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EDITAL Nº. 02/2019  
 

Concurso para Criação de Logomarca do  

Curso de Agronomia  

 

Obs.: O resultado do concurso do Edital Nº. 01/2019 foi cancelado porque as propostas 

inscritas não atenderam ao princípio funcional da “Identidade”, item 1.3 do referido Edital) 
 

 

A coordenação do curso de Agronomia do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET), da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), torna público o concurso para escolha de 

logomarca do curso de Agronomia, exclusivamente direcionadas aos termos deste edital, 

respeitadas as normas do regulamento, a seguir: 

1. DO OBJETIVO 

1.1. O presente concurso tem como objetivo escolher uma concepção de logomarca para o 

curso de Agronomia. O concurso pretende promover ampla participação na construção da 

imagem e da identidade visual do curso de Agronomia do ICET para a comunidade 

acadêmica e para a sociedade, a partir da aplicação de logomarca em todo material 

institucional. 

1.1.1. Entende-se por “logotipo” a identificação de um curso feito por letras. É 

formado pelo nome do curso, escrito por extenso, por meio de siglas, de forma 

estilizada e/ou com design específico. 

1.1.2. Entende-se por “símbolo” ou “marca” um ícone, desenho ou ilustração 

abstrata para representar, lembrar ou identificar um curso. 

1.1.3. Entende-se por “logomarca” a união do “símbolo” ou “marca” com o 

“logotipo” do curso. 

1.2. A logomarca vencedora passará a ser de propriedade exclusiva do ICET e será utilizado 

em todas as formas da identidade visual, tais como em manuais, eventos, folderes, cartazes, 

impressos, papéis timbrados, convites, envelopes, bandeiras, site institucional e outras. 

1.3. A proposta de criação de logomarca deverá levar em consideração os seguintes 

princípios funcionais: 

1.3.1. Identidade: sendo assumida pela comunidade acadêmica e pela sociedade; 
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1.3.2. Marca: estando presente de forma transversal e global, em circunstâncias e 

momentos concernentes ao curso; 

1.3.3. Caráter: demarcando-se pela singularidade; 

1.3.4. Contexto: refletindo o relacionamento do curso com a área de aplicação. 

2. DO NÚMERO DE PARTICIPANTES E DE PROPOSTAS 

2.1. O número de inscrições é ilimitado. Cada inscrição poderá apresentar até duas 

propostas de logomarca. 

2.2. As propostas poderão ser individuais ou coletivas (máximo de duas pessoas por 

inscrição). 

3. DOS PARTICIPANTES ELEGÍVEIS 

O concurso é de âmbito aberto, podendo dele participar todos aqueles que aceitarem as 

regras deste edital, excetuando-se os membros da Comissão Julgadora e da Comissão 

Organizadora do concurso. 

4. DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS 

4.1. O período de inscrição será de 16 a 27/09 de 2019.  

4.2. As inscrições são gratuitas. 

4.3. Para inscrever-se no concurso, o candidato deverá encaminhar via E-mail, para o 

endereço gerlandiosuassuna@ufam.edu.br (assunto: Logomarca do Curso de 

Agronomia), contendo 01 (um) arquivo compactado (formato .zip ou .rar) com os 

seguintes arquivos: 

4.3.1. A ficha de inscrição no concurso, preenchida (legível), assinada e digitalizada 

(extensão .PDF) (ANEXO I); 

4.3.2. A logomarca do curso, nas seguintes versões: (i) Versão multicolorida e (ii) 

Versão monocromática (em tons de cinza) (extensão .JPG ou .PNG); 

4.3.3. A logomarca do curso em formato .cdr, para utilização no manual de 

identidade visual e materiais relacionados. 

4.3.4. Um breve texto contendo uma memória descritiva (extensão .PDF). 

4.3.5. Um texto (extensão .pdf) que indique: (i) Cores Institucionais; (ii) Família 

Tipográfica e (iii) Versões Monocromática com a correspondência das cores da versão 

colorida; 

mailto:gerlandiosuassuna@ufam.edu.br
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4.4. Caso o proponente tenha mais de uma proposta de logomarca, deverá encaminhar em 

arquivos compactados, separados. 

4.5. Encerrado o prazo das inscrições, as propostas recebidas serão encaminhadas à 

Comissão Julgadora. 

