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Concurso Cultural para Seleção de Logotipo da CAEC ISS

A Câmara de Extensão e Cultura do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de
São Paulo (CAEC-ISS/UNIFESP) torna público o presente edital para seleção de projeto de
logotipo para representar a CAEC-ISS/UNIFESP, exclusivamente direcionado nos termos deste
edital, respeitadas as normas do regulamento, a seguir:

1. Dos Objetivos

1.1. Constitui o objetivo deste Edital a seleção de uma concepção gráfica que virá a ser
utilizada como logotipo da Câmara de Extensão e Cultura do Instituto de Saúde e Sociedade da
Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista. O concurso pretende promover
uma ampla participação na construção da imagem e da identidade visual da CAEC-ISS para a
comunidade acadêmica e para a sociedade, contribuindo para a construção da imagem da
CAEC-ISS a partir da aplicação de logomarca e/ou logotipo em todo seu material institucional.
1.2. A logomarca vencedora passará a ser propriedade exclusiva da Câmara de Extensão e
Cultura do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo - campus
Baixada Santista e será utilizada em quaisquer ações e/ou materiais oficiais da CAEC ISS, tais
como em eventos/projetos/programas ou outras ações de extensão da CAEC ISS, folders,
cartazes, materiais impressos, papéis timbrados, convites, envelopes, bandeiras, site
institucional, mídias digitais e em outras aplicações definidas pela CAEC-ISS/UNIFESP.

2. Das condições gerais de participação

2.1. Estão habilitados a participar deste Edital todas as pessoas que integram a comunidade
do Instituto de Saúde e Sociedade da Unifesp, excetuando-se os membros da Comissão
Julgadora e Comissão Organizadora do concurso;
2.2. A inscrição deverá ser feita como definido no artigo 3 deste Edital;
2.3. Ao submeter seu projeto o proponente aceita todos os termos contidos no presente edital
2.4. Os projetos inscritos devem seguir as orientações contidas nos capítulos 3 e 4 deste
Edital.
§ 1°. Ao submeter projeto para o presente edital os proponentes concordam e aceitam todos os
termos aqui citados.

3. Das Inscrições

3.1. As inscrições poderão ser feitas no período compreendido entre o dia 10 de setembro a
07 de outubro do corrente ano mediante o envio de e-mail de inscrição, identificado conforme
subitem 3.1.1

3.1.1.Cada proposta deverá ser entregue via e-mail, endereçado ao destinatário
(apoio.caec.unifesp.bs@gmail.com) respeitando o prazo estabelecido.

3.2. O e-mail deverá conter as seguintes normas dispostas na figura 1.
i. Título: Concurso logo.
ii. Corpo: Nome completo do participante, curso e user (nome do usuário) utilizado no
instagram.
iii. Anexo: Logo, carta de apresentação e uma foto do participante para utilização nas
votações.
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figura 1: Normas para e-mail

3.3. A não apresentação do logo ou o logo sem as especificações técnicas descritas do item 4
deste edital, implicará na imediata desclassificação da proposta.
3.4. A carta de apresentação não é obrigatória e não será compartilhada.
3.5. Caso o participante queira fazer parte do concurso sem mostrar a sua foto e nome de
usuário utilizado no instagram, deverá solicitar pelo e-mail de inscrição.

4. Das especificações técnicas
4.1. Serão inscritas apenas propostas individuais e inéditas, de acordo com a finalidade do

Concurso, produzidas por iniciativa dos participantes inscritos;
4.2. Na proposta de logotipo deverá constar:

a. Nome: A sigla: CAEC ISS ou CAEC-ISS
b. Unidade Universitária: Instituto de Saúde e Sociedade.
c: Elementos gráficos que remetem ao conceito e diretrizes de Extensão e Cultura

adotados pela CAEC-ISS e PROEC (Pró Reitoria de Extensão e Cultura).
4.3. A abordagem do logotipo deve traduzir o perfil de Extensão Universitária do Instituto, em
seu conjunto de Cursos de Graduação, em seu território geográfico, nas características das
comunidades interna e externa ao ISS.

4.3.1 De acordo com uma pesquisa realizada via instagram @caeciss, respondida pelos
nossos seguidores, foram sugeridos os temas  Saúde e Diversidade, como consta na figura 2.
4.4. O logo deve possuir as cores nos padrões RGB, CMYK e hexadecimal que se enquadrem
no Manual de Uso da Marca Unifesp.

4.4.1. As paletas de cores utilizadas podem ser as denominadas: Paleta Principal; Paleta
de apoio; Paleta campus Baixada Santista.

4.4.2. De acordo com uma pesquisa realizada via instagram @caeciss, respondida pelos
nossos seguidores, foram sugeridas as cores Verde e Vermelho/Rosa, como consta na figura 3 e
4.
4.5. O logo deve possuir uma tipografia que se enquadre no Manual de Uso da Marca Unifesp.
4.6. Deverão ser entregues no ato da inscrição via anexo do e-mail. O logo salvo no formato do
tipo JPEG ou PNG e a versão do tipo vetorial juntamente com os arquivos de fontes utilizadas.
4.7. O logotipo não deverá conter nenhuma marcação de identificação do autor.

