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EDITAL Nº 010, de 31 de outubro de 2016 
 
O Coordenador do Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em 
Artes, Urbanidades e Sustentabilidade - PIPAUS da Universidade Federal de São João del-Rei 
- UFSJ, torna público para conhecimento dos interessados a abertura de concurso para 
seleção da logomarca e/ou logotipo do PIPAUS exclusivamente direcionadas aos termos 
deste edital, respeitadas as normas do regulamento, a seguir 
 
1. DO OBJETIVO 
1.1 O presente concurso tem como objetivo escolher uma concepção de logomarca e/ou 
logotipo institucional para o Programa Interdepartamental de Pós-graduação em Artes, 
Urbanidades e Sustentabilidade – PIPAUS da Universidade Federal de São João del-Rei.  

1.1.1 Entende-se por logotipo a identificação de uma instituição ou empresa feita por 
letras. É formado pelo nome da instituição ou empresa, por meio de siglas, de forma 
estilizada e/ou com design específico.  
1.1.2 Entende-se por “símbolo” ou “marca” um ícone, desenho ou ilustração abstrata 
para representar, lembrar ou identificar uma instituição ou empresa.  
1.1.3 Entende-se por “logomarca” a união do “símbolo” ou “marca” com o “logotipo” 
da instituição ou empresa.  

1.2 A logomarca e/ou logotipo vencedor passará a ser propriedade exclusiva do PIPAUS/UFSJ 
e ficando a critério do PIPAUS sua utilização ou não em todas as formas de identidade visual, 
tais como em eventos, panfletos, cartazes, impressos, papéis timbrados, convites, 
envelopes, bandeiras, website institucional, camisetas e em outras aplicações.  
 
2. DOS PARTICIPANTES 
 2.1 Podem concorrer, individualmente ou em equipe de até três participantes; 
 2.2 Os participantes devem ser alunos regularmente matriculados ou profissionais 
recém-formados na UFSJ (formados nos anos de 2015 e 2016) nos cursos de graduação em 
Comunicação Social – Jornalismo, Arquitetura e Urbanismo e Artes Aplicadas da UFSJ ou 
matriculados no Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, 
Urbanidades e Sustentabilidade; 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições das propostas serão realizadas pessoalmente pelo candidato ou pelo 
representante da equipe na sala do Setor de Processamento da Pós-Graduação (SEPPG) na 
secretaria do PIPAUS, sala 1.05 do Prédio da Administração do Campus Tancredo Neves 
(CTAN), no dia 05 de dezembro de 2016 das 10h às 12h e de 13h às 16h mediante a entrega 
dos produtos descritos no item 3.2 juntamente com a Ficha de Inscrição e o Extrato do 
Histórico Escolar atualizado (de todos os membros no caso de equipe) em envelope lacrado 
identificado com a informação: Concurso logotipo/logomarca PIPAUS.  

3.1.1 O representante da equipe deverá ser um dos três membros do grupo.  
3.2 Cada candidato ou equipe poderá apresentar até duas propostas de logomarca e/ou 
logotipo. 
3.3 A(s) logomarca(s) e/ou logotipo(s) deverá(ão) ser apresentada(s) em versão impressa e 
digital juntamente com um memorial descritivo da proposta.  

3.3.1 Cada proposta de logomarca e/ou logotipo deverá ser entregue impressa em 
papel, formato A4, fundo branco, em três vias iguais. Cada via deverá conter uma 
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versão multicolorida, uma versão monocromática (em tons de cinza) e uma versão em 
preto e branco aplicadas a fundo branco. Uma versão da logomarca e/ou logotipo 
(multicolorida, monocromática ou preta e branca, conforme for conveniente) aplicado 
sobre fundo monocromático escuro, claro e fundo fotográfico (imagem). 
3.3.2 As versões do item 3.2.1 deverão ser apresentadas obedecendo ao tamanho 
mínimo de 30 mm na sua dimensão maior (no sentido da leitura).  
3.3.3 A versão digital deverá ser entregue em CD contendo um arquivo em formato 
vetorial com extensão .ai (formato Adobe Illustrator) ou .cdr (formato CorelDRAW) e 
um arquivo com extensão .jpg (formato Joint Pictures Expert Group) ou .png (formato 
Portable Network Graphics) contendo todas as versões descritas no item 3.3.1.  
3.3.4 Um exemplo para cada proposta de aplicação em papel timbrado no formato A4 
e aplicação em cartão de visitas;  

3.4 Não poderão se inscrever familiares da Comissão Organizadora e servidores da UFSJ; 
3.5 As inscrições são gratuitas; 
3.6 Cada candidato poderá participar com apenas uma inscrição ou como membro de uma 
equipe; 
3.7 Não serão aceitas inscrições pelos Correios; 
3.8 Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste edital.  
 
4. TEMA 
4.1 As propostas devem refletir a temática do PIPAUS que tem como base 
inter/transdisciplinaridade, arte, sustentabilidade e urbanidade.  
4.2 Os candidatos poderão consultar o site do PIPAUS http://www.ufsj.edu.br/pipaus/a fim 
de obterem informações gerais, premissas do programa, objetivos e público alvo que irão 
embasar as propostas.  
 
5. COMISSÃO JULGADORA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
5.1 As propostas serão avaliadas pela Comissão Julgadora que será composta pelos 
professores do PIPAUS Marcia Saeko Hirata, Flávio Luiz Schiavoni, Marcela Alves de Almeida 
e pela Professora do curso de Arquitetura e Urbanismo Simone Cortezão Freire.  

