
 

CONCURSO PARA SELEÇÃO DA LOGOMARCA DO 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA UFSJ 

 

O curso de Engenharia Civil da UFSJ torna público o concurso para escolha de sua logomarca. 

As normas são as seguintes: 

1. Das disposições gerais 

1.1. O presente concurso tem como objetivo selecionar uma logomarca para o curso de 

Engenharia Civil da UFSJ. A logomarca escolhida será utilizada de diversas formas, como em 

cartazes, mídias digitais, entre outras aplicações. 

1.2. A logomarca deve ser um ícone, símbolo, desenho ou ilustração abstrata que 

represente, lembre ou identifique o curso supracitado. 

1.3. A logomarca vencedora passará, por meio da assinatura de um termo de concessão 

dos direitos, a ser de propriedade exclusiva do curso de Engenharia Civil da UFSJ, que poderá 

fazer as modificações e alterações que julgar pertinentes. 

2. Participantes 

2.1. Poderão participar alunos e ex-alunos de Engenharia Civil do CAP; 

2.2. A participação pode ser individual ou até três pessoas no grupo; 

2.3. A logomarca deverá ser original. Dessa forma, a Comissão avaliadora deste 

concurso se ausenta de plágios de logomarcas já existentes. 

3. Das inscrições, critérios e submissão da logomarca 

3.1. As inscrições deverão ser enviadas do dia 17/07/2020 até 17/08/2020 às 23h59 

(horário de Brasília), para o e-mail engcivilufsj@gmail.com. Assunto do e-mail: Concurso da 

logomarca. No corpo do e-mail, informe: 

- Nome(s) completo(s) do(s) participante(s); 

- Um número de telefone para contato; 
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- O arquivo contendo a logomarca, o qual deverá ser enviado em formato .pdf, .png e o arquivo 

editável, com alta qualidade; 

- Explicação da utilização dos elementos gráficos que o autor considerar pertinente, de forma 

a reconhecer a ideia e a originalidade da criação. 

3.2. A logomarca não poderá ter qualquer sinal que identifique os autor(es). 

3.3. Na logomarca é necessária a presença de tons de azuis, mas outras cores podem ser 

trabalhadas. 

3.4. Tente se desprender da identidade visual do Centro Acadêmico de Engenharia Civil 

da UFSJ (CAEC), Ideal Consultoria, Infrageo e outros. 

3.5. Aplicabilidade: A marca deverá possuir a dinâmica de eficiência em aplicações de 

diversas plataformas e suportes, tais como uso para impressos e/ou aplicação digital. 

3.6. Reprodutibilidade: A marca deverá permitir sua reprodução em diversos materiais 

(impressos, tecidos, lonas, prismas, etc.) e sistemas de impressão (silk screen, offset, entre 

outros). 

4. Da seleção 

4.1. A Comissão de Avaliação será constituída por um docente do curso de Engenharia 

Civil, dois discentes escolhidos por meio de sorteio no Instagram, um representante da 

Comissão de Mídias Digitais do curso de Engenharia Civil e um representante da Assessoria 

de Comunicação Social da UFSJ (Ascom). 

4.2. A Comissão de Avaliação pontuará, de 0 a 10, cada proposta, conforme o critério: 

Critério Pontuação 

Representatividade do curso 0 a 10,0 

Estética 0 a 10,0 

Originalidade 0 a 10,0 

Legibilidade 0 a 10,0 
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4.3 A Comissão classificará as três propostas que obtiverem as maiores médias simples. 

4.4. Caso haja empate, os critérios de desempate, nesta ordem são: 

1º Maior nota em Representatividade do curso; 

2º Maior nota em Estética; 

3º Maior nota em Originalidade; 

4º Maior nota em Legibilidade. 

4.5. Caso o empate persista, todas as empatadas serão classificadas para a final do 

concurso. 

4.6. As logomarcas classificadas para a final serão divulgadas no dia 24/08/2020 no 

perfil do curso de Engenharia Civil no Instagram (@engcivilufsj). 

4.7. Dentre as logomarcas classificadas, a vencedora será aquela que obtiver o maior 

número de likes até 29/08/2020 até às 23h59. 

4.8. A divulgação da logomarca ganhadora será no dia 30/08/2020 no perfil do curso de 

Engenharia Civil no Instagram (@engcivilufsj). 

5. Do calendário 

5.1 De 17/07 à 17/08/2020: Inscrições e recebimento das propostas. 

5.2 De 18/08 à 24/08/2020: Seleção, por parte da Comissão Avaliadora, das propostas 

de logomarca. 

5.3 De 24/08 à 29/08/2020: Período de votação online dentre as propostas selecionadas 

pela Comissão. 

5.4 30/08/2020: Divulgação do resultado. 
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6. Das disposições finais 

6.1. Por opção dos professores do curso de Engenharia Civil da UFSJ, este concurso 

poderá cancelado a qualquer momento, caso ocorra algum imprevisto e/ou não haja inscrito. 

Este fato não acarretará qualquer direito indenizatório as partes envolvidas. 

6.2. Ao se inscrever, o participante manifesta, automaticamente, estar de acordo com as 

regras deste edital. 

6.3. Não serão aceitos recursos ou quaisquer ações legais contra o resultado deste 

concurso. 

6.4. Apenas serão considerados os participantes que cumprirem os requisitos 

estabelecidos neste edital. 

 

Ouro Branco, 13 de julho de 2020. 

 


