 2015. 

2.2.1. As propostas podem ser elaboradas por apenas uma pessoa ou por grupos 

de até três candidatos. 

2.2.2. Caso a logomarca seja proposta em grupo, todos os autores devem ser 

sócios da SBEM, quites com a anuidade 2015. 

2.2.3. Para se associar à SBEM ou quitar a anuidade 2015, clique aqui.  

 

http://sbemcapixaba.wordpress.com/
http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/filiacoes
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3. DAS INCRIÇÕES 

3.1. Os interessados deverão enviar para o e-mail es.sbem@gmail.com a proposta 

de logomarca em formato JPEG, juntamente com a Ficha de Inscrição (ANEXO I) e 

Termo de Aquiescência e Responsabilidade (ANEXO II ou ANEXO III, de acordo 

com a quantidade de autores). Os documentos devem ser enviados assinados e 

digitalizados.  

3.2. As sugestões deverão ser enviadas até as 23h59 do dia 6 de maio de 2015, Dia 

Nacional da Matemática (lei nº 12.835/2013). 

3.3. As propostas de logomarca recebidas após a data estabelecida estarão 

automaticamente desclassificadas. 

3.4. Cada sócio poderá participar com quantas sugestões quiser. 

 

4. DO JULGAMENTO DAS LOGOMARCAS 

4.1. A Comissão Julgadora do concurso será composta pela atual diretoria da 

SBEM-ES.  

4.2. A Comissão Julgadora do Concurso selecionará até 3 (três) propostas que irão 

para votação popular.  

4.2.1. A escolha terá como critérios originalidade e identidade alinhada com a 

SBEM-ES. 

4.2.2. O anúncio das três finalistas acontecerá na Assembleia da SBEM-ES 

realizada durante a 4ª Semana da Matemática do Ifes. 

4.2.3. Caso a Comissão Julgadora classifique apenas uma sugestão de nome, essa 

será considerada a vencedora do concurso. 

4.2.4. Caso nenhuma das propostas esteja de acordo com os critérios de 

julgamento, não haverá ganhador do concurso. 

4.3. A votação será online e ocorrerá no período de 30 de maio a 15 de julho de 

2015. 

4.4. Cada sócio da SBEM poderá votar apenas uma vez. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1. Será vencedora a proposta que receber mais votos na etapa de votação 

popular. A logomarca eleita será utilizada pela SBEM-ES durante sua existência ou 

até que faça necessária a adoção de uma nova logomarca. 

5.2. Caso ocorra empate na votação popular, caberá à Comissão Julgadora a escolha 

da 1º colocada. 

mailto:es.sbem@gmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12835.htm
https://sbemcapixaba.wordpress.com/diretorias/2013-2015/
https://sbemcapixaba.wordpress.com/diretorias/2013-2015/
ocs.ifes.edu.br/index.php/semat/4/
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5.3. O resultado final do concurso será anunciado na Assembleia da SBEM-ES 

realizada durante o X Encontro Capixaba de Educação Matemática. 

 

6. DA PREMIAÇÃO 

6.1. O vencedor do concurso fará jus a um crédito de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) em livros a sua escolha. 

6.2. Caso o(s) autor(es) da logomarca vencedora não esteja(m) presente(s) na 

assembleia do X ECEM, a Comissão Julgadora do concurso entrará em contato via 

e-mail para que receba(m) sua premiação. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Todos os participantes do concurso declaram, desde logo, serem de sua autoria 

a criação, não constituindo plágio ou qualquer violação de direitos de terceiros. 

7.2. A inscrição neste concurso implica a cessão dos direitos autorais das sugestões 

de nomes para a revista, sejam eles ou não o vencedor. O participante autoriza o 

uso da logomarca em qualquer material de divulgação sem ônus a SBEM-ES. 

7.3. A inscrição neste concurso também implica a cessão dos direitos de imagens 

dos participantes, podendo a SBEM-ES divulgar seus nomes, instituição vinculada e 

imagem em qualquer peça de divulgação referente ao concurso, sem ônus a 

sociedade. 

