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Concurso de logo projeto Mentoria Cotil

Esse concurso tem como objetivo a elaboração e escolha de um logo para o Programa de
Mentoria - Eu sou porque nós somos do Colégio Técnico de Limeira.
Poderão haver inscrições individuais ou de duplas, sendo que ao menos um dos integrantes
da dupla deverá ser aluno do Cotil com matrícula ativa no ano letivo de 2022.
Quem fará a escolha do logo vencedor serão os alunos e alunas que compõem o Banco de
Mentores do Cotil no ano letivo de 2022.

Para participar, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

1 - Pelo menos um dos criadores do logo deve ser estudante regularmente matriculado
no Colégio Técnico de Limeira;
2 - Enviar a proposta de logo digitalizada pelo formulário
https://forms.gle/qXGxS977ZkLwCytG7
Atenção: para envio do formulário, é necessário enviar uma explicação a respeito do
conceito do logo e das escolhas de cor, formato e ilustração feitas nesse processo;
4 - Enviar sua proposta e a sua respectiva explicação via formulário até o dia 28 de
fevereiro de 2022;
5 - No ato da inscrição, o inscrito deverá, além de enviar o logo e a explicação a seu
respeito, informar seu nome completo, RA e dados de contato (e-mail e telefone).

ATENÇÃO: O envio de inscrição incompleta ou fora do prazo acarretará na eliminação do
candidato.

Anexo I - Exemplos de logos de Programas de Mentorias Institucionais
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Anexo II - Exemplo de explicação do conceito de logo enviado

A proposta de logo foi feita considerando as características do Programa de
Mentoria do Cotil, sendo elas….. . Dessa forma, entendemos que a ilustração deveria
passar uma ideia de ….. , ……., …….. Para isso, escolhemos as cores …… e as formas
….. , por julgar que sua combinação passaria uma noção de …. e …..


