
 

 

CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA OU LOGOTIPO 
COMEMORATIVA DOS 20 ANOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS DA NATUREZA DO IFFLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO 

 

REGULAMENTO 

 

1 – DO OBJETIVO 

1.1.Este concurso tem por objetivo escolher a melhor proposta de logomarca ou            
logotipo para a comemoração dos 20 anos do Curso de Licenciatura em            
Ciências da Natureza do IFFluminense campus Campos Centro. 

 
1.2.A proposta escolhida passará a ser usada por prazo indeterminado pela           

Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza em todas as            
formas de identidade visual (como cartaz, impresso, convite, folder, banner,          
envelope, papel timbrado etc.), não cabendo à Coordenação quaisquer ônus          
sobre seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos ou            
ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelos participantes do         
concurso. 

 
2 – DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste concurso todos aqueles inscritos no evento que           

aceitarem as regras deste regulamento, excetuando-se os membros da         
Comissão Organizadora e da Comissão Julgadora do concurso, bem como          
seus respectivos familiares.  

 
2.2. O número de propostas por participante é ilimitado. 
 
2.3. As propostas poderão ser individuais ou em grupo; neste caso, um único             

integrante será inscrito como o titular e representante legal da proposta em            
nome do grupo, devendo este estar inscrito no evento. 

 
 
 



 

3- DA SUBMISSÃO E CRONOGRAMA 
3.1. A participação será gratuita e feita exclusivamente via correio eletrônico, no            

endereço encontrodeciencias.centro@iff.edu.br, até a data final prevista no        
cronograma, escrevendo, em assunto CONCURSO DE LOGO. 

 
3.2. No ato da submissão da logomarca ou do logotipo deverão ser enviados quatro              

(04) arquivos, a saber:  
i) a ficha de inscrição devidamente preenchida pelo titular conforme previsto no            

item 2.3 deste Regulamento (Anexo I); 
ii) a imagem da logo com uma breve memória descritiva, falando da função das              

cores e formas - quando for o caso – (Anexo II); 
iii) o arquivo contendo a imagem deve estar nos formatos .jpg ou .png; 
iv) o termo de cessão de direitos, devidamente preenchido, assinado e digitalizado            

(Anexo III). 
 
Parágrafo único - O não envio de qualquer um dos itens acima implica na              

desclassificação. 
 
3.3. O concurso seguirá o seguinte Cronograma: 
 
3.3.1 Submissões 13/05 até 13/06 
3.3.2 Análise das propostas pela Comissão Julgadora até 13/07 
3.3.3 Divulgação dos resultados: 25 de julho 
 
4- DA SELEÇÃO, JULGAMENTO E PREMIAÇÃO 
 
4.1 Será composta uma Comissão Julgadora, com 05 (membros), a convite da            

Comissão Organizadora do Concurso.  
 
4.2 Cada membro da Comissão Julgadora atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10              

(dez), com intervalos de 0,5 (meio ponto), para cada um dos seguintes critérios:  
 
i) Relação com o tema (20 anos do Curso de Licenciatura em Ciências da              

Natureza); 
ii) Criatividade (inovação conceitual e técnica); 
iii) Originalidade (desvinculação em relação a outras marcas e/ou logos); 
iv) Comunicabilidade (capacidade comunicativa da imagem). 
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4.4 Serão classificadas as três melhores logomarcas ou logotipos que obtiverem as            
maiores notas da Comissão Julgadora. 

 
4.5 As três logomarcas ou logotipos classificadas - conforme item 4.4 deste            

regulamento - ficarão expostas, em sua forma impressa, durante o evento, no            
Espaço Raul Linhares no térreo do Bloco A do IFFluminense campus Campos            
Centro e o público inscrito no evento votará em uma delas. Cada inscrito             
poderá votar apenas uma vez. Os horários para votação estão discriminados a            
seguir: 
   Dia 23 de julho de 2019 - 14:00 até 18:00 

   Dia 24 de julho de 2019 - 10:00 até 18:00 

   Dia 25 de julho de 2019 - 10:00 até 17:00 

4.5 Será vencedora a logomarca ou o logotipo que obtiver o maior número de votos               
dos inscritos no evento, dentre as três classificadas conforme definido do item            
4.4 deste Regulamento. 

 
4.6 Aos autores de cada uma das três logomarcas ou logotipos, classificados            

conforme o item 4.4 deste regulamento, será conferido certificado de Menção           
Honrosa e premiação.  

 
4.7 A Comissão Julgadora se reserva o direito de não classificar nenhuma            

logomarca ou logotipo apresentados, caso nenhum deles esteja de acordo com           
este regulamento ou atenda aos critérios de julgamento. 

 
4.8 A divulgação dos resultados e premiação acontecerá no encerramento do 9º            

Encontro da Licenciatura em Ciências da Natureza, no dia 25 de julho de 2019,              
momento que marcará oficialmente o início das comemorações dos 20 anos do            
referido curso.  

 
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão analisados e            
resolvidos pela Comissão Julgadora do concurso. 
 
 

Campos dos Goytacazes, 08 de maio de 2019. 
 



 

Comissão Organizadora do 9º Encontro da Licenciatura em Ciências da Natureza 
 

ANEXO I 
 

 FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome completo do Participante titular (representante legal): 
 
_____________________________________________ 
 
Marque com um X:  
 
(  ) Aluno do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza  
(  ) Docente do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza 
(  ) Aluno de outro curso do IFFluminense  
(  ) Técnico-administrativo do IFFluminense 
(  ) Egresso do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza 
(  ) Outro: ________________________ 
 
Data de nascimento: ____ /____ /_______  
 
CPF: __________________________________  
  
Telefone: (  ) ____________________  
 
E-mail: __________________________________________________  
 
Nome completo dos demais autores da logo (caso seja um grupo) 
 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO II 
 

PROPOSTA DE LOGOMARCA OU LOGOTIPO 
 

Inserir imagem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Memória descritiva: escrever aqui a justificativa e explicação da imagem          

criada (o que significa, o porquê do uso de determinada cor, forma ou tipo de letra                
etc.). Escrever em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 pt.            
Máximo: 600 caracteres sem espaço. 
 

  



 

ANEXO III 
 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE LOGOMARCA OU 
LOGOTIPO PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA 

NATUREZA DO IFFLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO 
 
  
 

Eu, ________________________________________________ inscrito no     

CPF _____________________ e no RG ______________________, li e aceito         

o regulamento do concurso (incluindo seus anexos) para escolha de logotipo           

ou logomarca dos 20 anos do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza,             

para o uso que julgar necessário, por prazo indeterminado, assim como           

concedo os direitos autorais referentes ao produto com o qual concorro para            

criação de logomarca ou logotipo dos 20 anos do Curso de Licenciatura em             

Ciências da Natureza, caso seja o vencedor do concurso.  

 

         _____________________, ____ de _____________________ de 2019.  

 

        __________________________________________________________  

Assinatura do(a) participante titular (representante legal) 


