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EDITAL DO CONCURSO PARA ESCOLHA DO LOGOTIPO OFICIAL DO CURSO DE PSICOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP  

O curso de Psicologia da UNIFESP faz saber que será realizado o "CONCURSO DO LOGOTIPO OFICIAL 

DO CURSO DE PSICOLOGIA", de acordo com as instruções do presente Edital. 

DO CONCURSO 

DOS OBJETIVOS 

O Concurso tem como objetivo selecionar uma proposta para o logotipo oficial do Curso de 

Psicologia da UNIFESP que será realizado de acordo com as especificações constantes neste 

regulamento. 

O logotipo vencedor passará a ser propriedade do curso de Psicologia da UNIFESP e será utilizado 

em todos os materiais que irão identificar e divulgar o curso, tais como cartazes, folders, banners, 

conteúdos multimídia, sítios na internet, panfletos, impressos oficiais e outros. 

DO REGULAMENTO 

1. Dos Participantes 

1.1 Qualquer interessado poderá inscrever-se no concurso, excetuando-se os relacionados 

no item 1.4., desde que atenda ao presente regulamento e inscreva uma proposta inédita de 

sua autoria. 

1.2 Os participantes responsabilizar-se-ão por despesas referentes à criação do logotipo e 

envio da proposta nos termos regidos por esse edital. 

1.3 A participação será mediante cadastro de participação, conforme ficha disponível no 

item 9. 

1.4  É vedada a participação de membros da Comissão Julgadora, bem como de seus 

parentes de primeiro grau. 

2. Inscrição no Concurso e envio de proposta do logotipo 

2.1 As inscrições para o Concurso e envio das propostas terão início no dia 9 de outubro de 

2017 às 8 horas e finalizará às 23 horas e 59 minutos do dia 5 de novembro de 2017, 

horário oficial de Brasília. 

2.2 Serão consideradas inscritas as propostas que forem encaminhadas à Comissão 

Julgadora do Concurso para o e-mail logopsicounifesp@gmail.com, após o preenchimento 

do cadastro de participação disponível no item 9, contendo no corpo do e-mail nome e e-

mail do autor como informados no cadastro de participação. O candidato deverá também 

incluir informações sobre o conceito do logotipo apresentado. 
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2.3 O participante poderá inscrever tantas propostas quantas desejar. Cada proposta deverá 

ser enviada separadamente, em e-mail individual. O cadastro para participação será o 

mesmo se forem inscritas mais do que uma proposta. 

2.4 As inscrições para o concurso serão gratuitas. 

2.5 O ato de inscrição implica na aceitação plena das condições estabelecidas neste 

regulamento. 

3. Normas para as propostas 

3.1 Somente poderão participar propostas originais e inéditas, produzidas por técnicas 

básicas da reprodução gráfica, sem limitação de uso de recursos gráficos, em qualquer 

tamanho ou forma, desde que não ultrapasse as dimensões de 20 cm, dentro de um formato 

A4 em arquivo pdf. 

3.2 Cada proposta, no ato da inscrição, deverá ser apresentada nos formatos PNG, JPG, em 

RGB das artes vetorizadas em 200 DPIs, para cada uma das seguintes versões: 

a. Versão colorida para uso em fundo claro e/ou fundo escuro; 

b. Versão monocromática em preto para uso em fundo claro e em branco para uso 

em fundo escuro. 

3.3 Na criação do logotipo deverá ser considerado que ele terá que manter sua legibilidade 

quando reduzida as dimensões de até 1 cm, ou possuir variações para aplicações com esse 

uso. 

3.4 As propostas não poderão exibir marcas, nomes, pseudônimos, assinaturas ou quaisquer 

indicações que possam identificar autoria, sob pena de desclassificação sumária da proposta. 

3.5 A coordenação do concurso não se responsabiliza por qualquer semelhança com outros 

trabalhos já existentes, sendo que o participante responderá civil e criminalmente por 

qualquer reclamação e/ou indenização pretendidas por terceiros, relacionados, direta ou 

indiretamente à titularidade da sua proposta. 

