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EDITAL DO CONCURSO PARA A ESCOLHA DA LOGOMARCA 

COMEMORATIVA DOS 30 ANOS DO CENTRO ACADÊMICO DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DA UFPA 
 

I – APRESENTAÇÃO 

O Centro Acadêmico de Comunicação Social da Universidade Federal do Pará, durante a gestão 

Mover Moinhos, torna público aos interessados o presente Edital e convida os membros da 

comunidade discente da FACOM, a apresentarem propostas para o Concurso que vai escolher a 

logomarca comemorativa dos 30 anos de existência da entidade acadêmica. 

O presente Edital tem por objetivo expor os procedimentos e preceitos básicos para a realização do 

concurso para a escolha da logomarca comemorativa dos 30 anos de existência da do CACO. 

Entende-se como identidade visual um desenho figurativo ou abstrato, contendo ou não uma 

organização tipográfica, que permita identificar os 30 anos do CACO em todos os documentos 

emitidos pela gestão do CA, assim como todo material de divulgação ou peças que veiculem o 

conteúdo produzido durante as comemorações dos 30 anos do CACO. A logomarca deve ser de fácil 

identificação e memorização, e deve permitir que seja visto e identificado em diferentes escalas, 

assim como, nas versões colorida e branco e preto.  

O concurso tem por objetivo selecionar a logomarca comemorativa dos 30 anos do CACO; 

incentivar a produção artística no curso de Comunicação Social; intensificar o contato dos discentes 

da FACOM com produções de arte e cultura popular; diversificar as linguagens e abordagens da 
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militância estudantil e da produção acadêmica e criar uma relação mais estreita entre as atividades do 

Centro Acadêmico e as bases estudantis. 

II – SOBRE AS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DO CACO 

As comemorações dos 30 anos do Centro Acadêmico de Comunicação Social – CACO acontecerá 

durante o mês de dezembro de 2009 e contará com diversas atividades como oficinas, mini-cursos, 

mostra de filmes, mesas, palestras, entre outras, todas voltadas em homenagem aos 30 anos do 

CACO. 

Pretende-se convidar ex-membros do CACO, docentes do curso e alunos para participarem das 

atividades que terão caráter acadêmico, cultural e político. O evento será aberto para todos os 

discentes, docentes e técnicos da FACOM e a logomarca escolhida por meio de concurso fará a 

composição da identidade visual do evento.    

III– DOS PARTICIPANTES 

3.1 Poderão participar, com trabalhos autorais, todos/as os/as estudantes regularmente matriculados 

no curso de Comunicação Social da Universidade Federal Pará. 

3.2 Cada participante, dupla ou grupo poderá enviar no máximo 3 (três) propostas de logomarca. 

 

IV – DA INSCRIÇÃO 

4.1 As inscrições deverão ser realizadas, gratuitamente, de 20 de outubro a 20 de novembro de 2009, 

até às 24h deste último dia. 

4.2 Cada proposta de logomarca deve ser enviada juntamente com sua respectiva ficha de inscrição 

preenchida, para o endereço eletrônico: cacoufpa@ufpa.br 

4.3 As logomarcas enviadas devem atender os seguintes requisitos: 

4.3.1 Ser inédita; 

4.3.2 Ser enviadas nos formatos: JPG e Corel Draw X3; 

4.3.4 Cada formato deve estar nas versões: original em fundo preto, original em fundo branco, preto 

e branco, e negativa (logomarca em branco sobre fundo preto); 

4.3.5 Cada versão deve estar no seu tamanho original e também em tamanho reduzido. 

4.4 Caso a inscrição de uma logomarca possua mais de um/a autor/a, o nome, a matrícula e a 

habilitação de todos deverão contar na ficha de inscrição. 

4.5 As logomarcas enviadas depois do período mencionado no item 3.1 serão recusadas 

automaticamente; 
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4.6 A confirmação do recebimento das logomarcas inscritas será enviada para o endereço eletrônico 

do proponente até o dia 20 de novembro de 2009; 

4.7 O Centro Acadêmico de Comunicação Social – CACO/UFPA não se responsabilizará por 

inscrições que deixarem de ser concretizadas por motivos de ordem técnica, falha de comunicação ou 

outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a inscrição. 

