
CONCURSO ARTE NOS VIDROS

O concurso ARTE NOS VIDROS é uma promoção de caráter cultural, que visa promover a expressão

artística dos alunos e alunas. Também tem como objetivo revelar talentos e promover a integração

entre os que formam o corpo discente da CESAR SCHOOL. Neste concurso, será selecionada uma arte

(peça gráfica), produzida por estudantes da CESAR School, que estampará as paredes de vidro da

Unidade CERSA School Brum. Além de apresentar seu trabalho, a pessoa ou equipe vencedora terá a

sua criação exposta e seu nome na assinatura do painel.

1- QUEM PODE PARTICIPAR

1.1 Estudantes dos cursos de graduação, especialização, mestrado ou doutorado, que estejam

devidamente matriculados na CESAR School.

1.2 A participação pode ser individual ou em equipes de até 3 pessoas.

2- COMO SERÁ A APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

2.1- Criação de layout  para adesivo precisam estar no formato vetor, podendo usar qualquer

programa de criação.

2.2- Os layouts deverão ser entregues no formato vetor com as seguinte medidas: 2,60 x 1,61

(vidros da vista frontal interior - 4 portas ) e 2,30 x 87 (vidros da vista lateral interior - 4

portas)

3- REGRAS PARA A CRIAÇÃO DA ARTE

3.1- Considerar as medidas exigidas no tópico acima.

3.2 - Considerar cores institucionais da nossa paleta, que constam neste link:

https://bit.ly/identidadevisualCESAR

3.3- Luminosidade mínima e conforto

3.4 – Prever se a adesivação será interna e/ou externa e como se comporta no suporte (material

escolhido)

COMO SERÁ A ENTREGA DA ARTE

- Painéis individuais

- Vistas ou perspectiva do conjunto aplicado

https://bit.ly/identidadevisualCESAR


- Suporte (material) escolhido

3- PRAZO

3.1- Os layouts deverão ser entregues até as 23h59 do dia 09/10/2022 para o e-mail

comunicacao@cesar.school, com o assunto: PAINEL SCHOOL BRUM

4- COMISSÃO JULGADORA

4.1 – A comissão julgadora será composta por:

01 uma pessoa representante da CESAR School

01 designer do CESAR

01 uma pessoa da equipe de Comunicação do CESAR

5- PREMIAÇÃO

5.1- O primeiro lugar terá seu trabalho exibido nos vidros da CESAR School Brum.

As três primeiras equipes (1º, 2º e 3º lugar) receberão um troféu com a réplica de sua

criação, em acrílico, além de um certificado comprovando a participação no concurso e a

colocação.

6- RESULTADO

O resultado será divulgado por email para os três primeiros colocados e nos canais internos

de comunicação da CESAR School, até às 18h do dia 16/10/2022.