3.6 As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail logopsicounifesp@gmail.com e 

receberão a confirmação de recebimento por e-mail, em até 02 (dois) dias úteis. 

3.7 A Comissão Julgadora do Concurso do logotipo oficial curso de Psicologia da UNIFESP não 

se responsabiliza por propostas que não receberem confirmação do envio, sendo 

aconselhado o reenvio da proposta sem aviso de recebimento conforme item 3.6. 

3.8 Todos os logotipos concorrentes poderão ser publicados na página do concurso a critério 

da Comissão deste Concurso. 
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4. Da Premiação 

              4.1 O(s) autor(es) da proposta vencedora receberá(ão) certificado de premiação. Os quatro 

demais finalistas receberão certificado de menção honrosa. Todos os discentes do curso de 

Psicologia, inscritos, receberão 10 horas complementares. 

5. Da Avaliação e do Resultado 

5.1 As propostas inscritas serão avaliadas pela Comissão Julgadora do Concurso, a ser 

integrada por seis membros da comissão do curso de Psicologia, no perfil de dois membros 

de cada categoria (docente, discente e técnico), a serem indicados pela Comissão de Curso 

de Psicologia. 

5.2  As propostas inscritas serão avaliadas pela Comissão Julgadora, considerando critérios já 

expostos anteriormente e ainda: 

a. Associação com a proposta e objetivos do Curso de Psicologia da UNIFESP, 

conforme os temas-chave sugeridos no item 5.3 abaixo; 

b. Criatividade (inovadora e de fácil fixação); 

c. Originalidade (desvinculação de outras marcas existentes); 

d. Comunicação (concisão e universalidade), 

5.3 - A Comissão Julgadora apresentará o resultado de sua avaliação até o dia 13 de 

novembro de 2017. Os trabalhos melhores avaliados (no número de até cinco trabalhos) irão 

para a votação final. Os votantes serão os estudantes, professores e técnicos do curso de 

Psicologia da UNIFESP campus Baixada Santista. A votação será efetuada por cédula e 

ocorrerá a partir das 9 horas do dia 20 de novembro de 2017 a 24 de novembro de 2017, até 

às 16 horas, em sala a definir. Entre 27 de novembro e 30 de novembro de 2017 a equipe 

organizadora se reunirá para verificação dos resultados finais. Em caso de empate na 

primeira colocação, a comissão julgadora escolherá o primeiro colocado.  

5.4 O resultado final do concurso será divulgado no dia 1 de dezembro de 2017, no sítio 

http://www.unifesp.br/campus/san7/ e, ainda, comunicado ao vencedor por e-mail indicado 

na ficha de inscrição. 

5.5  Não será admitido recurso ao resultado divulgado pela Comissão Julgadora, uma vez que 

este resultado terá caráter final e inapelável. 

5.6 O vencedor do concurso deverá enviar, após a confirmação da aprovação, até 7 de 

dezembro de 2017, arquivos contendo o logotipo escolhido, em ao menos um dos formatos 

abaixo: 

• Illustrator (Versão mínima CS e versão máxima CS4) 

• Corel Draw (Versão mínima 11 e versão máxima 14) 

http://www.unifesp.br/campus/san7/
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5.7 Estes arquivos deverão ser enviado por Onedrive ou Webshare ou Wetransfer para o 

email  logopsicounifesp@gmail.com . 

5.8 Caso o arquivo vetorizado não abra corretamente, o participante deverá encaminhar  

uma nova versão em formato passível de edição. 

5.9 Todas as fontes utilizadas devem ser convertidas em objetos / curvas. 

5.10 Formato Colorido - Obrigatoriamente o arquivo deve ter todas as cores em CMYK e 

informações sobre Pantones correspondentes. 

