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CONCURSO PARA CRIAÇÃO DA LOGOMARCA E CAPA DA REVISTA 

CIENTÍFICA PERICUMÃ 

 

O Centro de Ciências Humanas, Naturais, Saúde e Tecnologia da Universidade Federal do 

Maranhão, no uso de suas atribuições legais, torna público o Concurso para criação da 

logomarca e capa da Revista Científica Pericumã do Campus de Pinheiro, conforme segue. 

 

1. Da Finalidade  

O certame visa selecionar o desenho que representará a identidade visual da Revista 

Científica Pericumã do Campus de Pinheiro da Universidade Federal do Maranhão, a ser 

utilizada nos documentos, mídias, portais, materiais gráficos, dentre outros. 

 

2. Do Objetivo  

2.1 O presente concurso tem como objetivo escolher uma concepção de logomarca 

e/ou logotipo para a Revista Científica Pericumã. 

2.1.1 Entende-se por “logotipo” a identificação de uma entidade feita por letras. É 

formado pelo nome da entidade, escrito por extenso, por meio de siglas, de forma estilizada 

e/ou com design específico. 

2.1.2 Entende-se por “símbolo” ou “marca” um ícone, desenho ou ilustração abstrata 

para representar, lembrar ou identificar uma entidade. 

2.1.3 Entende-se por “logomarca” a união do “símbolo” ou “marca” com o 

“logotipo”. 

 

3. Da Participação  

3.1. O concurso destina-se aos discentes, docentes, técnicos administrativos e 

terceirizados de todos os campi da Universidade Federal do Maranhão  

3.2. O concurso é de âmbito aberto, podendo participar todos os descritos no item 3.1 

que aceitarem as regras deste edital, excetuando-se os membros da Comissão Julgadora, 

Comissão Organizadora do concurso e respectivos familiares. 
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3.3. O número de participantes é ilimitado. Cada candidato poderá apresentar uma ou 

duas propostas de logotipo; uma ou duas propostas de capa; ou uma proposta de capa e uma 

proposta de logomarca. 

3.4.  Considerar-se-ão inscritos os desenhos que forem enviados exclusivamente 

pelo endereço: https://goo.gl/forms/onyRHSdv9vL3HJfc2 até a data afixada neste edital.  

3.5. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por eventuais problemas 

técnicos de conexão à internet ou por dados corrompidos enviados.  

3.6. Os desenhos devem ser enviados em formato PNG, JPEG ou PDF, tendo o 

arquivo o nome do inscrito. 

3.7. As logomarcas e Capa devem ser enviadas simultaneamente em arquivo único 

compactado no formato ZIP ou RAR, com tamanho máximo de 10 Mb. O envio se dará via 

preenchimento de formulário eletrônico no link https://goo.gl/forms/onyRHSdv9vL3HJfc2 

3.8. A falta de apresentação de quaisquer dos documentos descritos no item 3.6 ou 

a ausência de desenhos obrigatórios do projeto, implicará o imediato indeferimento da 

inscrição.   

3.9. O ato de inscrição implica a afirmação por parte do inscrito de que detém os 

direitos autorais e patrimoniais referentes ao trabalho em questão, respondendo por sua 

autenticidade.  

3.10. As inscrições são gratuitas.  

3.11. Não serão aceitas inscrições após o horário e o período definidos.  

3.12. Os desenhos que não atenderem os requisitos do edital - seja pelo formato, pelo 

conteúdo ou pela informação apresentada - serão desclassificados a qualquer momento.  

3.13. As inscrições estarão abertas no período de 11 de abril de 2018 a 13 de maio de 

2018.   

3.14. Encerrado o prazo das inscrições, serão recolhidos os arquivos digitais pela 

Comissão Organizadora do Concurso e encaminhados à Comissão Julgadora.  

