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EDITAL INTERNO 001/2014 

CONCURSO DA LOGOMARCA COMEMORATIVA DOS 10 ANOS DA FUNDAÇÃO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE (UEZO) 
 

A Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO), através da Reitoria, promove o concurso 

dirigido à comunidade da UEZO, para a Logomarca alusiva aos 10 anos de Criação da Fundação Centro 

Universitário Estadual da Zona Oeste.  

 

1. Objetivo.  

 

1.1. Selecionar uma logomarca alusiva aos 10 anos de Criação da Fundação Centro Universitário Estadual da 

Zona Oeste. 

1.2. A logomarca escolhida será adotada como a marca oficial do evento, como identidade visual de caráter 

multiplicativo, permitindo sua utilização nos mais variados eventos e meios de comunicação, e utilizando 

diferentes formas de comunicação: impressos e digitais. 

 

2. Dos participantes. 

2.1  A submissão de logomarca é restrita à comunidade interna (técnicos, administrativos, docentes, 

estudantes regularmente matriculados e aos colaboradores terceirizados da UEZO). 

 

3. Da apresentação das propostas. 

As propostas devem ser apresentadas com a logomarca em tamanhos A4 e 3x4. 

3.2.  O material a ser apresentado, bem como a qualidade e a impressão a cores, se a logomarca for colorida, 

fica a cargo do candidato. 

3.3. As propostas devem ser disponibilizadas em vias impressas e digitais (CD), sem qualquer identificação 

nominal do participante. 

3.4. Na proposta em via digital devem constar os arquivos salvos com as extensões GIF, JEPG ou JPG. 

3.5. No momento da inscrição, os candidatos deverão entregar as propostas em 3 (três) vias impressas, para 

cada tamanho e breve descrição digitada da logomarca em uma folha separada, sem nenhuma identificação 

nominal do participante, sendo impresso no verso do material apenas o número de inscrição do candidato. 

3.6. As propostas devem ser entregues dentro de um envelope lacrado. No envelope não deverá haver 

nenhuma identificação do participante, indicando apenas o número de inscrição do candidato e concurso da  
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logomarca alusiva aos 10 anos da criação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, na parte 

externa do envelope. 

3.7. Os candidatos deverão preencher um termo de compromisso de cessão de direitos autorais para 

divulgação da UEZO. 

 

4. Da inscrição no concurso 

 

4.1. A inscrição dar-se-á mediante a entrega na Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais da 

Reitoria da Ficha de Inscrição (Anexo I), Termo de Autorização para Publicação e Cessão de Direitos de 

Autor (Anexo II) e a consequente retirada do Recibo de Inscrição, devidamente preenchidos, acompanhados 

do exemplar do logomarca em 3 (três) vias impressas, e de um CD contendo o arquivo digital referente a 

logomarca. 

4.2. A inscrição deverá ser feita mediante a entrega de envelope que será lacrado, na presença de um 

funcionário da UEZO, contendo o material indicado no item 3.  

4.3. O candidato apresentará 1 (um) envelope, contendo o material impresso e digital. À parte deverá ser 

entregue o Formulário de Inscrição e Termo de Cessão de Direitos Autorais, ambos assinados pelo autor da 

logomarca. O autor será mantido em sigilo pela  Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais , até o 

término do julgamento das propostas. 

4.4. A inscrição será feita em dias úteis, no horário estabelecido no item 5 (Anexo III). 

4.5. Não será aceita inscrição após o horário e período definidos no caput deste artigo. 

4.6. A inscrição é gratuita. 

4.7. A assinatura do participante, na ficha de inscrição do concurso, implicará a sua aceitação plena das 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

5. Período de inscrição 

 

A inscrição deverá ser feita na Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais da UEZO, no período de 

24/04 a 09/06/2014, onde deverão ser fornecidos o número de matrícula e o nome do participante. Neste 

período deve ser entregue as propostas em material impresso e mídia eletrônica conforme descrito no item 4. 
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6. Critérios de avaliação 

 

A Comissão Julgadora utilizará como critérios de avaliação os seguintes itens: 

6.1. Criatividade  

6.2. Originalidade (desvinculação de outras logomarcas existentes) 

6.3. Comunicação (transmissão da ideia de maneira simples) 

6.4. Visibilidade (apelo visual) 

6.5. Pertinência  

6.6. Recursos visuais e estéticos 

6.7 A logomarca deverá ser inédita, não publicada em livro, blog, site, facebook ou qualquer outra mídia 

6.8 A logomarca deve ser alusiva aos 10 anos da UEZO. 

 

7. Comissão julgadora do concurso 

 

7.1. A Comissão Julgadora será composta de 7 (sete) representantes. Sendo 1 (um) docente da UEZO, 1 (um) 

discentes da UEZO indicado pelo DCE, 1 (um) representante do corpo Técnico/Laboratoristas, 1 (um) 

terceirizado e 3 (três) representantes externos que serão convidados. 

