
 

EDITAL DE CONCURSO PARA CRIAÇÃO DO LOGOTIPO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

BIOLOGIA CELULAR E ESTRUTURAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural torna público o concurso para 

escolha de seu logotipo ou sua logomarca que será regido pelas seguintes normas: 

 

1. Do Objetivo 

 

1.1. O presente concurso tem como objetivo escolher uma concepção de um novo logotipo 

ou logomarca institucional para o Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e 

Estrutural. 

 

1.2. Entende-se por logotipo a identificação de uma instituição ou empresa por meio de seu 

próprio nome, escrito por extenso ou abreviadamente (sigla), de forma estilizada, e por 

logomarca a identificação de uma instituição ou empresa por meio da junção do 

logotipo com uma imagem ou desenho que, de algum modo, a represente. 

 

1.3. O logotipo ou logomarca da proposta vencedora deste concurso passará a ser de 

propriedade exclusiva do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural 

da Universidade Federal de Viçosa e por ele poderá ser utilizado, em sua forma original 

ou adaptada, para identidade visual em site institucional, banneres, fôlderes, cartazes, 

papéis timbrados, convites, envelopes, redes sociais, eventos e em outras aplicações. 

 

2. Dos Participantes 

 

2.1. O número de participantes é ilimitado. Cada candidato poderá apresentar até 3 (três) 

propostas. 

 

2.2. Podem participar deste concurso qualquer pessoa física, de qualquer nacionalidade, 

excetuando-se os membros da Comissão Julgadora do concurso. 

 

2.3. Considera-se participante do Concurso todo aquele que inscrever proposta em 

conformidade com as normas estabelecidas neste regulamento. 

 

2.4. A proposta só poderá ser de criação individual (pessoa física). 

 

3. Das Propostas 

 

3.1. A proposta deve ser representativa do programa e poder abranger todas as linhas de 

pesquisa do mesmo. Mais informações sobre o programa de pós-graduação podem ser 

obtidas em http://www.biocel.ufv.br. 

 

http://www.biocel.ufv.br/


3.2. As propostas deverão ser apresentadas em folha de tamanho A4, e poderão ser 

submetidas à qualquer técnica de produção (imagem digital impressa, ilustração à tinta, 

ou qualquer outro método). A qualidade da imagem fica à cargo do participante e pode 

influenciar na decisão da comissão julgadora. 

4. Das Inscrições 

 

4.1. As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do programa de pós-graduação, no 

Edifício Chotaro Shimoya, avenida P. H. Rolfs, s/n, campus universitário, Viçosa, MG. 

 

4.2. As incrições se iniciam no dia 09 (nove) de abril de 2018 às 08:00h e se encerram no dia 

04 (quatro) de maio de 2018 às 17:00h. 

 

4.3. As propostas devem ser entregues no local da inscrição, juntamente com a ficha de 

inscrição (ANEXO I) devidamente preenchidas. 

 

5. Da Comissão Julgadora e do Julgamento 

 

5.1. As propostas serão julgadas pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-

Graduação em Biologia Celular e Estrutural. Que darão notas seguindo a ficha de 

avaliação (ANEXO II). As três propostas mais bem avaliadas serão avaliadas pelos 

discentes do programa. 

 

5.2. Vence a proposta mais bem votada pelos discentes. 

 

6. Do Calendário 

 

6.1. Devem-se observar as seguintes datas: 

Início das inscrições 09 de abril 

Fim das inscrições 04 de maio 

Avaliação pela Comissão Julgadora 11 de maio 

Avaliação das propostas mais bem avaliadas 14 de maio 

Resultado final 15 de maio 

 

7. Dos Direitos de Propriedade da Proposta Vencedora 

 

7.1. Todos os direitos sobre a proposta vencedora passam a ser do Programa de Pós-

Graduação em Biologia Celular e Estrutural da Universidade Federal de Viçosa. 

 

8. Da Premiação 

 

8.1. A proposta vencedora será contemplada com uma premiação a ser definida. 

 

 

 

 



9. Das Disposições Gerais 

 

9.1. Quaisquer disposições não tratadas neste edital serão resolvidas pela Comissão 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural. As datas 

de avaliação e divulgação do resultado final podem sofrer modificações, sem aviso 

prévio. 

 

9.2. A proposta vencedora poderá sofrer modificações, sem qualquer ônus ao programa de 

pós-graduação. 

 

 

 

 

Viçosa 19 de Março de 2018 

 

 

 

          

Prof. José Eduardo Serrão 

Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural 

Coordenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I – Ficha de Inscrição 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________ CPF: __________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________ 

Vínculo institucional: ____________________________________________________________ 

Número de propostas: __________________________________________________________ 

Número da proposta (à cargo da secretaria): _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II – Ficha de avaliação 

Avaliador: ____________________________________________________________________ 

Número da proposta    

Critério Nota Peso Nota x Peso 

Criatividade  2  

Originalidade   1  

Aplicabilidade  1  

Comunicabilidade  1  

Total    

 

 


