
EDITAL 001/15 

CONCURSO DE LOGOTIPO DO CURSO DE MATEMÁTICA - LICENCIATURA – 

UNIPAMPA – CAMPUS BAGÉ 

Regulamento 

1. Promoção  

O Concurso de logotipo do Curso de Matemática - Licenciatura é promovido pelo 

Diretório Acadêmico da Matemática da Universidade Federal do Pampa – Campus 

Bagé. 

2. Objetivo 

Concurso destinado à escolha de um logotipo que caracterize e represente o curso. 

3. Participantes 

Comunidade acadêmica da UNIPAMPA. 

4. Inscrições  

4.1. O prazo de inscrição no presente concurso é de 06 a 27 de abril de 2015. Não 

serão aceitas propostas após a data limite. 

4.2. Os participantes só poderão participar do Concurso com uma única inscrição, e 

apenas um logotipo, assinado pelo próprio aluno autor; 

4.3. A ficha de inscrição (Anexo) deve ser devidamente preenchida e anexada com o 

logotipo. Estes dois documentos devem ser entregues em envelope para um dos 

integrantes do Diretório Acadêmico; 

4.4. O logotipo poderá ser feito manualmente em uma folha A4 ou digitalizado em 

programas gráficos, ambos devem ser entregues no formato original (desenho/ 

impressão) e digital (gravado em CD devidamente identificado); 

4.5. Somente serão consideradas válidas, as inscrições que preencherem todas as 

condições necessárias, realizadas dentro do prazo e através dos procedimentos 

previstos neste regulamento. Os dados fornecidos pelo participante, no momento de 



sua inscrição, deverão ser corretos, claros e precisos, sendo de sua total 

responsabilidade a veracidade dos mesmos; 

4.6. O logotipo deve ser uma proposta inédita, sendo vedada a utilização de 

logotipos já publicados; 

4.7. Não será cobrada taxa de inscrição; 

Do Logotipo 

4.8. O logotipo poderá ser feito à mão livre em uma folha de papel A4 utilizando 

qualquer técnica (grafite, canetinha, lápis de cor, giz de cera (crayon), tinta, etc.) ou 

com a utilização de programas gráficos; 

4.9. Procure previamente digitalizar o desenho em boa qualidade para não ser 

prejudicado durante a votação; 

4.10. O logotipo feito em programa gráfico deverá ser impresso e o logotipo feito à 

mão livre deverá ser entregue também no formato original. 

5. Prêmios  

5.1. O vencedor receberá como prêmio R$100,00 (cem reais). 

6. Julgamento  

6.1. Os logotipos inscritos no Concurso serão analisados pela comissão avaliadora 

formada por 04 professores e 03 componentes do Diretório Acadêmico e/ou 

discentes indicados pelo D.A. 

6.2. A avaliação dos logotipos será realizada com base nos critérios de adequação 

ao tema, originalidade, criatividade, pertinência, e ao respeito ao disposto nos itens 

acima, sendo que a decisão final sobre a escolha do trabalho vencedor é irrecorrível 

e inquestionável. 

7. Divulgação 

7.1. O resultado do Concurso será divulgado antes da palestra do Dia da 

Matemática e no site do curso. 

 



8. Direitos autorais 

8.1. Todos os participantes deste Concurso autorizam, desde já, a veiculação de 

seus desenhos, nomes e imagem, bem como cedem, gratuitamente, os direitos 

patrimoniais de autor sobre desenhos enviados para utilização dos mesmos em 

qualquer tipo de mídia e peças promocionais para a divulgação do Curso de 

Matemática - Licenciatura; 

8.2. Os logotipos premiados serão publicados em meio eletrônico e mídia impressa, 

pelos fomentadores deste processo, sendo que o participante cede todos os direitos 

de utilização de sua imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que 

vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão 

e/ou divulgação dos trabalhos, bem como autoriza a publicação dos trabalhos, sem 

ônus e/ou remuneração de qualquer espécie para publicações realizadas pelo 

Diretório Acadêmico; 

 8.3. Para todos os efeitos legais, todos os participantes do Concurso declaram 

serem os legítimos autores dos logotipos inscritos e garantem o ineditismo dos 

mesmos, responsabilizando-se e isentando o Diretório Acadêmico de qualquer 

reclamação ou demanda que porventura venha a ser apresentada em juízo ou fora 

dele;  

8.4. A participação neste concurso não gerará ao participante e/ou contemplado 

nenhum outro direito ou vantagem que não estejam expressamente previstos neste 

Regulamento. 

9. Disposições gerais  

9.1. Quando de sua inscrição no concurso, o participante manifesta sua total e 

incondicional aceitação a todo o disposto neste Regulamento;  

9.2. As decisões do júri são soberanas, delas não cabendo recurso em qualquer 

instância;  

9.3. Os coordenadores do concurso representarão, para todos os fins, a lisura dos 

atos referentes ao desenvolvimento deste concurso, exposição, seleção de 

desenhos, classificação final e premiação;  



9.4. Eventuais dúvidas relacionadas a este concurso e seu Regulamento podem ser 

esclarecidas por meio do e-mail: unipampa.damat@gmail.com 

Bagé, 06 de Abril de 2015. 

  



 

ANEXO 

 

CONCURSO DE LOGOTIPO DO CURSO DE MATEMÁTICA - LICENCIATURA – 

UNIPAMPA – CAMPUS BAGÉ 

 

Ficha de Inscrição: 

Nome Completo: _____________________________________________________ 

CPF: __________________________    Matrícula: __________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

Eu, __________________________________________________________, 

portador do CPF _______________ e RG _______________ declaro conhecer e 

aceitar as condições do Regulamento do Concurso para a criação do logotipo do 

Curso de Matemática - Licenciatura, estando ciente de que sendo premiado, o 

projeto passa a constituir, para todos os efeitos legais, propriedade do Diretório 

Acadêmico da Matemática. Declaro ainda que a proposta enviada por mim é original, 

responsabilizando-me por essa informação e por qualquer penalidade resultante de 

processo por direitos autorais.  

Bagé, ____ de __________ de 2015. 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura 