7.2. A Comissão Julgadora não terá acesso ao nome dos autores participantes. 

7.3. As sessões de julgamento ocorrerão na UEZO, no período estabelecido no cronograma. 

7.4. A Comissão Julgadora escolherá três logomarcas mediante a avaliação das propostas inscritas no Edital 

001/2014 do Concurso da Logomarca alusiva aos 10 anos de Criação da Fundação Centro Universitário 

Estadual da Zona Oeste, atribuindo notas de 5 (cinco) a 10 (dez), e levando em consideração os critérios 

estabelecidos no item 6.  

7.5. Compete à Comissão Julgadora escolher os 3 (três) trabalhos que serão expostos no período de 16 de 

Junho  a 14 de Julho de 2014, para que a comunidade da UEZO escolha entre as 3 (três) logomarcas, o 

vencedor, através de votação  

7.6. A diagramação da logomarca eleita pode vir a ser adequada por sugestão da comissão organizadora e/ou 

profissionais de áreas afins. 

7.8. As decisões da Comissão serão encaminhadas a Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais da 

UEZO. 
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8. Classificação e divulgação dos resultados 

 

8.1. O resultado do Concurso será anunciado pela Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais da 

UEZO e afixado no quadro de avisos da Reitoria, conforme Anexo III. 

8.2. Os candidatos não poderão recorrer contra as decisões da Comissão Julgadora. 

 

9. Da premiação 

 

9.1. A premiação será dada em cerimônia na Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste ao 

primeiro colocado do concurso.  

9.2. A premiação constará de um Tablet e uma camisa com estampa da arte vencedora. 

9.3. O vencedor do concurso da logomarca terá o seu nome divulgado na imprensa interna e vinculado na 

página eletrônica da UEZO. 

 

10. Disposições Finais 

 

10.1. O participante vencedor do concurso compromete-se a garantir, formalmente, a cessão e a transferência 

para a UEZO, sem qualquer ônus e em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais para 

qualquer tipo de utilização, publicação, exposição ou reprodução. 

10.2. Os trabalhos enviados para o concurso não serão devolvidos. 

10.3. A Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais da UEZO poderá cancelar o concurso de que 

trata este Regulamento, em razão de caso fortuito ou de força maior, ou, ainda, por insuficiência de inscrições, 

a seu critério, sem que isso importe em qualquer direito indenizatório para os candidatos inscritos. 

10.4. Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Assessoria de Relações Institucionais e 

Internacionais da UEZO. 

10.5. O participante vencedor do concurso deverá se reportar a Assessoria de Relações Institucionais e 

Internacionais da UEZO para tomar ciência dos trâmites referentes à premiação. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 20 de março de 2014. 
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Anexo I – Ficha de inscrição 

 

FICHA DE INSCRIÇAO 

 

Eu, ___________________________________________________________________, (discente, docente, 

técnico/laboratorista ou funcionário) da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO), 

matrícula nº____________________, venho por meio deste, requerer minha inscrição no Concurso da 

Logomarca alusiva aos 10 anos de Criação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste desta 

instituição e estou ciente que o vencedor deste concurso cederá os direitos autorais e de imagem da logomarca 

para a UEZO, para que este possa efetuar sua divulgação tanto no âmbito da UEZO como externamente. 

 

Ass.: 

 

______________________________ 

 

Rio de Janeiro, ______ de ______________de 2014. 
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Anexo II – Termo de cessão de direitos de imagem visual 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu, ___________________________________________________,(discente, docente, Técnico/laboratorista 

ou funcionário) da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO), matrícula 

nº_____________________________, participante do Concurso da Logomarca alusiva aos 10 anos de 

Criação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste desta instituição estou ciente da cessão dos 

direitos autorais e de imagem do logomarca para a UEZO para que este possa divulgá-lo tanto no âmbito da 

UEZO como externamente. 

 

Ass.: 

 

______________________________  

 

Rio de Janeiro, ______ de _____________de 2014. 
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ANEXO III 

 

 

 

Cronograma do concurso (EDITAL INTERNO 001/2014) 

1. Lançamento do edital 20/03/2014 

2. Período de inscrição (PROPESQ) 24/04 a 09/06/2014 

3. Período de avaliação 10/06 a 16/06/2014 

4. Divulgação dos resultados na página eletrônica da UEZO 18/06/2014 

5. Votação para a logomarca, pela comunidade da UEZO 24/06 a 11/07/2014 

6. Premiação  Abertura da Jornada de Ciência e 

Tecnologia da UEZO 

 

 