§ 2°. O Manual de Uso da Marca Unifesp, está disponível através do link:
https://www.unifesp.br/reitoria/dci/images/docs/manual_da_marca/Manual_marca_Unifesp_03-
2017.pdf

https://www.unifesp.br/reitoria/dci/images/docs/manual_da_marca/Manual_marca_Unifesp_03-2017.pdf
https://www.unifesp.br/reitoria/dci/images/docs/manual_da_marca/Manual_marca_Unifesp_03-2017.pdf


Figura 2: Temas votados Figura                                              3: Cores votadas

Figura 4: Paleta de cor mais votada

5. Da seleção das propostas

5.1. O processo de seleção é composto de 05 (cinco) etapas:
5.1.1.Inscrição: conforme especificado no item 3 deste Edital;
5.1.2.Habilitação: verificação da conformidade dos arquivos;



5.1.3.Votação: realizada via stories do instagram (@caeciss) em formato de duelos,
como consta na figura 5, seguindo a ordem de envio de inscrição.

Figura 5: Método de votação.

5.1.4.Período de votação aberta. Ocorrerá nos dias 12 ao dia 16 de outubro. O mais
votado de um duelo sempre vai competir com o mais votado de outro duelo. Até
restar um vencedor. A proposta vencedora será aquela que obtiver maior número
de votos

5.1.5.Apuração e divulgação dos resultados.
5.2. Havendo empate, a Câmara de Extensão CAEC-ISS  proferirá o voto de desempate.
5.3. A ordem do duelo irá ocorrer seguindo a ordem de inscrição.

6. Da apuração e divulgação dos resultados

6.1. A apuração e divulgação dos resultados serão realizadas até o dia 23/10/2021.

7. Dos direitos de propriedade do logotipo vencedor
7.1. A proposta escolhida terá sua propriedade intelectual cedida de pleno direito, e por

prazo indeterminado, à Câmara de Extensão e Cultura - Instituto de Saúde e Sociedade
da Universidade Federal de São Paulo, não cabendo à mesma quaisquer ônus sobre seu
uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos/ressarcimentos que
venham a ser reivindicados pelos participantes do concurso.

7.2. Fica estabelecida, com o autor do trabalho vencedor, a assinatura digital de um Termo
de Cessão dos Direitos Autorais (Anexo I) e um termo de originalidade (Anexo II) para
uso pleno da logomarca pela Câmara de Extensão e Cultura do Instituto de Saúde e
Sociedade da Universidade Federal de São Paulo;

7.3. Os demais trabalhos inscritos no concurso não serão utilizados para quaisquer outros
fins.

8. Disposições Gerais

8.1. O presente Edital ficará à disposição dos interessados nos canais oficiais da CAEC no
endereço eletrônico: https://caec.iss.unifesp.br/

8.2. A Câmara de Extensão e Cultura Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade
Federal de São Paulo 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.

https://caec.iss.unifesp.br/


8.3. À CAEC/ISS reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não
previstas no presente Edital;

8.4. Outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo endereço eletrônico
apoio.caec.unifesp@gmail.com

9. Da Comissão Organizadora
9.1. Luciana Togni de Lima - Coordenadora
9.2. Marcella dos Santos Oliveira - Vice coordenadora
9.3. Stefanis Silveira Caiaffo - Membro da CAEC-ISS
9.4. Andressa da Rocha Morgado Estógio - Bolsista de Apoio

10. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Santos, 10 de setembro de 2021.

PROF.ª DRA. LUCIANA TOGNI DE LIMA E SILVA SURJUS
COORDENADORA DA CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA DO INSTITUTO DE

SAÚDE E SOCIEDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
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ANEXO I

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Por este instrumento, eu,_______________________________________________, na

condição de proprietário (a) dos direitos autorais do trabalho apresentado no “Concurso

para a seleção da Logotipo da CAEC-ISS/UNIFESP”, cedo os direitos autorais, de

forma gratuita, à “Câmara de Extensão e Cultura do Instituto de Saúde e Sociedade da

Universidade Federal de São Paulo”, organizadora do concurso, podendo esta fazer uso

do referido símbolo, da forma e pelo tempo que lhe convier. A presente cessão, emitida

e assinada em única via, é feita em caráter irrevogável e irretratável com base na Lei Nº

9.610, de 19 de Fevereiro de 1998, bem como na legislação civil aplicável à espécie e

isento a CAEC-ISS/UNIFESP (Câmara de Extensão e Cultura do Instituto de Saúde e

Sociedade da Universidade Federal de São Paulo) de responsabilidades em quaisquer

litígios entre eu (autor) e outros (coautores).

Santos, ____de __________de 2021.

_______________________________________________________

(Assinatura do proponente)



ANEXO II

TERMO DE ORIGINALIDADE

Edital n°01 /2021 CAEC-ISS/UNIFESP Concurso para a seleção do Logotipo da

Câmara de Extensão e Cultura do  Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade

Federal de São Paulo

DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE

Eu,__________________________________________________________________,

portador do CPF n°: ______________________________________________________

declaro, sob compromisso público, para os devidos fins e efeitos, que o meu trabalho,

intitulado ____________________________________________________________

executado com o intuito de participar do “Concurso para a seleção da Logotipo da

CAEC-ISS/UNIFESP”, promovido pela Câmara de Extensão e Cultura do Instituto de

Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo, é um trabalho original e

inédito, fruto das minhas pesquisas e investigações e constitui uma ideia original não

sendo, portanto, decorrente de plágio, nem de qualquer outro tipo de cópia. Declaro,

ainda, que estou ciente de que o plágio – a utilização de partes de um trabalho alheio

não devidamente referenciadas – pode resultar na anulação deste trabalho e

responsabilidade civil e criminal.

Santos, ____de __________de 2021.

_______________________________________________________

(Assinatura do proponente)



ANEXO III

Tabela 1. Cronograma de atividades do Edital.

Atividade Período
Inscrições 10/09/2021 a 07/10/2021
Votação aberta 12/10/2021 a 16/10/2021
Apuração e divulgação de resultados até dia 23/10/2021