5.11 Formato monocromático - Aplicação em Preto e Branco. 

5.12 A proposta vencedora, se necessário, poderá sofrer ajustes ou finalizações para 

adequações de tamanho, cor ou detalhes de impressão. 

6. Cessão de Direito e Uso 

6.1 O Autor da proposta escolhida para o logotipo Oficial do Curso de Psicologia da UNIFESP, 

ou seu responsável legal, firmará um Termo de Cessão de Direitos Autorais à COMISSÃO DE 

CURSO DE PSICOLOGIA, transferindo todos os direitos sobre sua obra, para todos os fins de 

utilização, publicação, reprodução e divulgação, a título não oneroso e por prazo 

indeterminado, o qual deverá ser encaminhado a UNIFESP – Campus Baixada Santista –A/C 

da Secretária Elizabeth Gonzalez Gagliardi, Rua Silva Jardim, 136 – CEP – 11015-020 – Santos 

– SP, juntamente com o solicitado no Item 5.7, sob pena de desclassificação de sua proposta. 

7. Das Disposições Finais 

7.1 A Coordenação do Concurso só premiará a proposta vencedora do concurso, ou seja, o 

classificado em 1º lugar. 

7.2 A participação no concurso implicará na aceitação integral, por parte do participante, de 

todas as exigências regulamentares publicadas no presente Edital. 

7.3 Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido exclusivamente pelo e-mail 

logopsicounifesp@gmail.com. 

7.4 A Coordenação do Concurso se reserva o direito, em qualquer tempo, de não selecionar 

nenhuma proposta e sugerir abertura de novo edital, sem que isso importe em qualquer 

direito indenizatório. 

7.5 Os casos omissos ou não previstos a este Edital serão dirimidos pela Coordenação do 

Concurso do logotipo Curso de Psicologia da UNIFESP, oportunamente. 

7.6 Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

7.9 A Coordenação do Concurso se reserva o direito de alterar os prazos do presente edital a 

tempo caso considere necessário. 

mailto:logopsicounifesp@gmail.com
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8. Cronograma 

Período para submissão dos projetos – 9 de outubro a 5 de novembro de 2017 às 23 horas e 59 

minutos 

Avaliação da Comissão Julgadora – até 13 de novembro de 2017 

Votação – de 20 de novembro às 9h a 24 de novembro de 2017 às 16 h 

Apuração dos resultados pela Comissão Julgadora: entre 27 de novembro e 30 de novembro de 2017 

Divulgação do resultado – 1 de dezembro de 2017 

Prazo limite para envio do projeto final – 7 de dezembro de 2017 às 23 horas e 59 minutos 

 

A Comissão Organizadora será composta pelo técnico Eduardo; pelos discentes André Brazão, 

Marina Broday, Gabriela Borges e Beatriz Pontes; os professores Fernando e Stéfanis. 

A Comissão Julgadora será composta pela equipe acima, exceto havendo, dentre eles, algum 

participante inscrito no referido concurso. 
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9. Ficha de Inscrição 

Concurso do Logotipo Oficial para o Curso de Psicologia da Universidade Federal de São Paulo - 

UNIFESP 

Nome completo:....................................................................................................................................... 

Nº RG:............................. Órgão expedidor:................................. CPF ................................................... 

Data de nascimento:......../........./................ Nacionalidade:.................................................................. 

Endereço:................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Cidade: ......................................................................... UF:..................País:........................................ 

Bairro:................................................................................................ CEP:........................................ 

E-mail:...................................................................................................................................................... 

Telefone residencial ( )................................ Celular( )................................Fax( )............................. 

Profissão:.................................................................................................................................................. 

Instituição:................................................................................................................................................ 

Cidade:..........................................................................UF: ..................... País:.................................... 

Como ficou sabendo do concurso? 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Declaro estar ciente e de acordo com as normas contidas no Regulamento e Edital do concurso do 

Logotipo Curso de Psicologia da UNIFESP, executado pela coordenação do Curso de Psicologia da 

UNIFESP. 

Assinatura do participante  


