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EDITAL DE ABERTURA DO 1° CONCURSO DE WEB DESIGN DA
FATEC JAHU
OBJETIVOS
 Promover o concurso de Web Design entre alunos dos cursos
de Sistemas para Internet e Gestão da Tecnologia da
Informação a fim de atender a uma demanda específica da
Fatec-Jahu;
 Criação de um layout moderno e escalável para o Framework
da Fatec-Jahu:
o O Framework fará extensão ao site da Fatec-Jahu
integrando
diversas
ferramentas
que
atendam
professores, alunos e funcionários por meio de uma
interface padronizada.
 Desenvolver o projeto utilizando tecnologias de código livre;
 Cessão integral de código-fonte completo para a Fatec-Jahu;
 Desenvolvimento de forma modular que permita atualizações
posteriores;
 Atender as necessidades da Instituição de Ensino.
REQUISITOS
 Aluno regularmente matriculado na Fatec-Jahu em um dos
cursos: Sistemas Para Internet ou Gestão da Tecnologia da
Informação.
DAS INSCRIÇÕES
 Data: 27/ago/2018 até 31/ago/2018;
 Local: Preenchimento de formulário eletrônico disponível em
http://fatecjahu.edu.br/noticias/1-concurso-de-web-designda-fatec-jahu/;
 Participantes: O número máximo de 3 (três) autores serão
aceitos por projeto inscrito;
 Contato:
o Telefone: (14)3622-8280 ramal 241 – Prof. Leonardo
o Email: leonardo.lima33@fatec.sp.gov.br
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DA AVALIAÇÃO
 A avaliação será realizada por uma comissão formada por
professores da Fatec-Jahu com experiência na área;
 O vencedor será o projeto que obtiver a maior nota dentre os
quesitos apurados;
 Cada projeto terá uma pontuação de 0 a 10 para os itens:
adequação ao projeto-alvo, aparência, fluidez e escalabilidade.
DA ENTREGA DO PROJETO
 A
entrega
deverá
ser
realizada
via
email
para
leonardo.lima33@fatec.sp.gov.br contendo um link válido para
o projeto final em execução;
 Entrega do Projeto Final: de 01/set até 09/set;
 A não entrega dentro do prazo resultará na desclassificação do
projeto.
DO RESULTADO
 Datas Importantes
o Divulgação dos projetos deferidos: 11/set/2018
o Divulgação do projeto vencedor: 14/set/2018
 O resultado será fixado nos painéis da faculdade, mídias
sociais e site do curso.
DA PREMIAÇÃO
 Entrega de certificado emitido pela Fatec-Jahu;
 O projeto escolhido será utilizado como layout oficial do
Framework de apoio da Fatec-Jahu.
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