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CONCURSO DE LOGOMARCA DA COOPERATIVA-ESCOLA DO IFMA, 

CAMPUS DE IMPERATRIZ 

1. Apresentação  

É importante esclarecer que as cooperativas-escolas são instituições de 

ensino-aprendizagem criadas e utilizadas para desenvolver, pedagogicamente, 

habilidades técnicas, profissionais e humanas dos estudantes. No dia 30 de 

maio de 2022, foi criada a Cooperativa-Escola Educacional de Aprimoramento 

Ambiental dos Estudantes de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho do 

IFMA, campus de Imperatriz. Mais de 100 alunas e alunos estiveram presentes 

na oficina e 38 assinaram a ficha de filiação à Cooperativa, elegeram uma 

diretoria, um conselho fiscal e elaboraram um esboço do Planejamento 

Estratégico da Cooperativa. 

Dentre os objetivos da cooperativa-escola, estão: 

• Promover a construção do conhecimento, priorizando 
valores técnicos e humanísticos, éticos e sustentáveis, 

praticando na comunidade escolar a democracia, a 

participação e o trabalho cooperativo, reconhecendo na 

educação e no setor primário a base para o desenvolvimento 

do bem comum. 

• Educar os alunos dentro dos princípios do cooperativismo, 

servindo de instrumento operacional do processo de 

aprendizagem, como componente curricular metodológico. 

• Apoiar a escola em sua ação educativa, integrando suas 

atividades no currículo e fornecendo a prática e fixação de 

conhecimentos necessários à formação integral do técnico-

cidadão. 
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• Desenvolver projetos de assessoria, consultoria regional. 

• Participar de eventos e intercâmbios sobre cooperativismo 
e demais áreas de interesse dos alunos-cooperados. 

• Organizar eventos de interesse regional. 

Desde a criação da cooperativa, o professor orientador vem reunindo a 

diretoria no sentido de organizar internamente a entidade, estruturar seus 

órgãos e capacitar a direção da cooperativa. 

2. Sobre o concurso de logomarca da Cooperativa 

A cooperativa educacional de aprimoramento ambiental dos estudantes do 

IFMA, campus de Imperatriz torna público O CONCURSO DE CRIAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA COOPERATIVA. Para isso a diretoria está promovendo um 

concurso da melhor logomarca para a cooperativa-escola. 

3. Do objetivo 

O presente concurso tem por objetivo a promoção de propostas e escolha de 

logomarca da cooperativa-escola do IFMA, campus de Imperatriz, ou seja, a 

premiação da melhor proposta de identidade visual da cooperativa. A 

logomarca será de propriedade da Cooperativa para uso exclusivo em suas 

atividades, cartazes, documentos, convites, sites.  

4. Da participação 

A inscrição é aberta ao público do IFMa, estudantes, professores e técnicos. 

Cada candidato ou grupo de até 3 pessoas poderá apresentar até 2 

logomarcas, em PDF,  com no máximo 3 imagens de cada logo. 
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5. Do Tema da Logomarca  

Para tanto é preciso que os interessados em concorrer à premiação, atentem-

se às regras abaixo: 

I. As cores da logo devem atender às cores da logo do IFMA; 

II. Singularidade e originalidade; 

III. Estética; 

IV. Que passe uma mensagem ecológica e educacional; 

V. Identidade com os estudantes. 

 

6. Das Inscrições 

6.1 As inscrições serão realizadas no link: https://forms.gle/4oE4CNAfFZomcHtGA  

6.2 Início às 00h do dia 17 de agosto de 2022 e término até as 00h do dia 14 

de setembro de 2022, conforme Cronograma. 

7. Da Homologação 

7.1 Não serão homologadas logomarca fora do tema ou plagiadas. 

7.2 Não serão aceitas logomarcas de caráter preconceituoso, ilegal, racista, 

que violem os direitos humanos; direitos autorais. 

8. Da Comissão Julgadora 

A Comissão é formada pelos Cooperados da Cooperativa-escola filiados até o 

final das inscrições, mais o professor orientador do projeto. 

9. Da Premiação 

https://forms.gle/4oE4CNAfFZomcHtGA


 

 
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
CAMPUS IMPERATRIZ 

 
9.1 Certificado 

9.2 Um troféu da Fábrica de Inovações 

9.3 R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro. 

 

10. Do Resultado 

Será divulgado no site do campus de Imperatriz (https://imperatriz.ifma.edu.br), 

no instagram da cooperativa no dia 20 de setembro de 2022. 

11. Do Cronograma 

Atividade  Data  
Publicação do Edital 18/08 

Período de inscrição 18/08 – 14/09 

Período de avaliação 15/09 – 19/09 

Resultado final 20/09 

Imperatriz-MA, 15 de agosto de 2022 

 

_______________________________________ 

Jhonny Santos da Silva 

Coordenador do Projeto de Ensino 

https://imperatriz.ifma.edu.br/

