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CONCURSO CULTURAL “Criação da logomarca para o Programa de Pós 

Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de 

Santa Catarina” 

 

A Representação Discente do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências 

Fisiológicas (PPGMCF) do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Santa Catarina torna público o presente edital e convida as pessoas físicas a apresentarem 

propostas para o Concurso de Criação da Logomarca para o PPGMCF UFSC, 

exclusivamente direcionada aos termos deste edital, respeitadas as normas do 

Regulamento do Concurso. 

 

1. Objetivo  

O presente concurso tem como objetivo escolher a logomarca que será a identidade visual 

do PPGMCF, usada em todos os seus documentos oficiais, site, redes sociais e materiais 

de divulgação. A logomarca escolhida será adotada como a marca oficial do Programa de 

Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de Santa 

Catarina, com sede no campus universitário Reitor João David Ferreira Lima, Trindade, 

Florianópolis, Santa Catarina, permitindo sua utilização nas mais variadas peças e meios 

de comunicação: papelaria, peças impressas em geral, “outdoors”, “banners”, páginas na 

Internet, cartazes, etc., definidos pelo PPGMCF. 

 

2. Condições de Participação  

2.1. Poderão participar do concurso todos os discentes regularmente matriculados na 

UFSC, que produzam o “design” da logomarca em conformidade com este Edital.  

2.2. Considera-se participante do Concurso todo aquele que tiver seu trabalho recebido 

em conformidade com as normas estabelecidas neste Edital.  

2.3. Estão impedidos de participar do Concurso todos os integrantes da Comissão 

Julgadora, bem como seus parentes até o terceiro grau. 

 

3. Participação ao Concurso  

3.1 A participação formal da proposta dar-se-á mediante o envio das informações 

pessoais, Termo de Cessão dos Direitos Autorais disponível no Anexo I, devidamente 

preenchida, acompanhado os arquivos digitais referentes à logomarca.  

3.2 Os Arquivos contendo o conceito da logomarca, sua forma de utilização, exemplos 

de aplicação em mídias sociais e sites, deverão ser enviados até o dia 24/11/2017 através 

do e-mail: discentes-pmpg@googlegroups.com com o título da mensagem contendo 

nome completo, matrícula.  

http://www.pmpg.ufsc.br/


 

3.3 A participação é gratuita. 

 

4. Apresentação das Propostas  

4.1 A apresentação da logomarca deve obedecer aos requisitos estabelecidos no item 5 

deste Regulamento.  

4.2. Os arquivos online devem conter os arquivos digitais relativos à logomarca, em 

imagem de alta resolução, para ser reduzida ou ampliada, sendo aceitos somente 

formatos: .tiff. ou .png.  

4.3. Constará no arquivo cópia das fontes utilizadas, bem como a indicação do programa 

e da versão utilizada.  

4.4. Cada participante poderá apresentar apenas 1 (um) trabalho.  

4.5 Os participantes são responsáveis pela originalidade do trabalho.  

4.6 A coordenação do concurso não se responsabiliza por qualquer semelhança com 

outros trabalhos já existentes.  

4.7 O envio do material implicará na aceitação plena das condições estabelecidas neste 

edital. 

 

5. Forma de Apresentação dos Trabalhos  

5.1. Os trabalhos deverão ser entregues online.  

5.2. Serão apreciados os trabalhos que forem entregues com todos os materiais em anexo 

necessários enviados.  

5.3. Não serão apreciados os trabalhos que não observarem as exigências estabelecidas 

neste Regulamento. 

 

6. Julgamento dos Trabalhos  

6.1. Os trabalhos serão apreciados inicialmente pela Representação Discente do PPGMCF 

UFSC, composta pelos membros Haíssa Aguiar Mendes e Rafael Appel Flores, e docente 

Gustavo Jorge dos Santos, que selecionarão as 5 (cinco) melhores propostas que atendam 

a todos os requisitos dispostos neste edital. 

6.2 Os trabalhos selecionados pela Representação Discente serão apreciados pela 

Comissão Julgadora do Concurso, composta pelos membros docentes do Colegiado Geral 

do PPGMCF UFSC, Adair Roberto Soares dos Santos, Alex Rafacho, Cilene Lino de 

Oliveira, Everson Araújo Nunes, Eduardo Luiz Gasnhar Moreira, Fernanda Barbosa Lima 

Christian e Gustavo Jorge dos Santos. 

6.2. A Comissão Julgadora escolherá um vencedor mediante do instrumento de avaliação 

das propostas, atribuindo notas de 0 (zero) a 10 (dez), levando em consideração os 

seguintes itens: clareza de comunicação, conceito, originalidade, aplicabilidade (seja em 

cores, em preto e branco, em variadas dimensões e sobre diferentes fundos), viabilidade 

técnica, econômica e qualidade estética.  