5. DO CALENDÁRIO 

Período Atividades 

13/09/19 Publicação do edital 

16 a 27/09/19 Período de inscrições 

01/10/19 Divulgação das inscrições aceitas 

01/10/19 Entrega das propostas para a Comissão Julgadora 

07/10/19 
Devolução da avaliação das propostas para a Comissão 
Organizadora 

14/10/19 Divulgação dos resultados da Fase 1 

15/10/19 Exposição das logomarcas classificadas para a Fase 2 

16/10/19 Votação aberta aos discentes/docentes/técnicos 

17/10/19 Divulgação do resultado final 

 

6. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

6.1. Composta por 3 (três) membros do ICET/UFAM, sendo destes 1 (um) docente, 1 técnico 

administrativo em educação (TAE) e 1 discente:  

Presidente: Dr. Arthur Antunes de Souza Cardoso (Docente) 

Membros: Me. Cauê Trivellato (Técnico) 

                    Ítalo Sampaio Alves (Discente) 

 

6.2. A Comissão Organizadora ficará responsável pela organização da pontuação das 

propostas obtidas durante a Fase 1 e pela apuração dos votos da Fase 2. 

7. DA COMISSÃO JULGADORA 

7.1 Será composta por 3 (três) membros do ICET/UFAM, sendo os 3 (três), docentes da área 

de Agronomia do ICET, designados pela Comissão do Concurso.  

8. DA SELEÇÃO E DO JULGAMENTO 

A seleção e o julgamento das propostas serão divididos em duas fases subsequentes: 

8.1. Fase 1: Avaliação pela Comissão Julgadora: 
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8.1.1. A Comissão Organizadora deferirá o julgamento de cada proposta apresentada 

que estiver em consonância com o regulamento do concurso. Caso não esteja, o 

trabalho será automaticamente desconsiderado, não cabendo recurso do(a) 

participante. 

8.1.2. A Comissão Julgadora irá avaliar o trabalho de acordo com os critérios abaixo, 

atribuindo um valor entre 0 (zero) e 10 (dez), com intervalos de meio ponto (ANEXO 

II): 

a. Contexto: relação com à área de aplicação do curso; 

b. Criatividade: inovação conceitual e técnica; 

c. Originalidade: desvinculação de outras marcas existentes, exceto a 

logomarca e/ou o logotipo da UFAM; 

d. Aplicabilidade: possibilidade de diferentes aplicações em mídias impressas 

e digitais; 

e. Comunicabilidade: concisão e universalidade. 

8.1.3. A nota parcial de cada proposta será a média aritmética dos critérios acima 

citados. Por fim, serão somadas todas as notas parciais de cada avaliador da 

comissão julgadora para composição da nota final. 

8.1.4. Os três trabalhos que obtiverem o maior número de pontos estarão 

classificados para a Fase 2. 

8.1.5. Havendo empate que impossibilite a classificação de apenas três propostas, a 

Comissão Julgadora proferirá o voto de desempate. 

8.1.6. A autoria de todas as propostas permanecerá anônima para a Comissão 

Julgadora. 

8.2. Fase 2: Avaliação pelos Discentes/Docentes/Técnicos: 

8.2.1. Os três trabalhos classificados na Fase 1 serão expostos aos discentes, técnicos 

e docentes do curso de Agronomia. 

8.2.2. Cada discente/docente/técnico terá direito a um voto para a logomarca. 

8.2.3. O nome do eleitor deverá constar obrigatoriamente na lista de participantes 

da consulta no segmento correspondente.  

8.2.4. Os votos serão contabilizados obedecendo ao seguinte critério:  

Percentual total da proposta = [IP + IT + IA] x 100 

 

Em que: 
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IP = índice dos docentes = [1/3] x [nº votos de docentes para a proposta] / [total de 

votos válidos dos docentes] 

IT = índice dos técnicos = [1/3] x [nº votos de técnicos para a proposta] / [total de 

votos válidos dos técnicos] 

IA = índice dos discentes = [1/3] x [nº votos de discentes para a proposta] / [total de 

votos válidos dos discentes] 

8.2.5. A logomarca que obtiver o maior percentual será considerada a vencedora. 

8.2.6. Havendo empate, será levada em conta a pontuação das propostas 

empatadas dada pela Comissão Julgadora na Fase 1. Aquela que tiver obtido maior 

pontuação será a vencedora. 

8.2.7. Caso haja empate na votação da Fase 2 e os trabalhos empatados apresentem 

a mesma pontuação na Fase 1, a Comissão Julgadora proferirá o voto de desempate. 

9. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DA LOGOMARCA VENCEDORA 

9.1. A proposta premiada em primeiro lugar terá sua propriedade intelectual cedida de 

pleno direito e por prazo indeterminado ao ICET/UFAM, não cabendo às mesmas quaisquer 

ônus sobre seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos ou 

ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelos participantes do concurso. 

