
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL

EDITAL NA MODALIDADE DE CONCURSO PARA A CRIAÇÃO DE LOGOTIPO
ALUSIVO AOS 40 ANOS DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ EM
CASTANHAL.

1. Do objetivo

1.1 O presente edital estabelece normas e procedimentos necessários à realização do concurso
para a criação de logotipo alusivo aos 40 anos do Campus Universitário de Castanhal, visando a
integrar a comunidade acadêmica do referido Campus.

1.2 O concurso objetiva selecionar a melhor proposta de logotipo para identificação visual e
simbólica dos 40 anos da UFPA em Castanhal.

1.3 O logotipo vencedor será adotado como a marca oficial das comemorações do 40 anos do
Campus, cuja data ocorre em abril de 2018.

2. Da participação

2.1 Poderão participar do concurso todos os Docentes e Técnico-Administrativos do quadro
permanente ou temporário do Campus da UFPA/Castanhal e Discentes desta Unidade, com
matrícula regular ativa.

2.2 Considera-se participante do concurso todo aquele que tiver seu trabalho recebido em
conformidade com as normas estabelecidas neste edital.

3. Da inscrição no concurso

3.1 As inscrições serão realizadas de 22/01/2018 a 23/02/2018, na Coordenação Acadêmica
(Prédio Administrativo), nos horários de 09 às 11h e das 14 às 17h. No ato da inscrição, os
candidatos deverão preencher a ficha de inscrição e comprometer-se com as regras e prazos do
presente edital.

3.2 Na data de 26/02/2018, será divulgada, no facebook oficial do Campus
(facebook.com/campuscastanhalufpa), a lista dos candidatos inscritos no concurso.



3.3 Os candidatos inscritos devem aceitar as regras e prazos do presente edital, sob pena de
tornar nula sua inscrição.

4. Da apresentação de propostas

4.1 A apresentação do logotipo deve obedecer aos requisitos estabelecidos no item 5 deste edital.

4.2 Cada participante (individual ou grupo) poderá concorrer somente com 1 (um) trabalho.

4.3 Cada participante ou grupo deverá fornecer uma cópia do arquivo digital relativo ao
logotipo, em imagem de alta resolução, para ser reduzida ou ampliada, sendo aceito somente
formato Png e cópia impressa nas cores originais do projeto proposto.

4.4. Um arquivo constando informações a respeito das fontes utilizadas, o programa e a versão
utilizada para o projeto proposto deverão ser anexados à mídia digital (CD) com o intuito de
arquivar e atualizar as informações necessárias para o uso futuro do logotipo escolhido.

4.5 O participante deverá entregar seu logotipo de acordo com os itens supracitados até ou no dia
23/02/2018 na Coordenação Acadêmica (Prédio Administrativo), nos horários de 09 às 11h e das
14 às 17h.

4.6. Cada participante deverá verificar, na presença do responsável pelo recebimento, se o
conteúdo da sua mídia digital “Abre” ou é compatível com os computadores da Coordenação
Acadêmica.

5.  Dos critérios para criação do trabalho (logotipo)

5.1 A expressão “40 anos” é obrigatória na criação do trabalho.

5.2 Uma das expressões “UFPA/Castanhal”, Universidade Federal do Pará – Campus
Castanhal”, “UFPA – Campus Castanhal” ou Campus Universitário de Castanhal – UFPA” (com
ou sem os traços) deverá, obrigatoriamente, ser utilizada no trabalho.

5.3 As cores, o formato das letras e demais criações são livres para o candidato.

5.4 Toda a imagem, fotografia e fonte de pesquisa deve ser referenciada.

5.5 A referência do item 5.4. deve ser entregue em conformidade com o item 4.4. na forma de
um arquivo descrevendo todo o processo de criação da logomarca.

5.6 O candidato que não cumprir rigorosamente os critérios e normas previstas neste edital estará
automaticamente desclassificado.



6. Do julgamento dos trabalhos

6.1 Após a entrega do seu logotipo de acordo com o item 5, cada participante deverá apresentar
de forma impressa o seu trabalho, no Campus, para fins de julgamento.

6.2 O julgamento do logotipo será do dia 26/03/2018 até 01/03/2018.

6.3 Sugestões de critérios para julgamento do logotipo serão: originalidade, estilo, beleza e
harmonia da composição, além disso adequação à proposta institucional e à atividade.