7.4. A decisão da Comissão Julgadora será soberana e de caráter irrevogável, não 

cabendo nenhum recurso por parte do participante. 

7.5. A simples participação neste concurso, de incentivo à criatividade, implica o 

total conhecimento e aceitação irrestrita deste regulamento. 

7.6. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Julgadora 

do Concurso. 

 

Vitória – ES, 07 de março de 2015. 

 

Rony Cláudio de Oliveira Freitas 

Diretor da SBEM-ES 

 

http://ocs.ifes.edu.br/index.php/ECEM/X_ECEM
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

DADOS PESSOAIS DOS PROPONENTES 

Nome  CPF  

Instituição  Vínculo  

E-mail  Telefone  

Nome  CPF  

Instituição  Vínculo  

E-mail  Telefone  

Nome  CPF  

Instituição  Vínculo  

E-mail  Telefone  

INFORMAÇÕES DA LOGOMARCA 

Descrição 

Apresentar, em até 150 caracteres, a logomarca proposta, identificando seus elementos e os 
relacionando com Matemática, Educação Matemática e/ou Espírito Santo.  

Justificativa 

Argumentar, em até 150 caracteres, como a logomarca proposta aponta novos caminhos para a 
Educação Matemática no Espírito Santo. 

 

Vitória – ES – Brasil, ________/___________/____________ 

 

 

............................................................................... 

(Assinatura do autor) 

 

 

.............................................................................. 

(Assinatura do co-autor) 

............................................................................... 

(Assinatura do co-autor) 
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ANEXO II – TERMO DE AQUIESCÊNCIA E RESPONSABILIDADE PARA 

PRODUÇÃO INDIVIDUAL 

Eu, _______________________________________________________________________________________ 

(CPF nº __________________________), garanto a Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática – Regional Espírito Santo que a logomarca apresentada no “Concurso 

de logomarcas para SBEM-ES” é uma produção original de minha autoria e não 

infringe os direitos autorais ou qualquer outro direito de qualquer outra parte e 

que eu sou o único titular de todos os direitos do trabalho. Eu concordo em 

indenizar e manter efetivamente indenizado, a Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática – Regional Espírito Santo de e contra todas as ações, processos, custos, 

danos, reclamações, demandas, despesas, perdas e responsabilidade por danos 

decorrentes de ou em razão de qualquer violação por mim desta garantia.  

 

Vitória – ES – Brasil, ________/___________/____________ 

 

 

Assino ................................................................................. 

(Assinatura do autor) 

 

 

Na presença de ............................................................... 

(Assinatura da testemunha) 
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ANEXO III – TERMO DE AQUIESCÊNCIA E RESPONSABILIDADE PARA 

PRODUÇÃO COLETIVA 

Nós, __________________________________________________________ (CPF nº ____________________), 

________________________________________________________________ (CPF nº ___________________), 

e _______________________________________________________________ (CPF nº ___________________), 

garantimos a Sociedade Brasileira de Educação Matemática – Regional Espírito 

Santo que a logomarca apresentada no “Concurso de logomarcas para SBEM-ES” é 

uma produção original de nossa autoria e não infringe os direitos autorais ou 

qualquer outro direito de qualquer outra parte e que nós somos os únicos titulares 

de todos os direitos do trabalho. Concordamos em indenizar e manter 

efetivamente indenizado, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática – 

Regional Espírito Santo de e contra todas as ações, processos, custos, danos, 

reclamações, demandas, despesas, perdas e responsabilidade por danos 

decorrentes de ou em razão de qualquer violação por nós desta garantia.  

 

Vitória – ES – Brasil, ________/___________/____________ 

 

 

Assino ................................................................................. 

(Assinatura do autor) 

 

 

Assino ................................................................................. 

(Assinatura do co-autor) 

 

 

Assino ................................................................................. 

(Assinatura do co-autor) 

 

 

Na presença de ............................................................... 

(Assinatura da testemunha) 

 

 

 