4.8 Depois do prazo de entrega, não serão permitidas alterações nas logomarcas. 

4.7 Todas as logomarcas inscritas serão julgadas. 

 

V – DO JULGAMENTO 

5.1 O julgamento e escolha da logomarca vencedora caberão a uma Comissão formada por 2 (dois) 

professores/as do curso de Comunicação Social da UFPA e por 2 (dois) membros do Centro 

Acadêmico de Comunicação Social – CACO/UFPA, um de cada habilitação e que não possuam 

nenhuma logomarca inscrita no Concurso; 

5.2 Cada membro da Comissão de Julgamento receberá por email uma cópia, no formato JPG, das 

logomarcas inscritas, as informações contidas no item “Explicação/Justificativa” da Ficha de 

Inscrição e os critérios para o julgamento das logomarcas inscritas. 

5.3 Os critérios para o julgamento das logomarcas inscritas são: 

5.3.1 Relação com a temática 30 anos do CACO; 

5.3.2 Aplicabilidade (em cores e em preto e branco, em variadas dimensões e sobre diferentes 

fundos); 

5.3.3 Originalidade (desvinculação de outras logomarcas existentes); 

5.3.4 Transmissão da idéia (capacidade de transmissão da idéia apresentada); 

5.3.5 Criatividade (inovação conceitual e técnica). 

5.4 Para cada critério, os membros da Comissão de Julgamento deverão atribuir notas de 6 (seis) a 10 

(dez), com justificativa (s) para a atribuição de cada nota. 

5.5 Os membros da Comissão de Julgamento não terão acesso a nenhuma informação que identifique 

os autores das logomarcas inscritas. 

5.6 A logomarca vencedora será aquela que obtiver a maior somatória das notas atribuídas pelos 

membros da Comissão de Julgamento. 

5.7 Havendo empate no somatório das notas das logomarcas empatadas, será considerada vencedora 

a logomarca que obter a maior somatória no critério relação com a temática 30 anos do CACO.  

 

VI – DO RESULTADO 

Universidade Federal do Pará – Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto – Instituto de Letras e Comunicação – Faculdade de Comunicação – 
Centro Acadêmico de Comunicação Social – Rua Augusto Corrêa, nº 1 Guamá – CEP: 66075-990. Email: cacoufpa@ufpa.br 



6.1 O resultado do Concurso será anunciado em 25 de novembro de 2009, e estará disponível na 

mesma data no blog do CACO e no perfil do Orkut do CACO. 

 

VII – DA PREMIAÇÃO 

7.1 O/A autor/a, dupla ou grupo autor/a da logomarca vencedora receberá certificado constatando 

seu mérito. 

 

VIII – DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DA LOGOMARCA VENCEDORA 

8.1 A logomarca vencedora do Concurso terá sua propriedade intelectual cedida de pleno direito, e 

por prazo indeterminado, ao Centro Acadêmico de Comunicação Social – CACO/UFPA, não 

cabendo ao CACO quaisquer ônus sobre seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros 

pagamentos/ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelo/a autor/a da logomarca vencedora. 

8.2 Fica estabelecida com o/a autor/a da logomarca vencedora, a assinatura de um Termo de Cessão 

de Direitos Autorais para uso pleno da logomarca pelo CACO.  

8.3 Os propostas enviadas ao Concurso para a escolha da logomarca comemorativa dos 30 anos do 

centro acadêmico de comunicação social da UFPA não serão devolvidos e passarão a ser propriedade 

do CACO que deles poderá, unicamente, fazer uso para o seu arquivo. 

IX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Informações sobre o regulamento do Concurso, e outras informações complementares, poderão 

ser obtidas pelo envio de email para o endereço eletrônico: cacoufpa@ufpa.br. 

9.2 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão de Organização do Concurso. 

 

 

 

Belém, 11 de novembro de 2009 

 

Centro Acadêmico de Comunicação Social – CACO/UFPA (Gestão Mover Moinhos) 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO PARA A ESCOLHA DA LOGOMARCA COMEMORATIVA DOS 30 ANOS 

DO CENTRO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – CACO/ UFPA 

 

DADOS GERAIS: 

Nome completo do/s autor/es : 

Matrícula do/s autores/es:  

Habilitação do/s autor/es:  

Telefone (de um dos autores): 

Email (de um dos autores):  

 

EXPLICAÇÃO/JUSTIFICATIVA (informações sobre a logomarca em no máximo 15 linhas): 
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