7.  Da comissão julgadora das propostas

7.1 Será composta pelos 6 (seis) membros da Comissão Organizadora: 2 docentes, 3 técnico-
administrativos e 1 dicente.

8. Da comissão organizadora

8.1 Será instituída uma Comissão Organizadora que conduzirá a programação referente aos 40
anos do Campus da UFPA em Castanhal. A Composição deverá ter uma formação mista,
contemplando os vários setores da comunidade acadêmica: professores, técnicos e alunos.

8.2 As decisões da comissão deverão ser articuladas à Coordenação Geral do Campus.

9. Da homologação

9.1 Será considerado o logotipo vencedor o que obtiver maior número de votos.

9.2 O resultado será divulgado no dia 02/03/2018, no facebook oficial do Campus e em outros
canais de comunicação oficiais.

9.3 Em caso de empate, o voto do Coordenador Geral do Campus será utilizado como critério de
desempate.

10. Dos direitos de propriedade do logotipo vencedor

10.1 A proposta premiada em primeiro lugar terá sua propriedade intelectual cedida de pleno
direito e por prazo indeterminado ao Campus da UFPA/Castanhal, não cabendo à mesma
quaisquer ônus sobre seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos ou
ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelos participantes do concurso.

10.2 Fica estabelecida com o autor do trabalho vencedor a assinatura de um Termo de Cessão
dos Direitos Autorais para uso pleno do logotipo pela Campus da UFPA/Castanhal.



10.3 Os demais trabalhos inscritos no concurso não serão devolvidos, porém não serão utilizados
para quaisquer outros fins, cabendo à Comissão Organizadora dar-lhes o descarte adequado.

11. Da premiação

11.1 O participante vencedor do concurso receberá um certificado com menção honrosa e um
presente surpresa.

12. Das disposições Gerais

12.1 A Comissão Organizadora poderá cancelar o concurso de que trata este edital a qualquer
momento, em razão de caso fortuito ou de força maior e também por ausência  de inscrições, a
seu critério, sem que isso implique em qualquer direito indenizatório a qualquer parte.

12.2 Ao se inscreverem neste concurso, os candidatos manifestam automaticamente sua
concordância com as regras deste edital.

12.3 Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o resultado proclamado pela
Comissão Julgadora.

12.4 Quaisquer problemas não previstos neste edital deverão ser analisados e resolvidos pela
Comissão Organizadora do concurso.

12.5 A participação só é considerada válida se for entregue a ficha de inscrição juntamente com
a proposta.

Castanhal, 16 de janeiro de 2018.

Comissão Organizadora.

Representantes da Comissão Organizadora:
Túlio Chaves
Paula Lopes

Maria José Santos
Pablo Roniere

Tânia Silva



Participante (nome completo):

Profissão:

Marque com um X:

( ) Discente da UFPA/Castanhal

( ) Docente da UFPA/Castanhal

( ) Servidor Técnico-Administrativo da UFPA/Castanhal

Data de nascimento: / / CPF:

Endereço: Rua: _________________________ Número:______________________

Complemento:_____________________________

Bairro: Cidade: _______ Estado: ____
CEP: Telefone: ( )_________________________
E-mail:______________________________________

ANEXO
I

FICHA DE INSCRIÇÃO – Concurso de logotipo dos 40 anos do Campus da
UFPA/Castanhal

Local e data: _, de de 2018.

COMPROVANTE DE
INSCRIÇÃO

Participante (nome completo):
Data de nascimento: / / CPF:
Recebido por:
Assinatura: ________

Data:__________________________



ANEXO
V

TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE LOGOTIPO DOS 40
ANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ EM CASTANHAL

Eu, ______________________________________________________________________,
portador(a) do CPF_________________________ e do RG_________________________,
Emitido em / /              , por ____________________________________,
li e aceito o regulamento do concurso (incluindo seus anexos) para escolha de logotipo dos
40 anos do Campus da Universidade Federal do Pará em Castanhal. Desta forma, transfiro à
unidade acadêmica Campus de Castanhal e seus Departamentos, para o uso que julgar
necessário, por prazo indeterminado, os direitos autorais referentes ao trabalho com o qual
concorro.

___________________________________________________
Assinatura do(a) participante

____________________,  _____ de ______________________ de 2018.