9.2. Fica estabelecida com o autor do trabalho vencedor a assinatura de um Termo de 

Cessão dos Direitos Autorais (ANEXO III) para uso pleno da logomarca pelo ICET/UFAM. 

9.3. Os demais trabalhos inscritos no concurso não serão devolvidos, porém não serão 

utilizados para quaisquer outros fins, cabendo ao ICET/UFAM dar-lhes o descarte adequado. 

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

10.1. Consoante à previsão do calendário, a divulgação do resultado final do Concurso 

deverá ser feita no site institucional do ICET, http://www.icet.ufam.edu.br, através de uma 

lista classificatória dos inscritos, em ambas as fases. 

10.2. A cada um dos três primeiros colocados de acordo com a lista classificatória, será 

conferida declaração de participação em competição artística local (uma declaração a cada 

participante da inscrição).   

10.3. A Comissão Organizadora poderá avaliar se emitirá ou não no seu resultado uma 

menção honrosa a outros candidatos classificados. 

 

http://www.icet.ufam.edu.br/
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11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. A coordenação de curso poderá cancelar o concurso de que trata este edital a 

qualquer momento, em razão de caso fortuito ou de força maior e também por ausência de 

inscrições, a seu critério, sem que isso implique em qualquer direito indenizatório a qualquer 

parte. 

11.2. Ao se inscreverem neste concurso, os candidatos manifestam automaticamente sua 

concordância com as regras deste edital. 

11.3. Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o resultado 

proclamado pela Comissão Julgadora. 

11.4. A participação só é considerada válida se for entregue toda a documentação prevista 

no item 4.3 deste Edital. 

11.5. Em caso de plágio, o participante será desclassificado. 

12. SOBRE O CURSO DE AGRONOMIA 

12.1 Os dados sobre o curso podem ser consultados no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 

disponível em www.icet.ufam.edu.br/graduacao/ccag, área destinada ao curso. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 As dúvidas referentes ao Concurso para criação da logomarca deverão ser 

encaminhadas ao endereço de e-mail: gerlandiosuassuna@ufam.edu.br. 

13.2 Quaisquer problemas não previstos neste edital deverão ser analisados e resolvidos 

pela Comissão Organizadora do concurso. 

 

Itacoatiara, 13 de setembro de 2019. 

 

A Comissão Organizadora 

 

  

http://www.icet.ufam.edu.br/graduacao/ccag
mailto:gerlandiosuassuna@ufam.edu.br
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ANEXO I  

Concurso para Criação de Logomarca do 

 Curso de Agronomia 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome Completo: _________________________________________________________ 

Marque com um X: (   ) Discente         (   ) Docente         (   ) TAE 

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____           CPF: ______________________________  

Telefone:  ___________________________  

E-mail: __________________________________________________________________ 

 

Nome Completo: _________________________________________________________ 

Marque com um X:  (   ) Discente         (   ) Docente         (   ) TAE 

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____           CPF: ______________________________  

Telefone:  ___________________________  

E-mail: __________________________________________________________________ 

 

_______________________, _______ de _________________ de 2019. 

 

___________________________ 
 

___________________________ 
Assinatura dos(as) Participante(s) 

 

   ESPAÇO RESERVADO PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA: Inscrição Nº:     
__________ 
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ANEXO II 

Concurso para Criação de Logomarca do 

Curso de Agronomia 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO  

Avaliador(a): 

Nº de Inscrição 

Critérios (pontuar em intervalos de 5 décimos)  
Pontuação Mínima: 0.   Pontuação Máxima: 10 

1 2 3 4 5 Média 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Legenda: 

1 - Contexto 
2 - Criatividade 
3 - Originalidade 
4 - Aplicabilidade 
5 - Comunicabilidade  
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ANEXO III  

Concurso para Criação de Logomarca do 

Curso de Agronomia 

 

 

TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE LOGOMARCA 

DO CURSO DE AGRONOMIA (ICET/UFAM) 
 

 
Eu, ________________________________________________________________________, 

portador(a) do CPF ___________________________ e do RG _________________________, 

emitido em ______ / ______ / ______ , por _________________________, li e aceito o 

regulamento do concurso (incluindo seus anexos) para escolha de logomarca do curso de 

Agronomia (ICET/UFAM). Desta forma, transfiro ao Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia 

da Universidade Federal do Amazonas e seus Departamentos, para o uso que julgar 

necessário, por prazo indeterminado, os direitos autorais referentes ao trabalho com o qual 

concorro. 

 

_______________________, _______ de _________________ de 2019. 

 

 

 

_______________________________________ 
Assinatura do(a) Participante 

 
 


