
 

 

 

EDITAL Nº 01/2021 

 

CONCURSO PARA A CRIAÇÃO DO LOGO OFICIAL DO CURSO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, CAMPUS URUGUAIANA.  

 

A coordenação do curso de educação física da UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PAMPA CAMPUS URUGUAIANA, torna público o concurso que escolherá o novo logo 

do curso de Educação Física - Licenciatura. Poderão participar alunos regularmente 

matriculados em curso da UNIPAMPA. Normas e regulamentos a seguir: 

 

1. OBJETIVO 

Escolher o logo que será utilizado pelo curso de Educação Física - Licenciatura. 

O logo será usado em todos os eventos e atividades promovidas pelo curso, assim como 

meios de comunicação e páginas de internet e redes sociais.  

 

2. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

A proposta deverá ser apresentada em formato digital e resolução adequada para 

impressão em diferentes tamanhos. 

Os elementos que constituirão o logo devem fazer menção a temas relacionados 

com a Educação Física. 

A utilização de cores fica a critério do participante, porém sugere-se fazer o uso 

das cores que compõe os logos institucionais da UNIPAMPA.  

O logo, em hipótese alguma, deverá infringir as regras de direitos autorais 

existentes e, portanto, deve ser um símbolo original e inédito. 

 

3. DIREITOS DE USO  

O autor do logo escolhido concederá os direitos autorais para a coordenação do 

curso de educação física da UNIPAMPA.  

 

4. PARTICIPANTES  

O concurso é de âmbito aberto a todos os alunos e alunas matriculados em curso 

da UNIPAMPA.  

 

5. INSCRIÇÃO  

a) A inscrição ocorrerá mediante o envio da ficha de inscrição (Anexo I) 

devidamente preenchida e acompanhada da proposta de logo nova, elaborada e salva 



 

de acordo com a forma de apresentação definida neste regulamento para o e-mail  

leonardorambo@unipampa.edu.br 

b) Candidato menores de 18 anos, deverão apresentar ficha de inscrição assinada 

pelo responsável legal. 

c) Anexar comprovante de matrícula 

c) É permitida apenas uma inscrição por candidato. 

d) Cada inscrição/logo poderá ser assinada ou ter autoria de mais de uma pessoa. 

No caso de mais de um autor, ambos deverão ser alunos regulamente matriculados em 

qualquer curso da UNIPAMPA e enviar os comprovantes juntamente com a inscrição. 

 

6. CRONOGRAMA 

Descrição Período  

Inscrição no concurso 01/03/2021 até 15/03/2021 

Divulgação das inscrições deferidas  16/03/2021 até 23/03/2021 

Período de recursos das inscrições  24/03/2021 até 31/03/2021 

Divulgação das inscrições homologadas 
após o recurso   

Até 9/04/2021 

Análise das propostas  12/04/2021 até 30/04/2021 

Divulgação do logo selecionado  01/05/2021 

 

 

7. AVALIAÇÃO  

A comissão de avaliação será composta pelos professores e técnicos esportivos 

que compõe a comissão do curso de Educação Física - Licenciatura da Universidade 

Federal do Pampa, Campus Uruguaiana. Competirá a eles escolher o logo vencedor. A 

comissão avaliadora terá autonomia para estabelecer o processo de trabalho interno e 

seus próprios critérios de julgamento, inclusive decidindo que nenhum dos trabalhos 

apresenta os requisitos exigidos pelo concurso. Não há recurso da decisão da comissão. 

 

8. SERÃO AVALIADOS  

Os itens que deverão ser avaliados será: 

A. Concordância com a identidade visual do símbolo da Educação Física. 

B. Criatividade e originalidade. 

C. Aplicabilidade, possibilidade de diferentes aplicações em mídia impressas 

ou digitais. 

 



 

9. PREMIAÇÃO POR INSCRIÇÃO 

Prêmio de R$ 300,00 em dinheiro, concedido pelos professores e técnicos 

esportivos do curso de educação física da UNIPAMPA; 

● Diploma de Mérito; 

● Certificado pela produção de logo; 

● Caso o logo vencedor tenha mais de um autor, o prêmio será dividido entre os 

autores. 

 

10. DISPOSIÇÃO FINAL 

O trabalho vencedor poderá eventualmente sofrer ajustes posteriores. Caso 

necessário, serão indicados pela comissão de avaliação.  

A proposta vencedora terá sua propriedade intelectual de pleno direito e por tempo 

indeterminado à Universidade Federal do Pampa, não cabendo a mesma quaisquer ônus 

sobre seu uso, assim como pagamentos de cachês, direitos autorais e outros 

pagamentos que venham ser reivindicados pelo vencedor.  

Ao se inscrever no concurso o participante manifesta automaticamente sua 

concordância com as regras deste edital.  

Qualquer problema não previsto neste edital deverá ser analisado e resolvido pela 

comissão organizadora do concurso. 


