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Regulamento do Concurso para novo logotipo do PPGQ-UFSC

1. Apresentação

A comissão organizadora do evento de comemoração dos 50 anos do

Programa de Pós-Graduação em Química da UFSC torna público o presente

regulamento e convida a todos os discentes e docentes da pós-graduação do

departamento de química a realizarem suas inscrições para o concurso do novo
logotipo do PPGQ-UFSC. Os interessados deverão apresentar uma proposta de

logo que represente visualmente o Programa de Pós-Graduação em Química. Os

logotipos inscritos, de acordo com as regras deste edital, serão submetidos a

votação, às cegas, pela comunidade do PPGQ, e a proposta mais votada será

selecionada como o logotipo oficial do PPGQ, até que um novo edital seja lançado.

As inscrições e avaliações do presente certame seguem abaixo.

2. Escopo

2.1. O presente concurso tem como objetivo escolher um novo logotipo

institucional do Programa de Pós-Graduação em Química da UFSC em

comemoração aos seus 50 anos.

2.2. Os participantes interessados deverão produzir um logotipo inédito, que

represente a identidade visual do PPGQ, de maneira criativa e harmoniosa.

2.3. A presença da sigla “PPGQ-UFSC” é obrigatória em todas as propostas

apresentadas, sendo desclassificadas as propostas em que a sigla não esteja

presente.

2.4. A proposta de logotipo vencedora, passará a ser de propriedade exclusiva do

PPGQ-UFSC e por ele poderá ser modificada e utilizada, para identidade visual em
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seus manuais, folders, cartazes, papéis timbrados, convites, envelopes, site

institucional, eventos e em outras aplicações definidas pelo próprio PPGQ.

2.5. O logotipo vencedor poderá ser submetido a um processo de vetorização para

obtenção da imagem final, a cargo do PPGQ-UFSC.

3. Inscrição

3.1. As inscrições são gratuitas e deverão ser OBRIGATORIAMENTE realizadas

e encaminhadas via internet, por meio de formulário eletrônico disponível no

endereço https://forms.gle/7yXipmboqb8r7UCA8.

3.2. A proposta de logotipo e as informações adicionais ao formulário deverão

seguir as especificações contidas no item 4 do presente regulamento.

3.3. As inscrições deverão ser realizadas, IMPRETERIVELMENTE, até às 18
horas do dia 24 de outubro de 2021.
3.4. O autor deverá preencher todos os campos da ficha de inscrição.

3.5. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo estipulado no item 3.3

ou tampouco por qualquer outro meio que não seja o endereço eletrônico

disponibilizado no item 3.1.

3.6. Cada discente ou docente poderá submeter até três propostas de logotipo.

3.7. Não serão admitidas alterações ou complementações posteriores à inscrição

das propostas.

4. Requisitos

4.1. Do logotipo
4.1.1. As propostas de logotipo deverão ser produzidas e enviadas com uma

resolução mínima de 1280x720 pixels no formato JPG ou JPEG.

4.1.2. A proposta apresentada não precisa ser vetorizada (podem ser enviadas

imagens desenhadas a mão ou em programas como canva, paint, gnuplot, Figma,

Krita, etc).

4.1.3. Junto a cada proposta deverá ser apresentado um pequeno texto (máximo

500 caracteres) contendo a ideia e o significado do logotipo criado.
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4.1.4. O logotipo deve ter o título identificado com o nome do proponente,

devendo seguir o modelo: “NOME_DO_PROPONENTE_LOGOPPGQ2021". No

caso de um mesmo proponente apresentar mais de um logotipo, o título de

identificação deve constar os números 1, 2 ou 3, ao lado do nome do proponente,

conforme a quantidade de logos apresentados.

4.1.5. O logo deverá ser inédito e original sendo criado e feito única e
exclusivamente pelo participante.

4.2. Do inscrito
4.2.1. Ser docente do programa ou discente devidamente matriculado no

PPGQ-UFSC.

5. Avaliação

5.1. As propostas de logos recebidas serão analisadas pela comissão

supracitada, que verificará se os logotipos atendem aos critérios estabelecidos no

item 4 deste edital.

5.2. Todas as propostas de logo verificadas seguirão para a etapa de votação às

cegas em plataforma online, a ser divulgada na página do evento, cujo público alvo

será os professores, técnicos administrativos e alunos do PPGQ da UFSC.

5.2.1. Para garantir que não haja “campanhas” por parte dos competidores ou até

mesmo voto por afetividade, todas as propostas de logo estarão identificadas por

números ou letras aleatórias na plataforma online e será permitido apenas 1 voto
por pessoa.

5.3. Os critérios a serem analisados serão:

a) Adequação à temática do programa em química;

b) Originalidade;

c) Criatividade;

d) Atratividade.

5.4. Se 10 ou mais propostas forem submetidas, duas votações serão realizadas,

respeitando o período de votação presente no cronograma. Uma primeira votação,

com todos os logos propostos, onde serão selecionadas as 5 propostas mais

votadas, estas serão submetidas a uma nova votação pública para decisão final.
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6. Premiação

6.1. A proposta de logo com mais votos será premiada e utilizada como logotipo

do PPGQ-UFSC até que um próximo edital ou concurso seja publicado. O prêmio

para o candidato da proposta vencedora será divulgado, em breve, no site

https://www.even3.com.br/ppgq50anos/.

6.2. Em caso de empate, as propostas que obtiverem o mesmo número de votos

serão submetidas a uma votação de desempate por um júri designado pela

comissão organizadora, que será previamente divulgado no site do evento.

6.3. O aluno ou professor que estiver concorrendo deverá comparecer à sala

virtual na data e horário da divulgação do resultado.

6.4. Se constatada fraude a proposta ficará impedida de concorrer à premiação.

6.4.1. Lê-se como fraude: plágio; contratação de especialista para criar e fazer o

logo.

7. Cronograma

Etapa Início Término

Divulgação do regulamento 23/08 /2021 ---

Período de inscrição 23/08/2021 24/10/2021

Divulgação das propostas de logos
selecionadas para votação

25/10/2021 ---

Período de votação das propostas de logos
selecionadas

25/10/2021 08/11/2021

Divulgação do logo vencedor 09/11/2021 ---

8. Responsabilidade do participante

8.1. Ao enviar sua inscrição para o concurso, o autor da proposta de logotipo

declara-se ser proprietário ou possuidor de todas as licenças e direitos necessários

para a exibição do logo, incluindo, mas não limitando a:

8.1.1. Direito ou licença de uso de imagem;

8.1.2. Direitos ou licença de textos que apareçam na proposta de logo;
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8.1.3. Ou quaisquer outros direitos autorais que possam impedir ou violar a exibição

e utilização comercial ou não comercial do logo.

9. Disposições gerais e finais

9.1. O não atendimento a qualquer um dos itens previstos neste regulamento

implicará em desclassificação.

9.2. As decisões da Comissão Organizadora do evento são soberanas, não se

admitindo contra elas qualquer recurso.

9.3. Os proponentes são responsáveis pelas informações fornecidas e pelos

logotipos criados, arcando com as consequências de eventuais erros no

preenchimento ou decorrentes da qualidade visual dos documentos enviados.

9.4. Os inscritos deverão acompanhar a página do evento

(https://www.even3.com.br/ppgq50anos/) ao longo do cronograma publicado para

saber qualquer informação adicional a este regulamento;

9.5. Quaisquer dúvidas com relação a este regulamento poderão ser sanadas

através do e-mail ppgqufsc50@gmail.com.
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