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I. ABERTURA 

1. 1 O Grupo de Pesquisa em Linguagem, Discurso, Mídia e Educação (LiDiME) 

convida a comunidade acadêmica interessada para participar do concurso para a criação 

de sua logomarca e/ou logotipo, conforme os termos apresentados neste edital, 

respeitando as normas do regulamento do concurso.   

  

II. OBJETIVO 

2.1 O concurso realizado tem como objetivo selecionar a logomarca que será a 

identidade visual do Grupo de Pesquisa em Linguagem, Discurso, Mídia e Educação, 

usada em mídias digitais, materiais de divulgação, registros etc.  

2.2 A logomarca e/ou logotipo escolhida/o será utilizada/o como a marca do grupo 

de pesquisa LiDiME da Universidade Federal do Maranhão.  

 

III. INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições para o concurso estarão abertas no período de 30/05/2019 a 

05/06/2019, por meio da apresentação dos seguintes dados:   

a) Nome; 

b) Endereço de e-mail; 

c) Telefone; 

d)  Imagem da identidade visual em formato JPE/JPEG ou PNG.   

3.2 As informações devem ser enviadas para o e-mail: lidime.ufma@gmail.com 
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IV. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.1 Os participantes serão integralmente responsáveis pela originalidade do 

material apresentado no concurso. 

  4.2 O Grupo de Pesquisa, ao utilizar a logomarca e/ou logotipo, não se 

responsabiliza por qualquer semelhança com outros trabalhos existentes. 

          4.3 As ideias devem ser enviadas ao e-mail do LiDiME. 

 

V. JULGAMENTO DOS TRABALHOS 

5.1 Os trabalhos serão avaliados pela comunidade acadêmica da UFMA em uma 

consulta pública. 

 5.2 Serão avaliados critérios de composição, criatividade, originalidade etc. 

 

VI. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO 

6. 1 O resultado do concurso será divulgado dia 15 de junho de 2019. 

 6.2 O prêmio ao melhor trabalho será de R$100,00 (cem reais) em vale-compras 

para livros.  

 

Imperatriz-MA, 29 de maio de 2019. 

 

 

Regysane Botelho Cutrim Alves 

Coordenação do LiDiME  

(Grupo de Pesquisa em Linguagem, Discurso, Mídia e Educação) 


