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Concurso para criação da logomarca do Programa de Pós-
Graduação em História da Arte 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Unifesp 
torna público o concurso para escolha de sua logomarca, respeitados os termos 
do presente edital.  
 

1 - Do objetivo 

1.1 - Constitui objetivo do presente edital a escolha de uma logomarca para o 
Programa de Pós-Graduação em História da Arte (PPGHA). 

1.2 - A logomarca deve ser preferencialmente inspirada pela missão e pelo perfil 
do PPGHA, ainda que não remeta explicitamente a eles. Pode, por exemplo, 

partir de alguma ideia ou forma que se relacione com a pesquisa em história da 
arte ou com a interdisciplinaridade que caracteriza o programa, entre outras 

possibilidades. Não é necessário que a logomarca traduza diretamente nenhum 
conteúdo ou conceito, mas é desejável que ao menos parta de uma reflexão / 
percepção sobre o PPGHA.  

1.3 – A logomarca deve ser compatível com o formato utilizado nas redes sociais, 
preferencialmente o Instagram.  

1.4 - A logomarca vencedora passará a ser de propriedade exclusiva do 
Programa de Pós-Graduação em História da Arte e será utilizada em todas as 
formas da identidade visual, tais como redes sociais, site institucional, eventos, 

folders, cartazes, camisas, papéis timbrados e em outras aplicações definidas 
pelo Conselho de Ensino e Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em História 
da Arte. O nome do criador da logomarca será publicado no site do PPGHA.  
 

2 - Dos participantes  

2.1 - Estão aptos a apresentarem propostas todos os estudantes de graduação 
e pós-graduação regularmente matriculados na graduação em História da Arte 

ou no Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade Federal 
de São Paulo. 

2.2 - Considera-se participante do concurso todo aquele que tiver sua proposta 
recebida em conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste edital. 
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3 - Das inscrições das propostas 

3.1 - As inscrições deverão ser realizadas através do email 
marina.soler@unifesp.br, com o assunto LOGOMARCA MESTRADO, entre os dias 
25 de agosto a 09 de setembro de 2020. 

3.2 - O email deve conter o nome completo do aluno, CPF e matrícula ou RA. 

3.3 - No ato da inscrição, o proponente deve anexar ao email a logomarca em 
forma de vetor em duas versões: colorida em fundo branco e negativa em fundo 

preto. 

3.4 - Os trabalhos não deverão conter assinatura ou sinal que identifique o autor. 
 

4 - Da avaliação e seleção do logotipo 

4.1 - As propostas serão avaliadas por uma comissão julgadora designada pela 
Coordenação do Programa de Mestrado em História da Arte composta por 

professores do PPGHA e um egresso do programa. 

4.2 - A autoria das propostas permanecerá anônima para a Comissão Julgadora. 
 

5 - Da publicação dos resultados e da premiação 

5.1 - A divulgação pública da proposta vencedora será feita através do site 
institucional do Programa de Pós-Graduação em História da Arte e do Campus e 

da Escola de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da Unifesp no dia 12 de 
setembro de 2020. 

5.2 - A proposta vencedora será premiada com um voucher de R$ 200,00 reais 
para compras na Livraria Cultura. 
 

6 - Dos direitos de propriedade da logomarca vencedora 

6.1 - A proposta premiada em primeiro lugar terá sua propriedade intelectual 
cedida de pleno direito e por prazo indeterminado ao Programa de Pós-

Graduação em História de Arte da Unifesp, não cabendo ao mesmo quaisquer 
ônus sobre seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros 
pagamentos ou ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelos 

participantes do concurso. 

mailto:marina.soler@unifesp.br
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6.2 - Os demais trabalhos inscritos no concurso não serão utilizados para 
quaisquer outros fins. 
 

7 - Dos recursos 

Os recursos contra o resultado deste edital deverão ser enviados para o endereço 
eletrônico marina.soler@unifesp.br até dois dias úteis contados a partir da 

divulgação dos resultados e serão julgados pela Coordenação do Programa de 
Mestrado em História da Arte em até dois dias úteis. 
 

8 - Disposições finais 

8.1 - Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste edital 
podem ser obtidos através do e-mail: marina.soler@unifesp.br.  

8.2 - A comissão julgadora reserva-se o direito de resolver os casos omissos e 
as situações não previstas no presente edital. 

8.3- O PPGHA Arte 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, sem que isso implique em qualquer direito indenizatório 
a qualquer parte. 

8.4 – A comissão julgadora se reserva o direito de não escolher nenhuma 
logomarca inscrita nesse concurso. 
 

 

Guarulhos, 18 de agosto de 2020 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História da Arte 
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