5.2 As propostas serão avaliadas mediante os seguintes critérios: 
5.2.1 Adequação ao tema do concurso: refletir a identidade do PIPAUS (peso2);   
5.2.2 Originalidade e criatividade: refletir o caráter inovador do programa e 
desvinculação de outras marcas existentes, salvo a logomarca da UFSJ (peso 3);  
5.2.3 Aplicabilidade (possibilidade de diferentes aplicações em mídias impressas e 
digitais) (peso 3); 
5.2.4 Comunicabilidade (concisão e universalidade) (peso 3); 
5.2.3 Cumprimento dos requisitos exigidos no item 3 deste edital (peso 1). 

5.3 A Comissão Julgadora atribuirá pontos às propostas, estabelecendo uma classificação, do 
maior para o menor, resultante da soma de pontos atribuídos a cada trabalho, pelos seus 
membros.  
 
6. PREMIAÇÃO 
6.1 O aluno ou equipe vencedor(a) receberá como prêmio os livros: Guia de Tipografia, autor 
Timothy Samara; Portfólio Digital de Design, autor Ian Claize; Psicodinâmica das Cores em 
Comunicação, autores Modesto Farina, Clotilde Perez, Dorinho Bastos. 

http://www.ufsj.edu.br/pipaus/
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6.2 Os três primeiros classificados receberão certificados de participação.  
 
7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
7.1 Os resultados serão divulgados no site do PIPAUS http://www.ufsj.edu.br/pipaus/ no dia 
12 de dezembro de 2016 por ordem de classificação: primeiro, segundo e terceiro lugares e 
menção honrosa, se houver. 
 
8. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DA LOGOMARCA E/OU LOGOTIPO VENCEDOR 
8.1 A proposta classificada em primeiro lugar terá sua propriedade intelectual cedida de 
pleno direito e por prazo indeterminado ao PIPAUS-UFSJ, não cabendo quaisquer ônus sobre 
seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos ou ressarcimentos 
que venham a ser reivindicados pelos participantes do concurso.  
8.2 Fica estabelecida com o autor (ou autores) da proposta vencedora a assinatura de um 
Termo de Cessão dos Direitos Autorais (anexo II) para uso pleno da logomarca e/ou do 
logotipo pelo PIPAUS/UFSJ.  
8.3 Os demais trabalhos inscritos no concurso não serão devolvidos e não serão utilizados 
para quaisquer outros fins, cabendo ao PIPAUS-UFSJ descartá-los adequadamente.  
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 A participação no presente Concurso implica, por parte dos inscritos, em estrita e 
integral anuência e aceitação plena deste Edital, das bases do Concurso, em todos os termos 
e condições, com a expressa renúncia a quaisquer outros direitos eventualmente arguidos, 
ressalvados aqueles que a Lei lhes confere.  
8.2 Os concorrentes autorizam tacitamente a Comissão Organizadora o direito de exposição, 
publicação (em meio eletrônico e/ou impresso) e divulgação dos projetos apresentados, a 
qualquer tempo, sem que tal feito implique em qualquer forma de remuneração a seus 
autores.   Os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora 
desta Seleção. 
 
São João Del -Rei, 31 de outubro de 2016. 
 
 
 

Profa. Filomena Maria Avelina Bomfim, Profa. Marcia Saeko Hirata, 
Profa. Marcela Alves de Almeida, Prof. Flávio Luiz Schiavoni 

Comissão organizadora 
 
 
 

 
Prof. Dr. Adilson Roberto Siqueira 

Coordenador do PIPAUS 
 
 
 
 

http://www.ufsj.edu.br/pipaus/
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ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO   

Concurso de logomarca e/ou logotipo do Programa Interdepartamental de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e sustentabilidade – PIPAUS da Universidade Federal de São 

João del-Rei. 

 

Participante(s)   
Em caso de equipe, listar os nomes do participantes, sendo que o primeiro será o representante. 
Nome completo:   
 

Curso/profissão:  
 

Data de nascimento: 
 

CPF: 

Nome completo:   
 

Curso/profissão:  
 

Data de nascimento:  
 

CPF: 

Nome completo:   
 

Curso/profissão:  
 

Data de nascimento: CPF: 

Endereço completo (apenas do 

representante) 
 
 
 

E-mail (apenas do representante)  

 
 
São João del-Rei,  _____ de dezembro de 2016.  
 

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Participante (ou representante em caso de equipe) 
Nome completo:   
 

Curso/profissão:  
 

Data de nascimento: 
 

CPF: 

Recebido por: 
 

_______________________ 
Assinatura 

 
São João del-Rei,  _____ de dezembro de 2016. 

 
 
 
 
 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM 
ARTES, URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE - PIPAUS 

 

 5 

ANEXO II 
TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORIAS DE LOGOMARCA E/OU LOGOTIPO DO 

PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR  
EM ARTES, URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE – PIPAUS 

 
Eu, _______________________________________________________, portador(a) do CPF 

__________________________ e do RG __________________, emitido em ___ / ___ / ___, 

por_______________, e representante legal de____________________________________ 

__________________________________________________________________________*, 

li e aceito o regulamento do concurso (incluindo seus anexos) para escolha de 

logomarca/logotipo do Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em 

Artes, Urbanidades e Sustentabilidade da Universidade Federal de São João del-Rei/ Desta 

forma, transfiro para esta unidade acadêmica os direitos autorais referentes ao trabalho 

com o qual concorro para uso que julgar necessário, por prazo indeterminado. 

 
São João del-Rei, ____ de dezembro de 2016. 
 
 
 
*Este campo deve ser preenchido somente se o trabalho foi criado por uma equipe.  