6.3. Compete à Comissão Julgadora escolher o trabalho vencedor, bem como impugnar 

propostas que não se enquadrem no Regulamento do Concurso.  

6.4. Se a Comissão Julgadora decidir que nenhum dos trabalhos apresenta os requisitos 

exigidos, lavrará ata sucinta, esclarecendo as razões de sua decisão.  

6.5. A Comissão Julgadora conhecerá os trabalhos às cegas para o autor.  

6.6. São irrecorríveis as decisões da Comissão Julgadora. 

 

7. Divulgação dos Resultados e Premiação  

7.1. O resultado final do Concurso será publicado, na íntegra, no site do PPGMCF 

(pmpg.ufsc.br) e apresentado no evento “VI Mini-Simpósio do PPGMCF” a partir do dia 

04 de dezembro de 2017. 



 

7.2. O Prêmio ao melhor trabalho será o livro eletrônico (e-book) “Fisiologia - 4ª 

Ed. Aires, Margarida de Mello” e o livro “Fisiologia essencial - 1ª Ed. Mourão Júnior, 

Carlos Alberto; Abramov, Dimitri Marques” entregue pelo Colegiado Geral do PPGMCF, 

além de um certificado de “1º Colocado no Concurso da Criação de Logomarca para o 

PPGMCF UFSC”. O prêmio será entregue no dia 05 de dezembro de 2017, como parte 

do evento “VI Mini-Simpósio do PPGMCF”.  

7.3 Se o ganhador não residir na capital poderá enviar um representante com autorização 

reconhecida em cartório. A Representação Discente não se responsabiliza por diárias e 

passagens.  

 

8. Calendário  

24/10/2015 – Início da entrega das propostas.  

24/11/2017 – Encerramento da entrega das propostas.  

01/12/2017 – Previsão da homologação dos resultados  

 

9. Disposições Finais  

9.1. O participante vencedor do Concurso compromete-se a garantir, formalmente, a 

cessão e a transferência para o PPGMCF UFSC, sem qualquer ônus e em caráter 

definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais para qualquer tipo de utilização, 

publicação, exposição ou reprodução.  

9.2. Os trabalhos enviados para o concurso não serão devolvidos. 

9.3. O PPGMCF UFSC poderá cancelar o concurso de que trata este Regulamento, em 

razão de caso fortuito ou de força maior, ou, ainda, por insuficiência de propostas, a seu 

critério, sem que isso importe em qualquer direito indenizatório para os candidatos 

participantes.  

9.4. Os casos omissos neste Regulamento serão analisados pela Comissão Julgadora.  

 

Cidade de Florianópolis – SC, 22 de Outubro de 2017  

 

 

 

 

Representação Discente     Vice-Representação Discente 

Haíssa Aguiar Mendes    Rafael Appel Flores 

  



 

ANEXO I 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

Pelo presente instrumento jurídico particular, eu (nome do(a) cedente) 

_________________________________________, naturalidade _________________, 

estado civil _________________, profissão _________________, portador(a) da cédula 

de identidade nº_________________, CPF nº _________________, na condição de 

autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais e responsável pela originalidade sobre a(s) 

obra(s)/criação(ões) intitulada(s) LOGOTIPO DO PROGRAMA DE PÓS 

GRADUAÇÃO MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, decide pelo presente Termo de 

Cessão de Direitos Autorais, em ceder ao PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA, sediado(a) no Campus Universitário, bairro 

Trindade, cidade de Florianópolis, Santa Catarina, os direitos patrimoniais e de autor 

referentes à obra(s)/criação(ões) supramencionadas, com fundamento nos artigos 28 a 33 

da Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), para a 

finalidade específica de utilização em folhetos, panfletos, cartazes, impressos, envelopes, 

material de divulgação, camisetas, home-page e outras formas a serem definidas pelo 

Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Universidade 

Federal de Santa Catarina, isentando-a de qualquer responsabilidade referente a plágio de 

forma total ou parcialmente. 

 

Florianópolis, ______ de _________________ de 2017. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura: (nome do(a) autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais). 



 

ANEXO II 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

 

Proposta nº 01 

Membro da Comissão Julgadora: ___________________________________________ 

 

Atribuição de notas, onde: 

0 (zero) não atende o requisito 

10 (dez) atende plenamente o requisito 

 

 

Requisito Nota: 

Clareza de comunicação  

Conceito  

Originalidade  

Aplicabilidade em cores, preto e branco  

Aplicabilidade em dimensões  

Aplicabilidade sobre diferentes fundos  

Viabilidade técnica  

Viabilidade econômica  

Qualidade estética  

Somatório total:  

 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura do membro da comissão julgadora 