 

4. Do Desenho  

4.1.   O desenho deve ter expressividade, reconhecimento e fácil memorização, 

devendo-se levar em consideração:  

a. A utilização de quaisquer técnicas artísticas;  

b. A apresentação de desenho colorido;  

c. Um fundo transparente;  

https://goo.gl/forms/onyRHSdv9vL3HJfc2
https://goo.gl/forms/onyRHSdv9vL3HJfc2
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d. Não se devem usar efeitos que tirem a visibilidade do desenho;  

e. Os custos de produção do trabalho (desenho) serão de responsabilidade exclusiva 

do participante;  

f. É vedado o uso de qualquer material que seja protegido por direitos autorais;  

g. Deve-se apresentar o nome da revista – Revista Científica Pericumã.  

h. Deverá possuir uma boa qualidade 

4.2. Não serão aceitos desenhos que estimulem promoção pessoal do participante, 

que remetam à publicidade ou a marcas já existentes, que possuam conotação ofensiva ou 

discriminatória, ou quaisquer características que violem os princípios da Administração 

Pública.  

 

5. Do Cronograma Previsto  

5.1. Os procedimentos previstos neste Edital constam no quadro resumido abaixo, 

sem prejuízo a ajustes que eventualmente forem necessários. Estas etapas poderão sofrer 

alterações no cronograma, sendo divulgadas no site http://campuspinheiro.ufma.br. 

 

Datas  Atividades  

11/04/2018  Abertura das inscrições e envio dos desenhos  

13/05/2018  Encerramento das inscrições e envio dos desenhos  

20/05/2018  Previsão da divulgação do resultado  

  

6. Dos Direitos de Propriedade da Proposta Vencedora 

6.1. A proposta vencedora terá sua propriedade intelectual cedida de pleno direito e 

por prazo indeterminado a Revista Científica Pericumã, à qual não caberá quaisquer ônus 

sobre o uso da proposta vencedora, tais como pagamento de cachês, direitos autorais e outros 

pagamentos ou ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelo autor. 

6.2. A assinatura do Termo de Cessão dos Direitos Autorais (ANEXO I) pressupõe, 

por parte do ganhador do concurso, a tácita aceitação do que consta no subitem 7.1. 

 

7.  Da Premiação e Divulgação dos Resultados  

7.1. Conforme a previsão do cronograma item 5, a divulgação do resultado final do 

Concurso deverá ser feita no site http://www.campuspinheiro.ufma.br. 

http://campuspinheiro.ufma.br/
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7.2. O vencedor será premiado com uma quantia no valor de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), além de um certificado de participação. Terá ainda o seu nome divulgado 

no site da Revista Científica Pericumã primeira edição. 

 

8. Das Disposições Gerais 

8.1. A Comissão Organizadora 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 qualquer direito indenizatório a qualquer 

parte. 

8.2. Ao se inscreverem neste concurso, os candidatos manifestam automaticamente 

sua concordância com as regras deste Edital. 

8.3. Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o resultado 

proclamado pela Comissão Julgadora. 

8.4. A participação será considerada válida apenas se a inscrição for feita de acordo 

com o estabelecido no item 4.1. 

8.5. Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão analisados e resolvidos pela 

Comissão Organizadora do concurso. 

Outras informações poderão ser obtidas diretamente na Biblioteca Campus Pinheiro, 

pelo telefone (98) 3272-9787, no site: www.campuspinheiro.ufma.br ou por e-mail: 

revistaufmapho@gmail.com. 

 

Pinheiro (Ma), 10 de abril de 2018 

 

Prof. Dr Thiago Teixeira Mendes 

Editor Chefe 

 

 

 

 

O documento original assinado encontra-se disponível para vistas na Biblioteca Campus 

Pinheiro/UFMA 
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CONCURSO PARA CRIAÇÃO DA LOGOMARCA E CAPA DA REVISTA 

CIENTÍFICA PERICUMÃ 

 

ANEXO I – TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE LOGOMARCA E/OU 

CAPA PARA A REVISTA CIENTÍFICA PERICUMÃ  

 

 

 

Eu, ________________________________________ portador(a) do CPF 

_____________________ e do RG ______________________, emitido em ___ /___ /___, 

por _____________, li e aceito o regulamento do concurso (incluindo seus anexos) para 

escolha de logotipo e/ou capa, para o uso que julgar necessário, por prazo indeterminado, 

assim como, concedo os direitos autorais referentes ao produto com o qual concorro para 

criação de logomarca e/ou capa da Revista Científica Pericumã, caso seja o vencedor do 

concurso. 

 

 

 

_____________________, ____ de _____________________ de 2018.  

 

 

 

__________________________________________________________  

Assinatura do(a) participante 


