
EDITAL NA MODALIDADE DE CONCURSO PARA A CRIAÇÃO DE 

LOGOTIPO DOS 10 ANOS DO CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, CAMPUS ITAQUI 

 

REGULAMENTO 

 

O curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos (CTA) torna público no dia 26/11/2018, 

por este regulamento, que estão abertas, no período de 07 a 10 de dezembro de 2018, até 

às 23h59, as inscrições para o Concurso “Logotipo 10 anos do CTA”. 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. O presente concurso tem como objetivo escolher o logotipo oficial das 

comemorações do aniversário de 10 anos do Curso de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos da Universidade Federal do Pampa. 

 

1.2. O logotipo vencedor será utilizado em todos os materiais elaborados para a 

divulgação do evento “10 anos do CTA” e também nos acessórios confeccionados para 

o dia do evento e em documentos administrativos, site, cartazes, placas, folders e 

demais materiais informativos e multimídia. 

 

 

2. DOS PARTICIPANTES 

2.1. O concurso ocorrerá no âmbito da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA e 

poderão participar alunos de Graduação regularmente matriculados no Curso de Ciência 

e Tecnologia de Alimentos – UNIPAMPA, Campus Itaqui. 

2.2. Cada participante é responsável por assegurar que todo material desenvolvido, em 

cumprimento ao Regulamento deste concurso, tenha características dentro dos limites 

impostos, sem qualquer vínculo ou uso inadequado de direitos autorais de terceiros, 

assumindo total responsabilidade quanto a todas e quaisquer demandas relativas a 

eventuais violações de direitos autorais ou termos semelhantes que possam advir da 

realização, aplicação e/ou utilização de todo ou parte do referido material. 

2.3. Cada participante/equipe poderá concorrer com apenas 1 trabalho. 

2.4. Cada trabalho poderá ter no máximo 5 autores. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. A inscrição será totalmente gratuita. Este concurso tem caráter exclusivamente 

cultural, com participação voluntária dos interessados. 

3.2. A inscrição será realizada via e-mail, através do envio do material de inscrição 

completo descrito abaixo. 

3.3. O envio do material ocorrerá entre 07/12/2018 até as 23h59 do dia 10/12/2018 para 

o e-mail logo10anoscta@gmail.com  

3.4. Deverá ser enviado: 

3.4.1. Ficha de inscrição anexa a este edital (Ficha de Inscrição) 

3.4.2. Cópia do atestado de matrícula que comprove vínculo com o curso de CTA da 

UNIPAMPA 

3.4.3. Arquivos: 

3.4.3.1. Material gráfico; 

3.4.3.2. Texto sucinto sobre a escolha da arte para o logotipo; 

3.5. Não serão aceitas entrega de material nem inscrição de projetos fora do prazo 

estabelecido. 



 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1. O projeto do LOGOTIPO dos 10 anos do CTA deverá ser encaminhado na forma 

de desenho e acompanhado, em folha anexa, de um parágrafo textual que transmita com 

clareza as características gráficas e o conceito da arte. 

4.2. Os trabalhos deverão ser apresentados da seguinte forma: 

4.2.1. Representação Gráfica da Logo para tamanho A4 (297 X 210 mm) e tamanho 

para envio em whatsapp, uma versão branco e preto e outra colorida (se houver) e sem 

identificação do(s) autor(es), ocupando no mínimo 50% de cada folha A4, com extensão 

JPEG (.jpg) ou PNG (.png). 

4.2.2. Representação gráfica do cartaz e folder incluindo espaço para preenchimento da 

programação, data, horário, local e inscrição. 

4.2.3. Ficha de inscrição e comprovante de vínculo com o curso de CTA – 

UNIPAMPA. 

 

5. DA COMISSÃO JULGADORA 

5.1. A Comissão Julgadora será composta por membros da Comissão responsável pela 

programação das atividades comemorativas "10 ANOS DO CTA".  

 

6. DO JULGAMENTO 

6.1. A escolha do logotipo que ilustrará os 10 anos do CTA será realizada por votação 

eletrônica, pela comunidade que compõe o curso de CTA (alunos e professores) no dia 

13/12/2018. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

7.1. O resultado da arte escolhida será divulgado no dia 14/12/2018 no site do curso de 

CTA (http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/tecnologiaagroalimentar/) e nos murais do 

campus Itaqui.  

 

8. DOS RECURSOS 

8.1. A data para recursos será dia 17/12/2018 das 8h00 às 23h59 e deve ser enviado para 

o e-mail logo10anoscta@gmail.com 

 

9. DO RESULTADO FINAL 

9.1. O resultado final da arte escolhida será divulgado no dia 19/12/2018 no site do 

curso de CTA (http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/tecnologiaagroalimentar/) e nos 

murais do campus Itaqui.  

 

10. CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

10.1. Será fornecido a todos os inscritos um certificado de participação em evento e 

atividade cultural. O certificado de participação será fornecido mesmo para os 

participantes que não forem contemplados com o prêmio. 

10.2. Para os alunos vencedores, além do prêmio descrito no item 11 deste edital, será 

fornecido também um certificado de premiação.  

 

11. DA PREMIAÇÃO 

11.1. Apenas um projeto será premiado. Ao projeto vencedor será oferecido, pela 

Comissão Organizadora, um kit churrasco (cerveja, refrigerante, carvão e carne) 

entregue para a equipe vencedora no dia do evento comemorativo dos 10 anos do CTA, 

em março de 2019.  

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/tecnologiaagroalimentar/
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/tecnologiaagroalimentar/


 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A participação no Concurso implica na total aceitação deste regulamento e os 

participantes neste concurso declaram, serem os autores das propostas de logotipos 

enviados, não tendo cometido plágio ou violação a qualquer direito de terceiro. 

12.2. O(s) vencedor(es) transfere(m) para o CTA, sem quaisquer ônus para o curso ou 

para a UNIPAMPA, e em caráter definitivo, pleno e irrevogável, todos os direitos 

autorais sobre a proposta de logotipo enviado, para qualquer tipo de utilização, 

publicação, reprodução por qualquer meio ou técnica e na divulgação do resultado. 

12.3. O cronograma de julgamento, divulgação do resultado e premiação encontra-se 

anexo a este edital. 

12.4. Os casos não previstos neste regulamento serão julgados e definidos pela 

Comissão Julgadora, sendo as decisões desta Comissão, soberanas, irrecorríveis e 

irrevogáveis. 

 



ANEXO I 

 

Ficha de inscrições 

 

 

 

Nome da Equipe: 

  

INTEGRANTES 

Nome: 

Nº de matrícula: 

Assinatura: 

Nome: 

Nº de matrícula: 

Assinatura: 

Nome: 

Nº de matrícula: 

Assinatura: 

Nome: 

Nº de matrícula: 

Assinatura: 

Nome: 

Nº de matrícula: 

Assinatura: 

 

 

 

Itaqui, ___ de ____________ de 2018



ANEXO II 

 

Cronograma 

 

Data Etapa 

26/11/2018 Lançamento do edital 

07a 10/12/2018 Inscrições e entrega da arte 

13/12/2018 Eleições 

14/12/2018 Divulgação do resultado 

17/12/2018 Recurso 

19/12/2018 Resultado final 

Março/2019 Premiação e entrega de certificados 

 


